
پندهای مسیح

نویسنده: الن جی وایت

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   1 1/31/19   4:12 PM



FA-Body-ChristObjectLessons.indd   2 1/31/19   4:12 PM



» بر روی هر گلبرگی و ساقه هر گیاهی نوشته شده که »خدا محبت است«. 

پرندگان زیبا با نغمه های شادمانه، گل های ظریفی که رایحه آن ها فضا را پر 

کرده، درختان جنگل که سر به فلک کشیده اند، همگی از مراقبت مشفقانه و 

 پدرگونه خدا سخن می گویند، پدری که خواهان شادی و سعادت 

فرزندان خویش است. «

نویسنده
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پیش گفتار
مسیح، آن معلم اعظم، رهنمودهای خویش را از طریق طبیعت، هنگامی که 
از کنــار تپــه هــا، دره هــا، نهــر هــا و دریاچــه هــای فلســطین گــذر مــی کــرد، بــه حواریــون 
خویــش تعلیــم مــی داد. او در تعالیــم تمثیلــی خویــش، حقایــق الهــی را از طریــق چیــز 
هــای معمولــی و رویدادهــا، همچــون تجربیــات یــک شــبان، یــک بنــا، شــخم زننــده 
زمیــن، مســافر، و خانــه دار حکایــت مــی کــرد. موضوعاتــی کــه بــا افــکار آشــنا بودنــد، 
واقعی و زیبا بودند – افکاری که خدا ما را دوست دارد، وفاداری و بیعت از روی 
قدرشناســی، و دلســوزی و غمخــواری کــه بایــد نســبت بــه یکدیگــر داشــته باشــیم. 

بدیــن جهــت دروس حکمــت الهــی و حقایــق عملــی موثــر و گیــرا بودنــد. 
در این نسخه، تمثیل ها بر اساس موضوع گروه بندی شده اند، و درس های 
مشــتق شــده از آن ها شــرح و تفصیل داده شــده و به تصویر کشــیده شــده اند. این 
کتــاب مملــو از گوهرهــای حقیقــت اســت، و بــرای بســیاری از خواننــدگان معنــای 

غنــی تــری از امــور متــداول روزمــره زندگــی را در ذهــن متبــادر خواهــد ســاخت.  
چــاپ و نشــر چندیــن ویرایــش از کتــاب حکایــت هــای پندآمــوز مســیح بــه زبــان 
انگلیســی و دیگــر زبــان هــای رایــج دنیــا، محبوبیــت ایــن کتــاب را در میــان عمــوم بــه 
اثبــات رســانید. نویســنده در حالــی کــه کتــاب را آمــاده مــی کــرد، هدایــت شــد تــا 
درآمــد حاصــل از فــروش کتــاب را بــرای کمــک بــه کارهــای آموزشــی وقــف کنــد. 
بــه واســطه تــاش هــا و همــکاری نویســنده، ناشــر و اعضــای کلیســا، مبلــغ قابــل 

توجهــی بــرای موسســات آموزشــی مســیحی اختصــاص یافــت.
بــرای مــدت زمانــی پــس از تنظیــم مجــدد، نســخه مصــور در ســال ۱۹۲٣ انتشــار 
یافــت و امــکان حاصــل شــد کــه کتــاب در فــرم اصلــی آن محفــوظ بمانــد، کــه توســط 
کســانی کــه فهرســت و راهنمــای موضوعــات را بــرای نوشــته هــای خانــم الــن جــی 
وایــت تهیــه نمودنــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. چــاپ ایــن نســخه از ایــن فــرم بــه گرمــی 
توســط کســانی کــه از فهرســت راهنمــای موضوعــات اســتفاده مــی کردنــد مــورد 
اســتقبال قــرار گرفــت، چــرا کــه شــماره صفحــات بــا کتــاب اصلــی مطابقــت مــی کنــد.  
نه تنها هماهنگی صفحات با فهرســت راهنمای موضوعات در چاپ جدید 
ارزش آن را اثبــات مــی کنــد، بلکــه شــکل فشــرده آن بــرای راحتــی حمــل بــا دســت 
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مناســب اســت. بخاطــر تقلیــل وزن و ضخامــت، تصاویــری کــه کل صفحــه را پــر 
کــرده بــود و همچنیــن عنــوان بخــش هــای کتــاب حــذف گردیــد. غیــاب ایــن اوراق 
حــذف شــده باعــث گردیــد تــا برخــی از شــماره صفحــات از قلــم بیفتــد. بــه هــر حــال 
متــن دســت نخــورده باقــی مانــد. مشــاهده خواهــد شــد کــه تلفــظ مــدرن و شــکل 

معاصــر نقطــه گــذاری هــا در ایــن نســخه بــه کار گرفتــه شــده اســت. 
باشــد کــه ایــن نســخه از کتــاب بــه تکلیــف بشــارتی خــود ادامــه داده، خواننــده 
را از طریــق درک بهتــر تعالیــم او بــه ســوی مســیح جلــب نمایــد، بــا آرزوی خالصانــه 

ناشــران و هیئــت اُمنــای انتشــارات الــن جــی وایــت.
ناشران
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۱
تعلیم بر مبنای 

تمثیل و حکایتهای 
اخالقی

 ]18[ در تعالیــم تمثیلــی مســیح، اصلــی وجــود دارد کــه آن اصــل، از رســالت او 
بــرای ایــن جهــان ســخن مــی گویــد. بخاطــر ایــن کــه بــا ذات الهــی و زندگــی او بیشــتر 
آشــنا شــویم، بهتــر اســت بدانیــم کــه مســیح، طبیعــت انســانی مــا را برخــود گرفــت 
و در میــان مــا ســاکن شــد. الوهیــت در بشــریت آشــکار گردیــد و جــال و جبــروت 
عالــم غیــب در شــمایل بشــری نمایــان گشــت. انســان توانســت ناشــناخته هــا را 
امــور خاکــی  از طریــق  امــور آســمانی  بیامــوزد و  از طریــق هویــت شــناخته شــده 
آشــکار گردیــد و خداونــد بــا جســم بشــری در میــان انســانها آشــکار شــد. از ایــن رو، 
تعالیــم مســیح چنیــن بــود کــه ناشــناخته هــای مجهــول بوســیله شــناخته هــای معلــوم 
بتصویــر کشــیده شــوند و حقایــق الهــی بــا معلولهــای دنیــوی و بــا آنچــه کــه مــردم 
بیشــترین آشــنایی را بــا آن داشــتند آشــکار گردنــد. بطــور کل، بــه ارتبــاط و وابســتگی 
علــت و معلــول مــی رســیم. اگــر وجــود » الــف « و » ب « را بــا یکدیگــر مقایســه 
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کنیــم و ببینیــم کــه » الــف « وجــودی اســت کــه تحقــق وجــود دیگــر یعنــی » ب « 
قائــم و متکــی بــر آن اســت، از ایــن رو، وجــود » الــف « را علــت و وجــود » ب « 

را معلــول میگوئیــم. 
کام می گوید که » عیسی برای بیان مقصود خود همیشه از این نوع امثال و 
ِحَکــم اســتفاده مــی کــرد و ایــن موضوعــی بــود کــه انبیــا نیــز آنــرا پیشــگویی کــرده بودنــد. 
پــس هــرگاه بــرای مــردم ســخن مــی گفــت َمثلــی نیــز مــی آورد. زیــرا در کتــاب آســمانی 
پیشــگوئی شــده بــود کــه: مــن بــا َمثَــل و حکایــت ســخن خواهــم گفــت و اســراری را 
بیــان خواهــم نمــود کــه از زمــان آفرینــش دنیــا تــا حــال پوشــیده مانــده اســت « )متــی 
۱3: 34-35(. امــور طبیعــی، واســطه ای بــرای توضیــح مطالــب روحانــی بــود – امــور 
طبیعت همراه با تجارِب زندگِی مخاطبیِن مسیح با حقایق، با هم پیوند تنگاتنگی 
داشــتند. حکایــات مســیح، ]18[ حلقــه هــای زنجیــر متصلــی از حقیقــت هســتند کــه 
بشــر را بــا خــدا و فــرش زمیــن را بــا عــرش ســماوی متحــد مــی ســازند؛ بدینســان از 
معلــول بــه علــت رســیده و از طبیعــت مــادی بــه ملکــوت روحانــی نائــل خواهیــم شــد. 
مســیح در تعالیــم خویــش در بــاره طبیعــت از مباحثــی ســخن رانــد کــه خــود 
صانــع آن بــود کــه ایــن امــر وصفــی از ویژگیهــا و قدرتــی اســت کــه وی آنــرا ارزانــی 
داشته بود. همه مخلوقات در کمال ذاتی خویش، متجلی اندیشه های خداوند 
هســتند. بــرای آدم و حــوا، بــاغ عــدن آن خانــه طبیعــت آنــان، سرشــار از دانــش ازلــی 
خداونــد و مملــو از رهنمونهــای الهــی بــود. حکمــت بــا چشــمان ســخن مــی گفــت 
و بــر دل مــی نشســت. و راز دل گفتــن بــا خــدا از طریــق مخلوقــات وی میســر بــود. 
بــه محــض اینکــه آن دو زوج مقــدس از فرمــان آن باریتعالــی تخطــی کردنــد پرتــو ذات 
الهــی کــه بــر جلــوه طبیعــت تابیــده بــود، از آن جــدا گشــت و زمیــن از آلودگــی گنــاه 
ضایــع گردیــد. بــا ایــن حــال حتــی در ایــن پژمردگــی، زیبایــی و جلــوه همچنــان در آن 
باقــی و هویداســت. اندرزهــای عملــی خداونــد محــو نگردیــد، بلکــه بطــور صحیــح 

درک شــد، زیــرا کــه طبیعــت از خالــق خــود لــب بــه ســخن مــی گشــاید. 
در ایــام مســیح، ایــن درس هــا بــه فراموشــی ســپرده شــده بودنــد. بشــر تقریبــاً 
بشــریت،  گناهــکاری  و  تباهــی  بــود.  شــده  عاجــز  خداونــد  اعمــال  تشــخیص  از 
پــرده حائلــی را بــر روی صــورت لطیــف آفرینــش کشــیده و در عــوض آشــکار کــردِن 
کارهــا و مخلوقــات خداونــد، مانعــی در مقابــل دیــدگان شــد. بشــر بیــش از اینکــه 
بــه  اینکــه  بجــای  » ایشــان  پرســتنده مخلوقــات شــد.  بکوشــد،  عبــادت خالــق  در 
حقیقــت وجــود خــدا ایمــان بیاورنــد عمــداً عقایــد باطــل را پذیرفتــه انــد و مخلــوق 
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ابــد مــورد ســتایش اســت مــی پرســتند « – » بلــی  تــا  خــدا را بجــای خالقــی کــه 
درســت اســت کــه مــردم ایــن حقایــق را مــی داننــد، امــا هیچــگاه حاضــر نیســتند 
بــه آن اعتــراف کــرده و خــدا را عبــادت کننــد و یــا حتــی بخاطــر برکاتــی کــه هــر روزه 
عطــا مــی کنــد، او را شــکر و ســپاس گوینــد « )رومیــان ۱: ۲5، ۲۱(. از آن رو، در 
بیــن بنــی اســرائیل تعالیــم بشــری، جــای تعالیــم خــدا را پــر کــرد. نــه تنهــا چیزهــای 
طبیعــت، بلکــه فرایــض و مناســک قربانــی کــردن و کام کــه بــرای آشــکار نمــودن 
خــدا بــود، از ســیر خــود منحــرف گشــته و عاملــی بــرای در حجــاب انداختــن او شــد. 
مســیح کوشــید تــا چیزهایــی کــه حقیقــت را پوشــانده بــود، از پیــش رو بــردارد. پــرده 
گنــاه بــر جلــوه طبیعــت افتــاد و او بــه ایــن جهــان آمــد ]19[ تــا آن پــرده هــا را بــردارد 
و جــال روحانــی را جلــوه گــر شــود، زیــرا کــه همــه مخلوقــات جلــوه ای از خالــق 
خویــش هســتند. کام خــدا در تعالیــم طبیعــت قــرار گرفــت و همچنیــن از کتــاب 

مقــدس منظــری جدیــد و مکاشــفه ای تــازه پدیــدار گشــت. 
عیســی شــاخه ای از گل سوســن زیبــا چیــد و در دســتان کــودکان و نوجوانــان 
گــذارد و همانگونــه کــه در صــورت جــوان او نگریســتند طراوتــی را بــا تلئلــو ســیمای 
پــدر آســمانی اش مشــاهده کردنــد. او ایــن گونــه بــه آنــان تعلیــم داد: » چــرا بــرای 
کــه در صحــرا هســتند  بــه گلهــای سوســن  مــی خوریــد؟  لبــاس و پوشــاک غصــه 
نــگاه کنیــد. آنهــا بــرای لبــاس غصــه نمــی خورنــد. بــا ایــن حــال بــه شــما مــی گویــم 
کــه ســلیمان هــم بــا تمــام شــکوه و ثــروت خــود هرگــز لباســی بــه زیبایــی ایــن گلهــای 
صحرایــی نپوشــید  «. آنــگاه بــا القــاء دلگرمــی و اطمینانــی دلپذیــر تعلیــم خــود را 
ادامــه داد کــه: »  پــس اگــر خــدا در فکــر گلهایــی اســت کــه امــروز هســتند و فــردا از 

بیــن مــی رونــد، چقــدر بیشــتر در فکــر شماســت ای کــم ایمانــان «. 
در موعظــه کــوه، ایــن ســخنان عــاوه بــر کــودکان و نوجوانــان بــرای گروههــای 
سنی دیگر نیز در نظر گرفته شده بود. این سخنان برای جماعتی بود که در میان 
آنــان مــردان و زنانــی بودنــد کــه آکنــده از نگرانــی و سرگشــتگی بــوده و از نومیــدی و 
مصیبــت جانشــان بــه درد آمــده بــود. عیســی اینگونــه ادامــه داد کــه: » پــس غصــه 
خــوراک و پوشــاک را نخوریــد. چــون بــی ایمانــان در بــاره ایــن چیزهــا دائمــاً فکــر مــی 
کنند و ســخن می گویند. شــما با ایشــان فرق دارید. پدر آســمانی شــما کاماً می 
دانــد کــه شــما بــه چــه چیــز نیــاز داریــد. اگــر شــما در زندگــی خــود بــه خــدا بیــش از هــر 
چیــز دیگــر اهمیــت داده و بــه او دل ببندیــد، او همــه ایــن نیازهــای شــما را بــر آورده 

خواهــد ســاخت « )متــی 6: 33-۲٨(. 
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پــس مســیح پیامــی را کــه از طریــق سوســن هــا و مرغزارهــا بیــان کــرده بــود تعبیــر 
بــر روی هــر  را  پیغــام هــا  ایــن  کــه  ایــن اســت  مــا  از  او  نمــود. خواســته  تفســیر  و 
سوســن و هــر گل و گیاهــی بخوانیــم. کام او مملــو از دلگرمــی و تضمیــن اســت و 
ُمصرانــه مــی خواهــد کــه بــه خــدا اعتمــاد و تــوکل داشــته باشــیم. ]20[ دیــدگاه مســیح 
از حقیقــت چنــان وســیع بــود، و تعالیــم او چنــان بســیط بودکــه هــر وجهــه ای از 
طبیعــت بــکار گرفتــه شــد تــا حقیقــت را بــه تصویــر بکشــاند. مناظــری کــه هــر روزه 
در پیــش روی دیــد قــرار دارد همگــی بنوعــی بــا حقیقــت روحانــی مرتبــط هســتند 

بطــوری کــه طبیعــت بــا تمثیــات خداونــد ملبــس و مزیــن گردیــده اســت. 
مســیح در اوان رســالِت خویــش بــا مــردم بــا کامــی واضــح ســخن مــی گفــت، 
آنگونــه کــه همــه مخاطبینــش حقیقــت را درک نمــوده، بگونــه ای کــه کام وی آنــان 
را بــا حکمــت بســوی رســتگاری هدایــت مــی نمــود. لیکــن حقیقــت در بســیاری از 
دلهــا ریشــه نمــی دوانــد و بســرعت از دل ریشــه کــن مــی شــد. » بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه مــن ایــن حکایــت هــا را مــی گویــم تــا مــردم بشــنوند و ببیننــد ولــی نفهمنــد. 
در کتــاب اشــعیای نبــی در بــاره ایــن مــردم پیشــگوئی شــده کــه: ایشــان مــی شــنوند 
ولــی نمــی فهمنــد نــگاه مــی کننــد ولــی نمــی بیننــد. زیــرا فکــر ایشــان از کار افتــاده 
گوشهایشــان ســنگین شــده و چشمانشــان بســته شــده اســت. وگرنــه مــی دیدنــد 
و مــی شــنیدند و مــی فهمیدنــد و بســوی خــدا بــاز مــی گشــتند تــا خــدا آنانــرا شــفا 

بخشــد « )متــی 13: 15-۱3(. 
عیســی خواهــان آن بــود تــا ذهنهــای خفتــه بیــدار شــوند. او در تــاش بــود تــا ]21[ 
بــه بــی تفاوتــی پایــان داده و حقیقــت را بــر قلبهــا نقــش بنــدد. تعالیــم، بــر اســاس 
تمثیــات و حکمتهــای عامــه پســند بــود تــا فرمایشــات وی نــه تنهــا توســط یهودیــان 
بلکــه بوســیله اقــوام و ملــل دیگــر مــورد توجــه و ماحظــه قــرار گیــرد. گفتــن حکایــات 
و تمثیــات، یــک روش موثــر آموزشــی بــود کــه مســیح آنــرا بــکار بســته بــود. چنانچــه 
مخاطبیــن مســیح خواســتار دانــش الهــی بودنــد، مــی توانســتند کام وی را درک 
نمایند زیرا که او همواره مایل بود تا پرسشهای صادقانه را به وضوح تشریح نماید.  
بــاری دیگــر، مســیح حقایقــی را بــرای عنــوان کــردن داشــت کــه مــردم آمادگــی 
انــدرز هــای  بــا  را  ایشــان  او  بدیــن دلیــل  آنــرا نداشــتند.  یــا حتــی درک  و  پذیــرش 
حکیمانــه و تمثیــات مــی آموخــت. او در تعالیــم خویــش مراحــل زندگــی، تجربیــات 
و یــا طبیعــت را بهــم مــی آمیخــت تــا توجــه آنــان را جلــب نمــوده و بــر قلبهــای ایشــان 
آمــوزه هــای  کــه وی در  بــر موضوعاتــی  ایشــان  کــه  آنــگاه در حینــی  گــذارد.  تاثیــر 
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خویــش بتصویــر کشــیده بــود نظــاره مــی کردنــد، کاِم آن مرشــد الهــی را بخاطــر مــی 
آوردنــد. اهمیــت تعالیــم منجــی بــرای آنانــی کــه اذهــان خــود را بــرای روح القــدس 
بــاز گذاشــته بودنــد، هــر چــه بیشــتر و بیشــتر آشــکار مــی شــد. اســرار هویــدا شــده و 

آنچــه کــه بــرای فهمیــدن بنظــر دشــوار مــی آمــد، روشــن و آشــکار مــی گردیــد. 
بــا  تنهــا  نــه  او  بــود.  قلبهــا  همــه  در  نفــوذ  بــرای  راهــی  در جســتجوی  عیســی 
اســتفاده از مثالهــای گوناگــون حقیقــت را بــه شــکل هــای متنــوع معرفــی مــی نمــود 
بلکــه مخاطبیــن مختلــف را بخــود جــذب مــی نمــود. نظــر آنــان توســط شــکلهای بــه 
تصویــر کشــیده شــده از محیــط اطــراف زندگــی روزمــره ایشــان جلــب مــی شــد. 
هیچیــک از افــرادی کــه بــه آن ]22[ منجــی عظیــم گــوش جــان ســپرده بودنــد احســاس 
اســت.  شــده  فرامــوش  یــا  و  گرفتــه  قــرار  توجهــی  بــی  و  اهمــال  مــورد  کــه  نکــرد 
و  همــدردی  ســر  از  ندایــی  عیســی  تعالیــم  در  افــراد  گناهکارتریــن  و  حقیرتریــن 

دلســوزی و شــفقت را مــی شــنیدند. 
و او دلیــل دیگــری نیــز بــرای تعالیــم بــر اســاس تمثیــات و داســتانهای حکیمانــه 
داشــت. در میــان جماعتــی کــه گــرد او آمــده بودنــد روحانیــون و علمــای یهــود از 
جملــه مشــایخ و کاتبــان، هــواداران هیرودیــس و حاکمــان، افــراد دنیــوی، متعصبیــن 
در  چیــز  هــر  از  بیــش  کــه  بودنــد  طلبــی  جــاه  مــردان  و  خرافــات  اهــل  و  جاهــل 
جســتجوی وارد کــردن اتهامــی بــر علیــه مســیح بودنــد. جاسوســان و ُمَفتّشــان قــدم 
بــه قــدم و روز بــه روز او را دنبــال مــی کردنــد تــا از لبــان او کامــی بشــنوند تــا آن 
را بعنــوان دلیلــی مطــرح کننــد کــه ســبب محکومیــت او گــردد و بــرای همیشــه او 
را کــه همــه دنیــا را بــه پیــروی از خــود فــرا خوانــده بــود خامــوش نماینــد. عیســی از 
باطــن آن مردمــان تنــگ نظــر و بدبیــن آگاه بــود و بدیــن خاطــر حقیقــت را بگونــه ای 
ارائــه مــی نمــود کــه نتواننــد مــوردی بــر علیــه او در محکمــه یهودیــان عنــوان کننــد. 
او در تمثیــات خــود ریــاکاری و اعمــال شــریرانه افــرادی کــه در تصــدی ِســَمت هــا 
و مقامهــای عالــی رتبــه بودنــد را بــا زبــان تمثیلــی و کنایــه ای کــه ملبــس بــه ردای 
و  اگــر مســتقیماً  کــه  زیــرا  مــی داد.  قــرار  مــورد ســرزنش و مامــت  بــود  حقیقــت 
صراحتــاً از ایشــان گِایــه و ِشــکِوه مــی کــرد، آنــان نــه تنهــا بــه وی گــوش نمــی کردنــد 
بلکــه ســریعاً بــه رســالت وی خاتمــه مــی دادنــد. لیکــن در حالــی کــه از جاسوســان 
مــی گریخــت، حقیقــت را چنــان واضــح عنــوان مــی نمــود کــه خطــا آشــکار گــردد و 
درســتکاران بــه تمــام جــان و دل از تعالیــم وی بهــره مــی جســتند. حکمــت الهــی 
و فیــِض بیکــران بوســیله چیزهایــی کــه خــدا خلــق کــرده بــود بســادگی قابــل درک 
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بودنــد. مــردم از طریــق طبیعــت و تجــارب زندگــی مــی توانســتند خــدا را بشناســند. 
» انســان از ابتــدا آســمان و زمیــن و چیزهایــی را کــه خــدا آفریــده دیــده اســت و بــا 
دیــدن آنهــا مــی توانــد بــه وجــود خــدا و قــدرت ابــدی او پــی بــرد « )رومیــان 1: 20(. 
تعالیــِم تمثیلــِی عیســی اشــاره بــه آنچــه دارد کــه آمــوزش عالــی راســتین نامیــده 
می شود. در این راستا مسیح می توانست دروازه حقایق ژرف در خصوص علم 
را بــه روی بشــر بگشــاید. او مــی توانســت قفــل اســراری را بــاز نمایــد کــه مســتلزم 
ســالها تــاش و مطالعــه بــرای فــاش کــردن آنهــا بــود. او مــی توانســت پیشــنهاداتی 
را در ســطور علمــی ارائــه نمایــد کــه ]23[ غــذا و محــرک فکــر بــرای کشــف آخــر زمــان 
باشــد. ولــی او چنیــن نکــرد. او هیــچ چیــزی نگفــت کــه حــس کنجــکاوی را ارضــا یــا 
ایــن کــه بــرای خشــنودی جــاه طلبــی هــای بشــر باشــد. و درهــا را بســوی بزرگنمایــی 
امــور دنیــوی و مــادی نگشــود. مســیح در همــه تعالیــم خویــش ذهــن بشــری را بــه 
تئــوری هــا و  بــه مطالعــه  را  مــردم  او  نمــود.  اندیشــه الیتناهــی و ســرمدی ملحــق 
نظریــه هــای بشــری در بــاره خــدا و کام وی و کارهــای وی معطــوف نکــرد. عیســی 
بــه مــردم تعلیــم داد کــه بــه او متمســک شــوند، همانگونــه کــه در ُصنــع خــدا و کام 

مقدســش و مشــیت وی فــاش گردیــده اســت. 
مسیح با چکیده نظریات و فرضیات سر و کار نداشت بلکه به آنچه که برای 
رشــد و تعالــی نهــاد بشــر الزم بــود ســخن مــی گفــت. مســیح بــه آنچــه کــه ظرفیــت 
شــناخت خــدا را بســط داده و کارایــی بشــر را بــرای انجــام کارهــای خیــر افزایــش 
بــود  بــا بشــر از حقایقــی کــه دربــاره ســیره خــوب زندگــی  دهــد توجــه داشــت. او 
ســخن رانــد و از آنچــه کــه او را بــه سرچشــمه ازلــی پیونــد مــی دهــد حکایــت نمــود. 
ایــن مســیح بــود کــه هدایتگــر تعلیــم و تربیــت بنــی اســرائیل بــود. او در رابطــه 
بــا فرامیــن و اوامــر پــروردگار گفــت: » آنهــا را بــه فرزنــدان خــود بیاموزیــد و همیشــه 
در بــاره آنهــا صحبــت کنیــد، خــواه در خانــه باشــید خــواه در بیــرون، خــواه هنــگام 
خــواب باشــد ]24[ خــواه اول صبــح. آنهــا را روی انگشــت و پیشــانی خــود ببندیــد. 
آنها را بر سر در منازل خود و بر دروازه هایتان بنویسید « )تثنیه 6: 7-۹(. مسیح 
در تعالیــم خــود نشــان داد کــه چگونــه ایــن فرمــان مــی بایســتی انجــام شــود و طــوری 
احــکام و اصــول ملکــوت خــدا را معرفــی کــرد کــه زیبایــی و ارزشــمندی فرامیــن وی 
آشــکار گردنــد. وقتــی کــه پــروردگار، بنــی اســرائیل را بعنــوان الگــو و نماینــده ای از 
خــود تعلیــم مــی داد آنهــا را در میــان تپــه هــا و دره هــا ُســکنی داد. آنــان در زندگــی 
خــود در خانــه و در فرایــض مذهبــی بــا طبیعــت و بــا کام خــدا در تمــاس بودنــد. از 
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ایــن جهــت بــود کــه مســیح حواریــون و رســوالن خویــش را در کنــار دریاچــه، بــر روی 
تپــه هــا و کوههــا، در مــزارع و بیشــه هــا، و جاهایــی کــه مــی توانســتند بــه اجــزای 
طبیعــت نــگاه کننــد تعلیــم مــی داد و بدیــن منظــور او تعالیــم خویــش را مصــور مــی 
ســاخت. و در حینــی کــه از مســیح درســها مــی آموختنــد از دانــش خویــش نیــز بــرای 

همــکاری در امــور وی بهــره مــی جســتند.
پــس از طریــق خلقــت و پدیــده هاســت کــه بــا خالــق خویــش آشــنا مــی شــویم. 
کتــاب طبیعــت یکــی از کتابهــای درســی بــا شــکوهی اســت کــه آنــرا همــراه بــا کام 
بایــد بــرای تعلیــم سرشــت الهــی بدیگــران بــکار بریــم و گوســفند گمشــده را بــه گلــه 
خداونــد هدایــت نمائیــم. وقتــی کــه کارهــای خداونــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد، 
تلئلــوء روح القــدس، آنــرا در ذهــن تابیــده و آنــرا تائیــد مــی کنــد. ایــن تاییــدی نیســت 
کــه حاصــل منطــق و اســتدالل باشــد مگــر اینکــه ذهــن بــرای شــناخت خــدا بســیار 
تاریــک و چشــم هــا بــرای رویــت او تــار و گــوش هــا بــرای شــنیدن نــدای او ناشــنوا 
بــوده تــا از درک خداونــد عاجــز باشــند. چنانچــه معانــی عمیــق الهــی و ملکــوت او 
درک شــوند آنــگاه حقیقــت روحانــِی کام خــدا بــر قلــب هــا نقــش خواهنــد بســت. 
در ایــن دروس کــه مســتقیماً از طبیعــت هســتند بــی آالیشــی و خلوصــی یافــت 
مــی شــوند کــه آن دروس را در حــد اعلــی ارزشــمند مــی ســازد. تنهــا نیــاز اســت کــه 
تعالیــم از ایــن مرجــع طبیعــت سرچشــمه بگیرنــد. زیبایــی طبیعــت بخــودی خــود 
جانهــا را از گنــاه و کشــش هــای دنیــوی دور ســاخته و بســوی خلــوص، آرامــش و 

خــدا هدایــت مــی کنــد. ]25[ 
اغلــب اوقــات ذهــن دانــش آمــوزان بــا تئــوری هــا و فرضیــات بشــری اشــغال 
گردیــده اســت کــه بــه غلــط علــوم و فلســفه نامیــده شــده انــد. دانــش آمــوزان بایــد بــه 
تمــاس بــا طبیعــت خــو بگیرنــد. دانــش آمــوزان بهتــر اســت بیاموزنــد کــه مخلوقــات 
و مســیحیت هــر دو یــک خــدا دارنــد. آنهــا بهتــر اســت کــه هماهنگــی و تــوازن بــا 
طبیعــت را فــرا بگیرنــد. دانــش آمــوزان بهتــر اســت بداننــد کــه هــر چــه چشمانشــان 
مــی بینــد و یــا دستانشــان لمــس مــی کنــد درســی بــرای بنــای شــخصیت و مــرام 
باشــد. بنابرایــن تــوان ذهنــی تقویــت گردیــده، شــخصیت رشــد یافتــه و همــه زندگــی 

پاالیــش خواهــد شــد. 
هــدف مســیح در تعلیــم تمثیلــی در راســتای هــدف َســبت بــود. خداونــد بــه 
از صنعــت  را  بتواننــد وی  کــه  نمــود  اعطــا  را  خــود  آفرینــش  قــدرت  یادبــود  بشــر 
دســتان وی تشــخیص دهنــد. ســبت از مــا دعــوت مــی کنــد تــا آفریــده هــای وی را 
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بجهــت جــال آن آفریننــده عظیــم و باریتعالــی مشــاهده کنیــم. و ]26[ ایــن خواســته 
بدیــن خاطــر اســت کــه عیســی دروس ارزشــمند خویــش را بــا زیبایــی طبیعــت پیونــد 
دهــد. در روز آرامــِش مقــدس، بیــش از همــه روزهــای دیگــر بایســتی پیامهایــی را کــه 
خداونــد بــرای مــا در طبیعــت نــگارش نمــوده مطالعــه کنیــم. مــا بایســتی تمثیــات و 
حکایتهایــی را کــه منجــی در مــزارع و بیشــه زار هــا، زیــر آســمان، در میــان علفزارهــا 
بــه قلــب طبیعــت  ایــراد نمــود، بررســی و مطالعــه نماییــم. همچنانکــه  و گلزارهــا 
نزدیــک مــی شــویم، حضــور مســیح بــرای مــا واقعــی بــوده و بــا قلبهــای مــا از آرامــش 

و محبــت خویــش ســخن خواهــد رانــد. 
و مســیح تعلیــم خویــش را نــه تنهــا بــا روز آرامــش بلکــه بــا هفتــه ای پــر مشــقت 
پیونــد زده اســت. او بــه کســی کــه خیــش را بــرای شــخم زدن رانــده تــا زمیــن آمــاده 
پاشــیدن بذر شــود را حکمت می بخشــد. در شــخم زدن و بذر افشــاندن، )کشــت 
تــا تصویــری را از عمــل فیــض  بــه مــا مــی آمــوزد  و زرع( و برداشــت محصــول، او 
بخــِش او در قلــب هــا مشــاهده کنیــم. پــس در هــر کار و قیــد و بنــِد زندگــی، او از 
مــا مــی خواهــد تــا درســی را از حقیقــت الهــی بیاموزیــم. پــس مشــقات روزانــه نمــی 
توانــد مــا را چنــان مســتغرق کنــد ]27[ تــا خــدا را فرامــوش کنیــم – و بطــور پیوســته 
خالــق و رســتگار کننــده را بــه مــا یــاد آوری مــی نمایــد. فکــر بــه خــدا ماننــد عطــری 
خوشــبو بــر پیراهــن اســت کــه بــه هــر جــا کــه برویــم و هــر چــه کــه کنیــم بــوی خــوش آن 
همــواره بــه مشــام مــی رســد. بــرای مــا جــال ســیمای او دگــر بــار بــر چهــره طبیعــت 
ظاهــر مــی گــردد. مــا بایســتی همــواره دروس جدیــد را از حقایــق آســمانی بیاموزیــم 
و در شــمایل خالــص او و ماننــد او رشــد کنیــم. بنابــر ایــن بایــد » از خداونــد تعلیــم 
بگیریــم « و در ایــن اثنــا فــرا خوانــده شــده ایــم کــه: » در خداونــد ســاکن شــویم « 

)اشــعیا 54: ۱3؛ اول قرنتیــان 7: ۲4(.
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برزگر بذر افشانی 

می کند
این فصل بر اساس آیه های ذیل نوشته شده است:متی 1٣: 1-۹، 1٨-۲3؛ 

مرقس 4: ۱-۲0؛ لوقا ٨: 15-4

نمــود و کار آن کِشــتکاِر  بــا حکایــت برزگــر تشــبیه  مســیح ملکــوت آســمان را 
اعظــم را بــرای امــت خویــش بــه تصویــر کشــید. او هماننــد برزگــر بــه زمیــن کشــاورزی 
آمــد تــا دانــه هــای حقیقــت را بــکارد. و تعلیــِم تمثیلــی او ماننــد بــذری بــود کــه از بــا 
ارزش تریــن حقایــق برچیــده شــده و بــه فیــض او کاشــته شــد. حکایــت برزگــر بخاطــر 
ســادگی آن، آنطــور کــه بایــد و شــاید ارج داده نشــده اســت. از بــذری کــه در خــاک 
انداختــه مــی شــود، مســیح مــی خواهــد تــا افــکار مــا را بــه بــذر انجیــل هدایــت کنــد 
تــا پــس از کشــت باعــث شــود کــه بشــر بــه وفــاداری از خــدا نائــل آیــد. مســیح، آن 
کســی کــه حکایــت دانــه کوچــک را گفــت، همــان پادشــاه آســمانی اســت و همــان 
قوانینــی کــه بــرای بــذرکاری زمینــی مقــرر گردیــد، بــر کاشــت بذرهــای حقیقــت و 

راســتی نیــز نافــذ و حاکــم اســت.
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جمعیــت انبوهــی مشــتاقانه در کنــار دریــای جلیــل گــرد هــم آمدنــد تــا عیســی 
را دیــده و ســخنان او را بشــنوند. مریضــان بــر روی حصیــر خوابیــده بودنــد و در 
انتظار ]34[ وتمنای شــفا بودند. این مســیح بود که به اِذن خدا رنج و محنت نســل 
گناهــکار را شــفا عنایــت فرمــوده و بیمــاری را از اطــراف خویــش زدوده و زندگــی و 

ســامتی و آرامــش را بشــارت مــی داد.
وقتــی کــه جمعیــت افزایــش یافــت، مــردم در اطــراف مســیح ازدحــام نمودنــد تــا 
اینکــه دیگــر جــای خالــی وجــود نداشــت. پــس او بــر قایقــی از قایــق هــای ماهیگیــران 
نشســت کــه قــرار بــود تــا او را بــه آنطــرف دریاچــه ببــرد. و بــه حواریــون خویــش فرمــود 
تــا کمــی از ســاحل دریاچــه فاصلــه بگیرنــد و از درون قایــق بــا مردمــی کــه در کرانــه 

بودنــد ســخن گفــت. 
در کنار دریاچه، ســرزمینهای زیبای جنیســارت قرار داشــت – آنســوی گلهای 
رز و تپــه هــا و بــر فــراز دامنــه کــوه و جلگــه، کشــاورزان و دروگــران هــر دو مشــغول 
کار بودنــد – یکــی بــذر میکاشــت و دیگــری محصــوالت و دانــه هــای تــازه رســیده را 
برداشــت مــی کــرد. مســیح در حالــی کــه از بــاال بــه آن صحنــه مــی نگریســت فرمــود: 
» گــوش کنیــد. روزی کشــاورزی رفــت تــا در مزرعــه اش بــذر بــکارد. هنگامــی کــه 
بــذر هــا در جــاده افتــاد و پرنــده هــا آمــده آنهــا را از  بــذر مــی پاشــید مقــداری از 
آن زمیــن خشــک برداشــتند و خوردنــد. مقــداری نیــز روی خاکــی افتــاد کــه زیــرش 
ســنگ بــود بــه همیــن خاطــر زود ســبز شــدند ولــی طولــی نکشــید کــه زیــر حــرارت 
آفتــاب ســوختند و از بیــن رفتنــد چــون ریشــه محکمــی نداشــتند. بعضــی از بــذر هــا 
نیــز در میــان خارهــا ریختنــد، خارهــا دور آنــرا گرفتنــد و نگذاشــتند ثمــری بدهنــد. 
امــا مقــداری از بذرهــا در زمیــن خــوب و حاصلخیــز افتــاد و ســی برابــر زیــاد تــر و 

بعضــی هــا تــا شــصت و حتــی صــد برابــر ثمــر دادنــد « )مرقــس 4: 3-٨(. 
مــردم رســالت مســیح را در آن زمــان درک ننمودنــد. طریــق آمــدن مســیح بگونــه 
ای نبود که مردم انتظار آن را داشتند. عیسی مسیح بنیاد اقتصادی همه یهودیان 
بــود. آن کارهــای بــا ابهــت و عظیــم، همگــی از طــرف خداونــد مقــرر گردیــده بودنــد. 
یهودیــان بــرای تعلیــم مــردم بــرای روز موعــود کــه پیشــگوئی شــده بــود گماشــته شــده 
اشــاره  مســیح  بــه  کــه  قُــدس  تشــریفاِت  و  مذهبــی  فرایــض  و  مراســم  بــا  تــا  بودنــد 
داشــت، مــردم را بشــارت دهنــد. ولــی یهودیــان چنــان در تمجیــد و ُحســن اجــرای 
مراســم مســتغرق بودنــد کــه بصیــرت خــود را در قبــال هــدف اصلــی از دســت داده 
– اصــل را بــه فــرع تبدیــل کــرده و فــرع را اصــل مــی دیدنــد. ســنت هــا، داســتان هــا و 
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قوانیــن بشــری باعــث شــده بــود تــا دروســی را کــه خداونــد مقــرر نمــوده بــود فرامــوش 
شود. ]35[ بنابر این آن دروسی را که قرار بود به همه امت های جهان منتقل شود 
از دیــده هــا پنهــان مانــده بــود. داســتان هــا و رســوم و تکالیــف مذهبــی، ســد و مانعــی 
بــرای درک و فهــم آنــان شــده بــود. و وقتــی کــه اصالــت و آن هــدف غائــی در شــخص 
مســیح هویــدا شــد، یهودیــان نتوانســتند او را کــه همــه الگوهــا از او گرفتــه شــده بــود 
تشــخیص دهنــد. مســیح آن اصــل و وجــود الهــی بــود و اعمــال و تشــریفات مذهبــی 
تنها ســایه ای از موجودیت مســیح بود. یهودیان موجودیت اصل را نپذیرفتند و به 
مراســمی کــه الگوئــی از اصــل بــود بــه بیهودگــی متمســک شــدند. خداونــد آمــده بــود 

ولیکــن آنــان همچنــان دنبــال نشــانه ای بودنــد. 
)بیدلــی در همــه احــوال خــدا بــا او بــود، او نمیدیــدش او از دور خدایــا مــی کــرد. 

حافظ شیرازی(
آن کــوردالن نســبت بــه ایــن پیــام » از گناهــان خــود توبــه کنیــد زیــرا ملکــوت خــدا 
بــزودی فــرا خواهــد رســید « واکنــش نشــان داده )متــی ٣: ۲(، درخواســت معجــزه 
کردنــد. انجیــِل مســیح، ســنگ لغزشــی بــرای آنــان شــده بــود زیــرا آنــان در عــوض 
منجــی بدنبــال معجــزه بودنــد. آنــان از مســیح توقــع داشــتند تــا ادعــای خویــش را بــا 
اعمال قدرتمندی تایید کند که امپراطوری خود را بر ویرانه های سلطنت زمینی 
بنــا نمایــد. مســیح بــه ایــن توقــع و انتظــار آنــان بــا حکایــت برزگــر پاســخ داد. ملکــوت 
خداونــد بــا زور بــازو و نــه بــا خشــونت و دخالــت جابرانــه مســتولی نخواهــد گشــت 
بلکــه بــا کاشــت اصــل تــازه ای در قلــوب بشــر، ملکــوت خــدا بــر پــا خواهــد گردیــد. 
بــذر خــوب را در مزرعــه مــی کارد « )متــی  » عیســی همــان کســی اســت کــه 
۱3: ٣7(. مســیح آمــد، نــه بعنــوان یــک پادشــاه، بلکــه بعنــوان یــک برزگــر – نــه بعنــوان 
منقرض کننده یک حکومت بلکه برای افشاندن بذر – نه برای هدایت پیروانش به 
توفیق های دنیوی و قوم ساالری بلکه برای اینکه محصوالت باید از طریق از دست 

دادن و نومیــدی هــا و بــا صبــر و شــکیبایی و مــرارت جمــع آوری شــوند. 
آنــان  بــرای  درس  ایــن  ولــی  کردنــد  درک  را  مســیح  حکایــت  معنــی  فریســیان 
جمعیــت  انــد.  نفهمیــده  را  داســتان  کــه  نمودنــد  تظاهــر  آنــان  بــود.  ناخوشــایند 
دچــار مســئله بغرنجــی گردیــد زیــرا آن ســخنان، بطورعجیبــی قلبهــای آنــان را تــکان 
داده بــود و بــه تلخــی موجــب نومیــدی جــاه طلبــی هــای آنــان گردیــد. حواریــون نیــز 
ایــن حکایــت را نفهمیدنــد ولــی بــه درک عمیــق تــر آن عاقمنــد بودنــد. آنــان بطــور 

خصوصــی نــزد عیســی رفتــه و از او خواهــان تشــریح داســتان شــدند. 
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ایــن همــان چیــزی بــود کــه عیســی خواهــان آن بــود کــه حــس کنجــکاوی آنــان 
 ]36[ تــری راهنمایــی نمایــد.  بــر انگیختــه شــود و او بتوانــد ایشــان را بطــور روشــن 
او بــه شــرح تمثیــل پرداخــت. او کام خویــش را بــه آنانیکــه بــا خلــوص قلبــی از او 
بطلبنــد بوضــوح آشــکار خواهــد نمــود. آنانــی کــه کام خــدا را بــا خلــوص قلــب و 
ســعه صــدر بخواننــد، بــا روشــنگری و حکمــت روح القــدس، هرگــز در تاریکــی باقــی 
نخواهنــد مانــد و بــه همیــن گونــه معنــی کام برایشــان آشــکار خواهــد شــد. » اگــر 
کســی بــه راســتی بخواهــد مطابــق خواســت خــدا زندگــی کنــد پــی خواهــد بــرد کــه 
آنچــه مــن مــی گویــم از خداســت و نــه از خــودم « )یوحنــا 7: ۱7(. همــه کســانی کــه 
بــرای دریافــت روشــن دانــش حقیقــت بــه نــزد مســیح بیاینــد، آنــرا خواهنــد یافــت. 
بــرای آنــان اســرار ملکــوت خــدا فــاش خواهــد گردیــد و ایــن اســرار توســط قلبهایــی 
کــه مشــتاق حقیقــت هســتند درک خواهــد شــد. نــور آســمانی بــه نهانخانــه جــان 
خواهــد تابیــد و بدیگــران نیــز آشــکار خواهــد گردیــد، همانگونــه کــه نــور چــراغ در 

مســیر تاریــک خواهــد درخشــید. 
کشــاورز بــه مزرعــه رفــت تــا بــذر بــکارد. در مشــرق زمیــن امــور حکومتــی آشــفته 
بــود و خشــونت بــه حــدی رســیده بــود کــه مــردم در شــهرهای حصــار دار زندگــی 
مــی کردنــد و کشــاورزان بــرای کار روزانــه بــه بیــرون از حصارهــای شــهر مــی رفتنــد. 
همانگونــه نیــز مســیح، آن برزگــر آســمانی بــرای کشــت و زرع راهــی شــد. او خانــه 
امــن و پــر آرامــش خــود را رهــا کــرد – او جــال خویــش را کــه پیــش از عالــم وجــود، 
موجــود بــود رهــا نمــود – و از جــوار پــدر آســمانی جــای قُــرب نمــود و در جهــان 
غریــب شــد. او پیــش رفــت و در جهــان رنــج کشــید و مــورد آزمــون قــرار گرفــت و 
بــه تنهایــی بــه پیــش رفــت کــه بــا اشــکهایش بــذری بــکارد و آنــرا بــا خــون خــود آبیــاری 

نمایــد – و آن بــذر در حقیقــت بــذر حیــات بــرای دنیــای گمگشــته بــود. 
خادمیــن وی بــه همیــن ســلوک بایــد بــه پیــش برونــد و بــذر بکارنــد. وقتــی کــه 
خادمــان بــرای برزگــری فــرا خوانــده شــدند تــا تخــم حقیقــت را بکارنــد بــه ابراهیــم 
بــه  و  کــن  رهــا  را  خــود  و خویشــاوندان  پــدری  داده شــد: » والیــت خانــه  فرمــان 
ســرزمینی کــه مــن تــو را بدانجــا هدایــت خواهــم نمــود بــرو « )پیدایــش ۱۲: ۱(. 
کــرد و  را اطاعــت  او  بــه خــدا داشــت دعــوت  کــه  ایمانــی  نیــز بخاطــر  » ابراهیــم 
بســوی ســرزمینی کــه خــدا وعــده اش را داده بــود بــراه افتــاد « )عبرانیــان ۱۱: ٨(. 
از طــرف خداونــد دریافــت  پیامــی  بــود  کــه در حــال دعــا  پولــس رســول هنگامــی 
غیــر  نــزد  دور  بــه جاهــای  تــرا  مــی خواهــم  چــون  بیــا  بیــرون  اورشــلیم  » از  نمــود؛ 
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یهودیــان بفرســتم « )اعمــال رســوالن ۲۲: ۲۱(. پــس آنانیکــه بــرای اتحــاد بــا مســیح 
فــرا خوانــده ]37[ شــده انــد بــرای اینکــه او را پیــروی کننــد بایــد همــه چیــز را رهــا کننــد 
برنامــه هــای  از  بایــد کنــار گذاشــته  را  برونــد. وابســتگی هــای کهنــه  او  بدنبــال  و 
زندگــی چشــم پوشــی نمــوده و چشمداشــت هــای زمینــی بایســتی رهــا شــوند. دانــه 

هــا بایســتی بــا رنــج و اشــک در تنهایــی و بــا فــداکاری کاشــته شــوند.
برزگر کالم را می کارد. مسیح به جهان آمد تا حقیقت را در آن بکارد. از زمان 
ســقوط بشــر در بــاغ عــدن، شــیطان در حــال کاشــت بــذر خطــا و گنــاه بــوده اســت. 
او بــا دروغ توانســت بشــر را تحــت کنتــرل خــود در آورد و همچنــان در تــاش اســت 
تــا ملکــوت خداونــد را در زمیــن، مضمحــل نمــوده و بشــر ]38[ را تحــت ســیطره خــود 
در آورد. مســیح، آن برزگــر آســمانی بــه زمیــن آمــد تــا بــذر حقیقــت را بــکارد. مســیح 
آن کســی کــه در جمــع مشــاوران خداونــد مــی ایســتاد و آن کســی کــه در قلــِب حــرم 
مطهــر ازلــی ســاکن بــود توانســت تــا اصــول نــاب حقیقــت را بــرای بشــر بــه ارمغــان 
بیــاورد. از زمــان ســقوط بشــر در بــاغ عــدن، مســیح آشــکار کننــده حقیقــت در جهــان 
بــوده اســت. بواســطه وی، آن دانــه فســاد ناپذیــر باعــث شــد تــا » از زندگــی تــازه ای 
برخــوردار شــوید. ایــن زندگــی تــازه را از والدیــن خــود نیافتــه ایــد چــه در ایــن صــورت 
بعــد از چنــد صباحــی تبــاه مــی شــد ایــن زندگــی تــازه تــا ابــد پابرجــا خواهــد مانــد زیــرا از 
مسیح حاصل شده یعنی از پیام همیشه زنده خدا برای انسانها « )اول پطرس ۱: 
۲3(. در اولیــن وعــده ای کــه بــه نــژاد ســقوط کــرده بشــری مــا در بــاغ عــدن داده شــد، 
مسیح در حال کاشتن بذر انجیل بود. اما این رسالت شخصی وی در میان ابنای 

بشــر بــود و بطــور اخــص، حکایــت برزگــر در رســالت وی بــکار بســته شــد. 
کالم خــدا همــان بــذر اســت. هــر دانــه ای اصــول جوانــه زدن مربــوط بــه خــود را 
دارد. در دانه، حیات گیاه در لفافه ای پوشــیده شــده اســت. پس در کام خداوند 
بــه انســان زندگــی  نیــز حیــات وجــود دارد. مســیح مــی فرمایــد: » فقــط روح خــدا 
جاویــد مــی دهــد « )یوحنــا 6: 63(. » هــر کــه بــه پیــام مــن گــوش دهــد و بــه خــدا 
کــه مــرا فرســتاده اســت ایمــان بیــاورد زندگــی جاویــد دارد و هرگــز بخاطــر گناهانــش 
بازخواســت نخواهد شــد بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پیدا کرده به زندگی 
جاویــد خواهــد پیوســت « )یوحنــا 5: ۲4(. در هــر فرمــان و هــر وعــده از کام خــدا 
نیرویــی بالقــوه وجــود دارد – نیــروی حیــات بخــش خــدا کــه بواســطه آن نیــرو، فرمــان 
انجــام شــده و آن وعــده درک گردیــده و بالفعــل مــی شــود. هــر کســی کــه بــا ایمــان 

کام را بپذیــرد، دریافــت کننــده حیــات و ذات خداونــد خواهــد بــود. 
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هــر دانــه ای میــوه مخصــوص خــود را ببــار مــی آورد. اگــر دانــه را تحــت شــرایط 
مناســب بکاریــد آنــگاه حیــات در آن گیــاه رشــد خواهــد نمــود. بــذر فســاد ناپذیــر 
کام را بــا ایمــان در جــان خــود بکاریــد و آن دانــه، خصوصیــات و آن حیاتــی را کــه 

مشــابه خصوصیــات و حیــات خداســت را رشــد خواهــد داد. 
معلمیــن بنــی اســرائیل بــذر کالم خــدا را نمــی کاشــتند. کار مســیح بعنــوان 
معلــم حقیقــت نقطــه مقابــل آن چیــزی بــود کــه معلمیــن مذهبــی یهــود مــی گفتنــد. 
آنــان بــا رســوم و تئــوری هــا و نظریــات بشــری زندگــی مــی کردنــد. اغلــب آن چیــزی 
را کــه بشــر در بــاره کام تعلیــم داده و نوشــته بــود ]39[ را جایگزیــن اصــل کام مــی 
کردنــد. در اصــل، موضــوع تعالیــم و موعظــه هــای مســیح، همانــا کام خــدا بــود. او 
بــه ســادگی بــه پرسشــگران بدیــن گونــه پاســخ مــی داد: » )مکتــوب اســت( « – » در 
کام چــه گفتــه شــده اســت؟ «. مســیح در هــر فرصــت و مجالــی هنگامــی کــه شــور 
و عاقــه ای در میــان دوســت و دشــمن مــی دیــد، بــذر کام را مــی کاشــت. او آن 
کســی کــه راه و حقیقــت و حیــات و کام زنــده خداســت بــا اشــاره بــه کام مــی 
گفــت: » شــما کتــاب آســمانی تــورات را بدقــت بخوانیــد چــون عقیــده داریــد کــه بــه 
شــما زندگــی جاویــد مــی دهــد در صورتــی کــه همــان کتــاب بــه مــن اشــاره مــی کنــد « 
و » ســپس تمــام پیشــگوئی هایــی را کــه در بــاره خــودش در تــورات موســی و کتابهــای 

ســایر انبیــا آمــده بــود بــرای آنــان شــرح داد « )یوحنــا 5: 3۹؛ لوقــا ۲4: ۲7(. 
خادمــان مســیح نیــز بایــد چنیــن کننــد. در زمــان مــا نیــز حقایــق ضــروری کام خــدا 
بــا تئــوری هــا و فرضیــات بشــری کنــار گذاشــته شــده انــد. خیلــی از ُمبلغیــن انجیــل 
همــه کتــاب مقــدس را بعنــوان کام الهــام شــده قبــول ندارنــد. فــردی ممکــن اســت 
یــک بخــش از آن را انــکار و فــرد دیگــری بخــش دیگــری را مــورد ســوال و پرســش قــرار 
دهــد. تردیــد کننــدگان و شــکاکاِن کــور دل، رای و نظــر خــود را باالتــر از کام مــی 
داننــد و آن کامــی کــه مــی آموزنــد بــر اســاس آن چیــزی اســت کــه خــود، خواهــان 
آننــد. آنــان صحــت الهــی کام را بــه تباهــی مــی کشــانند. بنابــر ایــن بــذر کفــر کاشــته 
شــده و منتشــر مــی گردنــد و افــکار مــردم مغشــوش شــده و نمــی داننــد کــه چــه چیــزی 
را بــاور کننــد. اعتقــادات بســیار زیــادی وجــود دارنــد کــه عقــل نبایــد بازیچــه آنــان شــود. 
در زمــان مســیح، معلمیــن یهــود آمــوزه هــای تحمیلــی و راز گونــه ای را در بســیاری از 
بخش های کام تعلیم می دادند. و بخاطر اینکه تعلیم ساده کام خدا، اَعمال و 
رفتارهــای مذهبــی ایشــان را محکــوم مــی کــرد، آنــان در صــدد بــر آمدنــد تــا ایــن قــدرت 
را از بیــن ببرنــد. و ایــن داســتان شــامل امــروز مــا نیــز مــی شــود. کام خــدا گاهــی ایــن 
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گونــه در موعظــه هــا پدیــدار مــی شــود کــه اســرار آمیــز و مبهــم باشــند تــا بــرای تخطــی 
از فرامیــن او بهانــه ای باشــد. مســیح ایــن کارهــا را در زمــان خــود توبیــخ و مامــت 
نمــود. او تعلیــم داد کــه کام خــدا بایســتی بگونــه ای مطــرح شــود تــا بــرای همــه قابــل 
درک باشــد. او کام را غیرمبهــم و غیــر قابــل تردیــد خوانــد و مــا نیــز بایــد چنیــن عمــل 
کنیــم. کتــاب مقــدس بایــد بعنــوان کاِم خــداِی ســرمدی معرفــی گــردد ]40[ تــا بــه همــه 

مجــادالت و مباحثــات ســردرگم پایــان داده شــود. 
قــدرِت کتــاب مقــدس بــه یغمــا رفتــه اســت و نتیجــه آنــرا مــی تــوان در انحطــاط 
زندگــی روحانــی دیــد. در بســیاری از موعظــه هــای امــروزی شــفاف ســازی الهــی 
وجــود نــدارد کــه بتوانــد ضمیرهــای خفتــه را بیــدار و حیــات را در جــان هــا جــاری 
کتــاب  راه، مطالــب  بگوینــد: » دیــدی وقتــی در  تواننــد  نمــی  نمایــد. شــنوندگان 
آســمانی را بــرای مــا شــرح مــی داد چگونــه دلمــان بــه تپــش افتــاده بــود و بــه هیجــان 
آمــده بودیــم؟ « )لوقــا ۲4: 3۲(. بســیاری از افــراد وجــود دارنــد کــه بــرای خــدای 
زنــده فریــاد بــر مــی آورنــد و مشــتاق حضــور الهــی هســتند. تئــوری هــای فلســفی یــا 
مقالــه هــای ادبــی گرچــه عالــی هســتند ولیکــن نمــی تواننــد قلبهــا را خشــنود ســازند. 
ادعاهــا و ابتــکارات بشــری فاقــد ارزش هســتند. کام خــدا بایســتی بــا مــردم ســخن 
بگوید. آنانی که فقط از رســوم و تئوری های بشــری و داســتانهای اخاقی ســخن 
شــنیده انــد بایــد نــدای او را بشــنوند زیــرا کام وی مــی توانــد جانهــا را تــازه و زندگــی 

آنــان را بــه حیــات جاویــد رهنمــون ســازد. 
موضــوع مــورد عاقــه مســیح، دلســوزی پدرانــه و فیــض بیکــران خــدا بــود. او در 
قدوســیِت ذاِت فرامیــن خویــش ســاکن بــود. او خــود را بــه بعنــوان راه و حقیقــت 
و زندگــی بــه مــردم معرفــی کــرد. و ایــن بایــد موضــوع هــای بحــث خادمــان و بشــارت 
دهنــدگان مســیح باشــد. حقیقــت را آنگونــه کــه در مســیح اســت معرفــی نماییــد. 
زندگــی  از  مــردم  بــه  کنیــد.  بیــان  بطــور ســاده و شــفاف  را  انجیــل  و  احــکام خــدا 
فداکارانه و خود انکارانه مســیح بگوئید– از تواضع او و آنطور که تحقیر شــد و از 
مــرگ او بگوئیــد و ایــن وعــده او را گوشــزد نمائیــد کــه گفــت: » بــاز خواهــم گشــت 
و شــما را خواهــم بــرد تــا جایــی کــه مــن هســتم شــما هــم باشــید « )یوحنــا ۱4: 3(. 
در عــوض مجادلــه و بحــث در بــاره فرضیــات غلــط و یــا در جســتجوی یافتــن 
رقیــب بــرای مشــاجره، از انجیــل مســیح بــه عنــوان الگــوی زندگــی و آخــرت پیــروی 
هــر  » در  یابــد.  راه  زندگیتــان  بــه  خــدا  خزانــه  از  تــازه  حقایــق  تــا  بگذاریــد  کنیــد. 
موقعیــت و هــر وقــت و بــی وقــت کام خــدا را موعظــه کنیــد « )دوم تیموتائــوس  
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4: ۲(. » بلــی خــدا قــوم خــود را برکــت خواهــد داد آنگونــه کــه بــه هنــگام کشــت 
زمیــن محصــول فــراوان خواهــد روئیــد « )اشــعیا 3۲: ۲0(. » بگذاریــد ایــن انبیــای 
دروغگــو خــواب و خیــال هــای خودشــان را بیــان کننــد و ســخنان واقعــی مــن نیــز 
کام مــرا بــا امانــت بگــوش مــردم برســانند زیــرا کــه کاه ]41[ و گنــدم براحتــی از هــم 
تشــخیص داده می شــوند « )ارمیا ۲3: ۲٨(. » او مانند یک ســپر از تمام کســانی 

کــه بــه او پنــاه مــی برنــد محافظــت مــی کنــد « )امثــال ٣0: 6-5(.
شــده  معرفــی  بزرگــی  اصــل  اینجــا  در  کاشــت.  خواهــد  را  کالم  برزگــر 
کام  همــان  دانــه  گیــرد.  قــرار  آموزشــی  کارهــای  همــه  شــالوده  بایــد  کــه  اســت 
خداســت. اما در بســیاری از مدارس، کام خدا کنار گذاشــته شــده اســت. در 
عــوض، موضوعــات دیگــری ذهــن را اشــغال کــرده اســت. مطالعــه کتــاب هــای 
نویســندگان بــی ایمــان، بخــش اعظمــی از سیســتم آموزشــی را در خــود جــای داده 
اســت. شــک و تردیدهای احساســاتی و هیجانی در مابین موضوعات و اوراق 
تنیــده شــده اســت. پژوهــش هــای علمــی باعــث گمراهــی  کتــب مــدارس بهــم 
انــد.  شــده  انحــراف  باعــث  و  تفســیر  غلــط  بــه  آنــان  هــای  یافتــه  زیــرا  انــد  شــده 
کام خــدا بــا فرضیــات آمــوزش هــای علمــی قیــاس شــده و باعــث تشــکیک و بــی 
اعتمــادی شــده انــد. پــس تخــم شــک در افــکار جوانــان کاشــته شــده و در هنــگام 
اغــوا و وسوســه جوانــه مــی زننــد. هنگامــی کــه ایمــان در کام خــدا از دســت مــی 
رود، آنــگاه جــان، راهبــر و راهنمایــی نخواهــد داشــت و از خطــر و وسوســه ایمــن 
نخواهــد بــود. متاســفانه جوانــان بــه راههایــی کشــیده شــده انــد کــه آنــان را از خــدا 

و از حیــات جاودانــی دور مــی کنــد.
وقتــی کــه کام خــدا کنــار گذاشــته مــی شــود هــوای نفــس و وسوســه هــای 
شــرارت جــای آنــرا در قلــب هــا پــر نمــوده و انســان را بــه انحــراف مــی کشــاند. بشــر 

تخــم را در کالبــد انســانی مــی کارد و از کالبــد انســانی فســاد درو مــی کنــد. 
و در ایــن جــا نیــز ســبب مــی شــود تــا ذهــن ضعیــف شــده و کارآیــی خــود را از 
دســت بدهــد. در رویگردانــی از کام خــدا و تغذیــه فکــر بوســیله نوشــته هــاِی غیــر 
الهــام شــدِه انســانی، فــرد کوتــه فکــر مــی شــود و بــه پســتی مــی گرایــد. ایــن تئــوری 
هــای انســانی دارای اصــول جامــع و عمیــق از حقایــق الیــزال الهــی نیســت. فــرد، 
بینــش خــود را بــرای درک چیزهایــی ســازگار مــی کنــد کــه بــا آن آشناســت و عاقــه 
بــه ایــن چیزهــای فانــی ذهــن را خرفــت و سســت کــرده، قــدرت آنــرا محــدود و پــس 

از مدتــی اندیشــه از گســترش و متعالــی شــدن ناتــوان مــی گــردد.
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همه اینها آموزش غلط محسوب می شود. کار هر معلمی باید ]42[ مستحکم 
نمــودن ذهــن جوانــان بــه حقایــق متعالــِی کاِم الهامــی باشــد. ایــن آموزشــی ضــروری 
بــرای زندگــی کنونــی و آن زندگــی اُخــروی اســت کــه در پیــش رو داریــم. ایــن گونــه 
تعلیــم داده نشــود کــه ایــن موضــوع از مطالعــه علــوم ممانعــت بعمــل خواهــد آورد، یــا 
اینکه سبب پائین آمدن استاندارد آموزش می شود. دانش خدا به بلندای آسمان 
و به عرض گیتی است. هیچ چیزی شریف تر و روح افزا تر از مطالعه موضوعات 
بزرگــی کــه مربــوط بــه زندگــی ابــدی ماســت نمــی باشــد. بگذاریــد تــا جوانــان بــه ایــن 
حقایــق خــدادادی چنــگ بزننــد و افــکار آنــان بســیط و در تــاش هایشــان بــه قــوت 
رشــد خواهــد یافــت. بــا ایــن کار، هــر دانــش آمــوزی کــه کام را بــکار ببنــدد، میــدان 
اندیشــه او وســیعتر شــده و ســرمایه دانشــی را کــه غیــر قابــل اســت را بــرای او تامیــن 
مــی نمایــد. آموزشــی کــه بــا جســتجوی کام مقــدس تامیــن و تضمیــن گــردد، دانشــی 

تجربــی از برنامــه نجــات و رســتگاری اســت. ]43[
ایــن چنیــن آموزشــی تصویــر خــدا را در جانهــای مــا ترمیــم مــی نمایــد. ایــن آمــوزش 
اذهان ما را تقویت نموده و در مقابل وسوسه ها محافظت می نماید و دانش آموز 
را شایسته همکاری با مسیح در رسالِت رحمت و دلسوزی او نسبت به جهان می 
گرداند. این شــرایط او را آماده می ســازد تا عضوی از خانواده آســمانی بشــود و او را 

تعلیم می دهد تا میراث مقدســین در نور و روشــنایی را به مشــارکت بگذارد. 
ولـی معلـم حقیقـِت روحانـی زمانـی مـی توانـد ایـن دانـش را منتقـل نمایـد که خود 
تجربه آنرا داشته باشد. »  برزگر بذر خود را کاشت  «. مسیح حقیقت را تعلیم داد 
زیرا او خود حقیقت بود. افکار او – ذات او – تجربیات زندگی او همگی متضمن 
و در بر گیرنده تعالیم او بود. از اینرو بهمراه خادمین خود، آنانی که قرار است کام 
را تعلیم بدهند، آنرا با تجربیات شخصی خود تعلیم خواهند داد. آنان باید بدانند 
که مسیح برای آنان چه کرد: به آنان حکمت داد، آنان را عادل گردانید و چون عادل 
گردیدند تقدیس شده و رستگار شدند. معلمین در ارائه کام خدا بدیگران از گفتن 
فرضیات و شاید و بایدها بپرهیزند. آنان باید همانگونه که پولس رسول علناً اعام 
داشت بگویند: »  در واقع زمانی که ما در باره قوت و بازگشت خداوندمان عیسی 
مسـیح بـا شـما سـخن گفتیـم داسـتانهای سـاختگی برایتـان تعریـف نکردیـم زیـرا مـن بـا 
چشمان خود عظمت و جال او را دیدم « )دوم پطرس ۱: ۱6(. هر مبشر مسیح و 
هر معلمی باید قادر باشد تا با یوحنا بگوید » این کلمه حیات بخش از جانب خدا 

آمد و خود را بر ما آشکار فرمود « )اول یوحنا ۱: ۲(.
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خاک کنار جاده
تمثیــل برزگــر بطــور عمــده بــا نتیجــه حاصــل شــده از رشــد بــذر توســط خاکــی 
کــه در آن کاشــته شــده اســت ســر و کار دارد. ایــن حکایــت بطــور بالقــوه ای بــه 
مخاطبیــن خــود مــی گویــد کــه اگــر کار مــن بــا ایــده هــای شــما ســازگار نیســت، بــاز 
نایســتید و کار مــن را نقــد و بررســی کنیــد، زیــرا نکوهــش یــا نومیــدی بیــش از حــد 
خــوب نیســت. مهــم تریــن ســوال ]44[ از شــما ایــن اســت کــه چــه چیــزی از پیــام مــن 

را فهمیدیــد؟ سرنوشــت ابــدی شــما بســتگی بــه پذیــرش و یــا رد ایــن پیــام دارد. 
با تشریح افتادن دانه ای در کنار راه او میفرماید » گذرگاه کشتزار که تخمها 
بــر آن افتــاد دل ســخت کســی را نشــان مــی دهــد کــه گرچــه مــژده ملکــوت خداونــد 

را میشــنود ولــی آنــرا درک نمــی کنــد « )متــی ۱3: ۱۹(.
دانــه کاشــته شــده در کنــار گــذرگاه حاکــی از ایــن اســت کــه کام خــدا در قلــب 
یــک فــرد بــی اعتنــا و بــی توجــه کاشــته شــده اســت. هماننــد راه خاکــی زیــر پــای 
انســان و جانوران کوبیده می شــود، و این قلب مانند راهی می شــود که گذرگاه 
گنــاه و عیــش و عشــرت دنیــوی اســت. جانــی کــه غــرق در اهــداف خودخواهانــه و 
افــراط و تفریطهــای گنــاه آلــود اســت از گمراهیهــای گنــاه ســخت گردیــده اســت. 
)عبرانیــان 3: ۱3(. بدینســان توانائیهــای روحــی از کار افتــاده و فلــج مــی گردنــد. 
انســان آنــرا مــی شــنود ولــی آنــرا درک نمــی کنــد. آنهــا قــدرت تشــخیص ندارنــد کــه 
آن پیــام را بــرای زندگــی خــود اِعمــال کننــد. آنــان از هشــدارها و یــا نیــاز بــه آن پیامهــا 
غافلنــد. آنــان نســبت بــه محبــت مســیح بــی ماحظــه مــی کننــد بــوده و از کنــار پیــام 

فیــض بخــش او عبــور مــی نماینــد، گوئــی کــه ارتباطــی بــا آنهــا نــدارد. 
همانطــور کــه پرنــدگان در ُشــرُف برداشــتن دانــه از کنــار جــاده هســتند، بهمیــن 
طریق شــیطان آماده اســت تا بذرهای حقیقت الهی را از جانها برچیند. شــیطان 
از ایــن هــراس دارد کــه نکنــد تــا کام خــدا فــرد بــی تفــاوت را بیــدار و هشــیار نمــوده 
و فرشــتگانش در جمــع کســانی  گــذارد. شــیطان  اثــر  قلبهــای ســخت  بــر روی  و 
هســتند کــه پیــام خــدا در آنجــا موعظــه مــی شــود. در حینــی کــه فرشــتگان خــدا 
پافشــاری نمــوده تــا بــا کام خــدا بــر دلهــا اثــر گذارنــد، دشــمن در کمیــن اســت تــا 
نگــذارد کــه کام خــدا موثــر واقــع افتــد. شــیطان بــا قصــد ســوئی کــه دارد در تــاش 
اســت تــا کار روح خــدا را بــی اثــر و عقیــم ســازد. در حالــی کــه مســیح بــا محبــت 
خویــش دلهــا را مجــذوب خــود مــی ســازد، شــیطان مجاهــدت مــی کنــد تــا توجــه 
توطئــه هــای  بــا  او  کــه در جســتجوی منجــی هســتند منحــرف ســازد.  را  افــرادی 

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   26 1/31/19   4:12 PM



برزگر بذر افشانی می کند  |  27

دنیــوی، اذهــان را مشــغول مــی کنــد. ]45[ او حــس انتقــاد و ایــراد گیــری را بــر مــی 
انگیــزد – یــا تردیــد و بــی ایمانــی را تلقیــن مــی نمایــد. نــوع زبــان انتخــاب شــده توســط 
ســخنران یا رفتار وی ممکن اســت شــنونده را خشــنود نســازد و شــنوندگان در این 
نقــص بــاز مــی ایســتند. پــس حقیقتــی را کــه بــدان نیازمندنــد و آنچــه کــه خــدا از روی 

فیــض و بخشــندگی برایشــان فرســتاده، اثــر مداومــی نخواهــد داشــت. 
شیطان یاران زیادی دارد. بسیاری از کسانی که ادعای مسیحیت دارند، به 
شــیطان وسوســه کننــده کمــک مــی کننــد تــا بذرهــای حقیقــت را از دلهــا برچیننــد. 
بســیاری از کســانی کــه موعظــه کام خــدا را مــی شــنوند از آن موعظــه در خانــه 
خــود موضوعــی را بــرای بحــث و انتقــاد ایجــاد مــی کننــد. آنــان بــر کُرســی داوری 
نشســته و در محکــوم کــردن موعظــه، ماننــد یــک اســتاد و یــا ســخنران سیاســی تکیــه 
مــی زننــد. آنــان آن پیامــی کــه بایــد بعنــوان کام جــدی خــدا در نظــر گرفتــه شــود را 
سرســری تلقــی کــرده و یــا از آن تفســیِر طعنــه آمیــزی ارائــه مــی دهنــد. شــخصیت، 
انگیــزه، اعمــال و کــردار ُمبشــر و اعضــای کلیســا بطــور آشــکار مــورد بحــث قــرار مــی 
گیــرد. در ایــن مباحــث، قضــاوت شــدید اللحنــی ابــراز شــده و غیبــت و بدگوئــی 
تکــرار مــی شــود و ببینیــد کــه چگونــه مــی توانــد بــر روی کســانی کــه در بَــدو ورود بــه 
مســیحیت هســتند تاثیــر ســوء بگــذارد. اغلــب اوقــات والدیــن ]46[ ایــن حــرف هــا 
را در حضــور فرزنــدان خــود بــر زبــان مــی آورنــد. و کام خــدا بــه بطــور کمرنگــی بــه 

بســیاری از افــراد تعلیــم داده مــی شــود. 
بدینســان در خانــه کســانی کــه ادعــای مســیحیت دارنــد، بســیاری از جوانــان 
بــی دیــن تربیــت مــی شــوند. و والدیــن مــی پرســند کــه چــرا فرزندانشــان خیلــی کــم بــه 
انجیل عاقه نشــان می دهند و بدین طریق شــک و تردید در باره حقیقت کتاب 
مقــدس فراهــم مــی شــود. آنــان در شــگفتند کــه چــرا تاثیــرات مذهبــی و اخاقــی 
بــر روی فرزندانشــان اینگونــه ســخت اســت. آنــان نمــی بیننــد کــه خودشــان ماننــد 
الگوئی بد هســتند که بر روی فرزندانشــان نیز تاثیر بد خواهند گذارد. بذر خوب 

جائــی بــرای ریشــه زدن پیــدا نمــی کنــد بنابرایــن شــیطان آنــرا بــر مــی چینــد.

در سنگزارها
خاکــی کــه زیــرش ســنگ باشــد قلــب کســی را نشــان مــی دهــد کــه تــا پیغــام 
خــدا را مــی شــنود فــوراً بــا شــادی آنــرا قبــول مــی کنــد ولــی چــون آنــرا عمیقــاً درک 
نکرده اســت، در دل او ریشــه ای نمی دواند و به محض اینکه آزار و اذیتی بخاطر 
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ایمانــش مــی بینــد، شــور و حــرارت خــود را از دســت مــی دهــد و از ایمــان بــر مــی 
گــردد. )متــی ۱3: ۲0(.

بــذری کــه بــر زمیــن ســنگالخ افتــاد عمــق کمــی بــرای ریشــه زدن یافــت. گیــاه 
ســریعاً جوانه می زند اما نمی تواند در ســنگ و صخره ریشــه بدواند تا بتواند تغذیه 
کافــی بــرای بقــا پیــدا کنــد و زود از بیــن مــی رود. بســیاری از افــرادی کــه بــه دینــداری 
اقــرار مــی کننــد، شــنوندگاِن ســنگاخ هســتند. همانگونــه کــه در زیــر الیــه هــای خــاک 
ســنگ و صخــره وجــود دارد بهمیــن گونــه نیــز غــرور و خودپســندی در زیــر خواســته 
های خوب قرار دارد. عشق و خودپسندی مهار نشده است. و قلب تحت حس 
تقصیــر فروتــن و متواضــع نشــده اســت. ایــن طبقــه را بــه راحتــی مــی تــوان متقاعــد کــرد 
و افــراد متحــول شــده ای بنظــر مــی آینــد ولــی ایــن تنهــا یــک مذهــب ســطحی اســت. 
ایــن بدیــن دلیــل نیســت کــه انســان کام را بــی درنــگ دریافــت کــرده اســت و 
ضمنــاً نــه بــه ایــن خاطــر کــه در آن خوشــی وجــود دارد. بــه محــض اینکــه ]47[ متــی 
از طــرف منجــی بــه خدمــت فــرا خوانــده شــد، او بیدرنــگ آمــاده شــده و همــه چیــز 
را پشــت ســر گذاشــت و از او پیــروی کــرد. بــه مجــرد اینکــه کام الهــی در قلبهــای 
مــا قــرار گیــرد خداونــد از مــا مــی خواهــد کــه آنــرا بپذیریــم و بــه حــق اســت کــه آنــرا 
بــا خوشــی بپذیریــم. » بــا توبــه یــک گناهــکار گمــراه و بازگشــت او بســوی خــدا در 
آســمان شــادی بیشــتری رخ مــی دهــد « )لوقــا ۱5: 7(. و در دلهایــی کــه بــه مســیح 
ایمــان بیاورنــد حــظ و خوشــی بوجــود خواهــد آمــد. ولــی درایــن تمثیــل ســنگاخ، 
آنانیکــه کام را آنــاً دریافــت مــی کننــد هزینــه و ارزش آنــرا نمــی داننــد. آنــان در نظــر 
نمــی گیرنــد کــه کام خــدا چــه چیــزی از آنهــا مــی خواهــد. آنــان نمــی تواننــد بفهمنــد 
کــه کام خــدا چــه پنــدی بــه آنهــا مــی دهــد. آنــان پیــام کتــاب مقــدس را بــه زندگــی 
خــود پیونــد نمــی دهنــد و بنابــر ایــن مفهــوم آن ایــن اســت کــه آنــان خــود را کامــاً 

تســلیم کام خــدا نکــرده انــد. 
ریشــه هــای گیــاه در عمــق خــاک فــرو رفتــه و از نظــر هــا پنهاننــد ولــی در حــال 
تغذیــه هســتند. بــه همیــن طــور در مــورد مســیحیان بــا پیونــد و اتحــاد نامرئــی جــان بــا 
مســیح از طریــق ایمــان اســت کــه زندگــی روحانــی تغذیــه مــی شــود. ولــی مخاطبــان 
انگیــزه هــای  اعمــال و  بــه  آنــان  بــه مســیح.  نــه  و  انــد  ســنگاخ بخودشــان وابســته 
خــوب خــود اعتمــاد دارنــد و در عدالــت خویــش نیرومنــد هســتند. آنــان در خداونــد 
و توانایــی او قــوی نیســتند. کســی کــه در دل خــود ریشــه ای نــدارد، بــه ایــن دلیــل 

اســت کــه بــه مســیح وصــل نیســت. 
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مــی شــود  هــا  دانــه  و  غــات  رســیدن  باعــث  تابســتان  در  حــرارت خورشــید 
مــی  خــراب  ندارنــد  قــوی  ریشــه  کــه  هایــی  و خوشــه  کنــد  مــی  را ســفت  آنهــا  و 
آورد  مــی  دوام  مدتــی  بــرای  نــدارد  دل  در  ای  ریشــه  کــه  کســی  آن  پــس  شــوند. 
ولــی در هنــگام ســختی و یــا جفــا از ایمــان خــود بــاز مــی گــردد. بســیاری از مــردم 
انجیــل را در عــوض ایــن کــه بعنــوان رهایــی دهنــده دائمــی از گنــاه قبــول کننــد، 
بطــور  آنــان  کننــد.  مــی  قبــول  هــا  رنــج  از  فــرار  بــرای  راهــی مقطعــی  بعنــوان  آنــرا 
مقطعــی در وجــد و شــادی بســر مــی برنــد زیــرا کــه مــی کنندبــه خیــال واهــی خــود، 
بــا  آنــان را از ســختی هــا و رنــج هــا مــی رهانــد. در حالــی کــه زندگــی  مذهــب، 
مایمــت ســپری مــی شــود آنــان بنظــر مســیحیان ثابــت قدمــی مــی آینــد. ولیکــن 
آنــان از بوتــه آزمایــش ســخت بســامت گــذر نمــی کننــد. آنــان تحمــل ســرزنش و 
انتقــاد را بخاطــر مســیح ندارنــد. وقتــی کــه خداونــد بــه برخــی از گنــاه هــا اشــاره 
مــی کنــد و یــا اینکــه از آنــان مــی خواهــد کــه خــود را انــکار نمــوده و بــرای مســیح 
بســیار  آنــان  بــرای   ]48[ کننــد.  مــی  پیــدا  خاطــر  رنجــش  آنــان  کننــد،  فــداکاری 
آنــان  تــا تغییــر بنیادیــن را در زندگــی خــود بوجــود بیاورنــد.  بــود  ســنگین خواهــد 
مــی  فراموشــی  بــه  را  واقعیتهــای جاودانــی  و  کننــد  مــی  نــگاه  فعلــی  مشــکل  بــه 
تــا  انــد  آمــاده  آنــان  تــرک کردنــد،  ســپارند. ماننــد حواریــوِن مســیح کــه عیســی را 
بگوینــد خیلــی مشــکل اســت بفهمیــم کــه چــه میخواهــی بگوئــی؟ )یوحنــا 6: 60(. 
افــراد زیــادی وجــود دارنــد کــه ادعــا مــی کننــد کــه خواهــان خدمــت کــردن بــه 
خــدا هســتند ولیکــن هیــچ تجربــه روحانــی از او نداشــته انــد. تمایــل انجــام اراده 
او بــر اســاس خواســته هــا و امیــال خودشــان اســت و نــه بــر اســاس اعتقــاد راســخ 
بــه  آنــان  بــا احــکام خــدا در هماهنگــی نیســت.  آنــان  بــه روح القــدس. کارهــای 
بــه  بــه عنــوان منجــی خــود اعتــراف مــی کننــد ولــی اعتقــاد ندارنــد کــه او  مســیح 
آنــان قــدرت خواهــد داد تــا بــر گناهــان غلبــه کننــد. آنــان بــا منجــی زنــده ارتبــاط 
شــخصی ندارنــد و رفتــار و َمِنــش آنــان آشــکار کننــدۀ سســتی آنــان در وصــف ذاتــی 

و اکتســابی اســت. 
بعنــوان  را  او  و  کنیــم  موافقــت  القــدس  روح  شــفاعت  و  وســاطت  بــا  بایــد 
مامــت کننــده گنــاه و نــدا دهنــده بــرای توبــه و بازگشــت از گنــاه بپذیریــم. خیلــی 
هــا حــس کــرده انــد کــه بــا خــدا غریــب شــده انــد و در اســارت خــود و گنــاه بســر مــی 
برنــد، بهمیــن خاطــر در تــاش مــی افتنــد تــا اصاحاتــی را انجــام دهنــد ولیکــن نفــس 
خــود را مصلــوب نمــی کننــد. آنــان خــود را کامــاً بــه دســتهای مســیح نمــی ســپارند 
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و بدنبــال قــدرت الهــی بــه منظــور انجــام اراده او نیســتند. آنــان نمــی خواهنــد تــا در 
قالــب الهــی ذوب شــده و شــبیه او گردنــد. بطــور کل آنــان نُقصــان خــود را اعتــراف 
مــی کننــد ولیکــن گنــاه هــای خــاص خــود را رهــا نمــی کننــد. بــا انجــام کار اشــتباه، 

طبیعــت کهنــۀ نفــِس عمــاره تقویــت شــده و دوبــاره جــان مــی گیــرد. 
تنهــا امیــد بــرای ایــن افــراد ایــن اســت کــه کام مســیح را در بــاره نیقودیمــوس 
درک کننــد: » بایــد از نــو متولــد شــوید «. » کســی کــه دوبــاره از روح متولــد نشــود 

نمــی توانــد ملکــوت خــدا را ببینــد « )یوحنــا 3: 3 و 7(. 
قدوســیت حقیقــی، خدمــِت تمــام و کمــال بــه خداســت. ایــن وضعیتــی اســت 
که مسیحیان واقعی در آن زندگی می کنند. مسیح طالب ]49[ قدوسیت آشکار 
برای خدمت کامل و بی نقص است. او قلب و ذهن و جان و توانایی ما را می 
طلبــد. کســی کــه بــرای خــود و در وجــود خــود زندگــی مــی کنــد، مســیحی نیســت. 
محبــت بایــد اصــل و پایــه ای بــرای کــردار خــوب و محبــت آمیــز باشــد. محبــت 
شــالوده اساســی حکومــت خداونــد در آســمان و زمیــن اســت. و ایــن موضــوع بایــد 
شــالوده ای بــرای شــخصیت مســیحیان باشــد. ایــن امــر بــه تنهایــی مــی توانــد او را 
ثابــت قــدم و اســتوار نمایــد. و ایــن موضــوع بــه تنهایــی مــی توانــد او را در مقابــل 

آزمونهــا و وسوســه هــا مقــاوم نمایــد. 
و محبــت در فــداکاری و از خــود گذشــتگی خــود را آشــکار مــی کنــد. نقشــه 
رهایی در فداکاری برنامه ریزی شده بود – فداکاری و از خود گذشتگی عظیمی 
کــه بــی انــدازه و عظیــم بــود. مســیح خــود را بــرای مــا فــدا کــرد و آنانــی کــه مســیح را 
بپذیرنــد آمــاده انــد تــا هــر چیــز را در راه مســیح فــدا کننــد. اندیشــیدن بــه حرمــت 
نهــادن بــه او و جــال دادن او بایــد قبــل از هــر چیــز دیگــری ارجحیــت داشــته باشــد. 
اگــر مــا مســیح را دوســت داریــم بایــد دوســت داشــته باشــیم کــه بــرای او زندگــی 
کنیــم و شــکر گــزار او بــوده و بــرای او کار کنیــم. کار او ســبک و راحــت مــی باشــد. 
بــرای  بایــد  بایــد خواهــاِن درد و محنــت و فــداکاری باشــیم.  ]50[ خاطــر او  بــرای 
بایــد  مــا  باشــیم.  نمــوده و شــفقت داشــته  او همــدردی  بــا  انســان هــا  رســتگاری 

همــان احســاس محبــت آمیــزی را داشــته باشــیم کــه او بــرای دیگــران داشــت. 
این موضوع بیانگر دین و آئین مسیح است. هر کوتاهی و قصوری، بدکاری 
و نیرنــگ اســت. نــه تئــوری حقیقــت محــض و نــه اقــرار بــه مریــد بــودن، هیــچ یــک 
نمــی توانــد جانــی را نجــات بخشــد. مــا متعلــق بــه مســیح نخواهیــم بــود مگــر اینکــه 
کامــاً خــود را بــه او ســپرده باشــیم. بــا بــی عاقگــی در زندگــی مســیحی اســت، کــه 
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بشــر سســت و ضعیــف مــی شــود. تــاش بــرای خدمــت بــه خــود و مســیح، موضــوع 
مــورد خطــاب ســنگاخ اســت و فــردی کــه بــذر خــود را در ســنگاخ بــکارد، تــاب 

تحمــل آزمونهــا را نخواهــد داشــت و براحتــی ریشــه کــن خواهــد شــد.

در میان خارها
زمینــی کــه از خارهــا پوشــیده شــده بــود، وضعیــت کســی را نشــان مــی دهــد کــه 
پیغــام را مــی شــنود ولــی نگرانیهــای زندگــی و عشــق بــه پــول و مــادی گرائــی، کام 
خدا را در او خفه می کنند و او نمی تواند خدمت موثری برای خدا انجام دهد. 
بذر انجیل اغلب در میان خارها و علفهای هرز می افتد و چنانچه دگرگونی 
معنــوی و اخاقــی در قلــب فــرد صــورت نگرفتــه باشــد عادتهــای کهنــه زندگــِی گنــاه 
آلــوِد قبــل، آنــرا ماننــد علــف هــا و خارهــا احاطــه مــی کننــد. اگــر صفــات شــیطانی 
از جانهــا بیــرون افکنــده نشــده باشــند خوشــه هــای گنــدم در میــان آن صفــات خفــه 
خواهنــد شــد، بدیــن صــورت کــه خارهــا و علفهــای هــرز رشــد بیشــتری کــرده و 

گنــدم را از بیــن خواهنــد بــرد. 
فیــض تنهــا در قلوبــی رشــد خواهــد کــرد کــه دائمــاً بــرای دانــه هــای گرانبهــای 
حقیقــت آمــاده باشــند. خارهــای گنــاه در هــر خاکــی رشــد خواهنــد کــرد. خارهــا 
بــه کشــت شــدن نیــازی ندارنــد، ولــی فیــض بایــد بــا دقــت کاشــته شــود. بوتــه هــای 
خــار همیشــه آمــاده جوانــه زدن هســتند و کار تطهیــر و پاالیــش بایــد دائمــاً بــه پیــش 
بــرود. چنانچــه قلــب تحــت کنتــرل خــدا قــرار نگیــرد و اگــر روح القــدس بــدون توقــف 
کار پاالیــش و تجلیــل شــخصیت را انجــام ندهــد آنــگاه عادتهــای کهنــه خــود را در 
زندگــی مجــدداً آشــکار خواهنــد ســاخت. انســانها ممکــن اســت کــه بــه اعتقــاد بــه 
انجیــل اقــرار کــرده باشــند، ولــی تــا قبــل از اینکــه تقدیــس نشــده باشــند ]51[ اقــرار 
آنــان ارزشــی نخواهــد داشــت. اگــر پیــروزی بــر گنــاه را اســتحصال نکننــد، آنوقــت 
گنــاه بــر آنــان پیــروز خواهــد شــد. خارهایــی کــه قطــع شــده ولــی ریشــه کــن نشــده 

باشــند ســریعاً رشــد مــی کننــد تــا اینکــه بــر تمامــی جــان ســیطره افکننــد. 
مســیح چیزهایــی را فــاش ســاخت کــه بــرای جانهــا خطرنــاک بودنــد. مرقــس 
بــه اغواهــای مــال انــدوزی و طمــع بــه چیزهــای دنیــوی اشــاره نمــود. لوقــا عایــق 
و مــال انــدوزی و لــذت ایــن دنیــا را ذکــر نمــود. اینهــا چیزهایــی هســتند کــه کام و 
بــذر هــای روحانــی را در خــود خفــه خواهنــد کــرد. در ایــن صــورت جانهــا از تغذیــه 

توســط مســیح بازمانــده و معنویــت در قلــب هــا خواهــد ُمــرد. 
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توجهــات بــه ایــن دنیــا: هیــچ طبقــه اجتماعــی از وسوســه هــا و عایــق دنیــوی 
آزاد و مبــرا نیســت. فقــر و زحمــت و محرومیــت و تــرس از محتــاج شــدن باعــث 
سرگشــتگی و مال خاطر مســتضعفان می گردد. برای ثروتمندان ترس از دســت 
دادن و ضــرر باعــث هجــوم تشــویش خاطــر و دلواپســی مــی شــود. مســیح نمــی 
توانــد بــار آنــان را بــر دوش بکشــد زیــرا آنهــا بــار خــود را بــه مســیح نمــی دهنــد. آنــان 
بــه توجــه و عاقــه دائمــی او اعتمــاد ندارنــد. بنابــر ایــن توجــه و عاقــه بیــش از حــد 
آنهــا بــه زندگــی در عــوض اینکــه آنــان را بســوی منجــی ســوق دهــد، آنــان را از وی 

جــدا ســاخته اســت. 
بســیاری از کســانی کــه مــی توانســتند در خدمــت بــه خــدا ُمثمــر ثمــر باشــند 
مصمم به اندوختن مال و ثروت شدند. همه انرژی آنان در امور کسب و تجارت 
مســتغرق گردیــده و حــس مــی کننــد کــه مجبورنــد تــا از امــور طبیعــی روحانــی چشــم 
پوشــی نماینــد. امــور ازلــی فرعــی شــده و امــور دنیــوی برایشــان اصــل و اســاس 
مــی شــود. بنابرایــن خــود را از خــدا جــدا مــی ســازند. کام خــدا بــه مــا ســفارش 
نمــوده اســت کــه در خدمــت بــه خــدا تنبلــی و سســتی بــه خــود راه ندهیــم )رومیــان 
۱۲: ۱۱(. مــا بایــد کار کنیــم تــا بتوانیــم بــه کســی کــه نیازمنــد اســت ارزانــی کنیــم.  
مســیحیان بایــد کار کننــد. آنــان بایــد درگیــر کســب و کار باشــند و آنــان مــی تواننــد 
بــه کار خــود بــدون گنــاه بپردازنــد. ولــی خیلــی از مــردم چنــان در کار غــرق مــی شــوند 
کــه وقتــی بــرای دعــا باقــی نمــی گذارنــد. آنــان نــه وقتــی بــرای مطالعــه کتــاب مقــدس 
دارنــد و نــه اینکــه وقتــی را بــرای جســتجو و خدمــت بــه خــدا اختصــاص مــی دهنــد. 
در زمانهایــی جانهــا اشــتیاق بــه قدوســیت و نــدای آســمانی دارنــد ولــی ]52[ زمانــی 
بــرای بازگشــت از غوغاهــای دنیــوی وجــود نــدارد تــا بتــوان آواهــای بــا شــکوه روح 
خــدا را شــنید. اصــل و فــرع جــای خــود را عــوض مــی کننــد. غیــر ممکــن خواهــد بــود 
کــه بــذِر کام ثمــر بیــاورد زیــرا کــه بجــای جــان هــا خارهــای بیابــان تغذیــه مــی شــوند. 
و بســیاری از افــراد کــه بــا اهــداف بســیار متفاوتــی کار مــی کننــد بــه راه خطــا مــی 
افتند. آنان برای خیریت دیگران کار می کنند. کار آنان زیاد است و مسئولیتشان 
فــراوان و اجــازه مــی دهنــد کــه کارشــان زمانــی بــرای عبــادت برایشــان باقــی نگــذارد. 
آنــان بــرای مشــارکت بــا خــدا از طریــق دعــا و مطالعــه کام کوتاهــی مــی ورزنــد. آنــان 
فرامــوش مــی کننــد کــه عیســی گفــت: » کــه جــدا از مــن از شــما هیــچ کاری ســاخته 
آنــان  زندگــی  دارنــد.  مــی  بــر  گام  از مســیح  بــدور  آنــان  )یوحنــا ۱5: 5(.  نیســت « 
بواســطه فیــض او پــر نشــده اســت و خصوصیــات نفــس آشــکار مــی شــود. خدمــات 
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آنــان بــا میــل بــه برتــری و ســخت دلــی و ویژگیهــای غیــر محبــت آمیــز ضایــع مــی شــود. 
ایــن یکــی از اســرار عمــده شکســت و عــدم موفقیــت در کار مســیحی اســت. و بــه 

همیــن خاطــر اســت کــه چــرا نتایــج آن کار هــا اغلــب فاقــد برکــت هســتند. 
فریــِب مــال و منــال. عشــق بــه مــال انــدوزی، قــدرت شــیفته کننــده و فریــب 
ثــروت دنیایــی دارنــد فرامــوش مــی  دهنــده ای دارد. بیشــتر اوقــات کســانی کــه 
گوینــد  مــی  آنــان  اســت.  بخشــیده  ثــروت  و  قــدرت  آنــان  بــه  خداونــد  کــه  کننــد 
» قــوت و توانایــی دســت مــن ایــن توانگــری را برایــم پیــدا کــرده اســت «. )تثنیــه 
٨: ۱7(. ثــروت و مــال آنهــا در عــوض اینکــه آنــان را بــرای شــکرگزاری از خــدا بیــدار 
کنــد، باعــث خودســتایی مــی گــردد. مــال آنهــا بجــای اینکــه صفــات خدایــی را در 
بــذر کام  نتیجــه  گــردد. در  مــی  باعــث رشــد صفــات شــیطانی  آنهــا رشــد دهــد 

توســط خارهــا خفــه مــی شــود.
لذات زندگی. خطری در تفریح و سرگرمی وجود دارد که تنها بعنوان ارضای 
خواســته هــای شــخصی مــی تــوان آنــرا تعیــن کــرد. عــادات افراطــی، تــوان جســمی 
را تحلیــل مــی دهــد و ذهــن را تیــره و تــار مــی کنــد و ادراک روحانــی را مســخ و کــرخ 
مــی کنــد زیــرا » امیــال و هوســهایی هســتند کــه بــا روح شــما در جنــگ و جدالنــد « 

)اول پطــرس ۲: ۱۱(. 
و میــل بــه چیزهــای دیگــر. اینهــا الزامــاً گنــاه آلــود نیســتند ولــی آن چیزهایــی 
هســتند که بر ملکوت خدا ارجحیت یافته اند. هر چیزی که ذهن را از خدا دور 

ســازد و مــا را از محبــت مســیح جــدا ســازد دشــمن جــان اســت. 
ذهــن جــوان بــا قــدرت اســتعداد و شــکوفایی، وسوســه بزرگــی بــرای جــاه طلبــی 
و خودســتایی دارد. چنانچــه در برنامــه هــای دنیــوی، کامیابــی وجــود داشــته باشــد، 
تمایلــی بــه ادامــه در مســیری کــه ضمیــر و وجــدان را خرفــت کنــد وجــود دارد کــه 
یــک شــخصیت عالــی و واقعــی  از آنچــه کــه  مانــع شــکل گیــری ارزیابــی صحیــح 
اســت خواهــد شــد. وقتــی کــه شــرایط بــرای ایــن شــکوفایی مســاعد باشــد– در 

مســیری کــه کام خــدا نهــی کــرده– ایــن رشــد دیــده خواهــد شــد. 
بــزرگ  بســیار  والدیــن  مســئولیت  کــودکان،  زندگــی  ســازندگی  دوره  ایــن  در 
اســت. آنــان بایــد جوانــان را بــا تاثیــرات خــوب و مثبــت احاطــه کننــد، تاثیراتــی کــه بــه 
آنــان چشــم انــداز هــای صحیحــی از زندگــی و توفیــق حقیقــی را عطــا مــی کنــد. در 
عــوض تعــداد زیــادی از والدیــن در صــدد ایــن هســتند کــه فرزندانشــان بــه کامیابــی 
دنیــوی برســند و همــه معاشرتهایشــان بــر اســاس ایــن موضــوع و هــدف انجــام مــی 
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شــود. بســیاری از والدیــن خانــه خــود را در شــهرهای بــزرگ مــی ســازند و فرزنــدان 
خویــش را بــه جوامــعِ ُمــِد روز آشــنا مــی کننــد. آنــان فرزنــدان خویــش را بــه دنیایــی 
بــودن و غــرور ترغیــب مــی کننــد. در ایــن فضــا ذهــن و جــان، بــه کوتــه فکــری نائــل 
مــی شــود. اهــداف عالــی و بــا شــکوه زندگــی بینــش خــود را از دســت مــی دهنــد. 
و در ایــن خــط ســیر امتیــاز فرزنــد خــدا بــودن و وارث ابــدی بــودن بــا دســتاوردهای 

دنیــوی معاملــه مــی شــوند. ]54[
بسیاری از والدین با ایجاد تفریح و سرگرمی خواهان ترویج شادی و رضایت 
مجــذوب  تــا  دهنــد  مــی  اجــازه  فرزندانشــان  بــه  آنــان  فرزندانشــان هســتند.  بــرای 
تفریح و ســرگرمی شــده تا به مهمانی ها برای عیاشــی بروند و برایشــان پول فراهم 
نمــوده تــا خودنمایــی کــرده و بــه کامروایــی خویشــتن بپردازنــد. میــل بــه افــراط در 
عیاشــی، قــوی تــر و قــوی تــر مــی شــود. عاقــه ایــن جوانــان بــه خوشــگذرانی روز 
بــروز فزونــی یافتــه تــا اینکــه بــه خوشــگذرانی بــه عنــوان هــدف غایــی نــگاه کننــد. آنــان 
عــادِت بطالــت طلبــی و خوشــگذرانی را بنحــوی شــکل داده کــه تقریبــاً غیــر ممکــن 

مــی ســازد تــا مســیحیان ثابــت قدمــی بماننــد.  
حتــی کلیســاها کــه قــرار اســت تــا ارکان و اســاس حقیقــت باشــند، مشــوق 
عاقــه بــه خوشــگذرانی مــی شــوند. هنگامــی کــه پــول بــرای اهــداف مذهبــی جمــع 
آوری مــی شــود کلیســا هــا بــرای چــه مقصــودی آنــرا خــرج مــی کننــد؟ بــرای ایجــاد 
بازارچــه، شــام، نمایشــگاه هــای تجملــی و حتــی بــرای بخــت آزمایــی و از ایــن قبیــل 
ابداعــات. اغلــب اوقــات مکانــی کــه بــرای عبــادت خــدا تخصیــص یافتــه، بواســطه 
مــی  واقــع  حرمتــی  بــی  مــورد  ضیافــت،  و  فــروش  و  خریــد  نوشــیدن،  و  مهمانــی 
شــوند. حرمــت دادن بــه خانــه خــدا در ذهــن جوانــان تقلیــل یافتــه اســت. ســدهای 
پرهیز و خویشــتنداری ضعیف شــده اند. در افراط و تفریط، خودپســندی، امیال 

شــهوانی و عشــق بــه خودنمایــی افزایــش یافتــه و قــوی مــی شــوند. 
اســت.  یافتــه  شــهرها  در  را  خــود  جایــگاه  خوشــگذرانی  و  تفریحــی  مراکــز 
بســیاری از والدیــن کــه شــهر را بعنــوان خانــه ای بــرای فرزندانشــان انتخــاب کــرده 
انــد، در فکــر اعطــا کــردن امتیازهــای بیشــتری هســتند کــه بــا نومیــدی روبــرو شــده 
و بــرای بازگشــت از خطاهــای هولنــاک بســیار دیــر اســت. شــهرهای امــروزی بــه 
ســرعت شــبیه ســدوم و غموره می شــوند. بســیاری از تعطیات، تنبلی و سســتی 
را ترغیــب مــی کننــد. ورزشــهای هیجــان انگیــز – تئاتــر – مســابقات اســب دوانــی 
– قمــار بــازی– نوشــیدن الــکل و عیاشــی احساســات را بــرای ایــن فعالیتهــا شــدیدا 
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تحریــک مینمایــد. جوانــان بــا ایــن لــذات باطــل از راه بــدر مــی شــوند. کســانی کــه 
تفریــح را بــرای نفــس خویــش انجــام مــی دهنــد ]55[ درب را بــرای ســیل وسوســه 
بنــدی  بــی قیــد و  آنــان خــود را تســلیم تفریحــات اجتماعــی و  بــاز میگذارنــد.  هــا 
مــی کننــد و مــراوده آنــان بــا عاشــقان خوشــگذرانی تاثیرُمســکر و مســخ کننــده ای 
در ذهــن دارد. آنــان از یــک عیاشــی بــه خوشــگذرانی دیگــر هدایــت مــی شــوند تــا 
جائیکــه اشــتیاق و ظرفیــت خــود را بــرای یــک زندگــی مفیــد از دســت مــی دهنــد. 
شــور و حــرات دینــی آنــان بســردی مــی گرایــد و زندگــی روحانــی آنــان تبــاه مــی گــردد. 
همــه اســتعداد هــای شــرافتمندانه جــان و همــه چیزهایــی کــه انســان را بــا جهــان 

معنــوی پیونــد مــی دهــد بــه پســتی مــی گرایــد.  
ایــن حقیقــت دارد کــه بعضــی از افــراد متوجــه نابخــردی خویــش شــده و توبــه مــی 
کنند. آمرزش و عفو خداوند با آنان همراه باشد. ولیکن آنان جان خویش را مجروح 
ســاخته انــد و در تمــام عمــر، خــود را در بیــم و هــراس مــی بیننــد. قــدرِت بصیــرت کــه 
بایــد همیشــه حســاس بــوده و در جســتجوی تشــخیص بیــن درســت و غلــط باشــد، 
بــه حــد زیــادی از بیــن رفتــه اســت. آنــان بــرای تشــخیص آوای هدایــت روح القــدس 
سریع نیستند و شیوه های شیطان را تمیز نمی دهند. ایشان اکثراً در زمان خطر 
بدام وسوسه ها می افتند و از خدا دور می شوند. این پایاِن کامیابی هاِی دنیوی 
اســت و بعبارتــی هــم دنیــا را از دســت داده و هــم آخــرت را از دســت مــی دهنــد. 
ایــن چیزهــا همگــی  امثــال  و  منــال، خوشــگذرانی،   و  مــال  تعلقــات خاطــر، 
ابــزاِر اِغــوای شــیطان هســتند تــا در بــازی زندگــی بــر علیــه جانهــاِی آنــان بــکار گرفتــه 
شــوند. هشــدار داده شــده اســت کــه: » بــه ایــن دنیــای گنــاه آلــود و بــه آنچــه بــه آن 
تعلــق دارد دل نبندیــد. کســی کــه بــه ایــن چیزهــا دل ببنــدد در واقــع نشــان مــی دهــد 
کــه بخــدا دلبســتگی نــدارد. زیــرا وابســتگی هــای ایــن دنیــا و خواســته هــای ناپــاک 
میــل بــه داشــتن و تصاحــب هــر آنچــه کــه بنظــر جالــب مــی آیــد و غــرور ناشــی از 
ثــروت و مقــام هیــچ یــک از خــدا نیســت بلکــه از ایــن دنیــای گنــاه آلــود مــی باشــد « 
)اول یوحنــا ۲: ۱5-۱6 (. » نگذاریــد کــه پرخــوری، میگســاری و غــم و غصــه هــای 
زندگــی، شــما را ماننــد ســایر مــردم دنیــا بخــود مشــغول ســازد « )لوقــا ۲۱: 34(. و 
پولــس رســول بواســطه روح القــدس نوشــت: » آنانــی کــه بدنبــال ثــروت انــدوزی 
مــی رونــد دیــر یــا زود دســت بــه کارهــای نادرســت مــی زننــد ]56[ ایــن کارهــا بــه خــود 
ایشــان صدمــه زده فکرشــان را فاســد مــی کنــد و ســرانجام ایشــان را راهــی جهنــم 

خواهــد ســاخت « )اول تیموتائــوس 6: ۱0-۹(.
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آماده کردن خاک برای ِکشت
در سراســر حکایــت برزگــر، مســیح ماحصــِل کشــت را َمنــوط بــه خوبــی و یــا بــدی 
خــاک مــی دانــد. در هــر مــورد برزگــر و بــذر یکــی هســتند. بنابــر ایــن او بــه مــا تعلیــم 
می دهد که چنانچه کام خدا در کار خود در قلبها و زندگی ما عقیم بماند دلیل 
آنــرا بایــد در خودمــان جســتجو کنیــم. ولــی نتیجــه خــارج از کنتــرل نیســت. درســت 
اســت، مــا نمــی توانیــم خــود را تغییــر بدهیــم ولــی قــدرت انتخــاب بــا ماســت و در 
مــا باقــی خواهــد مانــد تــا تعیــن شــود کــه چــه مــی خواهیــم باشــیم. مخاطبینــی کــه 
مانند کنار گذرگاه، زمین ســنگاخ و یا خارزار هســتند ملزم نیســتند که همانگونه 
باقــی بماننــد. روح خــدا در تــاش شکســتن طلســم آن شــیفتگی اســت کــه بشــر 
را در چیزهــای دنیــوی مجــذوب خــود ســاخته اســت. ایــن کار بواســطه قــدرت آن 
روحــی اســت کــه بشــر نســبت بــه آن بــی اعتنــا و بــی توجــه شــده اســت و یــا نســبت 
بــه کام خــدا مســامحه و اهمــال مــی ورزد. آنــان خودشــان مســئول ســخت شــدن 
دلهایشــان هســتند، چــرا کــه آنــان را از داشــتن بــذر هــای خــوب و از داشــتن ریشــه 
هــای مســتحکم بــاز مــی داردداشــته اســت و در اینجــا شــرارت نیــز بــرای رشــد خــود 

دســت بــه مقابلــه زده اســت.
در بــاغ دل هــا بایــد کِشــت صــورت پذیــرد. خــاک بایــد بــا توبــه عمیــق از گنــاه 
بایــد از  شــکافته شــده و بخوبــی شــخم زده شــود. گیاهــان شــیطانی و زهرآگیــن 
خــاک ریشــه کــن شــوند. زمینــی کــه از خارهــا پوشــیده شــده اســت بایــد بــا ســخت 
کوشــی اصاح گردد. پس می توان بر گرایشــهای شــریرانه ذاتی غلبه یافت، آنهم 
تنها با تاش های بی شــائبه، در نام و قدرت عیســی مســیح. خداوند توســط نبی 
خــود امــر میفرمایــد: » زمیــن ســخِت دِل خویــش را شــخم بزنیــد و تخــم خــوب را 
در خارهــا نکاریــد « )ارمیــا 4: 3(. » بــذر نیکــوی عدالــت بکاریــد تــا محصولــی از 
محبــت مــن درو کنیــد « )هوشــع ۱0: ۱۲(. ایــن کاری اســت کــه مســیح خواهــان 

انجــام آن بــرای ماســت، و او از مــا مــی خواهــد تــا بــا او همــکاری کنیــم. ]57[  
برزگــر هــا قلــب هــا را بــرای دریافــت انجیــل آمــاده مــی کننــد. در بشــارِت کام، 
موعظــه هــای بســیار اســت و قلــب هــا تپــش کمــی دارنــد. بــه کارگرانــی نیــاز اســت 
کــه بتواننــد جانهــای از دســت رفتــه را بــاز یابنــد. در همــدردی مســیح گونــه، مــا بایــد 
بطــور انفــرادی بــه مــردم نزدیــک شــویم و در جســتجوی بیــدار کــردن عاقــه آنــان بــه 
چیزهــای عظیــم و حیــات ابــدی باشــیم. قلــب هــای آنــان ممکــن اســت ســفت و 
ســخت تــر از راههــای کوبیــده شــده باشــد و ظاهــرا ممکــن اســت تاشــی باطــل 
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باشــد تــا منجــی را بــه آنهــا معرفــی کــرد. امــا در حالــی کــه منطــق از حرکــت بــاز بمانــد 
و اســتدالل بــرای متقاعــد نمــودن قوتــی نداشــته باشــد، محبــت مســیح در بشــارت 
شــخصی آشــکار مــی شــود و ممکــن اســت حتــی قلــب هــای ســنگی را نــرم کنــد و 

بدیــن ترتیــب بــذر حقیقــت بتوانــد ریشــه بدوانــد. 
پــس برزگــران بایــد کاری کننــد کــه بــذر توســط خارهــا احاطــه نشــده و بخاطــر کــم 
عمقــِی خــاک از بیــن نرونــد. در مرحلــه آغازیــِن زندگــی مســیحی، ]58[ هــر ایمانــداری 
بــه  تنهــا  بایــد تعلیــم داده شــود کــه  او  بنیادیــن تعلیــم داده شــود.  بــا اصــول  بایــد 
بایــد زندگــی خــود را  بــا فدیــه مســیح نجــات داده نشــده اســت بلکــه او  فیــض و 
ماننــد مســیح نمــوده و صفــات مســیح را در شــخصیت خویــش کشــت نمایــد. آنــان 
بایــد بیاموزنــد کــه بایــد ســختی هــا را تحمــل کننــد و از تمایــات نفســانی بپرهیزنــد. 
آنــان بایــد بــه محبــت وی اعتمــاد داشــته باشــند و توجهــات خــود را بــه او معطــوف 
دارند. باید برکتهای کار مسیح را یاد بگیرند و با پیروی از او ترِک نفس کنند و در 
ســختی هــا ماننــد یــک ســرباز تــاب و تحمــل داشــته باشــند. آنــان بایــد طعــِم آوردن 
جانها بســوی مســیح را بچشــند. در عاقه به صید جانهاســت که آنان توجه بخود 
را فرامــوش مــی کننــد. بدیــن خاطرخوشــی و لــذات دنیــوی قــدرت خویــش را از 

دســت داده و مجــذوب گرانبــاران نومیــد مــی گــردد.

زمین خوب
بــاره دانــه ای کــه در  بــا نومیــدی روبــرو نمــی شــود. منجــی در  برزگــر همیشــه 
زمیــن خــوب افتــاد چنیــن مــی گویــد: » میــن خــوب دل کســی را نشــان مــی دهــد کــه 
بــه پیغــام خــدا گــوش مــی دهــد و آنــرا میفهمــد و بدیگــران نیــز مــی رســاند و ســی، 
شــصت و حتــی صــد نفــر بــه آن ایمــان مــی آورنــد. خــاک خــوب نمایانگــر افــرادی 
اســت کــه بــا قلبــی آمــاده و پذیــرا بــه کام خــدا گــوش مــی دهنــد و بــا جدیــت از آن 

اطاعــت مــی کننــد تــا ثمــر ببــار آورنــد «.
قلــب خــوب و صــادق کــه ایــن تمثیــل از آن ســخن مــی گویــد، قلــب بــدون گنــاه 
نیست زیرا که انجیل برای افراد گمشده موعظه می کند. مسیح فرمود: » بیماران 
بــه پزشــک نیــاز دارنــد نــه اشــخاص ســالم « )مرقــس ۲: ۱7(. کســی کــه تســلیم حکــم 
روح القــدس مــی شــود قلبــی صــادق دارد. او بــه تقصیــر خویــش اعتــراف مــی کنــد 
و نیــاز خــود را بــه رحمــت و محبــت خــدا احســاس مــی کنــد. او خالصانــه مشــتاق 
دانســتن حقیقــت اســت و مطیــع آن خواهــد بــود. قلــب خــوب، قلبــی اســت ]59[ 
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کــه بــه کام خــدا ایمــان دارد. بــدون ایمــان امــکان دریافــت کام وجــود نــدارد. » امــا 
خشــنود ســاختن خــدا بــدون ایمــان و تــوکل بــه او محــال اســت. هــر کــه مــی خواهــد 
بســوی خــدا بیایــد بایــد ایمــان داشــته باشــد کــه خــدا هســت و بــه آنانــی کــه بــا دلــی 

پــاک در جســتجوی او هســتند پــاداش مــی دهــد « )عبرانیــان ۱۱: 6(.
او کســی اســت کــه کام را شــنیده و ایمــان مــی آورد. فریســیاِن دوران مســیح 
چشــمان خــود را بســته بودنــد مبــادا کــه ببیننــد و گوشــهای خــود را بســته بودنــد 
بــه قلبهــای آنــان دسترســی  مبــادا کــه بشــنوند بنابــر ایــن حقیقــت نمــی توانســت 
از حقیقــت  رویگردانــی  و  تجاهــل  بخاطــر  را  آنــان ســزای خویــش  باشــد.  داشــته 
خواهنــد دیــد. ولــی مســیح بــه حواریــون خــود آموخــت کــه آنــان بایــد چشــمان خــود 
را بــرای هدایــت بــاز نــگاه دارنــد و آمــاده باشــند تــا ایمــان بیاورنــد. مســیح آنــان را 
برکــت داد زیــرا بــا چشــمان خــود دیــده و بــا گوشــهای خــود شــنیده و ایمــان آوردنــد. 
کســانی کــه زمیــن دلهایشــان خــوب بــود کام خــدا را دریافــت نمودنــد » و آن 
ســخنان را انســانی نپنداشــتند بلکــه گفتــه هــای مــا را بعنــوان کام خــدا پذیرفتنــد « 
)اول تسالونیکیان ۲: ۱3(. تنها کسی که کام را بعنوان ندای خدا شنید شاگرد 
و مریــد حقیقــی اســت. او بــه قلبهــاِی مشــتاِق کاِم خــدا، فهــم و درک عطــا مــی 
نمایــد. آن شــنوندگاِن خــوب، کُرنلیــوس و دوســتانش بودنــد کــه بــه پطــرِس رســول 
گفتنــد: » اینــک منتظریــم کــه بدانیــم خداونــد چــه فرمــوده اســت تــا بمــا بگوئیــد « 

)اعمــال رســوالن ۱0: 33(. 
دانِش حقیقت، آنقدرها بستگی به قوت هوش و ذکاوت ندارد، بلکه هدف 
بــه ســادگی یــک ایمــان مشــتاقانه دارد.  پــاک مهــم اســت و بســتگی  خالصانــه و 
آنانــی کــه بــا تواضــع و فروتنــی مشــتاق هدایــت الهــی هســتند، تقــرب فرشــتگان 
خــدا را احســاس خواهنــد نمــود. روح القــدس بــه آنــان اعطــا مــی گــردد تــا بــه گنجینــه 

حقیقــت دســت یابنــد. 
شــنونده ای کــه زمیــن خــوب دارد، بــذر کام را شــنیده و آنــرا در دل خــود نــگاه 
مــی دارد. و شــیطان بــا تمــام عوامــل اهریمنــی قــادر نخواهــد بــود تــا بــذر را بربایــد.

شنیدن و یا خواندن به تنهایی کفایت نمی کند. کسی که خواهان بهره مندی از 
کام است باید درحقیقت کام که به او اعطا شده تفکر نماید. ]60[ او باید با اشتیاق 

و افکاِر عابدانه، معنی کاِم حقیقت را درک نموده واز جام سروش الهی بنوشد.  
خداونــد بــه مــا فرمــوده اســت تــا ذهنهــای خــود را بــا افــکار عظیــم و خالــص لبریــز 
نماییم. او از ما می خواهد تا در محبت و رحمت او تفکر نماییم و اعمال عظیم او 
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را که همانا نقشــه رســتگاری اســت، مطالعه کنیم. آنگاه تصور ما از حقیقت واضح 
تر و متعالی تر و مقدس تر خواهد گردید. جانی که در فضای افکار مقدس سکنی 

گزیــده بوســیله مشــارکت بــا خــدا و مطالعــه کام او متبــدل خواهــد گردیــد. 
و آن گیــاه محصــول و ثمــر خواهــد داد. آنانیکــه کام را شــنیده و از احــکام 
آن پیــروی و اطاعــت کننــد، ثمرهــای نیکــو خواهنــد داد. کام خــدا توســط جــان، 
دریافــت گردیــده و بــا اعمــال نیــک آشــکار مــی گــردد. و نتایــج آن در صفــات مســیح 
گونــه و زندگــی دیــده خواهــد شــد. » در اجتمــاع بــزرگ قــوم تــو بشــارت داده ام کــه 
تــو مــا را نجــات مــی دهــی. مــن ایــن خبــر خــوش را بــرای خــود نــگاه داشــته ام «. 
)مزامیــر 40: ٨(. » کســی کــه ادعــا مــی کنــد مســیحی اســت بایــد ماننــد مســیح 

زندگــی کنــد « )اول یوحنــا ۲: 6(.
بــا میــراث بشــری و ویژگیهــای کِشــت شــدۀ شــخصیت و  کام خــدا اغلــب 
عادتهــای زندگــی تاقــی مــی یابــد. ولــی کســی کــه زمیــن خــوب دارد کام را دریافــت 
کــرده و همــه شــرایط و الزامــات آن را مــی پذیــرد. عــادت هــا، رســوم و کارهایــی 
کــه فــرد انجــام مــی دهــد، تابــع کام خداســت. در ایــن حالــت چیزهــای فانــی و 
بــی اهمیــت بشــری در کام خــدا مســتغرق و ذوب مــی شــوند. او بــا تمــام قَلــب 
و وجــود و تمرکــز کامــل بــه اهــداف در جســتجوی حیــات ابــدی خواهــد بــود و بــه 

قیمــت ُخســران، جفــا و یــا حتــی مــرگ از حقیقــت متابعــت خواهــد نمــود.  
و بــا شــکیبایی ثمــر خواهــد داد. هیــچ فــردی کــه کام خــدا را دریافــت نمــوده 
از مشــقات و آزمــون هــا معــاف نخواهــد بــود. ]61[ امــا وقتــی کــه مصایــب بیاینــد 
یــک مســیحی واقعــی آشــفته، بدگمــان و دلســرد نخواهــد شــد. گرچــه نمــی توانیــم 
پیامــد دقیــق امــور را ببینیــم یــا مشــیت هــای الهــی را تشــخیص بدهیــم، امــا اعتمــاد 
خــود را از دســت نخواهیــم داد. بــا بیــاد آوردن الطــاِف محبــت آمیــِز خــدا مــی توانیــم 
دلواپســی هــا و اضطــراب هــای خــود را بــه او بســپاریم و بــا شــکیبایی در انتظــار 

نجــات او باشــیم. 
گاهــی اوقــات ســختی هــا باعــث تقویــت زندگــی روحانــی مــی شــود. در بوتــه 
در شــخصیت  اســتواری  و  شــده  تحمــل  بخوبــی  هــا  کــه ســختی  اســت  آزمایــش 
بــا فیــض هــای گرانبهــای روحانــی رشــد مــی نماینــد. ثمــره کامــل ایمــان تواضــع و 

محبــت اســت و در میانــه شــدائد و ابرهــای تاریکــی رشــد مــی کننــد. 
بازگشــت خداونــد عیســی مســیح  بــرای  کــه  عزیــز  بــرادران  ای  امــا شــما  » و 
روزشــماری مــی کنیــد صبــر داشــته باشــید و ماننــد کشــاورزی باشــید کــه تــا پائیــز 
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بــرای برداشــت محصــول پــر ارزش خــود صبــر مــی کنــد « )یعقــوب 5: 7(.پــس یــک 
فــرد مســیحی نیــز بایــد بــرای بــارورِی زندگــِی روحانــِی خــود صبــر پیشــه کنــد. غالبــاً 
وقتــی کــه بــرای فیــِض روح القــدس دعــا مــی کنیــم، خداونــد مــا را در جایــی قــرار مــی 
دهــد کــه ایــن میــوه هــا رشــد کننــد ولــی مــا هــدف او را درک نمــی کنیــم و در حیــرت 
و تــرس بســر مــی بریــم. بــا ایــن حــال هیــچ کــس نمــی توانــد ایــن فیوضــات را پــرورش 
دهــد مگــر از طریــق مراحــل رشــد و بــاروری. ســهم مــا دریافــت کام خــدا و تمســک 
بــه آن اســت و بــا تســلیم بــی چــون و چــرا، تحــت کنتــرل او در آمــده، تــا آن اهــداف 

در مــا کامــل گــردد.
مســیح گفــت » کســی کــه مــرا دوســت مــی دارد کام مــرا نــگاه خواهــد داشــت 
و پــدرم نیــز او را دوســت خواهــد داشــت و مــا نــزد ایشــان آمــده بــا ایشــان زندگــی 
خواهیــم کــرد « )یوحنــا ۱4: ۲3(.قــوت آن اندیشــۀ کامــل بــا مــا خواهــد بــود زیــرا کــه 
رابطــه جاودانــی را بــا سرچشــمه همــه نیروهــای پایــدار خواهیــم داشــت. مــا تحــت 
تاثیــر و نفــوذ کســی خواهیــم بــود کــه قدرتمنــد و کامــل اســت زیــرا مــا رابطــه واقعــی بــا 
کســی را داریــم کــه مرجــع قــدرت اســت و ایــن اقتــدار تــا ابــد ادامــه خواهــد داشــت. 
مــا در زندگــی روحانــی خــود تحــت حفاظــت عیســی مســیح خواهیــم بــود. مــا دیگــر 
زندگــی خودخواهانــه ای نخواهیــم داشــت، بلکــه مســیح در مــا ســاکن خواهــد شــد. 
ذات او در طبیعت ما حلول خواهد نمود. بنابراین ما می توانیم میوه روح القدس 
را داشــته باشــیم » بعضــی ســی و بعضــی شــصت و بعضــی صــد میــوه مــی آورنــد «.
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اول ساقه بعد 

خوشه
این فصل بر اساس کتاب مرقس 4: ۲6-۲۹نوشته شده است.

حکایــت برزگــر ســوال برانگیــز اســت. بعضــی از مخاطبــان اینطــور از حکایــت 
برداشــت نمودنــد کــه مســیح ملکــوت و ســلطنت زمینــی را تشــکیل نــداد و بســیاری 
نیــز کنجــکاو و ســردرگم شــدند. مســیح سرگشــتگی آنــان را مشــاهده نمــوده و از 
مثالهــای دیگــری اســتفاده نمــود. و کمــاکان در تــاش بــرای تغییــر تفکــر آنــان بــود کــه 
امیــدوار بــه ایجــاد ســلطنت دنیــوی توســط مســیح بودنــد ولــی کار مســیح، دنیــوی 

نبــود بلکــه ســلطنِت فیــِض خــدا در قلــوب انســانها بــود. 
تخــم  اش  مزرعــه  در  کشــاورزی  فرمــود:  خــدا  ملکــوت  خصــوص  در  عیســی 
پاشــید و رفــت. روزهــا گذشــت و کــم کــم تخــم ســبز شــد و رشــد کــرد بــدون آنکــه 
کشــاورز بدانــد چگونــه ایــن امــر اتفــاق افتــاد. زیــرا زمیــن بــدون کمــک کســی خــودش 
تخم را به ثمر می آورد. یعنی اول ســاقه باال می آید بعد خوشــه درســت می شــود 
و بعــد از آن دانــه کامــل در خوشــه ایجــاد مــی شــود. و وقتــی ثمــر رســید کشــاورز 

داس را بــر مــی دارد تــا محصــول را درو کنــد.
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نیســت جــز  کنــد کســی  را درو  تــا محصــول  برداشــته  را  کــه داس  کشــاورزی 
مسیح. ]63[ او کسی است که در آخر، در آن روز عظیم خرمن را از زمین درو می 
کنــد. ولــی برزگــران معــرف کســانی هســتند کــه در عــوض مســیح زحمــت کشــیده 
انــد. دانــه جوانــه زده و رشــد مــی کنــد بــدون اینکــه کســی خبــردار باشــد، البتــه در 
مــورد فرزنــد خــدا صحــت نــدارد، زیــرا کــه او ناظــر بــر همــه چیــز اســت. مســیح در 
زمانــی کــه متصــدی امــور اســت نمــی آســاید بلکــه روز و شــب مراقــب اســت. او از 

اینکــه چگونــه دانــه رشــد مــی کنــد نــا آگاه نیســت. 
مثــال بذرآشــکار مــی کنــد کــه خــدا خــودش آنــرا کاشــته اســت و بــا ایــن حــال اگــر 
بحــال خــود رهــا شــود، دانــه از خــود قدرتــی نــدارد کــه خودبخــود رشــد کنــد. انســان 
ســهم خــود را در مراقبــت از رشــد دانــه هــا ایفــا مــی کنــد. او بایــد زمیــن را آمــاده 
و خــاک را حاصلخیــز کنــد و بعــد دانــه را بــکارد. او بایــد در زمیــن کار کنــد. ولــی 
در مرحلــه ای فراتــر، او هیــچ کاری را نمــی توانــد بــه کمــال برســاند. هیــچ قــدرت و 
حکمــت بشــری نمــی توانــد بــذر را بــه یــک گیــاه زنــده تبدیــل کنــد. انســان ُمنتهــای 
تــاش خــود را مــی کنــد ولــی بایــد همچنــان بــه آن کســی تــوکل کنــد کــه کِشــت و زرع 

و درو کــردن محصــول بــه قــدرت الیــزال و شــگفت انگیــز او بســتگی دارد. 
در دانه حیات وجود دارد و در خاک نیز قدرتی نهفته است، لیکن بدون قدرت 
ازلی که روز و شب در کار است دانه محصولی نخواهد داد. باران نازل می شود 
تــا مــزارع مرطــوب شــوند، خورشــید بایــد حــرارت خــود را بدهــد و انــرژی بایــد بــه دانــه 
دفــن شــده منتقــل شــود. حیاتــی را کــه آفریــدگار پدیــد آورده، تنهــا بواســطه او مــی 
توانــد هســتی یابــد. جوانــه زدن هــر تخمــی و رشــد هــر گیاهــی بــه قــدرت خداســت. 
خداوند، عدالت خود را در تمام جهان آشکار خواهد کرد و همه قوم ها او 
را ستایش خواهند نمود. عدالت اودر باِغ جهان خواهد روئید و شکوفه خواهد 
آورد. )اشــعیا 6۱: ۱۱(. هماننــد آنچــه در طبیعــت انجــام مــی شــود بدینگونــه در 
زراعت روحانی، معلِم حقیقت باید مزرعه دل را آماده کند. او باید بذر را بکارد 
ولــی قدرتــی کــه تنهــا مــی توانــد حیــات بخــش باشــد از خداســت. نکتــه فراتــر ]64[ از 
موضــوع اینســت کــه تمامــی تاشــهای بشــری بطالــت اســت. در حالــی کــه آمــاده 
موعظــه کام مــی شــویم نمــی توانیــم قــدرت روح بخــش را بــرای جانهــا بیــان کنیــم. 
در موعظــه، کاری فــرا تــر از هــر قــدرت بشــری بایــد صــورت پذیــرد. تنهــا از طریــق 
روح الهــی اســت کــه کام، زندگــی بخــش شــده و جانهــا را از نــو بــه حیــات ازلــی 
رهنمــون مــی ســازد. ایــن موضوعــی اســت کــه مســیح تــاش کــرد تــا بــه حواریــون 
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خــود القــا نمایــد. او بــه ایشــان تعلیــم داد کــه آنــان در وجــود خویــش چیــزی ندارنــد 
کــه بتوانــد در اعمــال ایشــان توفیقــی حاصــل نمایــد، بلکــه آن قــدرت، کار معجــزه 

گونــه خداســت کــه در کام خویــش موثــر واقــع مــی افتــد. 
کار برزگــر کار ایمــان اســت. بشــر، راز جوانــه زدن و رشــد بــذر را نمــی توانــد 
مــی شــوند  نمــا  و  نَشــو  خــدا ســبب  کــه  واســطه هایــی  بــه  او  ولیکــن  کنــد.  درک 
اعتمــاد دارد. برزگــر در انداختــن بــذر هــا بــر روی زمیــن ظاهــراً دانــه هــای قیمتــی 
کــه مــی توانــد نــان خانــواده اش را تامیــن کنــد را بــدور مــی انــدازد. ]65[ ولیکــن او 
تنهــا از ایــن مقــدار صــرف نظــر مــی کنــد بــه امیــد اینکــه مقــدار بیشــتری در عــوض 
بدســت بیــاورد. او بذرهــا را بــه زمیــن مــی ریــزد، بــه انتظــار اینکــه چندیــن مرتبــه بیشــتر 
محصــول برداشــت کنــد. پــس خادمــان مســیح کار مــی کننــد در انتظــار اینکــه از 

بــذری کــه کاشــته انــد محصــول برداشــت کننــد. 
بــذر خــوب بــرای مدتــی ممکــن اســت در یــک مــکان ســرد و خودخواهانــه و در 
قلــب دنیــوی بخوابــد و هیــچ نشــانه ای از اینکــه ریشــه داده اســت را آشــکار نکنــد ولــی 
پــس از آنکــه روح خــدا بــر جــان دمیــده شــود، دانــه پنهــان جوانــه مــی زنــد و باالخــره بــرای 
جال خدا ثمر خواهد آورد. در کار خود در طول زندگی نمی دانیم که در چه چیزی 
کامیــاب مــی شــویم. ایــن وظیفــه مــا نیســت تــا پاســخ ایــن ســوال را بیابیــم. مــا بایــد کار 
خــود را انجــام بدهیــم و نتیجــه را بخــدا واگــذار کنیــم. » تــو بــرو و در وقــت و بــی وقــت 
بــذر خــود را بــکار چــون نمــی دانــی کــدام قســمت از بذرهــا ثمــر خواهــد داد شــاید هــر 
چه کاشته ای ثمر بدهد « )جامعه ۱۱: 6(. عهد بزرگ خداوند چنین می گوید که 
» تــا زمانــی کــه جهــان باقــی اســت کشــت و زرع، ســرما و گرمــا، زمســتان و تابســتان و 
روز و شب همچنان برقرار خواهد بود « )پیدایش ٨: ۲۲(. با اطمینان به این وعده، 
کشــاورز کشــت و زرع مــی کنــد. درکشــِت روحانــی، اعتمــاد مــا کمتــر از ایــن نیســت و 
بــه پشــتگرمی او اطمینــان داریــم. » کام مــن نیــز هنگامــی کــه از دهانــم بیــرون مــی آیــد 
بی ثمر نمی ماند بلکه مقصود مرا عملی می سازد و آنچه را اراده کرده ام انجام می 
دهد « )اشعیا 55: ۱۱(. » کسانی که با امید و انتظار بیرون رفته بذر می افشانند 

بــا شــادی محصــول خــود را بازخواهنــد یافــت « )مزامیــر ۱۲6: 6(. 
جوانــه زدن دانــه، حاکــی از شــروع یــک زندگــی روحانــی اســت و رشــد گیــاه 
خــدا،  فیــض  بــدون  طبیعــت،  هماننــد  اســت.  مســیحی  رشــد  از  زیبــا  تصویــری 
حیــات و رشــدی در زندگــی نخواهــد بــود. گیــاه یــا بایــد رشــد کنــد یــا خشــک شــود. 
همانگونــه کــه گیــاه رشــد تدریجــی و پیوســته دارد، رشــد زندگــی مســیحی نیــز چنیــن 
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اســت. در هــر مرحلــه از پیشــرفت، زندگــی مــا مــی توانــد بــه کمــال برســد بــا ایــن 
حــال چنانچــه هــدف خــدا بــرای مــا کامــل شــود، پیشــرفت پــی در پــی وجــود خواهــد 
داشــت. قدوســیت، کار یــک عمــر زندگــی اســت. همــان گونــه کــه موقعیــت هــا 
تکثر می یابند، تجربه ما نیز وسعت خواهد یافت و ]66[ دانش ما افزون خواهد 
گردیــد. مــا تــوان مســئولیت پذیــری را خواهیــم یافــت و کمــال مــا بــا امتیازاتمــان 

متناســب خواهــد بــود. 
گیاه با آنچه که خدا برای زنده نگه داشتن آن استحصال می کند پابرجاست. 
گیــاه ریشــه هــای خــود را در زمیــن مــی گســتراند. ریشــه هــا آب را بــا تابــش خورشــید، 
شــبنم و بــاران جــذب مــی کنــد. گیــاه اجــزای حیــات بخــش را از هــوا دریافــت مــی 
کنــد. بنابرایــن رشــد در مســیحیت بواســطه همیــاری الهــی امــکان پذیــر اســت. اگــر 
احســاس درماندگی کنیم باید تمامی موقعیت هایی که به ما اعطا گردیده اســت 
را بهبــود بخشــیده تــا تجربــه کاملتــری را کســب کنیــم. همانگونــه کــه گیــاه ریشــه خــود 
را در عمــق خــاک مــی گســتراند مــا نیــز در زندگــی روحانــی خــود ریشــه هــای خــود را 
باید عمیقتر در مســیح رشــد دهیم. همانطور که گیاه نور خورشــید و شــبنم و باران 
را دریافــت مــی کنــد مــا نیــز بایــد قلبهــای خــود را بــروی روح القــدس بــاز نــگاه داریــم. 
کار انجــام خواهــد شــد » نــه بــه قــدرت، نــه بــه قــوت بلکــه بــه روح خــدا « )زکریــا 4: 
6(.چنانچــه افــکار خــود را بــر مســیح متمرکــز کنیــم، او بســوی مــا خواهــد آمــد؛ » امــا 
بــرای شــما کــه تــرس مــرا در دل داریــد آفتــاب عدالــت بــا پرتــو شــفابخش خــود طلــوع 
خواهــد کــرد « )ماکــی 4: ۲(. مــا مــی توانیــم » ماننــد سوســن رشــد کنیــم «. مــا مــی 
توانیــم » ماننــد ذرت قــد برافرازیــم و مثــل درخــت مــو رشــد کنیــم « )هوشــع ۱4: 5، 
7(. بــا تکیــه دائــم بــر مســیح بعنــوان منجــی مــی توانیــم در او در همــه امــور رشــد نمائیــم 

زیــرا کــه او قائــد و ســاالر ماســت. 
گنــدم رشــد مــی کنــد – ابتــدا ســاقه مــی دهــد و بعــد خوشــه داده و دانــه هــا در 
خوشــه رشــد می نمایند. هدف کشــاورز از کاشــت بذر و پرورش گیاه تولید غات 
اســت. او نــان را بــرای رفــع گرســنگی مــی خواهــد و بــذر را بــرای محصولــی کــه در 
آینــده خواهــد برداشــت. پــس کشــاورِز الهــی چشــم بــراِه برداشــت محصــول بعنــوان 
پاداش کار برای فداکاری و از خودگذشــتگی خویش اســت. مســیح در جســتجوی 
بازتولید خویش در قلوِب بشر است و او از طریق آنانی که به او ایمان دارند چنین 
خواهد نمود. هدف از زندگی مسیحی، آوردن محصول و میوه است . بازتولیدی 

از صفــات و خصوصیــات مســیح در کســانی کــه بــه او ایمــان دارنــد. 
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گیــاه جوانــه نمــی زنــد تــا رشــد نمــوده و بــرای خــودش محصــول ببــار آورد، بلکــه 
تــا محصــول را بــه کشــاورز آن بازگردانــد و نــان را بــه خورنــده نــان )اشــعیا 55: ۱0(. 
بنابرایــن هیــچ انســانی بــرای خــودش زندگــی نمــی کنــد. مســیحیان در ایــن جهــان 

معــرف مســیح و بعنــوان نجــات دهنــده جانهــای دیگــران خواهنــد بــود. 
زندگی که وابسته بخود و برای خودخواهی باشد نه تنها رشد نکرده، بلکه ثمره 
ای نیــز نخواهــد آورد. چنانچــه مســیح را بعنــوان منجــی خویــش پذیرفتــه ایــد ]68[ بایــد 
خــود را فرامــوش کنیــد و ســعی کنیــد تــا خویشــتن را فرامــوش کــرده و در تــاش بــوده 
تــا بدیگــران کمــک کنیــد. در بــاره محبــِت مســیح گفتگــو کنیــد و از نیکویــی او ســخن 
برانیــد. درنیکــوکاری در وظایــف و کارهــای خــود بــا مســیح همــراه بــوده ونــه معــرف 
خــود بلکــه معــرف نیکویــی او باشــید. ســنگ صبــور دیگــران باشــید و بــاِر گــراِن جانهــا 
را بــا ِســعه َصــدر بــر ســینه خــود حمــل کنیــد. دلنگــران دیگــران بــوده و بــا هــر وســیله 
ای کــه مــی توانیــد تــاش کنیــد تــا جانهــا را نجــات دهیــد. همانگونــه کــه روح مســیح را 
دریافت می کنید، با روح غیر خودخواهانه و محبت آمیز بدیگران خدمت کنید؛ 
آنــگاه رشــد نمــوده و میــوه خواهیــد آورد. آنــگاه فیوضــات روح در شــخصیت شــما 
رشــد نمــوده و کامــل خواهــد شــد. ایمــان شــما افزایــش یافتــه، اعتقــاد شــما راســخ تــر 
شــده و محبــت در شــما کامــل خواهــد گشــت. و هــر چــه بیشــتر و بیشــتر شــباهت 

مســیح را در خلــوص و نجابــت و مهربانــی منعکــس خواهیــد نمــود. 
نیکــوکاری،  مهربانــی،  بردبــاری،   ]69[ آرامــش،  شــادی،  محبــت،  روح  ثمــرات 
وفاداری، فروتنی و خویشتنداری خواهد بود. )غاطیان 5: ۲۲، ۲3(.این ثمرات 
هرگــز نابــود نخواهــد شــد بلکــه محصــول آن بــرای حیــات جــاودان درو خواهــد شــد.

هنگامــی کــه محصــول آمــاده شــود او داس خــود را بــر مــی دارد زیــرا کــه فصــل 
در  خــود  آشکارســازی  منتظــر  تمــام  اشــتیاق  بــا  مســیح  اســت.  رســیده  ســر  درو 
کلیســای خویــش اســت. وقتــی کــه صفــات مســیح در امــت خویــش بطــور کامــل 
را  او هســتند  بــه  آنانیکــه متعلــق  و  آمــد  او خواهــد  آنــگاه  بازتولیــد شــود  و  تکثیــر 

کــرد.  مطالبــه خواهــد 
این رجحان و امتیاز به همه مســیحیان اعطا گردیده اســت که نه تنها چشــم براه 
بــوده، بلکــه در آمــدن عیســی مســیح تســریع نماینــد. )دوم پطــرس 3: ۱۲(. همــه آنانــی 
کــه نــام او را اقــرار نماینــد، در جــال او ثمــره خواهنــد آورد و همــه جهــان بســرعت بــا 
بذرهای انجیل کِشــت خواهد شــد. آنگاه ِبســرعت موعِد برداشــِت آخرین محصوِل 

عظیــم فــرا مــی رســد و مســیح مــی آیــد تــا اینکــه خوشــه هــای گرانبهــا را درو کنــد.
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4
علف های هرز در 

میان گندم ها
این فصل بر اساس کتاب متی ۱3: ۲4-30، 37-43 نوشته شده است.

حکایــت دیگــری را کــه مســیح بــرای ایشــان گفــت حکایــت ارتبــاط ملکــوت خــدا 
بــه بشــر اســت کــه بذرهــای نیکــو را در مزرعــه کاشــت ولــی هنگامــی کــه خوابیــده 
بــود دشــمن او آمــده و تخــم علفهــای هــرز را در میــان گنــدم هــا کاشــت و بــه راه 
خــود رفــت. ولــی هنگامــی کــه ســاقه هــا رشــد نمــوده و ُســنبله آورد آنــگاه علفهــای 

هــرز نیــز در میــان آنــان رشــد نمــود. 
مزرعــه ای کــه مســیح از آن ســخن بــه میــان آورد همانــا جهــان اســت. ولــی بایــد 
بدانیم که این مزرعه حاکی از کلیسای مسیح در این دنیاست. این تمثیِل مشروح، 
آن چیزی است که وابسته به ملکوت خداست – کار نجات انسان و کاری که از 
طریق کلیســا کامل می شــود. به درســتی، روح القدس به تمام جهان حلول کرده 
اســت ولــی ایــن کلیساســت کــه بایــد رشــد نمــوده و بعنــوان انبــار غلــه خــدا پـُـر شــود.

آن کســی کــه بذرهــای نیکــو کاشــت فرزنــد خــدا بــود... بذرهــای خــوب، فرزنــدان 
ملکــوت هســتند ولــی علفهــای هــرز فرزنــدان شــریر مــی باشــند. دانــه هــای خــوب 
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کســانی هســتند کــه از کام ]71[ خــدا یعنــی حقیقــت زاده شــده انــد. علفهــای هــرز 
طبقــه ای هســتند کــه ثمــره یــا دربرگیرنــده خطــا و اشــتباه و از اصــول غلــط و نادرســت 
هســتند. آن دشــمنی که آنها را کاشــت همان شــریر اســت. نه خدا و نه فرشــتگانش 
هرگــز بذرهایــی را کــه علــف هــرز برویاننــد نمــی کارنــد. علفهــای هــرز همیشــه توســط 

شــیطان کاشــته مــی شــوند کــه دشــمن خــدا و بشــر اســت. 
مــردم در مشــرق زمیــن گاهــی اوقــات از دشــمن خــود بــا کاشــتن علفهایــی در میــان 
مــزارع گنــدم کــه ماننــد گنــدم هســتند انتقــام مــی گرفتنــد و ایــن علفهــا هنگامــی کــه 
رشــد مــی کردنــد شــبیه گنــدم بودنــد. علفهــای هــرز بــا گنــدم جوانــه زده، رشــد کــرده و 
به محصول آســیب می رســاند و برای مالک مزرعه دچار دردســر و ضرر می شــدند. 
بنابراین از روی ِعناد با مسیح بود که شیطان و شریران تخمهای علف هرز را در میان 
بذرهــای خــوب ملکــوت پراکندنــد. محصــوِل کِشــِت مســیح صفــات و خصوصیاتــی 
خداگونــه دارنــد. کســانی هســتند کــه بــه کلیســا آورده مــی شــوند درحالــی کــه ذات 
مســیح را انــکار مــی کننــد و بــا بــدکاری خــود ســبب مــی شــوند کــه خــدا بــی حرمــت 
شــده و کاِر نجــات و رســتگاری وی، بــد جلــوه داده شــده و جانهــا بــه مخاطــره بیفتنــد. 
خادمــان مســیح اندوهگیــن مــی شــوند هنگامــی کــه مــی بیننــد کــه ایمانــداران 
حقیقــی و کــذاب در بیــن اعضــای کلیســا مخلــوط شــده انــد. خادمــان راغــب چیــزی 
هســتند کــه کلیســا را تطهیــر کنــد. آنــان ماننــد خدمتــکاران خانــه آمــاده ریشــه کــن کــردن 
علفهــای هــرز هســتند. ولــی مســیح بــه آنــان مــی گویــد: » نــی . مبــادا کــه در حالــی کــه 
علفهــای هــرز را مــی کنیــد گنــدم هــا را نیــز از ریشــه در آوریــد. بگذاریــد تــا هــر دو رشــد 

نمــوده تــا زمــان درو و برداشــت فــرا رســد «. 
مســیح بطــور آشــکار مــی گویــد آنانیکــه در گنــاه ســماجت مــی کننــد بایــد از کلیســا 
جــدا شــوند ولیکــن او بمــا کار قضــاوت در شــخصیتها و انگیــزه هــای افــراد گناهــکار را 
واگذار ننموده است. او از سرشت ما بخوبی آگاه است که این کار را به ما بسپارد. 
کســانی در کلیســا هســتند کــه بــه فــرِض مــا، مســیحیان جعلــی هســتند و ســعی در 
ریشــه کــن کــردن آنــان داریــم و بایــد بدانیــم کــه در اشــتباه هســتیم. اغلــب بــه اشــتباه بــه 
کســانی که مســیح آنان را بســوی خود جلب نموده با نومیدی نگاه می کنیم. ]72[ ما 
بــا ایــن جانهــا بــر اســاس قضــاوت ناقــص و نــا کامــل رفتــار مــی کنیــم و آخریــن امیــد باقــی 
مانــده بــرای آنــان را از بیــن مــی بریــم. بســیاری از کســانی کــه فکــر مــی کننــد مســیحی 
هســتند ســرانجام درخواهنــد یافــت کــه در ایمانشــان نُقصــان وجــود دارد. بســیاری از 
مردم در بهشــت خواهند بود که فکر می کردند که همسایگانشــان هرگز به بهشــت 
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وارد نخواهنــد شــد. انســان از روی ظاهــر قضــاوت مــی کنــد ولــی خداونــد باطــن را مــی 
بینــد. علفهــای هــرز و گنــدم هــر دو بــا هــم رشــد مــی کننــد تــا اینکــه هنــگام برداشــت و 

درو فــرا برســد. و برداشــتِن محصــوِل پایــاِن زمــان، همــان آزمــون نهایــی مــی باشــد.  
در کام منجــی درســی دیگــر وجــود دارد و آن درس شــگفت انگیــز شــکیبایی و 
محبــت اســت. همانطــور کــه علفهــای هــرز ریشــه هــای خویــش را بطــور نزدیکــی بــا 
دانــه هــای خــوب در هــم مــی تننــد بــه همیــن گونــه، بــرادران کــذاب در کلیســا ممکــن 
اســت کــه خــود را بطــور نزدیکــی بــا مریــدان حقیقــی پیونــد دهنــد. صفــات واقعــی ایــن 
ایمانــداران متظاهــر کامــاً آشــکار نمــی گــردد. وقتــی کــه ایــن متظاهریــن از کلیســا جــدا 
گردند ممکن اســت دیگران لغزش بخورند ولی بســیاری اســتوار باقی خواهند ماند. 
بــا  فرشــتگان  و  انســانها  داشــتن  کار  و  ســر  از  تصویــری  حکایــت،  ایــن  تعلیــم 
خداست. شیطان فریبکار است. وقتی که او در آسمان گناه ورزید حتی فرشتگان 
وفــادار ذات او را بطــور کامــل تشــخیص ندادنــد. بهمیــن علــت اســت کــه چــرا خــدا 
یکبــاره شــیطان را نابــود نکــرد. اگــر او چنیــن مــی کــرد فرشــتگان مقــدس، عدالــت و 
محبــت او را درک نمــی کردنــد. تردیــد در خوبــی و مهربانــی خــدا مــی توانســت بعنــوان 

تخــم شــریر باشــد کــه محصولــی از میــوه تلــخ گنــاه و پریشــانی اســت. 
بنابراین از بانی شرارت چشم پوشی شد تا اینکه کاماً صفات خویش را آشکار 
ســازد. در میــان اعصــار، خداونــد انــدوه اعمــال شــرارت بــار شــریر را تحمــل کــرد. او 
هدیــه ازلــی تپــه جلجتــا را ارزانــی داشــت. او علفهــای هــرز را بیــرون نکشــید مبــادا کــه 
خوشه های گرانبها نیز از ریشه در آیند. آیا ما نیز نباید با همنوع خود مانند خدا با 
گذشت و با حوصله باشیم همانطور که خدای آسمانها و زمین نسبت به شیطان 

تحمل و شــکیبایی دارد؟
]73[ چــرا کــه  نــدارد  جهــان حــق تردیــد و تشــکیک در حقیقــت مســیحیت را 
اعضــای نــا الیقــی در کلیســا وجــود دارنــد و مســیحیان نبایــد بخاطــر ایــن بــرادران 
متظاهــر و جاعــل دلســرد بشــوند. کلیســای اولیــه چگونــه بــود؟ انانیــاس و صفــورا 
خــود را بــه حواریــون ملحــق نمودنــد. شــمعون رمــال تعمیــد گرفتــه بــود. دامــاس، 
بــه پولــس پشــت کــرد جــزو ایمانــداران محســوب مــی شــد. آن رهایــی  کســی کــه 
دهنــده نمــی خواهــد حتــی یــک جــان را از دســت بدهــد. تجربــه او بــا یهــودا ثبــت 
گردیــد تــا نشــان دهــد کــه او تــا چــه حــد بــا طبیعــت گنــاه آلــود بشــر صبــور اســت و 
بمــا فرمــان مــی دهــد کــه بردبــار باشــیم، همانطــور کــه او شــکیبا بــود. او گفــت کــه 

بــرادران متظاهــر و تزویرگــر تــا زمــان آخــر در کلیســا خواهنــد بــود. ]74[ 
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علیرغم هشدار مسیح، بشر در تاش است تا علفهای هرز را ریشه کن کند. 
برای تنبیه کســانی که بدکار انگاشــته شــده اند کلیســا حق مراجعه به مراجع مدنی 
را داشــته اســت. آنانی که با اصول تعلیمِی شــکل گرفته فرق داشــتند زندانی شــده 
و تــا حــد مــرگ شــکنجه مــی شــدند و ایــن بــا انگیــزه و تحریــک بشــری بــود کــه ادعــا مــی 
کــرده تحــت فرمــان و مجــوز مســیح ایــن چنیــن مــی کنــد. ولــی ایــن روح شــیطان اســت 
و نه روح مسیح که این اعمال را تلقین می نماید. این روش و ِشگرد شیطان است 
کــه دنیــا را تحــت ســیطره خــود در آورد. خداونــد بطــور غلــط در کلیســا معرفــی شــده 

اســت بــا ایــن روش کــه بــا کســانی برخــورد کنــد کــه مرتــد انگاشــته شــده انــد. 
نــه قضــاوت و محکــوم کــردن دیگــران، بلکــه تواضــع و عــدم اعتمــاد بــه خویشــتِن 
مغــرور، جــزو تعالیــم مســیح اســت. نــه هــر کســی کــه در مزرعــه کاشــته شــد بــذر 
نیکوســت. )هــزار نکتــه باریکتــر ز مــو اینجاســت ... نــه هــر کــه ســر بتراشــد قلنــدری 
دانــد– حافــظ شــیرازی(. واقعیــت ایــن اســت کــه نمــی تــوان بخاطــر ایــن کــه افــرادی 
بــه کلیســا مــی پیوندنــد پــس بایــد آنــان را مســیحی واقعــی بخوانیــم و هیــچ اثبــات و 

برهانــی بــر ایــن مدعــا وجــود نــدارد. 
علفهــای هــرز قبــل از رســیده شــدِن ســنبله، بــه گنــدم شــباهت دارنــد. زمانــی 
کــه فصــل درو برســد و خوشــه هــا همــه طایــی شــدند علفهــاِی هــرِز بــی مصــرف، 
دیگــر شــباهتی بــه گنــدم ندارنــد. گناهکارانــی کــه در کلیســا وانمــود بــه پارســایی 
مــی نماینــد و بــا پیــروان حقیقــی مســیح مخلــوط شــده انــد و بــا متشــبه ســاختن و 
تظاهــر، مســیحیان را فریــب داده انــد؛ در زمــان برداشــِت محصــوِل جهــان، دیگــر 
هیــچ تشــابهی بیــن خــوب و بــد وجــود نخواهــد داشــت. آنــگاه کســانی کــه بــه کلیســا 

پیوســته ولــی بــه مســیح نپیوســتند آشــکار خواهنــد شــد. 
علفهــای هــرز اجــازه داده شــده انــد تــا در میــان گنــدم هــا رشــد کننــد و از تمــام 
امتیــازات نــور خورشــید و بــاران اســتفاده کننــد ولــی در زمــان درو » خواهنــد دیــد 
کــه خــدا بــا اشــخاص خــوب و بــد، بــا خدمتگــزاران خــود و آنانــی کــه او را خدمــت 
نمــی کننــد چگونــه رفتــار مــی کنــد « )ماکــی 3: ۱٨(.مســیح خــود تصمیــم خواهــد 
گرفــت کــه چــه کســانی بــا خانــواده آســمانی ســاکن گردنــد. او بشــر را مطابــق بــا کام 
و اعمال او قضاوت خواهد کرد. اعتراف به مســیحی بودن بحســاب نمی آید. این 
شــخصیت و رفتــار و کــردار اســت کــه عاقبــت بخیــری و یــا بــدی ببــار مــی آورد. ]75[ 
کــه  رســید  خواهــد  فــرا  زمانــی  کــه  کنــد  نمــی  اشــاره  مطلــب  ایــن  بــه  مســیح 
همــه علفهــای هــرز بــه گنــدم تبدیــل شــوند. تــا پایــان جهــان و تــا هنــگام برداشــت 
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محصــول، گنــدم و علفهــای هــرز هــر دو بــا هــم رشــد مــی کننــد. آنــگاه علفهــای 
هــرز دســته بنــدی شــده تــا ســوزانده شــوند و گنــدم در انبــار غلــه خــدا جمــع آوری 
خواهــد شــد. و در آخــر زمــان نیــز همیــن گونــه خواهــد شــد و مســیح فرشــتگان خــود 
را فرســتاده تــا هــر چیــزی را کــه باعــث لغــزش مــی شــود و هــر انســان بــدکاری را از 
ملکــوت خداونــد جــدا کننــد و آنهــا را در کــوره آتــش بریزنــد و بســوزانند جایــی کــه 

گریــه و فشــار دنــدان بــر دنــدان اســت. )متــی ۱3: 4۲-4۱(.
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5
مانند دانه خردل

این فصل بر اساس متی 1٣:٣1-٣2؛ مرقس 4: ٣0-٣2؛ لوقا 1٣: 1٨ و 1۹ به 
رشته تحریر آمده است.

در بیــن جماعتــی کــه بــه حرفهــای مســیح گــوش مــی دادنــد بســیاری از فریســیان 
از  تعــداد کمــی  گــروِه متکبــر، متوجــه شــدندکه چطــور  ایــن  نیــز حضــور داشــتند. 
مخاطبیــن مســیح تصدیــق نمودنــد کــه او مســیح اســت. و آنــان در میــان خــود مــی 
پرســیدند کــه چطــور ایــن معلــم ســاده و بــی تکلــف بــا فروتنــی مــی توانــد اســرائیل را 
بــر جهــان مســلط کنــد؟ او بــدون ثــروت و قــدرت دنیــوی چگونــه مــی توانــد ســلطنت 

جدیــدی را تشــکیل بدهــد؟ مســیح افــکار آنــان را خوانــد و بــه ایشــان پاســخ داد: 
ملکــوت خــدا را بــه چــه چیــزی تشــبیه مــی کنیــد؟ و یــا آن را بــا چــه چیــزی مقایســه 
مــی کنیــد؟ ملکــوت خــدا را نمــی توانیــد بــا حکومــت هــای دنیــوی قیــاس و یــا تشــبیه 
نمائیــد. هیــچ جامعــه مدنــی نمــی توانــد حتــی بعنــوان نمــاد و ســمبلی از او شــناخته 
شــود. این شــبیه دانه ریز خردل اســت که هنگامی که کاشــته شــود رشــد نموده و از 
تمــام بوتــه هــای دیگــر بزرگتــر شــده بــه انــدازه یــک درخــت مــی شــود بطوریکــه پرنــده هــا 

مــی آینــد و در البــای شــاخه هایــش النــه مــی کننــد )متــی ۱3: 3۲-3۱(. ]77[
جوانــه در بــذر بــا اصــول حیاتــی کــه خداونــد آنــرا تدویــن نمــوده اســت رشــد مــی 
کند. رشد گیاه هیچ وابستگی به قدرت بشری ندارد. و ملکوت مسیح نیز همین 
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گونــه اســت. ایــن خلقــِت تــازه ای اســت. اصــول رشــِد آن بــر ضــد احــکام ســلطنت 
ایــن جهانــی اســت. حکومــت هــای دنیــوی بــه نیروهــای جســمانی وابســته انــد و 
آنــان تســلط خــود را بــا جنــگ ابقــا مــی کننــد ولــی بنیانگــذار ملکــوت جدیــد، َســروِر 
صلــح و ســامتی اســت. روح القــدس حکومــت هــای دنیــوی را بــا ســمبل جانــوران 
وحشی معرفی می کند اما مسیح » همان بره ای است که خدا فرستاده تا برای 
آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی گردد « )یوحنا ۱: ۲۹(. در برنامه ملکوت، 
اقدامات سختگیرانه ای برای وادار کردن قلب ها به قبول حقیقت صورت نمی 
گیــرد. یهودیــان، ملکــوت خــدا را ماننــد حکومــت هــای دنیــوی در نظــر گرفتــه بودنــد. 
بــرای ترویــِج عدالــت، آنــان بــه مقیاســهای ظاهــری و خارجــی متوســل بودنــد. آنــان 
بــه تدبیــر برنامــه هــا و نقشــه هایــی متوســل شــده بودنــد. ولیکــن مســیح، اصــول را 
کاشــت. بــا کاشــتن و القــاء حقیقــت و عدالــت، او خطاهــا و گنــاه را خنثــی نمــود. 
همانطــور کــه عیســی ایــن حکایــت را گفــت، گیــاه خــردل مــی توانــد از دور و 
نزدیــک دیــده شــود، زیــرا کــه ارتفــاع آن از علفهــا و گیاهــان دیگــر باالتــر رفتــه اســت و 
شــاخه هــای آن در هــوا تــکان مــی خــورد. پرنــده هــا از شــاخه ای بــه شــاخه دیگــر مــی 
پرند و در میان شــاخ و برگها نغمه ســرایی می کنند، در حالی که دانه خردل از دانه 
همه گیاهان دیگر کوچک تر اســت. در ابتدا ســاقه نازکی رشــد کرده ولی با نیروی 
حیــات رشــد نمــوده و برومنــد مــی گــردد تــا اینکــه بــه درختــی تنومنــد مبــدل شــود. پــس 
ملکوت مسیح در ابتدا بنظر حقیر و بی مقدار می آمد و در مقایسه با حکومتهای 
دنیوی کوچکتر از همه بنظر می رســید. با این حال با قدرت حقیقتی که به پیروان 
او ســپرده شــده ملکــوِت انجیــل، زندگــی روحانــی را در تملــک خــود در آورد. و چقــدر 
ســریع رشــد نمــوده و بــه همــه جــا سرکشــید! وقتــی کــه مســیح ایــن تمثیــل را حکایــت 
 ]78[ نمــود، تنهــا تعــداد کمــی از رعایــای جلیلــی ملکــوت جدیــد را درک نمودنــد. 
فقــر و بــی بضاعتــی و تعــداد قلیــل آنــان باعــث شــد کــه مــردم نبایــد خــود را بــه 
ایــن ماهیگیــران ســاده دل کــه پیــرو مســیح شــده انــد پیونــد دهنــد. ولــی دانــه خــردل 
رشــد نموده و شــاخه های خود را به سراســر جهان گســترانید. ســلطنتهای دنیوی 
نابــود خواهنــد شــد ولیکــن ملکــوت مســیح کــه آن قــدرت دســت نیافتنــی اســت 

متعــال باقــی خواهــد مانــد. 
بنابرایــن کار فیــض در ابتــدا کوچــک بنظــر مــی آیــد. کام خــدا گفتــه شــده و 
نــور در جانهــا خواهــد تابیــد و تاثیــر آن شــروِع زندگــِی جدیــد اســت و چــه کســی مــی 

توانــد نتیجــه آنــرا بــرآورد کنــد؟
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نــه تنهــا رشــد ســلطنت مســیح بــا حکایــت دانــه خــردل بــه تصویــر کشــیده شــده، 
بــرای کلیســای او  بلکــه در هــر مرحلــه از رشــد آن در تمثیــل تکــرار شــده اســت. 
در هــر نســل، خداونــد حقیقــت ویــژه و کار ویــژه ای دارد. حقیقتــی کــه از دیــده 
خردمنــدان و حکیمــان جهــان پنهــان اســت، کودکانــه و حقیرانــه آشــکار گردیــد. ایــن 
حقیقــت مــا را بــه از خودگذشــتگی و فــداکاری فــرا مــی خوانــد. در ایــن مرحلــه، 
جنــگ و ســتیز و فتــح و ظفــر وجــود دارد. در ابتــدا او حامــی تعــداد اندکــی اســت. 
توســط بزرگان جهان و توســط کلیســایی که مورد تایید دنیاســت، پیروان حقیقت 
تحــت ضدیــت و نفــرت قــرار خواهنــد گرفــت. یحیــای تعمیــد دهنــده را بنگریــد، 
او کــه طایــه دار مســیح بــود بــه تنهایــی ایســتاد تــا غــرور و ظاهرپرســتی قــوم یهــود را 
مامــت کنــد. بــه اولیــن آورنــدگان مــژده انجیــل در اروپــا بنگریــد. چقــدر تیــره و تــار و 
چقــدر نومیدانــه بــود. پولــس کهنســال را بنگریــد کــه در غــل و زنجیــر در قلعــه قیصــر 
در بــاره مســیح موعظــه مــی نمــود. جمــع کوچــِک بــردگان و رعایــا را بنگریــد کــه در 
ســتیز بــا بــت پرســتی و ِشــرک امپراطــوری روم بودنــد. مارتیــن لوتــر را ببینیــد کــه در 
برابــر قــدرت کلیســا ایســتاد، کســی کــه شــاهکاِر حکمــِت جهــان معاصــر بــود. او را 
ببینیــد کــه بــا صابــت کام خــدا را بــر ضــد امپراطــوری پــاپ بــکار بـُـرد و اعــان نمــود  
مــن اینجــا خواهــم ایســتاد و کاری از مــن ســاخته نیســت بلکــه خداونــد مــرا کمــک 
کنــد. ]79[ جــان وســلی را ببینیــد کــه در میــان ظاهــر پرســتان و شــهوت پرســتان و در 
جمــع کافــران، از مســیح و عدالــت او موعظــه مــی کنــد. آن کســی را ببینیــد کــه بــاِر 
دردنــاک جهــاِن کفرآلــود را بــدوش گرفتــه و خواســتار امتیــازی اســت کــه بتوانــد پیــام 
محبــت مســیح را انتقــال دهــد. پاســخ جامعــه ســلیمان را بشــنویم: ای مردجــوان 
بنشــین. وقتــی کــه خــدا بخواهــد یــک بــی دیــن را متحــول کنــد او ایــن کار را بــدون 

کمــک مــن و تــو انجــام خواهــد داد. 
رهبــران بــزرگ عقایــد مذهبــی در ایــن نســل یادبودهایــی را بــرای تقدیــر از آنانــی 
کــه قرنهــا قبــل تخــم حقیقــت را کاشــتند بنــا مــی کننــد. آیــا بســیاری نیســتند کــه 
جوانــه هــای رشــد کــردۀ همــان بذرهــا را امــروز پایمــال مــی کننــد؟ و مجــدداً فریــاد 
مــی زننــد کــه مــا شــاگردان موســی هســتیم. مــا مــی دانیــم کــه خــدا بــا موســی رودر 
رو ســخن گفــت. امــا در بــاره ایــن شــخص هیــچ چیــز نمــی دانیــم. )یوحنــا ۹: ۲۹(.

در گذشــته، حقیقــت هــای خــاص، توســط مــردان و زنــاِن عامــی و ســاده کشــف 
مــی شــد و نــه بــا مقامــات کلیســایی. همیــن امــر شــامل زمــان حاضــر نیــز مــی شــود. 
حقیقــت هــای خــاص بــرای زمــان حاضــر توســط تحصیــل کــردگان و پژوهشــگران و 
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کســانی کــه فکــر مــی کننــد خیلــی فهیــم هســتند کشــف نمــی شــود زیــرا آنــان حــس 
مــی کننــد کــه فهیــم تــر و داناتــر از آننــد کــه بخواهنــد کام خــدا را بــاور کننــد. 

بــرادران عزیــز اگــر بــه خــود کــه بــرای پیــروی از مســیح دعــوت شــده ایــد نــگاه کنیــد 
پــی خواهیــد بــرد کــه اکثــر شــما از مقــام و نفــوذ و ثــروت محرومیــد. در عــوض خــدا 
عمــداً اشــخاصی را برگزیــده کــه ماننــد شــما در نظــر مــردم دنیــا نــادان و بــی ارزش 
هســتند تــا از ایــن راه آنانــی را کــه دانــا و مهــم بحســاب مــی آینــد شــرمگین ســازد. 
خــدا افــرادی را انتخــاب کــرده کــه طبــق معیارهــای دنیــا از طبقــات پائیــن و مطــرود 
جامعــه هســتند. بلــی خــدا همــان کســانی را برگزیــد کــه دنیــا ایشــان را هیــچ مــی 
انــگارد تــا نشــان دهــد آنانــی کــه مهــم و بــزرگ بنظــر مــی آینــد هیــچ هســتند )اول 
قرنتیــان 1: 26-2٨(. مــن عمــداً چنیــن کــردم تــا پایــه ایمــان شــما قائــم بــر خــدا باشــد 

نــه بــر حکمــت انســان )اول قرنتیــان ۲: 5(. 
و در نســل آخــر، حکایــت دانــه خــردل عامتــی بــرای پیــروزی کامــل خواهــد بــود. 
دانــه کوچــک تبدیــل بــه درخــت خواهــد شــد. آخریــن پیــام هشــدار و رحمــت بــه 
همه اقوام و ملل و زبانها خواهد رســید )مکاشــفه ۱4: 6-14(. تا از میان ایشــان 
قومــی جدیــد انتخــاب کنــد )اعمــال ۱5: ۱4( و بــا درخشــش خــود تمــام زمیــن را 

روشــن ســازد )مکاشــفه۱٨: ۱(. 
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و  خانــواده  در  توانــد  مــی  گرانبهایــی  درســهای  گیــاه  رشــد  و  دانــه  کشــت  از 
امــور  تشــخیص  بــرای  کــودکان و جوانــان  تــا  بگذاریــد  داده شــود.  تعلیــم  مدرســه 
طبیعــی آمــوزش ببیننــد و آنــان قــادر خواهنــد شــد تــا بــا ایمــان، فوایــد ناملمــوس 
و نادیــده را درک کننــد. همچنانکــه آنــان بــه درک کار شــگفت انگیــز خــدا بــرای بــر 
آورده کــردن نیازهــای خانــواده عظیمــش پــی خواهنــد بــرد مــی فهمنــد کــه چطــور بایــد 
بــا او همــکاری نماینــد و آنــان ایمــان بیشــتری نســبت بــه خــدا خواهنــد یافــت و در 

زندگــی روزانــه خویــش بیشــتر بــه قــدرت خــدا پــی خواهنــد بــرد. 
خداوند دانه را خلق کرده است، همانگونه که زمین را با دستهای خویش آفرید. 
بواسطه کام خویش او به گیاهان قوت داد تا رشد نموده و تکثیر شوند. سپس خدا 
فرمود تا انواع نباتات و گیاهان دانه دار و درختان میوه دار در زمین برویند و هر یک 
نـوع خـود را تولیـد کننـد. همینطـور شـد و خـدا خشـنود گردیـد )پیدایـش ۱: ۱۲-۱۱(. 
همچنین این خواست و کام خداست که سبب رویش دانه می شود. ]81[ هر دانه 
ای کـه سـاقه سـبز خـود را در تابـش آفتـاب مـی رویانـد کار شـگفت انگیـز و قدرتمنـد 
خدا را اعان می کند که او گفت و شد و امر فرمود و قائم گردید )مزامیر 33: ۹(.

مســیح بــه پیروانــش تعلیــم داد کــه دعــا کننــد: نــان کفــاف روزانــه مــا را امــروز بمــا 
عطــا کــن. و او بــه گلهــا اشــاره کــرد: پــس خدایــی کــه در فکــر گلهایــی اســت کــه امــروز 
هســتند و فردا از بین می روند چقدر بیشــتر بفکر شماســت؟ )متی 6: ۱۱ و 30(. 
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مســیح دائمــاً کار مــی کنــد تــا جــواب دعــا هــا را بدهــد. قدرتــی نامشــهود و دائمــی در 
کار وجــود دارد. بنظــر مــی رســد کــه دانــه هــا بــدور انداختــه شــده انــد ولــی خداونــد 
نمایندگان بسیاری را بکار گرفته تا از آن بذرها برای رشد گیاه بهره ببرند. در کامی 
زیبــا، نویســنده مزمــور مــی نویســد: تــو زمیــن را ســیراب مــی ســازی، و آنــرا حاصلخیــز 
مــی گردانــی، بــا رودخانــه هــای پــر از آب، زمیــن را بــرای انســان بــارور مــی ســازی تــا از 
محصوالتــش اســتفاده کنــد، شــیارهای آنــرا ســیراب مــی کنــی و بلندیهایــش را همــوار 
مــی ســازی، بــاران را بــر زمیــن مــی بارانــی تــا نباتــات بروینــد، بــا بــرکات خــود زمیــن را مــی 

آرایــی، جهــان از نعمــت هــای تــو لبریــز اســت. )مزمــور 65: ۱۱-۹(
دنیای مادی تحت کنترل خداست. قوانین طبیعت توسط طبیعت اجابت 
مــی شــود. هــر چیــز از اعمــال و اراده پــروردگار ســخن مــی گویــد. ابــر و خورشــید، 
هیــچ  وبــدون  هســتند  خــدا  نظــارت  تحــت  همــه  طوفــان  و  بــاد  بــاران،  و  شــبنم 
اعتراضــی مطیــع فرمــان خداینــد. ایــن فرمانبــرداری از احــکام خداســت کــه ســاقه 
هــا را از درون خــاک بیــرون مــی آورد: » ابتــدا ســاقه و ســپس کالــه و پــس از آن 
خوشــه کامــل گنــدم « )مرقــس 4: ۲٨(.اینهــا را خداونــد ]82[ در فصــل مقتضــی مــی 
رویانــد زیــرا در انجــام کار خــدا مقاومــت نمــی کننــد. و آیــا مــی توانــد آن انســانی کــه 
در شمایل خدا خلق گردیده و به او قدرت سخن گفتن و استدالل ارزانی شده، 
نســبت بــه ایــن هدیــه کــه بــدو داده شــده نــا شــکر بــوده و نســبت بــه اراده او نامطیــع 
باشد؟ آیا چیزهای عقانی به تنهایی می تواند سبب اغتشاش در جهان شود؟ 
بــرای نگهــداری و مراقبــت از انســان هســتند،  همــه چیزهایــی کــه در تــاش 
نخواهنــد  زمیــن  محصــوالت  بشرهســتند.  تــاش  و  الهــی  هماهنگــی  در  همگــی 
بــدون  تــاش نکنــد. ولیکــن  رســید چنانچــه اعمــال دســت بشــر در کشــت و کار 
امــوری کــه خــدا مهیــا مــی ســازد در درخشــیدن خورشــید و بــارش بــاران، شــبنم و 
ابرهــا افزایــش بیشــتری از محصــوالت نخواهــد بــود. بنابرایــن در پیگیــری هــر کاری 
بــود. از ایــن رو چیزهــای  در هــر بخــش از تحقیقــات و علــوم نیــز چنیــن خواهــد 
روحانــی در تشــکیل شــخصیت و در هــر مســیر از کار مســیحی نیــز دخیــل خواهنــد 
بــود. مــا ســهمی از کار را بعهــده داریــم امــا قــدرت الهــی بــا مــا دســت بدســت داده 

و در غیــر اینصــورت همــه تاشــهای مــا باطــل خواهــد بــود. 
یــا  هروقــت کــه انســان کاری را انجــام مــی دهــد خــواه در مســیر روحانــی و 
دنیــوی بایســتی در ذهــن داشــته باشــد کــه او ایــن کارهــا را از طریــق همــکاری بــا 
آفریننــده خــود انجــام داده اســت. الزم اســت تــا لــزوِم وابســتگی بــه خــدا را درک 
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کنیــم. مــا اطمینــان بیشــتری بــه کارهــا و ابداعــات بشــری داریــم ولــی بــه قــدرت خــدا 
اعتمــاد کمتــری داریــم، آن قدرتــی کــه ســبب ابداعــات بشــری مــی شــود. » مــا فقــط 
همــکاران خــدا هســتیم و شــما مزرعــه خــدا هســتید نــه مزرعــه مــا شــما عمــارت خــدا 
هســتید نــه عمــارت مــا « )اول قرنتیــان ٣: ۹(. بشــر در حقــارت و دون پایگــی، خــود 
را ابقــا مــی نمایــد ولــی چنانچــه خویــش را بــه الوهیــت مســیح پیونــد دهــد مــی توانــد 

همــه چیــز را از طریــق قوتــی کــه مســیح بــه او اعطــا مــی کنــد انجــام دهــد. 
رشــد تدریجــِی دانــه گیــاه، موضــوع درســی بــرای تربیــت کــودکان اســت. ابتــدا 
ســاقه رشــد کــرده، کالــه ســبز شــده و ســپس خوشــه کامــل مــی گــردد. آن کســی 
]83[کــه ایــن  حکایــت را گفــت آن دانــه کوچــک را خلــق کــرده و خصیصــه هــای 

الزمــه را بــه آن عطــا نمــوده و احکامــی را مقــدر نمــود کــه حاکــم بــر رشــد آن اســت. 
اوســت.  زندگــی  از  زنــده  واقعیتــی  آمــوزد،  مــی  را  ایــن حکایــت  کــه  و حقیقتــی 
مســیح در طبیعــت روحانــی و جســمی خــود تابــع امــر الهــی رشــد بــود کــه در گیــاه 
بتصویــر کشــیده شــده بــود و بــه همیــن گونــه او مشــتاق اســت تــا همــه جوانــان 
بــود – کودکــی شــد در  پادشــاه جــال  و  آســمان  او ســرور  کننــد. گرچــه  چنیــن 
بیــت لحــم و طفــل درمانــده ای شــد کــه تحــت مراقبــت مــادر بــود. در کودکــی او 
فــرد مطیعــی بــود. حــرف و اعمــال او ماننــد یــک کــودک بــود و نــه ماننــد یــک مــرد 
بــزرگ و والدیــن خــود را احتــرام نمــوده و کارهایــی را کــه والدینــش مــی خواســتند 
بــر اســاس توانایــی یــک کــودک انجــام مــی داد. ولــی در هــر مرحلــه از رشــد او 
بــا یــک زندگــی ســاده و معصــوم در کمــال بــود. کام خــدا از زندگــی کودکــی او 
نوشــته اســت: » در آنجــا عیســی رشــد کــرد و بــزرگ شــد. او سرشــار از حکمــت 
بــود و فیــض خــدا بــا او بــود. امــا عیســی در حکمــت و قامــت رشــد مــی کــرد و 

مــورد پســند خــدا و مــردم بــود «. )لوقــا ۲: 5۲-40(.
در اینجــا، معلمــان و والدیــن متعهــد بــکاری هســتند. هــدف آنــان بایــد ترویــج 
اســتعداد هــای جوانــان باشــد کــه در هــر مرحلــه از زندگــی نمایــش دهنــدۀ زیبایــی 
طبیعــی مقتضــی بــا آن دوره بطــور طبیعــی باشــد. هماننــد شــکفته شــدن و رشــد 

گیاهانــی کــه در بــاغ بطــور طبیعــی مــی روینــد.
آن کودکانــی جــذاب تریــن هســتند کــه طبیعــی و بــی پیرایــه باشــند. ایــن عاقانــه 
نیست که به آنان توجه ویژه داشت و حرفهای کودکانه و نبوغانه آنان را در پیش 
روی آنان تکرار کرد. غرور و خودبینی نباید با شکل و کام و حرکات آنان تشویق 
شــود. و نبایــد لباســهای فاخــر و گرانبهــا بــه آنــان پوشــانده شــود. ایــن باعــث غــرور و 
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خودپسندی آنان خواهد شد و باعث ایجاد حسادت در بین معاشرین آنان می گردد. 
کــودکان بایــد در ســادگی کودکانــه آمــوزش داده شــوند. ]84[ آنــان بایــد طــوری 
تعلیــم و تربیــت داده شــوند کــه بــا چیزهــای کوچــک در وظایــف خــود ســودمند 
باشــند.  قانــع  از تجربیــات طبیعــی در ســالهای کودکــی خــود خشــنود و  بــوده و 
کودکــی ماننــد ســاقه در تمثیــل اســت و ســاقه زیبایــی خــاص خــود را دارد. کــودکان 
نبایســتی بــه بلــوغ زودرس مجبــور شــوند بلکــه بایــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت در 

تازگــی و ظرافــت ســالهای اولیــه باقــی بماننــد. 
بچــه هــای کوچــک در مســیحیت مــی تواننــد تجربــه هایــی در اقتضــای ســن 
و ســال خــود داشــته باشــند. و ایــن تمــام چیــزی اســت کــه خداونــد از آنــان انتظــار 
دارد. آنــان بایــد در امــور روحانــی تحصیــل کننــد و والدیــن بایــد بــه آنــان هــر فرصتــی 
را بدهند تا بتوانند شخصیت خود را به تقلید از شخصیت مسیح شکل دهند. 
مطابــق بــا احــکام خــدا در طبیعــت، بــدون تردیــد و بطورحتــم، معلــول همــواره 
بدنبــال علــت اســت. درو کــردن محصــول مویــد ایــن قضیــه اســت کــه بــذری کاشــته 
شــود.  مــی  محکــوم  خویــش  کاری  کــم  بــا  تنبــل  و  سســت  کارگــِر  اســت.  شــده 
محصول او شــاهدی بر علیه اوســت. پس در امور روحانی صداقت هر کارگری 
یــا  بــا نتیجــه کار ســنجیده مــی شــود. شــاخص هــای کار، خــواه ســخت کوشــی 
چنانچــه کاهلــی باشــد، در هنــگام برداشــت محصــول آشــکار مــی شــود. بنابرایــن 

سرنوشــت او بــرای آخــرت قطعــی شــده اســت. 
هــر بــذری محصــول نــوع خــود را مــی آورد. زندگــی انســان نیــز چنیــن اســت. 
همــه مــا الزم اســت تــا بذرهــای شــفقت و دلســوزی و محبــت را بکاریــم زیــرا آنچــه 
را که بکاریم درو خواهیم کرد. کســی که برای خویش بذر خودپســندی می کارد، 
فســاد و تباهــی را درو خواهــد کــرد. )از مکافــات عمــل غافــل مشــو ... گنــدم از 

گنــدم برویــد جــو ز جــو – مولــوی(.
خداونــد هیــچ بشــری را نابــود نمــی کنــد. هــر کســی کــه نابــود شــده، توســط 
خویــش نابــوده گشــته اســت. هــر کســی کــه در خاموشــِی سرزنشــهاِی وجــدان، 
بــذر هــای بــی ایمانــی بــکارد، مطمئــن باشــد کــه نتیجــه آن را درو خواهــد کــرد. ]85[ 
اگــر فــردی در ســماجت خویــش در نابــاوری باقــی بمانــد زمینــی ویــران شــده را در 
پیــش رو خواهــد داشــت. و محصــول نخســتزاده او ماننــد فرزنــد فرعــون کــه ایمــان 
نیــاورد و در نابــاوری ســماجت کــرد از بیــن خواهــد رفــت و عرابــه هــا و اســبهای او 
در دریا غرق خواهند شد. تصویر خوفناکی از حقیقت در کام است که چنین 
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می گوید: » بشــر هر چه بکارد همان را درو خواهد کرد « )غاطیان 6: 7(.بشــر 
بایــد ملتفــت شــده و بدانــد چــه بــذری مــی کارد. 

ایــن گردونــه،  بــذری کاشــته شــود، محصولــی تولیــد خواهــد کــرد و در  وقتــی 
محصــول ازدیــاد مــی یابــد. هــر عملــی و هــر کامــی ماننــد بــذری اســت کــه ثمــر 
خواهــد داد. هــر عمــل محبــت آمیــز از اطاعــت و یــا انــکار نفــس در دیگــران بازتولیــد 
خواهــد شــد. پــس هــر حســادت و کینــه تــوزی یــا نفــاق، بــذری اســت کــه در ریشــه 
خواهــد  آلــوده  را  دیگــران  و   ،)۱5  :۱۲ )عبرانیــان  داد  خواهــد  ســاقه  تلــخ  هــای 
ســاخت. و هــر چقــدر بــزرگ تــر باشــد تعــداد بیشــتری را مســموم خواهــد کــرد. 

پــس زراعــِت خــوب و بــد، بــرای ابدیــت اســت. 
ســخاوت و بخشــندگی در امــور روحانــی و دنیــوی در درس برزگــر تعلیــم داده 
شــده اســت. خداونــد مــی فرمایــد: » خــدا قــوم خــود را برکــت خواهــد داد آنگونــه کــه 
به هنگام کشت زمین محصول فراوان خواهد روئید « )اشعیا 3۲: ۲0(. فراموش 
نکنیــد کــه هــر کــه کــم بــکارد، کــم نیــز درو خواهــد کــرد و هــر کــه زیــاد بــکارد، زیــاد درو 
خواهــد کــرد )دوم قرنتیــان ۹: 6(.کشــاورز بذرهــای خــود را بــا پراکنــدن بذرهــا بــر روی 
زمین ازدیاد می کند. و مانند کســی اســت که هدیه خدا را با ایمان توزیع می کند 
و بدیگران کمک می کند. آنان با هدیه دادن، برکات خود را افزون خواهند نمود. 
خداونــد وعــده داد کــه، بخشــندگان دریافــت خواهنــد نمــود. ]86[ » بدهیــد تــا خــدا 
هــم بــه شــما بدهــد. هدیــه ای کــه مــی دهیــد بــه خودتــان بازخواهــد گشــت آن هــم بــا 

پیمانــه ای پـُـر لبریــز و فشــرده و تــکان داده شــده « )لوقــا 6: 3٨(.
و درکاشــت و برداشــت، معنــی و مفهــوِم بیشــتری نهفتــه اســت. همچنــان کــه 
بــرکات دنیــوِی خــدا را توزیــع و ترویــج مــی کنیــم، بــا بیــدارِی محبــت و شــفقت در 
وجودمــان، سپاســگزار و شــکرگزار نعمــات و بــرکات خــدا خواهیــم بــود. خــاِک دلهــا 
برای دریافت بذرهای حقیقِت روحانی آماده شده است. و او که بذر را به برزگر 
می دهد، باعث خواهد شد تا دانه جوانه زده و برای حیات ابدی محصول بیاورد.  
افکنــدن بــذر در خــاک، معــرف فدیــه دادن و قربانــی شــدن داوطلبانــه مســیح 
برای بازخرید و رهایی ماست. » همانطور که دانه گندم در شیار زمین می افتد 
و مــی میــرد و بعــد ثمــر مــی دهــد مــن نیــز بایــد بمیــرم، اگرنــه همچــون یــک دانــه گنــدم 
باقــی خواهــم مانــد. ولــی مــرگ مــن دانــه هــاِی گنــدِم تــازۀ بســیاری تولیــد خواهــد 
کــرد کــه همانــا محصــول فــراوان از جانهــای رســتگار شــده مــردم مــی باشــد « )یوحنــا 

۱۲: ۲4(. پــس، مــرِگ مســیح، ُمنتــج بــه ثمــره ای بــرای ملکــوت خــدا خواهــد بــود. 
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و همــه کســانی کــه بایــد ثمــره بیاورنــد بعنــوان خادمــان همــراه مســیح بایــد ابتــدا 
بــر زمیــن افتــاده و بمیرنــد. زندگــی بایســتی در شــیاِر جهــان بیفتــد. عشــق و عاقــۀ 
بخــود بایســتی بمیــرد. ولــی قانــون فــداکاری و ازخودگذشــتگی قانــون صیانــت از 
نفــس اســت. دانــه ای کــه در زمیــن دفــن شــد، بنوبــه خــود تبدیــل بــه گیاهــی شــده 
و میــوه ببــار مــی آورد. از ایــن رو محصــول تکثیــر گردیــده اســت. کشــاورز غــات 
خــود را بــا بــر زمیــن ریختــن حفــظ مــی کنــد و نــه بــا پنهــان کــردن آن. بدیــن جهــت، در 
زندگــی بشــری، ]87[ بخشــیدن و عطــا کــردن همــان زندگــی کــردن اســت. آن حیاتــی 
بــه خــدا و بشــر  بــرای خدمــت  بقــا خواهــد داشــت کــه بطــور اختیــاری و رایــگان 
ســپرده شــود. آنانــی کــه بــرای رضــای مســیح زندگــی خــود را در ایــن جهــان قربانــی 

کننــد، آنــرا بــرای حیــات جاودانــی نــگاه خواهنــد داشــت. 
از  مــا درســی  بــه  اینجــا  بزنــد و در  تــا در زندگــی جدیــد جوانــه  مــی میــرد  دانــه 
رســتاخیز و احیــا آموختــه شــد. همــه کســانی کــه خــدا را دوســت دارنــد دوبــاره در 
عــدن آســمانی زندگــی خواهنــد نمــود. از جســم بشــری کــه در قبــر خوابانیــده شــده، 
خداونــد میفرمایــد: » بهمیــن صــورت ایــن بــدن خاکــی و زمینــی مــا کــه محکــوم بــه 
مرگ و نابودی اســت با بدنی که بعد از زنده شــدن خواهیم داشــت تفاوت دارد 
زیــرا آن بــدن هرگــز نخواهــد مــرد. ایــن بــدن باعــث زحمــت و رنــج ماســت چــون در 
معــرض بیمــاری و مــرگ قــرار دارد امــا آن بــدن پــر از جــال و شــکوه خواهــد بــود. 
بلــی ایــن بــدن اکنــون ضعیــف و فانــی اســت امــا بدنــی کــه پــس از مــرگ خواهیــم 

داشــت پــر قــدرت خواهــد بــود « )اول قرنتیــان 15: 42 و 4٣(. 
این دروس تعلیمی از بذر و برزگر، از طبیعت زنده نَشـأت گرفته اند. همانگونه 
کــه والدیــن و آمــوزگاران در تــاش بــرای تعلیــم ایــن دروس هســتند، بایــد از دروس 
عملی نیز اســتفاده گردد. اجازه بدهید تا کودکان نیز زمین را مهیا و در آن دانه ای 
بکارنــد. همانطــور کــه مشــغول بکارنــد، والدیــن و معلمیــن مــی تواننــد توضیــح بدهنــد 
کــه در بــاغ دل ممکــن اســت بذرهــای خــوب و بــد کاشــته شــود، بنابــر ایــن، قلــب بایــد 
بــرای بــذِر حقیقــت آمــاده شــود. همانگونــه کــه بــذر در خــاک افکنــده مــی شــود، آنــان 
مــی تواننــد مــرگ مســیح را آمــوزش دهنــد و همانطــور کــه خوشــه رشــد مــی کنــد آنــان 
مــی تواننــد درس حقیقــت قیــام از مــرگ را بیاموزنــد. و همانطــور کــه گیــاه مــی رویــد، 

ارتبــاط بیــن طبیعــت و کشــت روحانــی مــی توانــد ادامــه یابــد. 
جوانان نیز باید به طریق مشابه هدایت شوند. آنان نیز باید با کشاورزی آشنا 
شوند. خیلی خوب خواهد بود که در هر مدرسه ای قطعه زمینی برای کشاورزی 
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موجود باشد. این زمین باید بعنوان کاِس درِس خداوند در نظر گرفته شود. امور 
طبیعــت بایــد همــان طــوری مــورد ماحظــه قــرار گیــرد کــه ]88[ کتــاب درســی کــودکان 
مطالعه می شــود تا از طریق آن بتوانند به دانش کشــت و پرورش جانها نائل آیند. 
آماده ســازی زمین برای زراعت باید دائماً آموخته شــود. هیچ کســی نمی تواند 
از زمیــن آمــاده نشــده انتظــار محصــول داشــته باشــد. جدیــت و پشــتکار و ثابــت قــدم 
بــودن در آمــاده ســازی زمیــن بــرای کاشــت بــذردر اولویــت قــرار دارد. کار روحانــی نیــز 
بــرای آمــاده ســازی دل هــا چنیــن اســت. کســانی کــه قــرار اســت از کشــت و زرع در 
خاک بهره مند شوند بایستی با کام خدا به سوی قلب ها پیشقدم شوند. بدین 
جهت آنان زمین بایری را خواهند یافت که بوسیله تاثیر روح القدس شخم خورده 
و نــرم گردیــده اســت. اگــر در زمیــن بســختی کار نشــود، محصولــی در کار نخواهــد 
بــود. همچنیــن نیــز روح خــدا بایــد بــا خــاک دلهــا کار نمــوده تــا آنــرا تصحیــح نمــوده و بــه 

آن نظــم و ترتیبــی بدهــد، قبــل از اینکــه بتوانــد بــرای جــال خــدا میــوه بیــاورد. 
چنانچه در زمین بطور شایســته کار نشــود، خاک ثروت خود را تولید نخواهد 
نمــود. توجــه روزانــه و مراقبــت بــه آن الزامــی اســت. زمیــن بایــد بطــور عمیــق شــخم 
زده شــود و علفهــای هــرزی کــه ممکــن اســت قــوت خــاک را از بذرهــای خــوب 
کاشــته شــده بگیرنــد بایــد از خــاک در آورده شــوند. پــس آنانیکــه شــخم زده و مــی 
کارنــد، زمیــن را بــرای محصــول آمــاده مــی کننــد. هیــچ بــذری در زمیــن آمــاده نشــده 
نــه تنهــا خــوب رشــد نمــی کنــد بلکــه محصــول خوبــی هــم نبایــد از آن انتظــار داشــت. 
بــود کــه در زمیــن کار کــرده و از طبیعــت،  آنانــی خواهــد  بــر  برکــت خداونــد 
درســهای روحانی می آموزند. در کشــِت زمین، کارگر از خزانه ای که بروی او باز 
خواهــد شــد آگاهــی چندانــی نــدارد. او از تجربیــات خــود و راهنمایــی دیگــران بهــره 
منــد شــده و دروســی را نیــز بــرای خــود گــرد آوری مــی نمایــد. ایــن بخشــی از آمــوزش 

اوســت. کشــت و زرع، مویــدی از آمــوزش بــرای جانهاســت. ]89[
آن کســی کــه باعــث جوانــه زدن بــذر مــی شــود، شــبانه روزی از آن نگهــداری 
مــی کنــد و کســی کــه بــرای رشــد آن قــوت مــی بخشــد خالــق وجــود ماســت. او کــه 
پادشــاه آسمانهاســت بســیار بیشــتر از گیــاه بــه فرزنــدان خــود توجــه و عاقــه دارد. 
در حالــی کــه کشــاورِز زمینــی، دانــه را بــرای ابقــای زندگــی مــی کارد، کشــاورِز الهــی 

در قلبهــا بــذری را مــی کارد کــه ثمــره آن حیــات جــاودان اســت. 
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خمیرمایه

این فصل بر اساس کتاب متی 1٣: ٣٣؛ لوقا 1٣: 20 و 21 تدوین گردیده است.

بسیاری از دانش آموختگان و افراِد ذی نفوذ و صاحب قدرت، برای شنیدِن 
سخناِن آن پیامبِر ِمهر، به شهر جلیل آمدند. جمعیت انبوهی، عاقمند و کنجکاو 
بــرای شــنیدِن ســخناِن مســیح و گرفتــن تعلیــم در کنــار دریــا جمــع شــدند. در ایــن 
جمعیــِت انبــوه از همــه طبقــات اجتماعــی گــرد آمــده بودنــد. ایــن جمعیــت مشــتمل 
بودند از فقیران، بیســوادان، ژنده پوشــان و گدایان، دزدانی که نشــان تقصیرکاری 
در صورتشــان هویدا بود، علیان، اســرافکاران، بازرگانان و خوشــگذرانان، فقیر و 
غنــی، همگــی ازدحــام نمــوده تــا کام مســیح را بشــنوند. هنگامــی کــه افــراد باســواد 
بــه ایــن جماعــت چشــم دوختــه بودنــد، از یکدیگــر پرســیدند کــه آیــا ملکــوت خــدا از 
ترکیــب چنیــن جماعتــی خواهــد بــود؟ مســیح دوبــاره بــا تمثیــل پاســخ داد: ملکــوت 
خــدا شــبیه زنــی اســت کــه نــان مــی پــزد. او یــک پیمانــه آرد بــر مــی دارد و بــا خمیرمایــه 

مخلــوط مــی کنــد تــا خمیــر ور بیایــد )متــی ۱3: 33(. 
در میــان یهودیــان، خمیرمایــه نشــانه و ســمبل گنــاه بــود. در زمــان ِپَســح بــه مــردم 
گفتــه شــده بــود ]96[ تــا خمیــر مایــه را از خانــه هــای خویــش بــدور اندازنــد ماننــد 
اینکــه گنــاه را از قلبهــای خویــش بیــرون مــی ریزنــد. مســیح بــه حواریــون خــود هشــدار 
داد » از فریســی هــای خــوش ظاهــر و بــد ذات برحــذر باشــید. زیــرا همانگونــه کــه 
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خمیرمایــه در تمــام خمیــر اثــر مــی کنــد همانطــور ریــاکاری فریســیان نیــز انســان را 
آلــوده مــی ســازد « )لوقــا ۱۲: ۱(. و پولــس رســول از خمیرمایــۀ نفــرت و شــرارت 
ســخن مــی گویــد )اول قرنتیــان 5: ٨(. ولیکــن در تمثیــل عیســی خمیــر مایــه بعنــوان 
ملکــوت آســمان عنــوان مــی شــود. خمیــر مایــه، ســرعت و هماننــد ســازی قــدرت 

فیــض خــدا را بــه تصویــر مــی کشــد. 
دیگــر،  اســت. در کامــی  بــدی  و  از هرگونــه شــرارت  فراتــر  او  فیــض  قــدرت 
رحمــت او از همــه گناهــان مــا عظیــم تــر اســت. و همــه کســانی کــه خــود را تســلیم 
روح القــدس ســازند اصــول تــازه ای از زندگــی در وجودشــان کاشــته خواهــد شــد و 

تصویــر گمشــده خــدا در بشــریت ترمیــم خواهــد گردیــد. 
ولــی بشــر نمــی توانــد خــود را بــا اعمــال اراده خویــش تغییــر دهــد. او دارای هیــچ 
قدرتــی نیســت کــه دگرگونــی بتوانــد موثــر واقــع بیفتــد. خمیــر مایــه مــاده ای اســت 
مخمــر کــه بایــد در آرد نهــاده شــود تــا تغییــری در خمیــر شــکل بگیــرد. پــس فیــض خــدا 
بایســتی توســط گناهــکار دریافــت شــود قبــل از اینکــه ســزاوار و شایســته ملکــوت 
جــال خــدا گــردد. جهــان بــا تمــام فرهنــگ و تربیــت خــود نمــی توانــد فرزنــد گنــاه را 
بــه فرزنــد ملکــوت خــدا تغییــر دهــد. انــرژی نوســازی بایــد از ســوی خــدا بیایــد. تغییــر 
تنهــا بواســطه روح القــدس ]97[ امــکان پذیــر اســت. همــه کســانی کــه از طبقــات بــاال 

یــا پاییــن، فقیــر و غنــی هســتند بایــد خــود را تســلیم قــدرت او نماینــد. 
خمیــر مایــه از بیــرون مــی آیــد و بــا آرد مخلــوط مــی شــود، پــس بــا نــو شــدن قلــب 
اســت کــه فیــض خــدا زندگــی را تغییــر مــی دهــد. تنهــا تغییــر ظاهــری کافــی نیســت 
تــا مــا را در تــوازن و هماهنگــی بــا خــدا در بیــاورد. چــه بســا افــرادی وجــود دارنــد کــه 
ســعی در اصــاح یــا تصحیــح عادتهــای بــد خــود دارنــد و امیدوارنــد تــا از ایــن طریــق 
مســیحی شــوند، امــا آنــان از مــکان اشــتباهی شــروع کــرده انــد. کار آغازیــن از دل 

شــروع مــی شــود. 
اقــرار بــه ایمــان و داشــتِن حقیقــت در جــان، دو چیــز مختلــف هســتند. داشــتن 
دانــش بــه تنهایــی کفایــت نمــی کنــد. مــا مــی توانیــم دانــش داشــته باشــیم ولــی نیــِت 
دل و افکار ما ممکن است تغییر نکند. قلب بایستی متحول شده و تطهیر شود. 
بــرای نگاهداشــتن احــکام خداونــد اســت  کســی کــه از روی الــزام در تــاش 
بکنــد – هرگــز طعــم خــوش  را  ایــن کار  او خواســته شــده اســت  از  کــه  – چــون 
فرمانبــرداری و اطاعــت را نخواهــد چشــید. او فرمانبــرداری نمــی کنــد. وقتــی کــه 
واجبــات خداونــد بخاطــر نهــاد و خــوی بشــری بــار ســنگین بحســاب بیایــد آنــگاه بایــد 
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بدانیــم کــه آن زندگــی، زندگــی مســیحی نیســت. اطاعــت حقیقــی کار کــردن بیشــتر 
در اصــول اســت. ایــن امــر از عشــق بــه عدالــت و انصــاف و عشــق بــه فرمــان خــدا 
سرچشــمه مــی گیــرد. جوهــر و ذات همــه عدالــت هــا ]98[ وفــاداری بــه منجــی و 
نجــات دهنــده اســت. ایــن امــر مــا را بــه انجــام کاردرســت رهنمــون مــی ســازد زیــرا 
کــه درســت و برحــق اســت، زیــرا درســت انجــام دادن باعــث خشــنودی خداســت. 
حقیقــِت عظیــِم تبدیــِل دلهــا توســِط روح القــدس، در کامــی اســت کــه مســیح 
بــه نیقودیمــوس بیــان نمــود: » اگــر تولــد تــازه پیــدا نکنــی هرگــز نمــی توانــی ملکــوت 
ایــن کــه مــی گویــم عیــن حقیقــت اســت... زندگــی جســمانی را  خــدا را ببینــی. 
انســان تولیــد مــی کنــد ولــی زندگــی روحانــی را روح خــدا از اعلــی علییــن ارزانــی مــی 
دارد. پــس تعجــب نکــن کــه گفتــم بایــد تولــد تــازه پیــدا کنــی. درســت همانگونــه کــه 
صــدای بــاد را میشــنوی ولــی نمــی توانــی بگوئــی از کجــا مــی آیــد و بــه کجــا میــرود در 
مــورد تولــد تــازه نیــز انســان نمــی توانــد پــی ببــرد کــه روح خــدا آن را چگونــه عطــا مــی 

کنــد « )یوحنــا 3: 3-٨(.
پولــس رســول در بــاره روح القــدس چنیــن مــی گویــد: » امــا خــدا کــه لطــف و 
رحمتــش بیــش از حــد تصــور ماســت، مــا را آنقــدر دوســت داشــت کــه بمــا عمــر 
دوبــاره داد زیــرا مــا بســبب گناهانمــان روحــاً مــرده بودیــم و مــی بایســت تــا بــه ابــد 
دور از خــدا بســر ببریــم. امــا وقتــی خــدا مســیح را پــس از مــرگ زنــده کــرد بــه مــا نیــز 
عمــر دوبــاره داد. پــس مــا صرفــاً در اثــر لطــف و فیــض خــدا نجــات پیــدا کــرده ایــم. 
بلــی او بــه دلیــل کاری کــه مســیح بــرای مــا کــرد، مــا را از ایــن مــرگ روحانــی زنــده 
ســاخت و همــراه مســیح عــزت و جــال بخشــید. از اینــرو اکنــون جــای مــا بــا مســیح 
در آســمان اســت. اینــک خــدا مــی توانــد بــا اشــاره بــه لطفــی کــه توســط عیســی 
مســیح در حــق مــا کــرده اســت عظمــت و عمــق لطــف و محبــت خــود را بــه مــردم 
همــه قــرون و اعصــار نمایــان ســازد. بنابرایــن در اثــر بخشــش رایــگان و مهربانــی خــدا 
و توســط ایمانتان به مســیح اســت که نجات یافته اید و این کار شــما نیســت بلکه 

هدیــه خداســت )افسســیان ۲: 4-٨(.
حقیقــت  کار  نامرئــی  بطــور  شــود،  مــی  نهفتــه  خمیــر  در  کــه  ای  خمیرمایــه 
تــا اینکــه جــان  را بصــورت رازگونــه، در ســکوت و بطــور پیوســته انجــام مــی دهــد 
را مبــدل ســازد. بــا تبدیــل شــدن اســت کــه طبیعــت بشــری مایــم گردیــده و رام 
مــی گــردد. آنــگاه افــکار تــازه، احساســات جدیــد و انگیــزه هــای نــو القــاء شــده و 

گــردد.  مــی  جایگزیــن 
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معیــار و اصــول جدیــد کــه همــان زندگــی مســیحانه اســت برقــرار مــی گــردد. 
ذهــن تغییــر مــی یابــد. اســتعدادهای فکــری او در مســیر جدیــدی بــکار مــی افتــد. 
توانایــی  و  اســتعدادها  بلکــه  نمــی شــود  داده  اســتعدادهای جدیــدی  انســان  بــه 
فکــری او تقدیــس مــی گردنــد. ضمیــر او بیــدار مــی گــردد. بــه مــا خصوصیــت هــا و 

توانائیهایــی داده مــی شــود کــه مــا را بــرای خدمــت بــه خــدا توانــا مــی ســازد. 
بــه ذهــن مــی رســد: پــس چــرا اینهمــه افــرادی کــه ادعــا مــی  اغلــب ســواالتی 
کننــد کــه بــه کام خــدا ایمــان دارنــد در آنــان اصاحــات و تغییراتــی در شــخصیت و 
روح دیــده نمــی شــود؟ چــرا بســیاری از ایــن افــراد دارای رفتــار نامیمــون، کام تنــد، 
از خــود راضــی و آتشــین مــزاج هســتند؟ در زندگــی آنــان عشــق بــه خودخواهــی، 
وجــود  پرســت  دنیــا  انســانهای  زندگــی  ماننــد  و حاضرجوابــی  تندخویــی  تفرعــن، 
دارد. در آنــان غــرور و انحــراف در شــخصیت و بــد طینتــی وجــود دارد، گوئــی کــه 
اصــاً حقیقــت بــرای آنــان ناشــناخته اســت. دلیــل آن اینســت کــه هرگــز متبــدل 
بــه  انــد.  نگذاشــته  خویــش  دلهــای  در  را  حقیقــت  خمیرمایــه  آنــان  انــد.  نشــده 
حقیقــت فرصتــی داده نشــده اســت تــا کار خــود را انجــام دهنــد. تمایــات شــرارت 
بــار طبیعــی و ذاتــی آنــان تســلیم ]100[ قــدرت دگرگــون ســازی نشــده اســت. زندگــی 
آنــان آشــکار کننــده فقــدان فیــض خداســت کــه حاکــی از بــی ایمانــی بــه قــدرت وی 

بــرای تغییــر شــخصیت و منــش قبلــی آنــان اســت. 
» ایمــان از شــنیدن مــژده انجیــل بوجــود مــی آیــد « )رومیــان ۱0: ۱7(. کام 
خــدا مامــور بزرگــی بــرای تغییــر شــخصیت اســت. مســیح دعــا نمــود: کام راســتی 
خــود را بــه آنــان بیامــوز تــا پــاک و مقــدس شــوند « )یوحنــا 17:17(. اگــر کام خــدا 
مطالعه شــده و از آن پیروی شــود، کام خدا در قلبها کار خواهد نمود و هرگونه 
تــا گنــاه را  آیــد  مــی  القــدس  نامقــدس را مقهــور خواهــد ســاخت. روح  صفــات 
محکــوم ســازد و ایمانــی کــه در دل جوانــه مــی زنــد بــا محبــت مســیح اســت کــه خــود 
بــا شــمایل خویــش انطبــاق و وفــق خواهــد داد.  را در جســم و روح و جــان مــا، 
ســپس خداونــد مــی توانــد از مــا بــرای انجــاِم اراده خویــش اســتفاده نمایــد. قدرتــی 
کــه بــه مــا داده شــده اســت، مــا را هدایــت مــی کنــد تــا بــا حقیقتــی کــه بــا مــا ارتبــاط 

دارد، بــا دیگــران رابطــه حقیقــی برقــرار کنیــم. 
حقایق کام خدا برای نیاز بشــری اســت و تغییر و تحول جان از طریق ایمان 
صــورت مــی پذیــرد. ایــن اصــول متعالــی نبایــد طــوری تصــور شــوند کــه باعــث آورده 
شــدن خلــوص و قدوســیت در زندگــی مــا خواهنــد شــد. آنهــا حقایقــی هســتند 
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کــه بــه ملکــوت رســیده و ابدیــت را جهــت یابــی مــی کننــد بــا ایــن حــال تاثیــر حیاتــی 
آنهــا بــا تجربیــات بشــری در هــم مــی آمیــزد. ]101[ آنهــا بــه همــه امــور بــزرگ و کوچــک 

زندگــی ســرایت و نفــوذ خواهنــد نمــود. 
خمیرمایــه حقیقــت در قلــب هــا جــای داده شــده و امیــال را مقهــور نمــوده 
و اندیشــه هــا را تخلیــص و خلــق و خــو را مایــم خواهــد نمــود. همچنیــن باعــث 
تســریع در اســتعدادهای ذهنــی شــده و بــه جــان انــرژی و نیــرو مــی بخشــد. ایــن 
باعث وسعت یافتن ظرفیت برای احساسات و برای ابراز محبت خواهد شد. 
نــگاه دنیاگرایانــه بــه فــردی کــه اجــازه داده تــا اصــول الهــی در وی رســوخ کنــد، 
بعنــوان چیــز عجیــب و رازگونــه تلقــی مــی شــود. بشــر خودخــواه و پــول دوســت 
تنهــا بــرای تامیــن خــود، بــه ثــروت انــدوزی دســت مــی زنــد تــا از عیــش و عشــرت 
دنیــوی بهــره منــد باشــد. او حیــات ابــدی را از دســت مــی دهــد. ولــی ایــن چیزهــا 
بــرای پیــروان مســیح دلربــا نیســت. او بــرای رضــای مســیح خــود را انــکار مــی کنــد تــا 
بتوانــد در کمــک بــه نجــات جانهایــی کــه در ایــن جهــان نــا امیــد بــوده و مســیح را نمــی 
شناســند نقشــی داشــته باشــد. جهــان چنیــن بشــری را نمــی توانــد درک کنــد زیــرا 
کــه واقعیتهــای ازلــی در نظــر او قــرار دارد. محبــت مســیح در قــدرت رهایــی بخــش 
او بــه درون قلبهــا آمــده اســت. ایــن محبــت فراتــر و باالتــر از تمامــی انگیــزه هاســت 

و مالــک آنــرا فراتــر از اثــرات تبــاه کننــده دنیــوی قــرار خواهــد داد. 
کام خدا در ارتباطات ما با هر عضو خانواده بشــری تاثیر مقدســانه و تطهیر 
کننده دارد. خمیرمایه حقیقت، روِح چشم و هم چشمی، جاه طلبی و یکه تازی 
را پدید نخواهد آورد. آن محبت راستینی که از آسمان مولود گشته خودخواهانه 
و دگرگــون پذیــر نیســت. آن محبــت محتــاج ســتایش بشــری نیســت. قلــب کســی 
کــه فیــض ]102[ خــدا را دریافــت مــی کنــد از محبــت خــدا و بــرای کســانی کــه مســیح 
بــرای آنــان مــرد لبریــز مــی شــود. نفــس بــرای تظاهــر و خودســتایی تقــا نمــی کنــد. 
کســی کــه دیگــران را دوســت نــدارد خــود خــواه اســت ولــی کســی کــه دیگــران را 
دوســت داشــته و محبــت مــی نمایــد در تملــک مســیح اســت زیــرا مســیح او را بــاز 
خریــد نمــوده اســت. چنانچــه نیــت هــا، ســخنان، یــا کارهــای او درســت فهمیــده 
بــا ماحظــه و فروتــن  بــد تعبیــر شــود، او نخواهــد رنجیــد. او مهربــان و  نشــده و 
خواهد بود و پر از امید و همواره به لطف و محبت خدا اعتماد خواهد داشت.  
پطــرس مــا را نصیحــت و ترغیــب مــی کنــد کــه » در تمــام رفتــار و کــردار خــود 
پــاک و مقــدس باشــید زیــرا خداونــد نیــز پــاک و مقــدس اســت همــان خداونــدی 
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کــه شــما را خوانــده تــا فرزنــد او باشــید. او خــود فرمــوده اســت پــاک باشــید زیــرا مــن 
پــاک هســتم « )اول پطــرس ۱: 15 و 16(.

ســیما تغییــر مــی یابــد. بــا ســکونت مســیح در دلهــا، ســیمای کســانی کــه او را 
دوســت دارند و احکام او را نگاه می دارند می درخشــد. حقیقت در آنجا نوشــته 
شــده اســت. آرامــِش بهشــت نمایــان مــی شــود. نجابــت و مایمــت متجلــی مــی 

گــردد کــه بیــش از محبــت بشــری اســت. 
را  او  زُمختــی  و  مــی ســازد  کلــی دگرگــون  بطــور  را  بشــر  خمیرمایــۀ حقیقــت، 
نــرم و تنــدی او را مایــم و خودخواهــی او را بــه ســخاوتمندی مبــدل مــی ســازد. 
از طریــق  بــره شســته خواهنــد شــد.  و در خــون  تطهیــر خواهــد شــد  هــا  ناپاکــی 
قــدرت زندگــی بخــش، ذهــن و جــان تقویــت شــده و بــا تــوازن و هماهنگــی بــا زندگــی 
الهــی در خواهــد آمــد. انســان بــا سرشــِت بشــری خویــش در امــور الهــی مشــارکت 
تجلیــل خواهــد  و  داده شــده  اعلــی حرمــت  حــد  در  و مســیح  داشــت.  خواهــد 
گردیــد. وقتــی کــه ایــن تغییــرات، موثــر واقــع افتــد، فرشــتگان بــا شــور و شــعف ســرود 
خواهنــد خوانــد و خــدا و مســیح بــر جانهایــی کــه بــه َمســلَِک الوهیــت متشــبه شــده 

انــد وجــد و شــادی خواهــد نمــود. 
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این فصل بر اساس کتاب متی 1٣: 44 تدوین گردیده است.

دگربــار، ملکــوت آســمان ماننــد گنجینــه ای مــی مانــد کــه در خــاک پنهــان شــده 
اســت. و وقتــی کســی آنــرا پیــدا کــرد آنــرا پنهــان کــرده و بــا خوشــی رفتــه هــر آنچــه کــه 

دارد مــی فروشــد و زمیــن را مــی خــرد. 
در زمانهــای کهــن چنیــن مرســوم بــود کــه افــراد گنجینــه هــای خــود را در زیــر خــاک 
پنهــان مــی کردنــد. دزدان و غارتگــران زیــاد بودنــد. و هــرگاه کــه در نظــام حکومتــی 
تغییــری حاصــل مــی شــد آنانیکــه دارایــی هــای کان داشــتند مشــمول خــراج دهــی 
سنگینی می شدند. عاوه بر این مملکت تحت یورش پیاپی لشکریان غارتگر قرار 
مــی گرفــت. در نتیجــه، ثروتمنــدان در تــاش بودنــد تــا بــا پنهــان کــردن ثــروت خــود از آن 
نگهداری نمایند و زمین بعنوان مکانی امن در نظر گرفته می شد. ولی مکان اختفا 
فرامــوش مــی شــد – مــرگ، ثــروِت مالــک را در کام خــود مــی کشــید – زنــدان و یــا 
تبعیــد ممکــن بــود تــا وی را از گنجینــه اش جــدا ســازد و ثــروت و دارایــی کــه بــا رنــج از آن 
نگهــداری کــرده بــود، بــرای کاوشــگران آینــده باقــی مــی مانــد. در زمــان مســیح، کشــِف 

مســکوکات و جواهــرات و طــا و نقــره در زمینهــای رهــا شــده غیــر متــداول نبــود. 
مــردی زمینــی را بــرای کشــاورزی اجــاره مــی کــرد و گاوهــای نــر زمیــن را شــخم 
مــی زدنــد و گنجینــه دفــن شــده کشــف مــی شــد. هنگامــی کــه فــردی ایــن گنجینــه 
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را مــی یافــت ]104[ مــی دیــد کــه بخــت و اقبــال بــه او روی آورده اســت. طــا را در 
همــان جــای اول پنهــان مــی کــرد، بــه خانــه اش بــاز گشــته و هــر چــه کــه داشــت مــی 
فروخــت بخاطــر اینکــه زمینــی را کــه گنجینــه را در بــر دارد خریــداری کنــد. خانــواده 
و همســایگان او فکــر مــی کردنــد کــه او ماننــد یــک دیوانــه رفتــار مــی کنــد زیــرا کــه در 
آن زمیــن خالــی و بایــر چیــز بــا ارزشــی نمــی دیدنــد. ولــی آن مــرد مــی دانســت کــه چــه 
مــی کنــد و وقتــی کــه زمیــن را بنــام خویــش ثبــت مــی کــرد هــر نقطــه از زمیــن را بــرای 

گنجینــه ای کــه در آن محفــوظ مانــده بــود جســتجو مــی کــرد. 
ایــن حکایــت ارزش گنجینــه آســمانی را نشــان مــی دهــد و تاشــی را کــه بایــد 
بــرای محفــوظ داشــتن آن بایــد انجــام داد. یابنــده گنجینــه در زمیــن حاضــر بــود هــر 
چــه کــه دارد رهــا کنــد و بــا تــاش خســتگی ناپذیــر از ثروتهــای پنهــان نگهــداری کنــد. 
پــس بــرای یافتــن گنــج آســمانی بــه هــر کار بــزرگ و فــداکاری بایــد دســت زد تــا بــه 

خزایــن حقیقــت دســت یافــت. 
حکایــت زمیــن کــه در بــر گیرنــده گنــج بــود، معــرف کام مقــدس بــود. و انجیــل، 
آن گنجینــه اســت. زمیــن بخــودی خــود از چیزهــای گرانبهــا پــر نشــده اســت بلکــه 

کام خداســت کــه در زمیــن محفــوظ مانــده اســت.

چطور پنهان شده
گنجینه های انجیل آنطور که گفته شده باید پنهان بماند. آنانیکه فکر می کنند 
عقــل و حکمــت دارنــد و از تعلیــم فلســفه باطــل بخــود مغرورنــد، از یافتــن زیبایــی و 
قــدرت و راز برنامــه رســتگاری غافلنــد. خیلــی هــا چشــم دارنــد ولــی نمــی بیننــد، گــوش 

دارنــد ولــی نمــی شــنوند، هــوش دارنــد ولــی گنجینــه پنهــان را تشــخیص نمــی دهنــد. 
فــردی ممکــن اســت از کنــار مکانــی کــه گنجینــه پنهــان شــده بگــذرد. او در هنــگام 
خســتگی ممکــن اســت در پــای یــک درخــت نشســته تــا اســتراحت نمایــد و نمــی دانــد 
کــه ثروتــی در کنــار ریشــه هــای درخــت نهفتــه اســت. ]105[ بــرای یهودیــان نیــز چنیــن 
بــود. حقیقــت ماننــد یــک گنجینــه طــا بــه امــت یهــود بــه امانــت ســپرده شــده بــود. 
اقتصاد یهود بوسیله مسیح بنیانگذاری شده بود. در نوعها و سمبلها حقایق بزرگ 
رهایــی بخــش مســتور مانــده بــود. بــا ایــن حــال، وقتــی کــه مســیح آمــد یهودیــان او را 
نشــناختند. مســیح همــان کســی بــود کــه تمامــی ســمبلها بــه او اشــاره مــی نمــود. آنــان 
کام خــدا را در دســت داشــتند ولــی تفســیر بشــری از کام و آئیــن هــا و رســومی کــه 
نســل در نســل بدیگــری واگــذار شــده بــود آن حقیقتــی را کــه در بــاره عیســی بــود را 
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پنهــان کــرد. روحانیــت بدســت آمــده از نوشــته هــای مقــدس مفقــود گردیــد. گنجینــۀ 
همــه دانــش هــا بــه روی آنــان بــاز بــود ولــی آنــان چیــزی از آن نمــی دانســتند. )بیدلــی در 
همه احوال خدا با او بود – او نمیدیدش و از دور خدایا می کرد. حافظ شیرازی(.

خداونــد حقیقــت خــود را از بشــر پنهــان نمــی کنــد. آنــان بــا راهکارهــای خــود، 
حقیقــت را محــو و مبهــم مــی ســازند. مســیح بــه امــت یهــود شــواهد فراوانــی ارائــه 
نمــود مبنــی بــر اینکــه او مســیح اســت. ولــی تعالیــم او بگونــه ای بــود کــه خودشــان 
بــرای تغییــر زندگیشــان تصمیــم بگیرنــد. آنــان دیدنــد کــه اگــر مســیح را قبــول کننــد 
بایــد از اصــول و رســوم خودخواهانــه و تکالیــف مذهبــی خویــش دســت بشــویند. 
بــرای دســتیازی بــه حقیقــت ابــدی و تغییــر ناپذیــر، بایــد فــداکاری و اعمــال غیــر 
خودخواهانــه انجــام مــی دادنــد. بنابرایــن دالیــل قاطعــی را کــه خداونــد بــرای بنــای 
ایمــان بــر مســیح ارائــه داده بــود را نپذیرفتنــد. آنــان اعتقــاد بــر کام عهــد عتیــق را 
اظهــار نمودنــد بــا ایــن حــال از پذیــرش شــهاداتی کــه شــامل زندگــی و شــخصیت 
مســیح بــود ســر بــاز زدنــد. آنــان از قانــع شــدن هراســان بودنــد مبــادا کــه بــه کیــش 
دیگــری در آمــده و وادار شــوند کــه نظــرات و عقایــد متعصبانــه خــود را رهــا کننــد. 
گنجینــه انجیــل، آن راه و آن حقیقــت و زندگــی در میــان آنــان موجــود بــود ولــی آنــان 

بزرگتریــن هدیــه ای کــه از آســمان بتوانــد ارزانــی شــود را رد کردنــد. 
» بــا وجــود ایــن بســیاری از بــزرگان یهــود بــه او گرویدنــد. ولــی به خاطــر فریســیان 
]106[ و ترس از آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند « 

پســر  کــه عیســی  ایمــان داشــتند  و  بودنــد  آنــان متقاعــد شــده  )یوحنــا ۱۲: 4۲(. 
خداســت ولــی بــا خواســته هــای جــاه طلبانــه آنــان مغایــرت داشــت تــا الوهیــت او 
را اقــرار کننــد. آنــان از ایمانــی برخــوردار نبودنــد کــه بتوانــد از گنجینــه آســمانی آنــان 

محافظــت کنــد. آنــان بدنبــال گنــج هــای دنیــوی بودنــد. 
و امروزه انسان ها مشتاقانه در جستجوی گنج های زمینی هستند. افکار آنان 
پر از خودخواهی و افکار جاه طلبانه است. به منظور استحصال ثروتهای دنیوی، 
شــهرت یا قدرت، آداب و ســنت های بشــری را بر واجبات خدا ارجح می دارند. 
و بخاطــر ایــن کوتــه نظــری، خزایــن الهــی کاِم خــدا از دیــد آنــان پنهــان مانــده اســت. 
» اما شــخص بی ایمان قادر نیســت افکار و اســرار خدا را که روح القدس به 
مــا مــی آمــوزد درک کنــد و بپذیــرد. ایــن امــور بنظــر او پــوچ و بــی معنــی مــی آینــد زیــرا 
فقــط آنانــی کــه روح خــدا در وجودشــان قــرار دارد مــی تواننــد مقصــود او را درک 

کننــد امــا ســایرین قــادر نیســتند ایــن مطالــب را بفهمنــد « )اول قرنتیــان ۲: ۱4(.

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   73 1/31/19   4:13 PM



74  |  پندهای مسیح

» حــال آیــا مــن خدمتگــزار خوبــی بــوده ام؟ مــی خواهــم بدانیــد کــه بــرای مــن 
چنــدان مهــم نیســت کــه شــما و یــا دیگــران دربــاره مــن چگونــه قضــاوت مــی کنیــد. 
حتــی نظــر خــودم نیــز بــرای مــن اهمیــت نــدارد. گرچــه وجدانــم راحــت اســت امــا 
ایــن را نیــز دلیــل کافــی نمــی دانــم. فقــط خداونــد بایــد مــرا بیازمایــد و نظــر بدهــد. 

)دوم قرنتیــان 4: 3 و 4(.

ارزش گنج
منجـــی ماحظـــه نمـــود کـــه بشـــر مجـــذوب و شـــیفته ســـود و منفعـــت خویـــش 
اســـت و بینـــش و بصیـــرت خـــود را از وقایـــع ابـــدی از دســـت داده اســـت. او 
شکســـتن  جســـتجوی  در  او  دانســـت.  شـــرارت  ایـــن  تصحیـــح  مســـئول  را  خـــود 
طلســـم شـــیفتگی بـــود کـــه جـــان را فلـــج نمـــوده اســـت. او بـــا صـــدای بلنـــد فریـــاد 
ولـــی  باشـــید  داشـــته  را  دنیـــا  تمـــام  اگـــر  دارد  ای  فایـــده  چـــه  شـــما  » بـــرای  زد: 
و  قـــدر  کـــه  شـــود  مـــی  پیـــدا  چیـــزی  آیـــا  بدهیـــد؟  دســـت  از  را  جاویـــد  زندگـــی 
بشـــریِت  بـــه  ۲6(.او   :۱6 )متـــی  باشـــد؟ «  بیشـــتر  جاویـــد  زندگـــی  از  قیمتـــش 
ابـــدی  تـــا بتوانـــد واقعیتهـــای  لغـــزش خـــوردۀ جهـــان، بینشـــی را اعطـــا مـــی کنـــد 
جـــال  از  پـــر  کـــه  بـــرد  مـــی  ســـرمدی  و  الیـــزال  آســـتانه  بـــه  را  آنـــان  او  ببینـــد.  را 
 ]107[ دهـــد.  مـــی  نشـــان  را  گنـــج  آنجـــا  در  آنـــان  بـــه  و  خداســـت  ناپذیـــر  وصـــف 
ارزش ایــن گنــج فراتــر از هــر طــا و نقــره ای اســت. خزانــه هــای معــادن زمینــی 

نمــی توانــد بــا آن مقایســه شــود. 
» اقیانــوس هــا مــی گوینــد در اینجــا حکمــت نیســت و دریــا هــا جــواب مــی 
دهنــد در اینجــا هــم نیســت. حکمــت را بــا طــا و نقــره نمــی تــوان خریــد و نــه بــا 
گرانبهاتــر  بســیار  المــاس  و  طــا  از  قیمتــی. حکمــت  و ســنگهای  طــای خالــص 
اســت و آن را نمــی تــوان بــا جواهــرات زیــادی خریــداری کــرد. مرجــان و بلــور در 
برابــر حکمــت هیــچ ارزشــی ندارنــد. قیمــت آن از لعــل بســیار گرانبهــا تــر اســت « 

.)۱٨-۱4  :۲٨ )ایــوب 
ایــن گنجینــه ای اســت کــه در کام یافــت مــی شــود. کتــاب مقــدس، بزرگتریــن 
کتــاب  در  حقیقــی  علــوم  همــه  بنیــاد  اســت.  مربــی  عظیمتریــن  و  درســی  کتــاب 
مقــدس یافــت مــی شــود. هــر شــاخه از دانــش مــی توانــد بــا جســتجو در کام خــدا 
یافــت شــود. و فراتــر از همــه شــامل دانــش همــه دانــش هاســت )علــم العلــوم(: 

دانــش نجــات. کتــاب مقــدس معــدِن کاوش ناپذیــِر ثروتهــای مســیح اســت. 

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   74 1/31/19   4:13 PM



خزانه پنهان  |  75

آمــوزش عالــِی حقیقــی، بــا مطالعــه و اطاعــت از کام خــدا اســتحصال مــی 
شــود. ولــی چنانچــه کام خــدا توســط کتابهایــی کــه هــادی خــدا و ملکــوت خــدا 

نیســتند بکنــاری گذاشــته شــود، آمــوزش حاصــل شــده انحــراف اســت. 
در طبیعــت حقایــق شــگفت انگیــزی وجــود دارد. زمیــن و دریــا و آســمان پــر از 
حقایق الهی هستند. آنها معلم های ما هستند. طبیعت پیام خود را با درسهای 
حکمــت آمیــز ملکوتــی و حقیقــت ازلــی عرضــه مــی دارد. ولــی بشــر انحطــاط یافتــه 
آنــرا درک نخواهــد کــرد. گنــاه، دیــدگان او را تیــره و تــار کــرده اســت و بــدون دیــدگاه 
خدایی نمی توان اجزای طبیعت را تفسیر کرد. دروس صحیح نمی تواند اذهان 
کســانی را کــه کام خــدا را انــکار مــی کننــد تحــت تاثیــر قــرار دهــد. تعالیــِم طبیعــت 
کنــد.  مــی  دور  آفریــدگار  از  را  ذهــن  کــه  شــده  منحــرف  چنــان  منکریــن  بوســیله 
بســیاری تصــور مــی کننــد کــه حکمــت انســانی مافــوق حکمــت معلــم الهــی 
اســت و ]108[ دروس کتــاب خــدا کهنــه و از ُمــد افتــاده و غیــر جالــب و غیــر جــذاب 
بنظــر مــی آیــد. ولــی بــرای کســانی کــه بــا روح القــدس احیــا شــده انــد چنیــن نیســت. 
آنــان گنــج را گرانبهــا مــی بیننــد و همــه چیــز را خواهنــد فروخــت تــا زمینــی را بخرنــد 
کــه گنــج در آن قــرار دارد. بــر خــاف کتابهایــی کــه شــامل فرضیــات و نویســندگان 
مشــهورند، آنــان کام او را انتخــاب مــی کننــد،– آن کســی کهبزرگتریــن نویســنده و 
عالیتریــن معلمــی اســت کــه تــا بحــال جهــان بخــود دیــده اســت – کســی کــه زندگــی 

خــود را بــرای مــا داد تــا از طریــق او بتوانیــم بــه حیــات جــاودان دســت یابیــم.

نتیجه غفلت از گنج
شــیطان در ذهــن بشــر کار مــی کنــد و آنــان را بــه افــکاری هدایــت مــی کنــد 
کــه گوئــی علــوم شــگفت انگیــز مــی تواننــد بــدون دخالــت و در نظــر گرفتــن خــدا 
حاصــل شــوند. شــیطان بــا اســتداللهای فریــب آمیــز خــود آدم و حــوا را بــه شــک 
بــه  کــه  بــه آن فرضیــه هــا داد  را  تردیــد در کام خــدا ســوق داد و جــای خــود  و 
نافرمانــی و سرکشــی از خــدا منتهــی شــد. فریــب و لفاظــی و سفســطه و مغلطــه 
افتــد.  مــی  نیزاتفــاق  حاضــر  زمانهــای  در  داد،  روی  عــدن  در  کــه  گونــه  همــان 
بــا آموزشــهای خــود  را  دیــن  بــی  نویســندگان  کــه احساســات  معلمینــی هســتند 
عجیــن مــی نماینــد و در ذهنهــای جوانــان افــکاری را کشــت مــی کننــد کــه آنــان را 
بــه بــی اعتمــادی از خــدا و ســرپیچی از فرمــان او هدایــت مــی کنــد. نتیجــه کار 

آنــان بــی بصیرتــی و ادراک ضعیــف اســت.

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   75 1/31/19   4:13 PM



76  |  پندهای مسیح

یــک دانــش آمــوز کاســهای مختلــف را در مــدارس امــروزی طــی مــی کنــد. او 
تمــام وقــت خــود را وقــف کســب دانــش مــی کنــد. ولــی بــدون دانــش و معرفــت خــدا 
و بــدون اطاعــت از فرامیــن خــدا، او خــود را هــاک مــی ســازد. بــا عــادت هــای غلــط، 
او قــدر خویــش را کمتــر مــی دانــد. او کنتــرل نفــس خویــش را از دســت مــی دهــد. 
او نمــی توانــد بــه درســتی موضوعاتــی کــه بــا آن ســر و کار دارد را اســتدالل کنــد. او 
نســبت بــه جســم خــود بــی اعتنــا و نســبت بــه ذهــن خــود بــی منطــق و بــی تفــاوت 
اســت. او بــا عادتهــای غلــط از خــود، یــک جســِد بــی خاصیــت مــی ســازد. او نمــی 
توانــد شــادی داشــته باشــد زیــرا کــه بــا القیــدی از کشــت و ترویــج اصــول بهداشــتی و 
پاکدامنــی، خــود را تحــت کنتــرل عــادت هایــی قــرار داده کــه آرامــش او را تبــاه مــی 
ســازد. او ســالهایی را کــه بــه ســختی درس خوانــده ]109[ را از دســت مــی دهــد زیــرا 
کــه خــود را تبــاه ســاخته اســت. او از قــدرت جســمی و فکــری خــود بــه بــدی اســتفاده 
کــرده اســت و معبــد جســم او بــه یــک ویرانــه تبدیــل شــده اســت. او دنیــای فعلــی و 
اُخروی خود را تباه ساخته است. او با بدست آوردن دانش زمینی تصور می کند 
کــه گنجــی را بدســت آورده اســت. ولــی بــا کنــار گذاشــتن کتــاب مقــدس، گنجــی کــه 

ارزش آن بیــش از هــر چیــز دیگــری اســت جــان خــود را تبــاه کــرده اســت.

جستجو برای گنج
کام خــدا بایــد درســی باشــد کــه مــورد مطالعــه قــرار گیــرد. مــا بایــد فرزنــدان خــود 
را از حقایقــی کــه در آن یافــت مــی شــود آمــوزش دهیــم. آن گنجــی کــه پایــان ناپذیــر 
اســت ولــی انســان از یافــت ایــن گنــج درمانــده شــده اســت، زیــرا آنــرا جســتجو نمــی 
کنــد تــا اینکــه مالــک آن بشــود. بســیاری از آنــان بــا فرضهــا و اِنگاشــتهای خــود در رابطــه 
بــا حقیقــت راضــی انــد. آنــان بــا کاِر فرضــی قانــع هســتند و مــی پندارنــد کــه از داشــتن 
همــه چیزهایــی کــه ضــروری اســت بهــره مندنــد. ]110[ آنــان گفتــه هــا و نقــل قولهــای 
دیگران را بعنوان حقیقت می پذیرند– بسیار سست و کاهلند تا با سخت کوشی 
و پشــتکار،حفاری کــرده و گنجینــه کامــی کــه پنهــان شــده اســت را بیابنــد. ولــی یافتــه 
هــای انســانی نــه تنهــا غیــر قابــل اعتمــاد هســتند بلکــه خطرناکنــد زیــرا کــه انســان را 
جایگزیــن خــدا قــرار مــی دهنــد. آنــان جایــگاه گفتــه هــای بشــری را در جــای » خداونــد 

فرمــوده اســت « قــرار مــی دهنــد. 
مســیح حقیقت اســت. کام او حقیقت اســت و معنی و مفهوم عمیق تری 
نســبت بــه ظاهــر ســطحی آن وجــود دارد. همــه گفتــه هــای مســیح ارزشــی فراتــر 
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از ظاهــر ســاده آن دارنــد. افــکاری کــه بــا روح القــدس زنــده مــی شــوند، ارزش ایــن 
گفتــه هــا را تشــخیص مــی دهنــد. 

تئوریهــا و فرضیــات بشــری هرگــز رهنمــون ســاز درک کام خــدا نیســتند. آنانــی 
انــد فکــر مــی کننــد کــه توضیحــات و  کــه فــرض مــی کننــد فلســفه را درک کــرده 
تفسیراتشــان الزم اســت تــا گنجینــه هــای دانــش را بگشــاید و مانــع ورود ارتــداد بــه 
کلیســا شــوند. ولــی ایــن تفســیرهای غلــط هســتند کــه تئوریهــای غلــط و کفرآلــود را 
پدیــد آورده انــد. انســانها تاشــهای نومیدانــه ای را بــرای شــرح افــکار و تصوراتشــان 
در بــاره فهــم کام بــکار بســته انــد، ولــی اکثــر اوقــات تاشــهای آنــان بــه جــای روشــن 

ســازی بــه تاریکــی و ابهــام منتــج گردیــده اســت.
تفســیر کام  بــا  کــه  معلمینــی هســتند  کردنــد  مــی  فکــر  فریســیان  و  کاهنــان 
خــدا کارهــای بزرگــی انجــام مــی دهنــد ولــی مســیح بــه آنــان گفــت » شــما چقــدر 
گمراهیــد زیــرا نــه از کام خــدا چیــزی مــی دانیــد نــه از قــدرت خــدا « )مرقــس ۱۲: 
بــه  احــکام خــدا  بجــای  مــی کننــد  مــردم را وادار  اینکــه  آنــان را » بخاطــر  او   .)۲4
مقــررات پــوچ آنهــا گــوش دهنــد « محکــوم کــرد )مرقــس 7:7(. گرچــه آنــان معلمیــن 
ســروش الهــی بودنــد و چنیــن فــرض شــده بــود کــه کام او را درک کــرده انــد ولیکــن 
آنــان بــه کام خــدا عمــل نمــی کردنــد. شــیطان چشــمان آنــان را کــور کــرده بــود کــه 

تاثیــر حقیقــی آنــرا نتواننــد ببیننــد. 
بسیاری از افراد در زمان حاضر نیز چنین هستند. خیلی از کلیساها بخاطر 
ایــن گنــاه مقصرنــد. خطــر بزرگــی وجــود دارد کــه انســاِن باصطــاح حکیــِم امــروزی، 
تجربــه ]111[ معلمیــن یهــودی را تکــرار کنــد. آنــان بــه کــذب الهامــات الهــی را تعبیــر 
و تفســیر مــی کننــد. و جانهــا در حیرانــی و سرگشــتگی افتــاده و بخاطــر فرضیــات 

غلــط آنــان از حقایــق الهــی در تاریکــی مســتور مــی ماننــد. 
کام نبایــد بطــور ســنتی یــا بــا فرضیــات بشــری خوانــده شــود. یعنــی مــا نبایــد 
ســعی کنیــم تــا بــا چــراغ قــوه ضعیــف خــود بــه خورشــیِد تابــاِن کاِم خــدا نــور بتابانیــم 
و بــا ســنتهای بشــری و اوهــام، آنــرا تفســیر کنیــم. کام مقــدس خــدا بــه کورســوِی 
چــراغ قــوه نیــازی نــدارد تــا نــور پــر جــال آن تشــخیص داده شــود. کام، در خــود 
دارای نــور و روشــنایی اســت، جــال خــدا آشــکار اســت وانگهــی هــر نــور دیگــری در 

مقابــل نــور خــدا، ضعیــف اســت. 
ولــی بایــد مطالعــه و تحقیــق بــا شــور و اشــتیاق صــورت پذیــرد. درک واضــح و 
نافذ از حقیقت با کاهلی صورت نمی پذیرد. هیچ برکت زمینی نمی تواند بدون 
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تاش، صبوری و اهتمام و اشتیاق بدست بیاید. چنانچه بشر در تجارت توفیق 
یابد اراده ای باید در کار باشــد و ایمان برای مشــاهده نتایج وجود داشــته باشــد. 
و مــا نمــی توانیــم بــدون کار مشــتاقانه توقــع اســتحصال دانــش روحانــی را داشــته 
باشیم. آنانی که خواهان یافتن گنجینه های حقیقت هستند باید آنرا حفر کنند، 
ماننــد معدنــکاوی کــه بــرای یافتــن گنجینــه هــای زمیــن حفــاری مــی کنــد. کاری کــه 
از َســِر شــوق نبوده و از روی بی تفاوتی باشــد، ســودی ببار نخواهد آورد. کســانی 
کــه بــرای مســیح خــوب کار کننــد پــاداش بصیــرت و زنــده دلــی را خواهنــد یافــت. 
نجــات مــا بســتگی بــه دانــش حقیقتــی دارد کــه شــامل کام اســت. ایــن اراده 
خداســت کــه مــا بتوانیــم بــه دانــش و فهــم کام نائــل آئیــم. کتــاب مقــدِس گرانبهــا 
را بــا قلبــی آکنــده از شــوق بخوانیــد و در بــاره آن کاوش کنیــد. کام خــدا را ماننــد 
معدنــکاری کــه زمیــن را بــرای رگــه هــای طــا کنــکاش مــی کنــد مطالعــه کنیــد. هرگــز 
از کاوش دســت بــر نداریــد تــا اینکــه رابطــه خــود را بــا خــدا و اراده او را روشــن و 
معلــوم کنیــد. مســیح اظهــار داشــت » شــما مــی توانیــد بــا بــردن نــام مــن هــر چیــزی 
را از خــدا درخواســت کنیــد و مــن آنــرا بــه شــما خواهــم داد. چــون مــن کــه فرزنــد 
خــدا هســتم هــر چــه بــرای شــما انجــام دهــم باعــث بزرگــی و جــال خــدا خواهــد 
شــد. بلــی نــام مــرا ببریــد و هــر چــه الزم داریــد بخواهیــد تــا بــه شــما عطــا کنــم « 

)یوحنــا 14: 1٣ و 14(. ]112[ 
مــردان خداتــرس و متیــن، واقعیــات ازلــی را دریافــت ولــی اغلــب از درک آن 
درمانــده مــی شــوند زیــرا آنچــه را کــه مــی بیننــد توســط موضوعــات پیرامونــی در 
هالــه ای از ابهــام و حجــاب افتــاده اســت. کســی کــه بــدون توفیــق در جســتجوی 
و  تمــام عاقــه  باشــد.  دنیــوی  فــرا  بدنبــال چیزهــای  بایــد  اســت  پنهــان  گنجهــای 

توانائیهــای او بایــد وقــف جســتجو شــود. 
و  فهــم  اســت.  کــرده  مســدود  کام  وســیع  دانــش  بــروی  را  درب  نافرمانــی، 
ادراک یعنــی اطاعــت از فرامیــن خداونــد. کام بــا غــرض ورزی و حســادِت انســان 
ســازگار نیســت. کام مــی توانــد تنهــا توســط پیروانــی کــه بــا تواضــع در جســتجوی 

حقیقــت هســتند درک شــود. 
تــا رســتگار شــوم؟ شــما بایــد نظــرات و ایــده  آیــا مــی پرســید چــکار بایــد کنــم 
بــرای توجیــه نظــرات  هــای خــود را در تحقیــق بگذاریــد. اگــر در جســتجوی کام 
خــود هســتید بنابرایــن هرگــز بــه حقیقــت دســت نخواهیــد یافــت. بــرای فراگرفتــن 
آنچــه کــه خــدا مــی گویــد، تحقیــق کنیــد. اگــر در تحقیــق خــود یقیــن حاصــل کردیــد 
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کــه بــا حقیقــت هماهنگــی نــدارد، ســعی نکنیــد تــا حقیقــت را بــه غلــط و بــه نفــع 
خــود تفســیر کنیــد تــا بــا عقیــده شــما متناســب شــود، بلکــه نــور هدایــت را در قلــب 
خــود بپذیریــد. قلــب و ذهــن خــود را بــاز بگذاریــد زیــرا کــه ممکــن اســت تــا چیزهــای 

شــگفت انگیــز را از میــان کام خــدا مشــاهده کنیــد. 
بــه منجــِی جهــان یعنــی عیســی، مســتلزم فکــری ســلیم و قلبــی بصیــر  ایمــان 
اســت تــا گنجینــه الهــی را تشــخیص داده و قــدر آن دانســته شــود. ایــن ایمــان بــا 
توبــه و تبدیــل شــخصیت حاصــل مــی شــود. داشــتن ایمــان یعنــی یافتــن و پذیــرش 

گنجینــه انجیــل بــا همــه الزاماتــی کــه تحمیــل مــی نمایــد.
» عیســی گفــت اگــر تولــد تــازه پیــدا نکنیــد هرگــز نمــی توانیــد ملکــوت خــدا را 
ببینیــد « )یوحنــا 3:3(. او ممکــن اســت حــدس و گمــان بزنــد ولــی بــدون بینــش 
ایمانــی و بصیــرت الهــی نمــی توانــد گنجینــه را ببینــد. مســیح زندگــی خویــش را بــرای 
محافظــت از ایــن گنــج ]113[ گرانبهــا و بخاطــر مــا فــدا کــرد، امــا بــدون احیــا و از ســر 
نــو مولــود شــدن از طریــق ایمــان بــه خــون او، نــه آمرزشــی از گنــاه خواهــد بــود و نــه 

گنجــی بــرای جانــی کــه هــاک خواهــد شــد بدســت خواهــد آمــد.
مــا بخاطــر اینکــه حقیقــت را در کام خــدا تشــخیص دهیــم بــه روشــنگری روح 
القــدس نیــاز داریــم. چیزهــای دوســت داشــتنی در طبیعــت دیــده نخواهنــد شــد 
مگــر اینکــه خورشــید بــا درخشــندگی خویــش تاریکــی را دفــع نمایــد و آن هــا را غــرق 
در نــور ســازد. پــس بــا پرتــور درخشــان نــور عدالــت اســت کــه گنجینــه هــای کام 

خــدا مــورد تحســین و تقدیــر قــرار مــی گیرنــد. 
روح القــدس بواســطه محبــت ازلــی و نیــت خیرخواهانــه خداونــد، از آســمان 
نــازل شــد تــا هــر جانــی کــه بــه مســیح ایمــان آورد را بــه نــور الهــی منــور گردانــد. بــا 
قــدرت او حقیقــت حیاتــی کــه نجــات جــان بــه آن بســتگی دارد بــر ذهــن و فکــر تاثیــر 
گذاشــته و راه زندگــی صــاف و همــوار و بــی خطــا مــی گــردد. همچنانکــه کام را 
مطالعــه مــی کنیــم بایــد دعــا کنیــم کــه پرتــو نــور روح مقــدس خداونــد بــر کام تابیــده 

تــا آنــرا بــه وضــوح ببینیــم و قــدر گنــج هــای آنــرا بدانیــم. ]113[

پاداش جستجو
هیچکــس نبایــد فکــر کنــد کــه بیــش از ایــن دانشــی نمانــده اســت کــه حاصــل 
شــود. عمــق و ژرفــای ذکاوت بشــری ممکــن اســت بتوانــد انــدازه گیــری شــود – 
کارهــای مولفیــن بشــری ممکــن اســت بتوانــد بــه مرحلــه اســتادی برســد امــا اوج 
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خیــال نمــی توانــد خــدا را بیابــد. ابدیــت فراتــر از همــه چیزهایــی اســت کــه بتوانــد 
درک شــود. مــا تنهــا نــور جــال الهــی را دیــده ایــم و از بیکرانهــای دانــش و حکمــت 
تنها ســطح آنرا دیده ایم. طای ناب، اجر کســانی اســت که زمین را حفاری و آن 
را مــی یابنــد. هــر چــه عمقــی تــر معــدن حفــر شــود بــه گنــج هــای عظیمتــری منتهــی 
خواهــد گردیــد. دانــش بشــری همــان دانــش الهــی اســت کــه بواســطه ایمــان درســت 

حاصــل مــی گــردد. ]114[
هیــچ کســی نیســت کــه در کام مســیح جســتجو نمــوده باشــد و اجــر خــود را 
نیافتــه باشــد. وقتــی کــه انســان ماننــد یــک کــودک بخواهــد مــورد هدایــت قــرار گیــرد 
هنگامی که کاماً تســلیم خدا شــود خواهد توانســت حقیقت را در کام او پیدا 
کنــد. اگــر انســان فرمانبــردار شــود آنــگاه برنامــه ملکــوت خــدا را خواهــد فهمیــد. و 
دنیــای ملکــوت تاالرهــای فیــض و جــال خــود را بــرای اکتشــاف بــاز خواهــد نمــود. 
بشــریت از آنچــه کــه هســت بطــور کامــل متفــاوت خواهــد بــود زیــرا کــه بــا کاوش 
معــادن حقیقــت، انســان متعالــی خواهــد شــد. راز رهایــی، حلــول و تجســم مســیح 
و فدیــه او آن گونــه نخواهــد بــود کــه حــال در ذهنهــای ُمبهــم مــا نقــش بســته اســت. 

آنهــا نــه تنهــا بهتــر درک خواهنــد شــد بلکــه قــدر آن بیشــتر دانســته خواهــد شــد. 
مســیح در دعــای خــود نــزد پــدر بــه جهــان درســی داد کــه بــر جــان و ذهــن بایــد 
حــک شــود. »  زندگــی جاویــد از ایــن راه بدســت مــی آیــد کــه تــرا کــه خــدای واقعــی 
و بــی نظیــر هســتی و عیســی مســیح را کــه بــه ایــن جهــان فرســتاده ای بشناســد  « 
)یوحنــا ۱7: 3(. ایــن آمــوزش حقیقــی اســت کــه قــدرت و تــوان را ارزانــی مــی دارد. 
دانش خدا و عیســی مســیح، انســان را متبدل نموده و او را شــبیه خدا می ســازد. 
او بــه انســان توانایــی مــی دهــد تــا بــر خــود مســلط شــود و خواســته هــای نفســانی 
خــود را بــا قــدرت ذهــن کنتــرل نمایــد. و ایــن دانــش، او را بــه مشــارکت بــا افــکار 

الیتناهــی آورده و بــرای او گنــِج عالــِم وجــود را آشــکار خواهــد کــرد. 
ایــن دانشــی اســت کــه از طریــق جســتجو در کام خــدا بدســت مــی آیــد. و هــر 
جانــی کــه حاضــر باشــد همــه چیــز را بدهــد، بــا روشــنگرِی روح القــدس آنــرا بدســت 

خواهــد آورد. 
» و اگر بدنبال فهم و بصیرت بگردی و آنرا مانند نقره بطلبی تا بچنگ آری آنگاه 
خدا را خواهی شناخت و اهمیت خداترسی را خواهی آموخت « )امثال ۲: 5-3(.
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۹
مروارید

این فصل بر اساس کتاب متی 1٣: 45 و 46  تدوین گردیده است.

شــده  مقایســه  مرواریــد  بــا  منجیمــان  آمیــز  محبــت  و  بخــش  رهایــی  بــرکاِت 
مرواریدهــای  جســتجوی  در  کــه  تاجــری  مــرد  بــا  را  خویــش  درِس  او  اســت. 
بــا ارزشــی دســت  نیکوســت بــه تصویــر کشــید. » ســر انجــام وقتــی بــه مرواریــد 
یافــت رفــت و هــر چــه داشــت فروخــت تــا آن را بخــرد « )متــی ۱3: 46(. مســیح، 
آن مرواریــِد گرانبهاســت. تمــام جــال و کمــاِل الوهیــِت پــدر در او نهفتــه اســت. 
او درخشــش جــال پــدر اســت و روشــن کننــده جمــال او. نــوِر صفــات خــدا در 
بــا نــور او مــی  شــخصیت او متبــادر گردیــده اســت. هــر ورقــی از کام مقــدس 
درخشــد. عدالــت مســیح بعنــوان یــک مرواریــد ســفید و خالــص، هیــچ عیــب و 
نقــص و لکــه ای نــدارد. هیــچ کار بشــری نمــی توانــد بــا هدیــه عظیــم و گرانبهــای 
نــدارد. » تمــام گنجینــه هــای  خــدا هماننــد شــود. فیــض خــدا هیــچ نقیصــه ای 
حکمــت و معرفــت خــدا در مســیح نهفتــه اســت « )کولســیان 2: ٣(. » ایــن خــدا 
بــود کــه شــما را بــه مســیح پیونــد داد و هــم او بــود کــه باعــث شــد مســیح حکمــت 
مــا بشــود و بــا فــدا ســاختن جــان خــود مــا را پــاک کنــد و مقبــول خــدا ســازد « )اول 
قرنتیــان ۱: 30(. همــه آن چیزهایــی کــه مــی توانــد نیازهــا و امیــال جــان بشــر را 
ارضــا نمایــد بــرای ایــن دنیــای فانــی و آن دنیــای اُخــروی در مســیح مــی توانــد یافــت 
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شــود. رســتگار کننــده مــا مرواریــدی گرانبهاســت کــه در مقایســه، چیزهــای دیگــر 
در برابــرش هیــچ بحســاب مــی آینــد. ]116[

مســیح در ســرزمین خــود و در میــان قــوم خــود پذیرفتــه نشــد )یوحنــا ۱: ۱۱(. 
آنــرا خامــوش کنــد  نــور خــدا در تاریکــِی جهــان تابیــد و تاریکــی هرگــز نمــی توانــد 
)یوحنــا ۱: 5(. ولــی ایــن هدیــه آســمانی بــرای همــه بــی ارزش نبــود. مــرد تاجــر در 
ایــن حکایــت، معــرف طبقــه ای اســت کــه خالصانــه خواهــان حقیقــت اســت. در 
قومهــای مختلــف، مردمــان فکــور و مشــتاقی بودنــد کــه در ادبیــات و علــوم و ادیــان 
مشــرکانۀ ایــن جهــان در تــاش و جســتجو بودنــد تــا گنجینــه جــان را بدســت آورنــد. 
در میــان یهودیــان کســانی بودنــد کــه در جســتجوی آن گنــج بودنــد ولــی آنــرا نیافتنــد. 
بــه دیــن فرمایشــی و رســمی قانــع نگردیــده و در اشــتیاق آن چیــزی  آنــان نســبت 
بودنــد کــه معنــوی و متعالــی باشــد. حواریــوِن برگزیــدۀ مســیح متعلــق بــه طبقــه آخــر 
یــا  بــه طبقــه ماقبــل  یــا همــان )بــاران آخــر( بودنــد. کُرنلیــوس و خواجــه اتیوپیایــی 
)بــاران اول( متعلــق بودنــد. آنــان بــا اشــتیاق و دعــا بدنبــال نــور آســمانی مــی گشــتند 

و هنگامــی کــه مســیح بــه آنــان آشــکار گردیــد، او را بــا مســرت پذیرفتنــد. 
در ایــن حکایــت، آن مرواریــد بعنــوان یــک هدیــه معرفــی نگردیــده اســت. مــرد 
تاجــر آن را بــا تمــام چیزهایــی کــه داشــت خریــد. خیلــی افــراد در بــاره معنــی آن 
عنــوان شــده  بعنــوان » هدیــه «  کــه مســیح در کام  در حالــی  کننــد  مــی  ســوال 
اســت. او همــان هدیــه اســت ولــی تنهــا بــه کســانی کــه روح و جســم و جــان خــود 
را بــدون مضایقــه بــه او بدهنــد آنــرا خواهنــد یافــت. بنابــر ایــن هنگامــی کــه خــود را 
تمــام و کمــال بــه او ارزانــی کنیــم، آنــگاه مســیح تمــام گنجهــای آســمانی خــود را بــه مــا 

ارزانــی خواهــد داشــت. آنــگاه مــا مرواریــد گرانبهــا را بدســت مــی آوریــم. 
نجــات و رســتگاری، هدیــه ای رایــگان اســت و بــا ایــن حــال مــی توانــد خریــداری 
و فروختــه شــود. در بــازاری کــه لطــف الهــی مدیــر و مدبــر آن اســت، مرواریــِد نفیــس 
بــه رایــگان اهــدا مــی شــود. در ایــن بــازار همــه مــی تواننــد ]117[ کاالهــای آســمانی را 
بدســت بیاورنــد. خزانــه جواهــرات حقیقــت بــه روی همــگان بــاز اســت. کام خــدا 
می فرماید » ترا خوب می شناســم، می دانم که چندان نیرومند نیســتی اما تاش 
خــود را کــرده ای تــا از احــکام مــن اطاعــت نمایــی نــام مــرا نیــز انــکار نکــرده ای پــس مــن 
نیــز دری را بــه توگشــوده ام کــه کســی نمــی توانــد ببنــدد «. هیــچ محافــظ شمشــیر 
بدســتی در میــان ایــن درب نیســت. ندایــی در کنــار درب مــی گویــد کــه داخــل شــو. 
نــداِی منجــی، بــا محبــت و اشــتیاق شــما را دعــوت مــی کنــد: – » بنابرایــن بــه تــو 
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مروارید  |  ٨٣

نصیحــت مــی کنــم کــه از مــن طــای نــاب را بخــری، طایــی کــه بــا آتــش تصفیــه شــده 
اســت تــا ثــروت واقعــی را بدســت آوری « )مکاشــفه ٣: ٨ و 1٨(.

انجیــل مســیح برکتــی اســت کــه همــه مــی تواننــد آنــرا تصاحــب کننــد. فقیرتریــن 
و غنــی تریــن افــراد مــی تواننــد رســتگاری را ابتیــاع نماینــد کــه هیــچ َمبلــغ و ثــروت 
دنیــوی تــوان پرداخــت آنــرا نــدارد. ایــن برکــت بــا اطاعــت ارادی بدســت مــی آیــد– بــا 
ســپردن خــود بــه مســیح بعنــوان فــردی کــه مــا را در تصاحــب خــود دارد. تحصیــات 
حتی در باالترین سطح و کاس نمی تواند انسان را به خدا نزدیک کند. فریسیان 
از هــر امتیــاز دنیــوی و روحانــی برخــوردار بودنــد و بــا الِف گــزاف مــی گفتنــد » مــا 
ثروتمندیــم و بــه چیــزی نیــاز نداریــم «، بــا ایــن حــال آنــان »  بدبخــت، تیــره روز، فقیــر 
و عریــان بودنــد « )مکاشــفه 3: ۱7(. مســیح بــه آنــان مرواریــد گرانبهــا را داد ولــی 
آنــان گوهــر گرانبهــا را حقیــر شــمردند و آنــگاه مســیح بــه آنــان گفــت »  گناهــکاران 
و فاحشــه هــا زودتــر از شــما وارد ملکــوت آســمان خواهنــد شــد « )متــی ۲۱: 3۱(. 
ما نمی توانیم نجات را بخریم اما می توانیم آنرا با تمام عاقه و بدون مضایقه 
و دریــغ جســتجو کــرده و هــر چیــزی را کــه در ایــن جهــان داریــم بــرای آن بدهیــم.

مــا در جســتجوی مرواریــد گرانبهــا هســتیم ولــی نــه در بــازار دنیــوی و یــا بطریــق 
دنیــوی. قیمتــی را کــه نیــاز اســت بپردازیــم، از نقــره و طــا نیســت زیــرا کــه آن متعلــق 
بــه خداســت. از آن عقیــده ای کــه مــی گویــد امتیــازات دنیــوی و روحانــی مــی توانــد 
شــما را رســتگار ســازد دســت برداریــد. خداونــد شــما را بــه اطاعــت ارادی فــرا مــی 
خوانــد. او از شــما مــی خواهــد تــا ازگناهــان خــود دســت بکشــید. مســیح آشــکارا 
بــه هــر کــه پیــروز شــود مــی گویــد »  اجــازه خواهــم داد کــه بــر تخــت ســلطنتی ام در 
کنــار مــن بنشــیند همانطــور کــه مــن نیــز پیــروز شــدم و در کنــار تخــت پــدرم بــر تخــت 

او نشســتم « )مکاشــفه 3: ۲۱(. ]118[
افــرادی وجــود دارنــد کــه بنظــر مــی رســد همیشــه در جســتجوی گوهــر آســمانی 
هســتند. ولــی آنــان از عادتهــای اشــتباه خــود دســت بــر نمــی دارنــد. آنــان در خــود 
نمــی  را  گرانبهــا  گوهــر  آنــان  بنابرایــن  شــود.  زنــده  آنــان  در  مســیح  تــا  میرنــد  نمــی 
یابنــد. آنــان بــر جــاه طلبــی هــای نــا مقــدس وشــیفتگی هــای خــود بــر کشــش هــای 
دنیــوی ظفــر نیافتــه انــد. آنــان صلیــب خــود را بــر نداشــته و در مســیر انــکار نفــس و 
فــداکاری قــدم بــر نداشــته انــد. تقریبــاً همــه مســیحیان بــه ملکــوت آســمان نزدیــک 
هســتند ولــی نمــی تواننــد وارد آن شــوند. امــا رســتگاری نصیــب همــگان نخواهــد 

شــد زیــرا کــه بســیاری بــه انحطــاط گرویــده انــد.
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حکایــت مــرد تاجــر کــه در پــی مرواریدهــای نیکوســت دارای دو مفهــوم اســت: 
ایــن نــه تنهــا شــامل کســانی اســت کــه در جســتجوی ملکــوت آســمان هســتند بلکــه 
شــامل مســیح نیز هســت که در جســتجوی وارثان گمشــده خویش اســت. مســیح 
آن خریــدار آســمانی در جســتجوی مرواریدهــای نیکوســت کــه در بشــریِت خــود 
دیــد  و  نگریســت  گنــاه  بــه  آلــوده  و  ویــران  بشــریِت  انــد. مســیح در  کــرده  ســقوط 
کــه امــکان رهایــی انســان وجــود دارد. قلبهایــی کــه در منازعــه بــا شــیطان هســتند 
بــا قــدرت محبــت مســیح نجــات داده شــده انــد و گرانبهــا تــر از آنانــی هســتند کــه 
هرگــز ســقوط نکــرده انــد. خداونــد بــه بشــریت نــگاه کــرد نــه بعنــوان موجــود پســت 
و فرومایــه بلکــه از طریــق مســیح بــه او نگریســت. او تمــام ثــروت هــای جهــان را 
گــردآوری کــرد و آنهــا را گذاشــت تــا گوهــر را خریــداری نمایــد و عیســی آنــرا یافــت 
و بــر تــاج خــود نهــاد. » ایشــان در ســرزمین خــوب و زیبــای او ماننــد جواهــر روی 
تــاج خواهنــد درخشــید و فراوانــی محصــول و شــراب جوانــان را شــاداب خواهــد 
ســاخت « )زکریــا ۹: ۱6(. » خداونــد فرمــود آنــان متعلــق بــه مــن خواهنــد بــود، 
 .)۱7  :3 )ماکــی   » نمــود  خواهــم  مزیــن  را  خویــش  گوهرهــای  کــه  آنــروزی  در 
ولــی مســیح بعنــوان گوهــر گرانبهایــی اســت کــه مــا مزیــت برخــورداری از آن را 
داشــته و بیــش از همــه نیــاز خواهیــم داشــت تــا در ملکــوت او ســاکن شــویم. ایــن 
روح القــدس اســت کــه گرانبهایــی مرواریــد نیکــو را بــه انســان آشــکار مــی ســازد. 
]119[ قــدرت روح القــدس هدیــه ای اســت کــه زمانــی بــه جوینــدگان آن ارزانــی مــی 

گــردد. در ایــام مســیح بســیاری نــدای انجیــل را شــنیدند امــا ذهــن آنــان بــا تعالیــم 
غلــط تاریــک گردیــد و آن معلمــی کــه از ســوی خــدا فرســتاده شــده بــود را تشــخیص 
ندادند. ]120[ ولی پس از صعود مســیح و جلوس او برای میانجیگری در آســمان، 
شــد.  عطــا  پنطیکاســت  روز  در  القــدس  روح  گردیــد.  آشــکار  القــدس  روح  پُــری 
نــور آســمان در  و شــاهدان مســیح قــدرت منجــی قیــام کــرده4 را اعــام نمودنــد. 
ذهنهــای تاریکــی نفــوذ کــرد کــه توســط دشــمنان مســیح فریــب داده شــده بودنــد. 
» آنــان او را دیدنــد کــه متعالــی و ســرفراز گردیــده تــا پادشــاه و نجــات دهنــده باشــد 
بخشــیده  گناهانشــان  تــا  کننــد  توبــه  تــا  باشــند  داشــته  فرصــت  اســرائیل  قــوم  و 
بــا جــال ملکــوت آســمان احاطــه  شــود « )اعمــال 5: 3۱(.آنــان او را دیدنــد کــه 
گردیــده و گنــج هــای الیتناهــی کــه در دســتانش دارد را بــه همــه کســانی کــه از تمــرد 
و سرکشــی دســت کشــیده و توبــه کننــد عطــا مــی نمایــد. هنگامــی کــه حواریــون از 
جــال فرزنــد یگانــه خــدا ســخن گفتنــد جمعیــت بســیاری خــود را گناهــکار و آلــوده 
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یافتنــد و مســیح را بعنــوان یــار و رهایــی دهنــده شــناختند. مســیح از طریــق روح 
القــدس متعالــی گردیــده و جــال یافــت. ایمانــداران او را دیدنــد کــه مولــود گشــته 
خــوار شــد، زجــر کشــید و ُمــرد تــا کــه آنــان هــاک نشــوند بلکــه حیــات جــاودان یابنــد. 
مکاشــفه مســیح بــا روح القــدس بــه آنــان داده شــد تــا قــدرت و ســروری او را حــس 
کننــد و آنــان دســتان خــود را بســوی او دراز کــرده و مــی گوینــد » ایمــان داریــم «. 
مــژدۀ منجــِی برخاســته از مــرگ، بــه تمــام جهــان مســکون منتشــر شــد. کلیســا 
از هــر جهــت بــا ازدحــام نوکیشــان روبــرو گردیــد. ایمانــداران دوبــاره تبدیــل شــدند. 
گناهــکاران بــا مســیحیانی کــه در جســتجوی گوهــر گرانبهــا بودنــد متحــد گردیدنــد. 
داود  نســل  و  بــود  خواهنــد  » داود «  ماننــد  ضعیفــان  شــد.  محقــق  پیشــگوئی 
» همچــون فرشــته خــدا « )زکریــا ۱۲: ٨(. و هــر مســیحی در صــورت بــرادر خویــش 
سیمای الهی خیر خواهانه و محبت آمیز را دید. تنها آرزوی ایمانداران شباهت 
]121[ بــه صفــات مســیح و کار بــرای توســعه ملکــوت او بــود. » تمــام ایمانــداران بــا 

هــم یکــدل و یــک رای بودنــد و کســی دارایــی خــود را از آن خــود نمــی دانســت 
چــون هــر چــه کــه داشــتند بــا هــم قســمت مــی کردنــد. رســوالن در بــاره زنــده شــدن 
عیســای خداونــد بــا قــدرت موعظــه مــی کردنــد و فیــض عظیــم خــدا بــر همــه ایشــان 
بــود « )اعمــال رســوالن 4: 3۲-33(.» و خــدا را ســپاس مــی گفتنــد ... و خــدا هــر 
روز عــده ای را نجــات مــی داد و بــه جمــع ایشــان مــی افــزود « )اعمــال رســوالن ۲: 
47(.روح مســیح همــه جماعــت را بــه تحــرک واداشــت زیــرا کــه آنــان گوهــر نــاب را 

بدســت آورده بودنــد. 
ایــن صحنــه هــا دوبــاره و بــا قدرتــی بیشــتر تکــرار مــی شــوند. بــارش روح القــدس 
در روز پنطیکاســت بــاران اول بــود، امــا بــاران آخــر فــراوان تــر خواهــد بــود. روح، در 
انتظــاِر درخواســت و پذیــرش ماســت. مســیح دوبــاره در کمــال خویــش بــا قــدرت 
روح القــدس آشــکار خواهــد شــد. انســان هــا ارزش مرواریــِد گــران بهــا را تشــخیص 
خواهنــد داد و بــا پولــس رســول خواهنــد گفــت » امــا اکنــون همــه ایــن امتیــازات را 
کــه روزگاری برایــم بســیار بــا ارزش بــود دور ریختــه ام تــا بتوانــم ایمانــم و امیــدم را بــه 

مســیح ببنــدم « )فیلیپیــان 3: 7 و ٨(.

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   85 1/31/19   4:13 PM



FA-Body-ChristObjectLessons.indd   86 1/31/19   4:13 PM



۱0
تور ماهیگیری

این فصل بر اساس کتاب متی ۱3: 47-50 نوشته شده است.

از  و  افکنــده شــد  دریــا  بــه  کــه  اســت  تــور ماهیگیــری  ماننــد  آســمان  ملکــوِت 
هــر نوعــی در آن جمــع شــد و وقتــی کــه پُــر شــد بــه کنــار ســاحل کشــیده شــده و 
ماهیهــای خــوب انتخــاب و ماهیهــای بــد از آن جــدا گردیــده و بــدور انداختــه مــی 
شــوند. و ایــن ماننــد آخــر الزمــان اســت کــه فرشــته هــا آمــده انســانهای خــوب را از 
بــد جــدا مــی کننــد. انســانهای بــد را بداخــل آتــش خواهنــد افکنــد کــه در آنجــا گریــه 

و فشــار دنــدان خواهــد بــود. 
موعظــه انجیــل همــان انداختــن تــور اســت. و ایــن تــور آدمهــای خــوب و بــد را 
بــه کلیســا مــی کشــاند. وقتــی کــه کار انجیــل تمــام شــود، داوری کار جــدا ســازی 
بــرادران کــذاب در کلیســا  را انجــام خواهــد داد. مســیح دیــده اســت کــه چطــور 
ســبب مــی شــوند کــه شــرارت بجــای حقیقــت گفتــه شــود. جهــان بخاطــر تناقــض 
بــه انجیــل ناســزا خواهــد گفــت. حتــی مســیحیان از  گویــی هــای معلمیــن کذبــه 
طریــق کســانی کــه بنــام مســیح ســخن مــی گوینــد ولــی بــا روح او کنتــرل نمــی شــوند 
لغــزش خواهنــد خــورد. بعلــت وجــود گناهــکاران در کلیســا، انســان هــا در ایــن 
خطــر خواهنــد بــود کــه تصــور کننــد کــه خــدا ]123[ گناهانشــان را عفــو نمــوده اســت. 
بنابرایــن مســیح نقــاب را از آینــده بــر کشــیده و همــگان را فرمــوده تــا مراقــب باشــند، 
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زیــرا کــه ایــن باطــن اســت و نــه مقــام کــه عاقبــت و ســرانجام انســان را رقــم مــی زنــد. 
حکایــِت تــور ماهیگیــری و علــف هــای هــرز هــر دو بطــور ســاده مــی آمــوزد کــه 
زمانــی باقــی نمانــده اســت و همــه بــدکاران بایــد بســوی خــدا بازگردنــد. گنــدم و 
علفهــای هــرز هــر دو بــا هــم تــا زمــان فصــل درو رشــد مــی کننــد. و ماهیهــای خــوب 

و بــد بــا هــم بــرای جداشــدن بــه ســاحل کشــیده مــی شــوند. 
مجــدداً ایــن حکایتهــا بمــا مــی آمــوزد کــه پــس از داوری زمانــی دیگــر بــرای آزمــون 
نخواهــد بــود. وقتــی کــه کار انجیــل تمــام شــود، خــوب و بــد بــی درنــگ از هــم جــدا 

خواهنــد شــد و سرنوشــت هــر طبقــه ای بــرای همیشــه معلــوم خواهــد شــد. 
خداونــد خواهــان نابــودی هیــچ کســی نیســت. » بــه ایشــان بگــو خداونــد مــی 
فرمایــد بــه حیــات خــود قســم مــن از ُمــردن شــخص شــرور خشــنود نمــی شــوم بلکــه 
از ایــن خشــنود مــی شــوم کــه شــخص شــرور از راههــای بــد خــود بازگشــت کنــد و 
زنــده بمانــد. بســوی خــدا بازگشــت کنیــد چــرا بمیریــد؟ « )حزقیــال 33: ۱۱(. در 
سراســر زمــان، روح القــدس اســتدعا مــی کنــد تــا انســان هدیــه حیــات را بپذیــرد. 
تنهــا کســانی کــه درخواســت او را رد مــی کننــد هــاک خواهنــد شــد. خداونــد 
اعــان نمــوده کــه گنــاه بایســتی از بیــن بــرود زیــرا کــه شــریر جهــان را نابــود ســاخته 

اســت. آنانــی کــه گنــاه را رهــا نمــی کننــد هــاک خواهنــد شــد.
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۱۱
چیزهای نو و کهنه

این فصل بر اساس کتاب متی ۱3: 5۱ و 5۲ تدوین گردیده است.

مســیح بطــور همزمــان بــه مــردم تعلیــم مــی داد و حواریــوِن خویــش را نیــز بــرای 
کار آینــده تربیــت مــی کــرد. تمــام رهنمودهــای وی درس هایــی بــرای ایشــان تلقــی 
مــی گردیــد. مســیح پــس ازتعریــف حکایــت تــور ماهیگیــری از آنــان پرســید » آیــا همــه 
این امور را درک نمودید؟ آنان عرض کردند: بلی ای اســتاد «. ســپس در تمثیلی 
دیگر مسئولیت های آنان را در ارتباط با حقایقی که دریافت نمودند مقرر نمود. 
» آنگاه فرمود کسانی که در شریعت موسی استادند و حال شاگرد من شده اند 
از دو گنج کهنه و نو برخوردارند. گنج کهنه تورات است و گنج نو انجیل است «. 
آن گنجی را که بدست آوردید نباید احتکار و پنهان کنید. و باید آنرا بحضور 
دیگــران آورده و در بــاره آن گفتگــو کنیــد. گنجــی کــه از آن اســتفاده شــود افزایــش 
مــی یابــد. او مالــک چیزهــای گرانبهــای جدیــد و عتیــق اســت. پــس مســیح چنیــن 
مــی آمــوزد کــه آن حقیقتــی را کــه وی بــه شــاگردان و پیــروان خــود ســپرده بایســتی بــه 
جهــان مخابــره و اعــان گــردد. و بهمــان انــدازه کــه دانــش حقیقــت بــرای نفــع دیگــران 

ارزانــی گــردد بــدان افــزوده ]125[ خواهــد گردیــد.
همــه کســانی کــه پیــام انجیــل را از طریــق قلــب هــای خــود دریافــت کننــد اشــتیاق 
خواهنــد داشــت تــا آنــرا بدیگــران اعــام نماینــد. محبــت آســمانی مســیح بایــد تبییــن 
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گــردد. آنانــی کــه ُمتِّصــف بــه مســیح شــوند تجــارب خــود را بازگــو نمــوده، آنــرا شــهادت 
داده و قــدم بــه قــدم هدایــت هــای روح القــدس را دنبــال مــی کننــد. بــا اشــتیاق و 
عطــش بــرای شــناختن خــدا و عیســی مســیح اســت کــه تفتیــش در کام اثــر بخــش 
مــی گــردد و بــا دعاهــای پرشــوِر درون و بــا فیــض کام مســیح  اســت کــه » گناهــان 
آمرزیده خواهد گردید «. محرمانه نگاه داشتن این امور، غیر طبیعی است و همه 
کســانی که غرق محبت مســیح شــده باشــند چنین نخواهند نمود. به همان نســبتی 
کــه پــروردگار حقایــق الهــی را بــه ایشــان ســپرده، آنــان نیزمشــتاقند تــا دیگــران نیــز چنیــن 
برکتی را بیابند. و به همان اندازه که گنجهای گرانبهای فیض خدا را بدیگران آشکار 

کنیــد، بیشــتر و بازهــم بیشــتراز مســیح بهرمنــد گردیــده و مســتفیض خواهیــد شــد. 
منبع عظیم حقیقت، کام خداست – آن کام مکتوب – آن کتاب طبیعت 
و کتــاب تجربــه کــه خداونــد بــا زندگــی بشــر ســروکار دارد. اینهــا همــان گنــج هایــی 
هســتند کــه خادمــان مســیح جمــع خواهنــد نمــود. درجســتجوی حقیقــت بایــد بــه 
خــدا تــوکل داشــت و نــه بــه ذکاوتهــای بشــری، زیــرا کــه حکمــت و فراســت بشــر 
نســبت بــه خــدا جهــل اســت. خداونــد از طریــق راهــی کــه تعییــن نمــوده دانــش 

خویــش را نصیــب همــه کســانی خواهنــد نمــود کــه طالــب او باشــند. 
چنانچــه پیــروان مســیح بــه کام او ایمــان داشــته و بــه فرایــض آن عمــل کننــد، 
هیــچ دانشــی در جهــان طبیعــت وجــود نخواهــد داشــت کــه او نتوانــد آنــرا بچنــگ 
آورده و قدردان آن باشد. بدین معنی که او به دانشی مجهز گردیده که حقیقت 
دانــش  هــر  کــه  اســت  دانشــی  علــوم طبیعــی، خزانــه  کنــد.  ارزانــی  دیگــران  بــه  را 

پژوهــی بایــد از پژوهشــکدۀ مســیح نصیــب خــود گردانــد. ]126[
هنگامــی کــه بــه زیبایــی طبیعــت مــی اندیشــیم و هنگامــی کــه دروس آنــرا در 
کشــاورزی و در رشــد درختــان و در همــه شــگفتی هــای زمیــن و دریــا و آســمان 
مطالعــه مــی کنیــم درک جدیــدی از حقیقــت بــه مــا الهــام خواهــد گردیــد. و رازهــای 
مــراوده انســان بــا خــدا، ژرفــای حکمــت و عدالتــی اســت کــه در زندگــی بشــر دیــده 

شــده اســت – اینهــا خزانــه هــای غنــی از ثــروت و مکنــت اســت.
ولــی در کام مکتــوب اســت کــه دانــش خــدا بــه بشــر انحطــاط یافتــه بــه روشــنی 

آشــکارگردید. ایــن خزانــه، گنجینــه هــای کاوش ناپذیــر مســیح اســت.
کاِم خــدا شــامل کتــاب عهــد قدیــم )عتیــق( و عهــد جدیــد اســت. ایــن کتــاب 
هــا الزم و ملــزوم یکدیگرنــد. مســیح آشــکار نمــود کــه حقایــق عهــد قدیــم بــه همــان 
انــدازه گرانبهــا هســتند کــه عهــد جدیــد ارزشــمند مــی باشــد. مســیح بــه همــان انــدازه 
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در آغــاز جهــان، رســتگار کننــده و رحیــم بــود کــه امــروز چنیــن اســت. پیــش از اینکــه 
وی الوهیــت خویــش را بــه لبــاس بشــریت ملبــس نمایــد، پیــام انجیــل توســط آدم و 
شــیث و خنــوخ و متوشــالح و نــوح اعــان گردیــده بــود. ابراهیــم در کنعــان و لــوط 
آمــدن  ایمــان،  پیامبــران  بــه نســل  پیــام خــدا را منتقــل کردنــد و نســل  در ســدوم، 
بــه واســطه مســیح  وی را اعــان نمودنــد. مراســم و تشــریفات مذهبــی یهودیــان 
بنیــان نهــاده شــده بــود. او بنیانگــزار فرائــض قربانــی بــود؛  نمونــۀ عظیمــی از تمــام 
تشــریفات مذهبــی. ریختــه شــدِن خــون قربانــی اشــاره بــه قربانــی شــدِن بــره خــدا 

داشــت. تمــام پیشــکش هــا5 و قربانــی هــا بواســطه او تکمیــل گردیــد.
فریضــه  از  نمــادی  و  ســمبل  و  گردیــده  آشــکار  دینــی  رهبــر  عنــوان  بــه  مســیح 
قربانــی بــود و همانگونــه کــه انبیــاء در بــاره او پیشــگوئی کــرده بودنــد، او همــان گوهــِر 
گرانبهــای عهــد قدیــم اســت. مســیح در زندگــی و مــرگ و قیــام خــود و آنگونــه کــه از 
طریــق روح القــدس آشــکار گردیــده بــود، گنجینــه عهــد جدیــد محســوب مــی شــود. 
منجــی مــا، آن درخشــش و پرتــو نــور جــال پــدر در عهــد جدیــد و قدیــم اســت. ]127[

انبیاء، زندگی و مرگ و شــفاعت مســیح را پیشــگویی کرده بودند و رســوالن و 
حواریــون بایــد حامــان پیــام او گردیــده و بــه عنــوان شــاهدان او گردنــد. مســیح در 
تواضــع و فروتنــی خویــش، در خلــوص و قدوســیت و در محبــت بــی نظیــر خویــش، 
ســر لوحــه و الگــوی آنــان بــود. و بــه منظــور تکمیــل موعظــه انجیــل، آنــان بایســتی 
معــرف مســیح مــی شــدند – نــه تنهــا بعنــوان کســی کــه در زندگــی و تعالیــم خویــش 
آشــکار گردیــده بــود بلکــه بعنــوان کســی کــه توســط انبیــای کتــاب عهــد قدیــم از او 

پیشــگوئی شــده بــود و بعنــوان نمــادی از فرائــض قربانــی بــود. 
مســیح در تعالیــم خویــش از حقایــق کُهنــی ســخن بــه میــان آورد کــه او خــود بانــی 
آن بــوده اســت. ایــن همــان حقیقتــی اســت کــه او از طریــق رهبــراِن قــوم و انبیــاء از 
آن ســخن گفتــه بــود، لیکــن الحــال نــور تــازه ای بــر آن تابانیــده اســت. در اصــل کتــاب 

عهــد جدیــد آن کتــاب کهنــه و عهــد قدیــم را معنــی بخشــیده و آن را ترجمــه کــرد. 
از همــان زمانــی کــه اولیــن وعــده بازخریــد و رســتگاری در بــاغ عــدن مــورد بحــث 
واقع شد، زندگی، صفات و کار میانجیگرانه مسیح ذهن بشر را به خود مشغول 
کــرد. بــا ایــن حــال هــر ذهنــی کــه روح القــدس در آن کار کــرده باشــد، ایــن موضــوع 

هــا را بــا نــوری تــازه ارائــه نمــوده اســت. 
در هــر دوره ای رشــد جدیــدی از حقیقــت وجــود دارد کــه پیامــی از خــدا بــه 
مــردم آن نســل بــه )اقتضــای زمــان و مــکان( اســت. حقایــِق کهــن همگــی الزامــی 
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هســتند و حقیقــِت تــازه مســتقل از قدیــم نیســت، بلکــه حقیقــت تــازه ای را مــی 
گشــاید. تنهــا بــا دانســتن و درک حقایــق قدیــم اســت کــه مــی تــوان حقیقــت جدیــد 
را فهمیــد. هنگامــی کــه عیســی خواســت تــا حقیقــت قیــام خــود را بــرای حواریــون 
خویــش بگشــاید، او داســتان را از موســی و همــه پیامبــران شــروع کــرد ]128[ و بــه 
آنــان شــرح داد کــه تمامــی امــور کام مقــدس در ارتبــاط بــا اوســت. )لوقــا ۲4: ۲7(. 
ولیکــن ایــن نــوری اســت کــه در حقیقــِت تــازه کشــف شــده مــی تابــد و حقیقــت 
قدیــم را جــال مــی دهــد. کســی کــه حقیقــت جدیــد را نپذیرفتــه و یــا نســبت بــه 
آن غفلــت ورزد، در واقــع حقیقــت قدیــم را نیــز نپذیرفتــه اســت و بــرای او قــدرِت 

ُوجوبــی آن مفقــود گردیــده و شــکل مــرده ای بخــود مــی گیــرد. 
افــرادی وجــود دارنــد کــه اقــرار بــه ایمــان دارنــد و حقایــق عهــد قدیــم را نیــز تعلیــم 
مــی دهنــد در حالــی کــه منکــر حقیقــت عهــد جدیــد هســتند. ولــی در رد پذیــرش 
تعالیــم مســیح نشــان مــی دهنــد کــه ایمــان ندارنــد، همانطــور کــه ســران یــا )مشــایخ( 
بــه  بودنــد. عیســی فرمــود: » شــما حتــی  بــاره ســخن گفتــه  ایــن  انبیــاء در  و  قــوم 
موســی ایمــان نداریــد چــون اگــر داشــتید بــه مــن نیــز ایمــان مــی آوردیــد بــرای اینکــه 
موســی در کتــاب تــورات در بــاره مــن نوشــته اســت « )یوحنــا 5: 46(.از اینــرو در 

تعالیمشــان حتــی از عهــد قدیــم نیــز قــدرت واقعــی وجــود نــدارد. 
بســیاری از افــراد نیــز هســتند کــه ادعــا مــی کننــد کــه ایمانــدار هســتند و انجیــل 
را تعلیــم مــی دهنــد و در خطــای مشــابهی قــرار دارنــد. آنــان کتــاب عهــد قدیــم را بــه 
کنــاری گذاشــته انــد. مســیح اظهــار داشــت: » همــان کتــاب بــه مــن اشــاره مــی کنــد 
و مــرا بــه شــما معرفــی مــی نمایــد « )یوحنــا 5: 3۹(. آنــان بــا انــکار عهــد قدیــم بطــور 
بالقــوه عهــد جدیــد را مــردود مــی شــمارند زیــرا کــه هــر دوی آنهــا بخــش هــای تفکیــک 
ناپذیــر از یــک مجموعــه کامــل هســتند. هیــچ انســانی نمــی توانــد احــکام خــدا را 
بــدون انجیــل و انجیــل را بــدون احــکام، بطــور صحیــح ارائــه نمایــد. احــکام در انجیــل 
وحــدِت ُوجــودی یافتــه انــد و ایــن انجیــل بــود کــه معنــی احــکام را آشــکار نمــود و بــه 
آن هویت بخشــید. فرامین، همان ریشــه هســتند و انجیل، شــکوفه معطر و میوه 

ای اســت کــه از آن حاصــل شــده اســت. 
عهــد قدیــم نــور خــود را بــر جدیــد مــی تابــد و همیــن طــور عهــد جدیــد بــر قدیــم 
نــور مــی افشــاند. هــر یــک در مســیح مکاشــفه ای از جــال خــدا هســتند. هــر دو 
حقایقــی را معرفــی مــی کننــد کــه بطــور پیوســته مفاهیــم عمیــق و جدیــدی را بــه 

جســتجو کننــدگان مشــتاق آشــکار مــی کننــد. 
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حقیقــت در مســیح و از طریــق مســیح بــی شــمار و بــی انــدازه اســت. یــک دانــش 
پژوه به کام به گونه ای می نگرد که گوئی برچشمه ای عمیق و وسیع خیره شده و 
به اعماق آن مینگرد. ما در این زندگی نمی توانیم راز محبت خدا که فرزند خویش 
را بــرای پــاک کــردن گناهــان مــا قربانــی کــرد، درک نمائیــم. کار منجــی مــا در ایــن زمیــن 
و بــرای همیشــه ]129[ باعــث بازگشــایی افــق فکــری مــا خواهــد شــد. انســان ممکــن 
اســت بــه ســختی همــه تــوان فکــری خــود را در تــاش بــرای درک ایــن راز بــکار گیــرد امــا 
ذهــن او ضعیــف و درمانــده خواهــد شــد. ســخت کــوش تریــن محققــان در مقابــل 

خــود دریــای بــی کرانــی را مــی بیننــد کــه در آن ســاحلی نیســت. 
حقیقــت همانطــور کــه در عیســی اســت مــی توانــد تجربــه شــود ولــی نمــی توانــد 
شــرح داده شــود. طــول و عمــق و پهنــای آن فراتــر از دانــش و درک ماســت. مــا مــی 
توانیــم تصــورات خــود را در حــد اعلــی بــکار گیریــم و ســپس تنهــا مــی توانیــم دامنــه 
عظیــم محبتــی کــه وصــف ناپذیــر اســت را ببینیــم کــه بــه بلنــدی آسمانهاســت و آن 
محبــت از اوِج عــرِش بریــن بــه فــرِش زمیــن نــزول نمــوده تــا شــباهت خــدا را بــر نــوع 

بشــر نقــش بنــدد.
بــا ایــن وجــود بــرای مــا امــکان دارد کــه رحمــت الهــی را بنگریــم. ایــن رحمــت بــرای 
جانهــای توبــه کار و فروتــن آشــکار مــی شــود. مــا مــی توانیــم رحمــت و شــفقت خــدا 
را بــه نســبتی درک کنیــم کــه قــدردان فدیــه او بــرای خــود باشــیم. وقتــی کــه در کام 
خــدا بــا قلبــی فروتــن و متواضــع تعمــق مــی کنیــم موضــوع عظیــم رهایــی و رســتگاری 
در تفکراتمــان بــاز مــی شــود. همچنانکــه بــر آن نظــاره مــی کنیــم، روشــنایی آن افزونتــر 
خواهــد شــد و هنگامــی کــه شــوق بدســت آوردن آنــرا داریــم بــر عمــق و پهنــای آن 

افــزوده خواهــد گردیــد. 
زندگــی مــا بایــد بــا زندگــی مســیح پیونــد خــورده و بــه او نزدیکتــر شــده و از او 
بهــره منــد شــویم. او آن نــان حیاتــی اســت کــه از آســمان بــه زمیــن آمــد. او چشــمه 
همیشــه گواراســت و همــواره گنجهــای فــراوان خویــش را بــه مــا ارزانــی مــی دارد. 
چنانچــه خداونــد را همیشــه در پیــش رو داشــته باشــیم و بــا قلــب خــود سپاســگزار 
و شــکرگزار او باشــیم، مــی توانیــم در زندگــی روحانــی خــود همــواره طــراوت و تازگــی 
داشــته باشــیم. دعاهایمــان ماننــد مکالمــه و گفتگــو بــا خــدا مــی گــردد همانگونــه کــه 
بــا دوســت خــود گفتگــو مــی کنیــم. او از رازهــای خــود بطــور شــخصی بــا مــا ســخن 
پدیــدار خواهــد  عیســی  شــیریِن خوشــِی حضــوِر  حــِس  اغلــب،  گفــت.  خواهــد 
گشــت. در هنــگام رازگاهــان در قلبهــا شــور و حرارتــی ایجــاد خواهــد شــد و او 
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هماننــد خنــوخ بــه مــا نزدیــک خواهــد شــد. ]130[ در تجربــه حقیقــی مســیح گونــه 
شــدن– در زندگــی فــرد، ســادگی و تواضــع قلبــی بوجــود مــی آیــد کــه تمــام کســانی 
کــه در ارتبــاط بــا او هســتند شــهادت خواهنــد داد کــه او بــا عیســی بــوده و از او 

درســی آموختــه اســت. 
مذهــب مســیح خــود را بعنــوان عنصــر حیاتبخــش، اصــول گســترده، زنــده، پویــا 
و انــرژی روحانــی آشــکار مــی کنــد و طــراوت همیشــگی و تــوان و شــادمانی جوانــی 
خــود را بــروز خواهــد داد. قلبــی کــه کام خــدا را دریافــت مــی کنــد ماننــد حوضــی 
نیســت که تبخیر شــود و مانند آب انبار ترک خورده ای نیســت که گنج خود را از 
دســت دهــد. ماننــد رودی اســت کــه از کوهســتان جــاری شــده و بــا چشــمه هــای 
پــر آب و دائمــی تغذیــه مــی شــود کــه خنــک و زالل بــوده و از صخــره ای بــه صخــره 

دیگــر مــی جهــد و فــرد درمانــده و تشــنه و گرانبــار را طــراوت مــی بخشــد. 
ایــن تجربــه بــه همــه معلمــان حقیقتــی شایســتگی و صاحیــت مــی بخشــد کــه 
قــدرت  تعالیــم مســیح در گفتگوهــا و در دعاهــا  نماینــدگان مســیح گردنــد. روح 
بــه مســیح شــهادتی کوتــه فکرانــه و عــاری  فــرد  مــی بخشــد. شــهادت  و هدایــت 
بــود. بشــارت دهنــده و واعــظ هیــچ مطلبــی را کــراراً موعظــه  از زندگــی نخواهــد 

نخواهــد کــرد. روح القــدس ذهــن او را بــاز دائمــاً منــور خواهــد نمــود. 
مســیح فرمــود » کســی کــه بدنــم را بخــورد و خونــم را بنوشــد زندگــی جاویــد 
دارد و مــن در روز قیامــت او را زنــده خواهــم کــرد. چــون بدنــم خــوراک واقعــی و 
خونــم نوشــیدنی واقعــی اســت. بــه همیــن دلیــل هــر کــه بدنــم را بخــورد و خونــم را 
بنوشــد در مــن خواهــد مانــد و مــن در او ... شــخصی کــه در مــن اســت بــه قــدرت 
مــن زندگــی مــی کنــد ... و بــرای همیشــه زنــده خواهــد مانــد ... روح خــدا بــه انســان 

زندگــی جاویــد مــی دهــد « )یوحنــا 6: 63-54(.
ســمبل و نمــاِد خــوردن جســم مســیح و نوشــیدن خــون او، عوامــل و عناصــر 
حیــات بخــش ابــدی خواهــد بــود کــه در کارهــای بشــارتی او یافــت خواهــد شــد. 
ایــده هــای تکــراری و کهنــه وجــود نخواهــد داشــت. موعظــه هــای بــی روح، کســل 
کننــده و مــال آور متوقــف خواهنــد شــد. حقایــق کهنــه معرفــی و بیــان خواهنــد 
شــد ولــی در نــوری تــازه و جدیــد. درک تــازه ای از حقیقــت پدیــد خواهــد آمــد کــه 
امتیــاز چنیــن  کــه  آنانــی  تشــخیص داده خواهــد شــد.  آن  قــدرت  و  ]131[ وضــوح 

خدمتــی را دارنــد چنانچــه مســتعد پذیــرش اثربخشــی روح القــدس باشــند قــدرت 
نیروبخــش زندگــی تــازه را احســاس خواهنــد کــرد. آتــش محبــت خــدا در وجــود آنــان 
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شــعله ور خواهــد گردیــد. و اســتعدادهای شــناختی آنــان بــرای تمیــز دادن زیبایــی 
و عظمــت حقیقــت شــکوفا خواهــد شــد. 

معلمــان، کــودکان و نوجوانــان بایــد ماننــد والدیــن وفــادار باشــند. چنانچــه او 
کام خــدا را ماننــد گنجینــه خــود بدانــد، بطــور دائــم زیبایــی و حقیقــت تــازه را بــه 
ارمغــان خواهــد آورد. وقتــی کــه مربــی در دعاهایــش بــه خــدا تکیــه و تــوکل مــی کنــد، 
روح مسیح بر او نازل خواهد شد و خداوند از طریق او و به واسطه روح القدس 
بــر ذهــن هــای دیگــران تاثیــر مــی گــذارد. روح، قلــب و ذهــن او ]132[ را بــا امیــدی 
دلنشــین و از شــجاعت و تشــبیهات کتــاب مقدســی پــر ســاخته و همــه اینهــا را بــا 

نوجوانــان بــه بحــث وگفتگــو گــذارده و آنانــرا هدایــت خواهــد نمــود. 
چشــمه هــای آرامــش و ســامتی آســمانی در جــان مربــی بــا کام الهــام آمیــز 
روان گردیــده و رودی روان خواهــد شــد کــه بــا اثــرات خــود هــر کســی را کــه بــه او 
متمســک شــود، برکــت خواهــد داد. و کتــاب مقــدس، بــرای دانــش آمــوزان کتــاب 
خســته کننــده و طاقــت فرســایی نخواهــد شــد. تحــت هدایــت مربــی خردمنــد، 
کام هــر چــه بیشــتر و بیشــتر دلنشــین گردیــده و ماننــد نــان حیــات خواهــد شــد 
کــه همیشــه تــازه و هرگــز کهنــه و بیــات نخواهــد گردیــد. طــراوت و زیبایــی کام، 
باعــث جــذب و شــیفتگی کــودکان و نوجوانــان خواهــد شــد. و ماننــد نــور خورشــید 
خواهــد بــود کــه بــر زمیــن تابیــده و بطــور همیشــگی درخشــش و گرمــی خواهــد داد، 

بــا ایــن حــال هرگــز فرســوده نخواهــد شــد. 
روح آموزنده و مقدس خدا در کام اوست. نور تازه و ارزشمند در هر ورقی 
از کام مقــدس مــی درخشــد. حقیقــت در آنجــا آشــکار شــده و کلمــات و جمــات 
بــرای هــر موقعیتــی تابــان و مناســب خواهــد بــود، گویــی کــه نــدای خــدا جــان هــا را 

فــرا خوانــده و بــا آنــان ســخن مــی گویــد. 
روح القدس دوست دارد تا جوانان را خطاب نموده و برایشان گن جها و زیبایی 
های کام خدا را کشف نماید. وعده های آن معلم اعظم، احساسات را مجذوب 
خود ساخته و جانها را با قدرت روح که الهی است به جنبش و حرکت در خواهد 
آورد. امور الهی در ذهن بارور شــده و مانعی بر علیه وسوســه ها خواهد گردید. 
کام حقیقــت بطــور برجســته ای رشــد نمــوده و افــق دیــد را بــه انــدازه ای کــه 
هرگــز درخــواب هــم نمــی بینیــم گســترده خواهــد ســاخت. زیبایــی و گوهرهــای 
نــور محبــت  بــر ذهــن و شــخصیت خواهــد داشــت.  کام، اثــرات دگرگونســازی 

آســمانی هماننــد وحــی و الهــام بــر قلبهــا خواهــد تابیــد. 
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کتــاب مقــدس هــر چــه بیشــتر خوانــده شــود قــدر و ارزش آن بیشــتر شــناخته 
مــی شــود. دانــش آمــوز بــه هــر جهتــی کــه بنگــرد حکمــت ازلــی و محبــت خــدا را 

نظــاره خواهــد کــرد. ]133[ 
اهمیــت و برجســتگی فرایــض و تشــریفات مذهبــی یهودیــان، توســط یهودیــان 
و یــا دیگــران بطــور کامــل درک نشــده اســت. حقایــق بطورگســترده و ژرف تحــت 
ســایه تشــریفات مذهبــی و نمادهــا قــرار گرفتــه اســت. انجیــل، کلیــدی اســت کــه 
اســرار آنــرا آشــکار مــی ســازد. از طریــق برنامــه رســتگاری حقایــق آن بــرای فهمیــدن 
آشــکار شــده اســت. بیــش از هــر چیــز ایــن حــق ویــژه ماســت تــا ایــن موضوعــات 
کنیــم.  درک  عمقــی  بطــور  را  خــدا  امــور  بایســتی  مــا  بفهمیــم.  را  انگیــز  شــگفت 
فرشــتگان دوســت دارنــد تــا ببیننــد کــه مــردم بــا توبــه و تمــام قلــب و وجــود بدنبــال 
آشــکار شــدن حقیقــت هســتند و مــی خواهنــد شــاهد وســعت دانشــی باشــند کــه 

تنهــا خــدا مــی توانــد آنــرا اعطــا نمایــد. 
همانطــور کــه بــه پایــان تاریــخ نزدیــک مــی شــویم نبــوت هــا در رابطــه بــا روزهــای 
آخــر بطــور اخــص بایــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد. آخریــن کتــاب عهــد جدیــد پُــر از 
حقایقــی اســت کــه نیــاز اســت آنــرا بدانیــم. شــیطان اذهــان بســیاری را کــور کــرده 
اســت بنابرایــن مــردم بــه هــر بهانــه ای از مطالعــه مکاشــفه طفــره مــی رونــد. ولــی 
مســیح از طریــق خــادم خــود یوحنــا اعــان نمــوده اســت کــه در روزهــای آخــر چــه 
رخ خواهــد داد و او مــی گویــد » خوشــا بحــال کســی کــه ایــن پیشــگوئی هــا را بــرای 
دیگــران بخوانــد و خوشــا بحــال آنــان کــه بــه آن گــوش فــرا دهنــد « )مکاشــفه ۱: 3(. 
»  و زندگــی جاویــد از ایــن راه بدســت مــی آیــد کــه تــو را کــه خــدای واقعــی و 
بــی نظیــر هســتی و عیســی مســیح را کــه بــه ایــن جهــان فرســتاده ای بشناســند  « 
)یوحنــا ۱7: 3(. چــرا مــا ارزش ایــن دانــش را درک نمــی کنیــم؟ چــرا نــور ایــن حقایــق 

بــا شــکوه بــر قلبهایمــان نمــی تابــد؟ 
بــرای رســتگاری مــا  تــا هــر حقیقتــی کــه  خداونــد کام خویــش را اعطــا نمــود 
هــای آب  چــاه  از  نفــر  هــزاران  اینکــه  بــا  باشــیم.  داشــته  اختیــار  در  را  باشــد  نیــاز 
حیــات آب برداشــته انــد، بــا ایــن حــال ایــن چشــمه هــای حیــات بــدون هیــچ کــم و 
کاســتی همچنــان پــر از آب حیــات هســتند. هــزاران نفــر خــدا را در پیــش روی خــود 
قــرار داده انــد و بــا مشــاهده او از وی الگــو و سرمشــق گرفتــه و ]134[ شــبیه وی 
شــده انــد. وقتــی کــه پیــروان حقیقــی مســیح از صفــات و خصوصیــت او ســخن 
مــی گوینــد و بگوینــد کــه مســیح بــرای آنــان چــه معنایــی دارد و آنــان بــرای مســیح 
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چــه کســانی هســتند روح او در وجودشــان شــعله ور مــی شــود. ولــی جوینــدگاِن 
حقیقــِت بــا شــکوه، همــه مطالــب کتــاب مقــدس را تمــام نکــرده انــد. هــزاران نفــر 
راز رســتگاری هســتند. چنانچــه درزندگــی مســیح و  بــرای فهــِم  در گیــر جســتجو 
خصوصیــات رســالت وی تعمــق کنیــم در هــر تــاش بــرای کشــف حقیقــت نــوری 
دقیــق تــر خواهــد تابیــد. هــر جســتجوی تــازه ای مطالــب بیشــتر و جالــب تــری را 
بــاز خواهــد کــرد. ایــن مبحــث پایــان ناپذیــر اســت. مطالعــه حلــول و تجســم مســیح 
و فدیــه قربانــی و شــفاعت او ذهــن دانــش پژوهــان ســاعی را بــه هــر انــدازه ای کــه 
بطــول انجامــد بــکار خواهــد گرفــت تــا اینکــه آنــان بــه آســمان نگریســته و بانــگ بــر 

آورنــد کــه » )راز( خداشناســی عظیــم اســت « )اول تیموتائــوس 3: ۱6(. 
دانشــی را کــه بایــد در زندگــی دنیــوی مــی آموختیــم، در زندگــی ابــدی خواهیــم 
آموخــت. آن دانشــی کــه درک مــا را نســبت بــه خــدا بیشــتر مــی کــرد. موضوعــات 
رســتگاری تمــام وجــود و قلــب و ذهــن و زبــان رســتگار شــدگان را بــرای همیشــه فــرا 
خواهد گرفت. آنان حقایقی را که مسیح خواهان آشکار کردن آن برای حواریون 
خــود بــود را خواهنــد فهمیــد ولــی در آن زمــان بــرای فهــم آن ایمــان کافــی نداشــتند. 
در آنجــا چشــم اندازهــای جدیــِد کمــال و جــال خــدا تــا ابداالبــاد پدیــدار خواهــد 
گردیــد. و هــر مومنــی از خزائــن جدیــد و قدیــم مســیح بهــره منــد خواهنــد گردیــد. 
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۱۲
درخواست برای 

ارزانی داشتن
این فصل بر اساس کتاب لوقا 11:1-13 تدوین شده است. 

ارتبــاط مــا بــا خــدای پــدر از طریــق مســیح میســر شــد، زیــرا اوســت کــه دایمــا بــا 
پــدر در ارتبــاط اســت. » اگــر کســی مــرا دوســت نداشــته باشــد کام مــرا اطاعــت 
نخواهــد کــرد. ســخنانی کــه مــی شــنوید از مــن نیســت بلکــه از پــدری اســت کــه مــرا 
فرســتاده اســت « )متــی ۱4: ۲4(. » چــون مــن کــه مســیحم نیامــده ام تــا بــه مــن 
خدمــت کننــد، مــن آمــدم تــا بــه مــردم خدمــت کنــم و جانــم را در راه نجــات بســیاری 
فــدا ســازم « )متــی ۲0: ۲٨(. او نــه تنهــا بــرای خــود بلکــه بــرای دیگــران نیــز زندگــی 
کــرد، اندیشــید و دعــا نمــود. از ســاعت هایــی کــه بــا خــدا گذارنــده بــود صبــح بــه 
صبــح از نهانخانــه ازلــی بیــرون آمــده تــا نــور ملکــوت را بــه بشــر بتابانــد. او هــر روزه بــا 
تعمیــد روح القــدس طــراوت مــی یافــت. در ســاعات اولیــه روز جدیــد، خداونــد او 
را از خــواب ســبک بیــدار نمــوده و جــان او و لبــان او بــا فیــض تدهیــن مــی شــد تــا 
اینکــه بدیگــران فیــض عطــا نمایــد. کام تــازه و بــا طــراوت از بارگاههــای الهــی بــه او 
عطــا مــی شــد، کامــی کــه او در زمــان مناســب بــا ســتمدیدگان و رنجدیــدگان بیــان 
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مینمــود. » خداونــد بمــن آموختــه کــه چــه بگویــم و چگونــه خســته دالن را بــه کام 
خــود توانایــی بخشــم. او هــر صبــح مــرا بیــدار مــی کنــد و فهــم مراروشــن مــی ســازد تــا 

خواســت او را بدانــم « )اشــعیا 50: 4(. ]140[
کــردن  نیــاز  و  راز  و  بــه مشــارکت  او  عــادت  از  و  بــا دعاهــا  حواریــون مســیح 
بــا خــدا خیلــی تحــت تاثیــر قــرار مــی گرفتنــد. حواریــون روزی پــس از یــک غیبــت 
کوتــاه، مرشــد خــود را کــه غــرق در تضــرع و دعــا بــود مشــاهده کردنــد. مســیح گویــی 
کــه از حضــور حواریــون نــا آگاه اســت، بــا صــدای بلنــد دعــا مــی کــرد. در ایــن حیــن 
بــود کــه قلــب هــای حواریــون تــکان خــورد. و وقتــی کــه از دعــا دســت کشــید آنــان 

بانــگ بــر آوردنــد کــه خداونــدا بــه مــا راه دعــا کــردن را بیامــوز. 
در پاســخ، مســیح دعــای ربانــی را تکــرار کــرد، همانگونــه کــه آنــرا در موعظــه کــوه 

بیــان کــرده بــود. ســپس بطــور تمثیلــی درســی را برایشــان شــرح داد. 
» ســپس تعلیــم خــود را در بــاره دعــا ادامــه داد و فرمــود فــرض کنیــد کــه نیمــه 
شــب مهمانــی از راه دور بــرای شــما مــی رســد و چیــزی هــم بــرای خــوردن در خانــه 
نداریــد. اجبــاراً در خانــه دوســتی را مــی زنیــد و از او ســه نــان قــرض مــی خواهیــد. 
او از داخــل خانــه جــواب مــی دهــد کــه بــا بچــه هایــش در رختخــواب خوابیــده اســت 
و نمــی توانــد برخیــزد و بــه شــما نــان دهــد. امــا مطمئــن باشــید کــه حتــی اگــر از روی 
پــا فشــاری شــما برخواهــد  اثــر  اگــر مدتــی در بزنیــد در  ایــن کار را نکنــد  دوســتی 

خاســت و هرچــه بخواهیــد بــه شــما خواهــد داد « )لوقــا ۱۱: 5-٨(.
بایســتی  او  اســت.  متقاضــی  و  کننــده  معــرف درخواســت  اینجــا مســیح  در 
نــان را بدســت بیــاورد در غیــر اینصــورت نمــی توانــد نیازمندیهــای رنجدیــدگان و 
مسافران دیر از راه رسیده را بر آورده سازد. اگرچه همسایه او تمایلی به زحمت 
دیــدن نــدارد بــا ایــن حــال او از التمــاس و درخواســت دســت نخواهــد کشــید و ســر 

انجــام اصــرار او نتیجــه خواهــد داد و نیــاز او بــرآورده خواهــد شــد. 
بدیــن نحــو حواریــون از خداونــد برکــت مــی طلبیدنــد. در اطعــام جمعیــت و در 
موعظه نان آســمانی، مســیح به آنان آشــکار گردانید که در کار خویش باید معرف 
مسیح باشند. آنان وظیفه داشتند تا نان حیات را به مردم بدهند. مسیح که آنان 
را بکار گماشــت، دیده بود که چقدر ایمان آنان در محک و آزمایش قرار خواهد 
گرفت. اغلب آنان در یک مقام غیر قابل انتظار بکار گماشته می شدند و ]141[ 
مــی توانســتند عجــز و ناتوانــی بشــری خــود را ببیننــد. جانهــا کــه گرســنه نــان حیــات 
بودنــد بســوی آنهــا آمــده و آنــان خــود را عاجــز و درمانــده مــی دیدنــد. آنــان بایســتی 
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غــذای روحانــی دریافــت کننــد در غیــر اینصــورت چیــزی بــرای عرضــه کــردن ندارنــد. 
ولــی آنــان یــک فــرد را نیــز بــی غــذا و گرســنه بازنگرداندنــد. مســیح آنــان را بــه منبــع 
تــدارکات و آذوقــه هدایــت کــرد. مــردی کــه بــرای پذیرایــی نــزد دوســت خــود رفــت 
حتی در ســاعت بی موقع شــب او را دســت خالی بازنگرداند. او چیزی نداشــت 
تا نزد او بگذارد ولی او نزد کسی رفت که غذا داشت و نیاز خود را با اصرار بیان 
کــرد تــا اینکــه همســایه نیــاز او را بــرآورده ســاخت. و آن خدایــی کــه خادمــان خــود را 
بــرای اطعــام گرســنگان فرســتاد آیــا نیازمندیهــای کار خــود را تامیــن نخواهــد کــرد؟  
امــا همســایه خودخــواه در ایــن حکایــت معــرف شــخصیت مســیح نیســت. ایــن 
درس نــه بــا تشــابه بلکــه بــا عــدم تشــابه بتصویــر کشــیده شــده اســت. مــرد خودخــواه 
درخواســت مبــرم را اجابــت خواهــد کــرد بخاطــر اینکــه خــود را از دســت فــردی کــه 
مزاحــم اســتراحت اوســت رهایــی بخشــد. ولــی خداونــد از عطــا نمــودن محظــوظ 
تــا درخواســت  پــر از رحمــت و دلســوزی اســت و مشــتاق اســت  مــی شــود. او 
کسانی را که با ایمان نزد او می روند برآورده سازد. او حاجت های ما را برآورده 

مــی ســازد تــا بتوانیــم بدیگــران خدمــت کنیــم و بدینســان شــبیه او شــویم. 
مســیح اظهــار داشــت » بجوئیــد تــا بیابیــد. آنقــدر در بزنیــد تــا بــاز شــود. زیــرا هــر 
کــه جســتجو کنــد خواهــد یافــت و هــر کــه در بزنــد در برویــش بــاز خواهــد شــد « 

)لوقــا ۱۱: ۱0-۹(.
عیســی ادامــه داد: » اگــر فرزندتــان از شــما نــان بخواهــد آیــا بــه او ســنگ مــی 
دهیــد؟ یــا اگــر ماهــی بخواهــد آیــا بــه او مــار مــی دهیــد؟ یــا اگــر تخــم مــرغ بخواهــد آیــا 
بــه او عقــرب مــی دهیــد؟ هرگــز. پــس اگــر شــما اشــخاص گناهــکار مــی دانیــد کــه بایــد 
چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید چقدر بیشتر پدر آسمانی شما می داند که 

بایــد روح القــدس را بــه آنانــی کــه از او درخواســت مــی کننــد ارزانــی دارد «.
بــرای اینکــه اعتمــاد خــود را در خــدا تقویــت کنیــم مســیح بــه مــا مــی آمــوزد تــا او 
را بــا نامــی جدیــد خطــاب کنیــم، نامــی کــه بــا ]142[ قلــب بشــر در گرامــی تریــن اتحــاد 
عجیــن شــده اســت. او بــه مــا ایــن حــق و امتیــاز را مــی دهــد تــا خــدای ســرمدی را 
پــدر خــود بنامیــم. ایــن نــام زیبــا نشــانی از محبــت مــا و اعتمــاد مــا نســبت بــه او و 

ضمانــت خویشــاوندی و توجــه او نســبت بــه ماســت. 
خداونــد بــه مــا ماننــد فرزنــدان خویــش نــگاه مــی کنــد. او مــا را از دنیــای بــی 
تفــاوت رهایــی بخشــیده و مــا را انتخــاب کــرده تــا اعضــای خانــواده ســلطنتی او 
باشــیم: پســران و دختــران پادشــاه آســمانی. او مــا را فــرا خوانــده تــا بــه او تــوکل 
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پــدر زمینــی. والدیــن، فرزنــدان  یــک  بــا اعتمــادی بســی فراتــر از  و اعتمــاد کنیــم، 
از  تــر  خــود را دوســت دارنــد ولــی دوســت داشــتن و محبــت خــدا بســی عظیــم 
اســت.  انــدازه  بــی  و  ســنجش  قابــل  غیــر  خــدا  محبــت  اســت.  بشــری  محبــت 
پــس اگــر والدیــن زمینــی مــی داننــد کــه چگونــه هدایــای خــوب را بــه فرزنــدان خــود 
بدهنــد چقــدر بیشــتر پــدر آســمانی مــی توانــد روح القــدس را بــه کســانی کــه از او 

دارد؟ ارزانــی  کننــد  درخواســت 
دروس مســیح در خصــوص دعــا بایســتی بدقــت مــورد توجــه قــرار گیــرد. در 
دعاهــا دانشــی الهــی موجــود اســت و مثــال هــای او اصولــی را کــه همــه نیــاز بــه 
فهــم آن دارنــد، بتصویــر مــی کشــد. او نشــان مــی دهــد کــه چــه چیــزی روح حقیقــی 
دعاســت. او مداومت در دعا در باره درخواســت هایمان را تعلیم می دهد و به 
مــا اطمینــان مــی دهــد کــه او خواهــان شــنیدن و پاســخ دادن بــه دعاهــای ماســت. 
دعاهــای مــا نبایــد درخواســتهای خودخواهانــه و فقــط بــرای ســود و منفعــت 
خودمان باشــد. اصول زندگی مســیح باید اصول زندگی ما باشــد. او به شــاگردان 
خــود گفــت: مــن خــود را وقــف آنــان کــرده ام تــا در راســتی و پاکــی رشــد کننــد. 
پیــروی از کام خــدا کــه در  )یوحنــا ۱7: ۱۹(. همــان دعــا و از خودگذشــتگی و 
مســیح آشــکار شــده بــود بایــد در خادمــان او دیــده شــود. ماموریــت مــا بــه ایــن جهــان 
بــرای خدمــت کــردن و ســرگرم کــردن بــه خودمــان نیســت بلکــه بایــد ]143[ خــدا را 
جــال دهیــم بطــوری کــه بتوانیــم بــرای نجــات جــان هــا همــکاری کنیــم. ظرفیــت مــا 
بــرای دریافــت کــردن تنهــا بــا گفتــن و ارزانــی داشــتن حفــظ مــی گــردد. مــا نمــی توانیــم 

بــدون اینکــه بــا دیگــران گفتگــو کنیــم دائمــاً گنــج آســمانی را دریافــت کنیــم. 
در حکایت، تقاضای نیازمند بارها رد می شود ولیکن او از هدف خود چشم 
پوشــی نکــرد. بنابرایــن دعاهــای مــا نیــز بــه نظــر همیشــه پاســخ آنــی دریافــت نمــی کنــد 
نبایــد از دعــا کــردن دســت برداریــم. دعاهــا هیــچ  مــا  ولــی مســیح مــی آمــوزد کــه 
تغییــری در خــدا حاصــل نمــی کنــد بلکــه مــا را بــا خــدا هماهنــگ مــی کنــد. وقتــی کــه 
از خــدا حاجتــی طلــب مــی کنیــم بهتــر اســت کــه قلبهــای خــود را تفتیــش کــرده و از 
گناهانمــان توبــه کنیــم. بنابرایــن او مــا را در بوتــه آزمایــش مــی گــذارد و بــه مــا نشــان 
مــی دهــد کــه چــه چیــزی اســت کار روح القــدس را درون مــا مختــل نمــوده اســت. 
شــرایطی در انجــام وعــده هــای خــدا وجــود دارد و دعاهــا هرگــز نمــی توانــد 
جــای کار و وظیفــه را بگیــرد. مســیح گفــت » اگــر مــرا دوســت داریــد احــکام مــرا 
بجــای آرید...کســی کــه مــرا دوســت دارد کــه آنچــه کــه مــی گویــم اطاعــت کنــد و 
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چــون مــرا دوســت دارد پــدرم خــدا نیــز او را دوســت خواهــد داشــت و خــود را بــه 
او نشــان خواهــم داد « )یوحنــا 14: 15 و 21(. کســانی هســتند کــه درخواســتهای 
خــود را نــزد خــدا مــی آورنــد و وعــده هــای او را طلــب مــی کننــد در حالــی کــه بــا 
شــرایط آن موافــق نیســتند و بــه خداونــد توهیــن مــی کننــد. آنــان بــرای انجــام وعــده 
از قــدرت نــام مســیح اســتفاده مــی کننــد ولــی کارهایــی را کــه نشــانی از ایمــان بــه 

مســیح و عشــق بــه اوســت را انجــام نمــی دهنــد. 
بســیاری از شــرط پذیــرش پــدر صرفنظــر مــی کننــد. مــا بایــد از نزدیــک شــروطی 
را کــه بــه موجــب آن مــی توانیــم بــه خــدا نزدیــک شــویم را مطالعــه کنیــم. اگرنافرمــان 
باشــیم، شــرط او را زیــر پــا گذاشــته ایــم و نمــی توانیــم حــق مطالبــه از او داشــته باشــیم. 
مــا وعــده هــای خــدا را نــزد او مــی آوریــم و انجــام آنهــا را مطالبــه مــی کنیــم و اگــر خداونــد 
بدکاریهــای مــا را دیــده و مطالبــات مــا را اجابــت کنــد آنــگاه نــام خــود را بــی حرمــت 

ســاخته اســت. ]144[ 
وعــده چنیــن اســت: » اگــر در مــن بمانیــد و از کام مــن اطاعــت کنیــد هــر چــه 
بخواهیــد بــه شــما داده خواهــد شــد « )یوحنــا ۱5: 7(. و یوحنــا اعــان مــی دارد 
» چگونــه مــی توانیــم مطمئــن باشــیم کــه خــدا را مــی شناســیم؟ راهــش اینســت 
کــه بــه قلــب خــود نــگاه کنیــم و ببینیــم کــه آیــا مایــل هســتیم احــکام خــدا را بجــا 
بیاوریــم. کســی کــه مــی گویــد خــدا را مــی شناســد امــا احــکام خــدا را نــگاه نمــی دارد 
دروغ مــی گویــد و از حقیقــت بــدور اســت. فقــط کســی مــی توانــد واقعــا خــدا را 
بشناســد و با او رابطه نزدیک داشــته باشــد که او را هر روز بیشــتر دوســت داشــته 

و کام او را بجــا آورد « )اول یوحنــا ۲: 5-3(.
یکــی از آخریــن فرمانهــای خداونــد بــه حواریــون خــود ایــن بــود کــه » یکدیگــر را 
دســت بدارید همانگونه که من شــما را دوســت داشــتم « )یوحنا ۱3: 34(. آیا از 
ایــن فرمــان اطاعــت مــی کنیــم یــا بشــدت مخالــف شــبیه شــدن بــه صفــات مســیحانه 
آنهــا صدمــه  بــه  و  کــرده  اندوهگیــن  را  دیگــران  هــر طریقــی  بــه  هســتیم؟ چنانچــه 
نمــوده و در جســتجوی  بــه عیــب خــود اعتــراف  تــا  ایــن وظیفــه ماســت  برســانیم 
مصالحــه و آشــتی باشــیم. ایــن یکــی از تمهیــدات ضــروری اســت کــه بایــد بــا ایمــان 

نــزد خــدا بیاییــم و از او برکــت بطلبیــم. 
مطلب دیگری نیز اغلب اوقات توسط کسانی که در جستجوی خدا هستند 
مــورد غفلــت و اهمــال قــرار مــی گیــرد. آیــا بــا خــدا رو راســت بــوده ایــد؟ خداونــد 
توســط ماکــی نبــی مــی گویــد » هــر چنــد شــما هــم مثــل پــدران خــود از احــکام مــن 
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ســرپیچی نمــوده آنهــا را بــه جــا نیــاورده ایــد ولــی اینــک بســوی مــن بازگشــت نمائیــد 
و مــن شــما را خواهــم بخشــید. مــی گوییــد مگــر مــا چــه کــرده ایــم کــه بایــد بازگشــت 
کنیــم؟ آیــا کســی از خــدا دزدی مــی کنــد؟ ولــی شــما از مــن دزدی کــرده ایــد. مــی 
پرسید مقصود چیست؟ مقصودم ده یک ها و هدایاست « )ماکی 3: 7 و ٨(.

مــا  بــه  کــه  از آن چیــزی را  بــرکات بخشــی  خداونــد بعنــوان عطــا کننــده همــه 
ارزانــی داشــته اســت مطالبــه مــی کنــد. بــا ایــن مقــدار انــدک اســت کــه موعظــه 
انجیــل ادامــه مــی یابــد. و بــا ایــن بازگردانــدن بــه خــدا قدردانــی خــود را بــه هدایــای 
او اعــام مــی داریــم. ولــی اگــرآن چیــزی را کــه متعلــق بــه اوســت، از او دریــغ کنیــم 
چگونــه مــی توانیــم برکــت او را بطلبیــم؟ اگــر مــا مباشــر بــی ایمــاِن چیزهــاِی زمینــی 
باشــیم چطــور مــی توانیــم از او انتظــار داشــته باشــیم کــه او چیزهــای آســمانی را 
بمــا بــه امانــت بســپارد؟ اینجاســت کــه بــه اســرار دعاهــای بــی پاســخ پــی مــی بریــم. 
ولــی خداونــد در لطــف عظیــم خــود آمــاده آمــرزش اســت و مــی گویــد » ده یــک 
دارایــی خــود را بطــور کامــل بــه خانــه مــن بیاوریــد ]145[ تــا خــوراک کافــی در آنجــا 
باشــد. بــه ایــن ترتیــب مــرا امتحــان کنیــد و ببینیــد چگونــه روزنــه هــای آســمان را بــاز 

مــی کنــم و شــما را از بــرکات خــود لبریــز مــی ســازم « )ماکــی 3: ۱۲-۱0(.
پس ده یک یا عشر نیز در زمره یکی دیگر از واجبات خداوند است. بدست 
بــه اطاعــت از اوســت. خداونــد،  آوردن همــه هدایــای وعــده داده شــده منــوط 
دارای ملکوتــی مملــو از بــرکات اســت، بــرای کســانی کــه بــا او همــکاری مــی کننــد. 
همــه کســانی کــه از او اطاعــت کننــد بــا اطمینــان مــی تواننــد ادعــای انجــام وعــده 

هــای او را داشــته باشــند. 
ولــی مــا بایســتی بــا اســتواری و بــدون انحــراف بــه خــدا تــوکل داشــته باشــیم. 
اغلــب او بــا تاخیــر بــه خواســته هــای مــا پاســخ مــی دهــد بخاطــر اینکــه ایمــان مــا را 
بیازمایــد و یــا اینکــه اصالــت خواســته مــا را محــک بزنــد. مطابــق بــا کام او مــا بایــد 
بــه وعــده هــای او اعتمــاد داشــته باشــیم و بــا عــزم راســخ بــر خواســته هایمــان مبنــی 

بــر اینکــه رد نمــی شــود اصــرار ورزیــم. 
خداونــد نگفتــه اســت کــه بخواهیــد و شــما بافاصلــه دریافــت خواهیــد نمــود. 
او می فرماید که بخواهید. بطور خســتگی ناپذیر در دعاهایتان ایســتادگی کنید. 
بــا درخواســت مصرانــه، مطالبــه کننــده رفتــار جــدی تــری از خــود نشــان داده و او 
تمایــل افزونتــری نســبت بــه دریافــت چیزهایــی کــه درخواســت کــرده بــود را از خــود 
نشــان مــی دهــد. مســیح در کنــار قبــر ایلعــاذر بــه مارتــا گفــت » مگــر نگفتــم اگــر 
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ایمــان بیــاوری کارهــای عجیــب از خــدا مــی بینــی؟ « )یوحنــا ۱۱: 40(.
ولــی بســیاری از افــراد ایمــان زنــده ندارنــد. و بــه همیــن دلیــل اســت کــه چــرا آنــان 
بیــش از اینهــا قــدرت خــدا را نمــی بیننــد. ضعــف آنــان نتیجــه بــی ایمانــی آنهاســت. 
آنــان بیشــتر از خــدا بــه خودشــان ایمــان دارنــد و فکــر مــی کننــد کــه هــر کاری را مــی 
تواننــد انجــام دهنــد. آنــان بــه خــود تــوکل و اتــکا دارنــد. آنــان برنامــه ریــزی و تدبیــر 
مــی کننــد امــا کمتــر دعــا مــی کننــد و تــوکل واقعــی کمتــری بــه خــدا دارنــد. آنــان مــی 
پندارنــد کــه ایمــان دارنــد ولــی تفکــر آنــان فقــط بــرای یــک لحظــه اســت. آنــان بــرای 
خواســته خــود و ]146[ اراده خــدا پشــتکار بخــرج نمــی دهنــد و خواســته هــای خــود 

را نــزد خــدا نمــی آورنــد. 
دعاهــای مــا بایــد مصرانــه تــر و شــورانگیزتر از فــرد نیازمنــدی باشــد کــه در نیمــه 
شــب درخواســت نــان مــی کــرد. هــر چــه مشــتاقانه تــر و اســتوار تــر بجوئیــم اتحــاد 
افزونتــری  بــرکات  توانیــم  مــی  مــا  بــا مســیح خواهیــم داشــت.  نزدیکتــری  روحانــی 

بیابیــم چنانچــه ایمــان افزونتــری داشــته باشــیم. 
ســهم مــا دعــا و ایمــان داشــتن اســت. در دعاهایتــان مراقــب باشــید. مراقــب 
باشــید و در کار خــدا همــکاری کنیــد تــا خــدا دعاهایتــان را بشــنود. در ذهــن داشــته 
باشــید کــه مــا فقــط » همــکاران خــدا هســتیم « )اول قرنتیــان 3: ۹(. ســخنان و 
اعمالتــان بــا دعاهایتــان مــوزون باشــد. اعمــال و کردارتــان آزمونــی اســت کــه بــه شــما 
نشان می دهد که آیا در ایمان اصالت دارید و یا اینکه دعاهای شما صوری است. 
بــا مشــکات و پریشــانحالی هــا از بشــر انتظــار نداشــته  در هنــگام رویاروئــی 
گفتــن  باشــید.  داشــته  ایمــان  و  تــوکل  خــدا  بــه  کنــد.  کمــک  شــما  بــه  کــه  باشــید 
مشــکاتمان به دیگران نه تنها مشــکل را برطرف نمی ســازد بلکه دیگران را ضعیف 
خواهــد ســاخت. و گفتــن مشــکات بــار ســنگین ضعــف روحانــی مــا را بــه آنــان بیــان 
مــی کنــد کــه آنــان از برطــرف ســاختن آن بــر نمــی آینــد. مــا در جســتجوی قــوت و 
قــدرت از بشــر فانــی و خطــاکار هســتیم در حالــی کــه مــی توانیــم از خــدای ســرمدی 

و خطاناپذیــر قــوت یابیــم. 
بــرای دریافــت حکمــت نیــازی نیســت کــه بــه مکانهــای دور دســت دنیــا برویــم 
زیــرا کــه خــدا خیلــی بمــا نزدیکتــر اســت. ایــن توانایــی شــما نیســت کــه همیشــه بــه 
شــما توفیــق عطــا کنــد. بلکــه آن چیــزی اســت کــه خداونــد مــی توانــد بــرای شــما 
انجــام دهــد. مــا بایــد کمتــر بــه انســان تکیــه کــرده و بیشــتر بــه خــدا تــوکل داشــته 
باشــیم زیــرا او بــه هــر فــرد مومنــی مــی توانــد توانایــی ببخشــد. او مــی خواهــد کــه 
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بــه او متمســک شــویم. او مــی خواهــد کــه از او توقــع چیزهــای بــزرگ  بــا ایمــان 
را داشــته باشــیم. او مــی خواهــد تــا بــه شــما درک مفاهیــم دنیــوی و موضوعــات 
روحانــی را عطــا فرمایــد. او مــی توانــد شــما را تیزهــوش ســازد. او مــی توانــد بــه شــما 
درایــت و کاردانــی بدهــد. اســتعدادهای خــود را در کار بــکار گیریــد و از خداونــد 

حکمــت طلبیــده و بشــما عطــا خواهــد شــد. 
کام مســیح را بعنــوان بیمــه و ضمانــت نامــه در نظــر بگیریــد. آیــا او ]147[ شــما 
را دعــوت ننمــوده تــا نــزد او بیاییــد؟ هرگــز بخودتــان اجــازه ندهیــد تــا بــه نحــو نومیدانــه 
و دلســردانه ســخن بگوئیــد. اگــر چنیــن کنیــد بیشــتر ضــرر خواهیــد کــرد. بــا نــگاه 
کــردن بــه ظواهــر و گایــه کــردن، وقتــی کــه مشــکات و فشــارها بیاینــد شــما دلیلــی 
ناخوشــایند و ضعیــف و سســت از ایمــان خــود بــروز مــی دهیــد. در کــردار و گفتــار 
طــوری رفتــار کنیــد کــه گویــی ایمــان شــما شکســت ناپذیــر اســت. همــه منابــع غنــی 
و کل جهــان متعلــق بــه خداســت. در ایمــان خــود ملکوتــی رفتــار کنیــد. بــه او چشــم 

بدوزیــد چــرا کــه نــور و قــوت و توانایــی و اثــر بخشــی از اوســت. 
در ایمان اصیل، شادابی روح نهفته است. در ایمان قوانین پایدار و عزمی راسخ 
وجود دارد که نه زمان و نه رنج و زحمت هیچیک نمی تواند آنرا متزلزل و سست کند. 
» حتی جوانان هم درمانده و خسته می شوند و دالوران از پای در می آیند اما آنانی 
که به خداوند امید بسته اند نیرویی تازه می یابند و مانند عقاب پرواز می کنند، می 

دوند و خسته نمی شوند راه می روند و ناتوان نمی گردند « )اشعیا 40: 3۱-30(.
افــراد زیــادی هســتند کــه خواســتار کمــک بدیگــران هســتند امــا احســاس مــی 
کننــد کــه قــوت روحانــی و یــا نــور هدایــت ندارنــد کــه بتواننــد بدیگــران کمــک کننــد. 
آنــان بهتــر اســت تــا درخواســتهای خــود را بــه درگاه فیــض ببرنــد. بــرای عطــای روح 
القــدس اســتغاثه کنیــد. خداونــد برســر تمــام وعــده هایــی کــه داده ایســتاده اســت. 
کتــاب مقــدس خــود را در دســت گرفتــه و بگوئیــد هــر آنچــه کــه فرمــودی بانجــام 
رســاندم و االن وعــده هایــی کــه داده بــودی را عــرض میکنــم: » بخواهیــد تــا بشــما 

داده شــود، بجوییــد تــا بیابیــد، در بزنیــد تــا بــه روی شــما بــاز شــود « )متــی 7:7(. 
مــا نــه تنهــا بایــد در نــام مســیح دعــا کنیــم بلکــه از روح القــدس الهــام بگیریــم. ایــن 
شــرحِ آن چیــزی اســت کــه » بــه ایــن وســیله یعنــی بوســیله ایمــان، روح خــدا مــا را در 
مشــکات زندگــی و در دعاهایمــان یــاری مــی دهــد زیــرا مــا حتــی نمــی دانیــم چگونــه و 
بــرای چــه بایــد دعــا کنیــم. امــا روح خــدا بــا چنــان احســاس عمیقــی از جانــب مــا دعــا 
مــی کنــد کــه بــا کلمــات قابــل توصیــف نیســت « )رومیــان ٨: ۲6(. خداونــد از روی 
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شــادی بــه چنیــن دعاهایــی پاســخ مــی دهــد. وقتــی کــه بــا شــور و شــوق بــه نــام مســیح 
دعــا مــی کنیــم، در آن شــور و شــدت دعــا، خداونــد بــه دعاهــای مــا پاســخ مــی دهــد. 
خدایی که » قادر اســت به وســیله آن قدرت عظیمی که در ما کار می کند برای ما 
کارهایی بسیار فراتر از خواست و امید و فکر ما انجام دهد « )افسسیان 3: ۲0(. 
مســیح گفــت » اگــر ایمــان داشــته باشــید هــر چــه در دعــا بخواهیــد خــدا بشــما 
خواهــد داد « ]148[ )مرقــس ۱۱: ۲4(. » شــما مــی توانیــد بنــام مــن هــر چیــزی از 
خــدا درخواســت کنیــد و مــن آنــرا بــه شــما خواهــم داد چــون مــن کــه فرزنــد خــدا 
هســتم هــر چــه بــرای شــما انجــام دهــم باعــث بزرگــی و جــال خــدا خواهــد شــد « 
)یوحنــا ۱4: ۱3(. » از اینــرو خاطــر جمــع هســتیم کــه هــر گاه از خــدا چیــزی بطلبیــم 
دعــای مــا را خواهــد شــنید. و اگــر یقیــن داریــم کــه دعــای مــا را مــی شــنود مــی توانیــم 
بــه ایــن هــم اطمینــان داشــته باشــیم کــه آنچــه از او بخواهیــم بــه مــا عطــا خواهــد 
کــرد « )اول یوحنــا 5: 14و15(. ســپس درخواســت خــود را بنــام عیســی مســیح بــه 

پــدر اعــام کنیــد. خداونــد آن نــام را حرمــت مــی دارد. 
رنگین کمانی در اطراف بارگاه خداوند وجود دارد که حاکی از این است که 
خداونــد حقیقــت اســت و او تغییــر ناپذیــر اســت. مــا بــر ضــد او گنــاه ورزیــده ایــم 
و شایســته لطــف خــدا نیســتیم بــا ایــن حــال او اســتدعایی را بــر لبهــای مــا گــذارده 
اســت » خداونــدا بخاطــر نــام خــودت مــا را طــرد نکــن و اورشــلیم جایــگاه اســتقرار 
تخت پرشــکوهت را ذلیل و خوار مســاز. عهدی را که با ما بســتی به یاد آور و آن 
را مشــکن! « )ارمیــا ۱4: ۲۱(. وقتــی کــه نــزد او رفتــه و ناشایســتگی و گنــاه خــود را 
اعتــراف مــی کنیــم، او خــود را متعهــد ســاخته کــه بــه فریــاد مــا توجــه کنــد. حرمــت 

بــارگاه او بــرای انجــام کامــش بــرای مــا برپاســت. 
ماننــد هــارون کــه ســمبل مســیح بــود منجــی مــا نامهــای امــت خویــش را بــر روی 
قلــب خویــش حمــل نمــوده در آن بــارگاِه مطهــر قُــدس بیــاد مــی آورد. کاهــن اعظــم 
بــه مــا یــادآوری مــی کنــد کــه بــه کام وی کــه بــرای تشــویق ماســت اعتمــاد داشــته 

باشــیم. او همیشــه بــه قــول و وعــده خــود مــی اندیشــد.
همه کسانی که در جستجوی او هستند وی را خواهند یافت. همه کسانی که 
در بزننـد درب برویشـان بـاز خواهـد شـد. هیـچ عـذر و بهانـه ای نخواهـد بـود و کسـی 
نخواهـد گفـت مزاحـم نشـو درب بسـته اسـت و مـن نمـی خواهـم درب را بـاز کنـم. 
هیچ کسی نخواهد گفت من نمی توانم به تو کمک کنم. کسانی که در نیمه شب 
درخواسـت نان می کنند تا جانهای گرسـنه را اطعام کنند، توفیق خواهند یافت. 
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در تمثیــل، کســی کــه نانــی بــرای غریبــه بخواهــد دریافــت خواهــد کــرد و » بــه 
هــر انــدازه کــه بخواهــد «. و چــه مقــدار خداونــد بــه مــا ارزانــی خواهــد داشــت تــا 

بدیگــران ارزانــی کنیــم؟ ]149[
مســیح طبــق صاحدیــد خــود از دولــِت کَــرَِم خویــش بــه هــر یــک از مــا فیــض 
خاصــی بخشــیده اســت )افسســیان 4: 7(. فرشــتگان بــا عاقــه شــدیدی مراقــب 
هســتند تــا ببیننــد کــه چگونــه انســان بــا همنــوع خویــش رفتــار مــی کنــد. وقتــی کــه 
ببیننــد فــردی حــس همــدردی خــود را ماننــد مســیح بــه خطــاکار آشــکار کــرده بــه او 
کامــی را کــه ماننــد نــان حیــات بــرای جانهــا خواهــد بــود، یــاد آوری مــی کننــد. پــس 
» خــدا نیــز بــه ســبب جانبــازی مســیح تمــام احتیاجــات شــما را بــا ثــروت شــکوهمند 
خــود رفــع خواهــد نمــود « )فیلیپیــان 4: ۱۹(. خداونــد شــهادت هــا و گفتــه هــای 
اصیــل شــما بــه افــراد نیازمنــد و خطــاکار را بــرای حیــات اخــروی قــدرت خواهــد 

بخشــید. و کام خــدا در کام شــما عبارتهــای حقیقــت و عدالــت خواهــد بــود. 
تــاش شــخصی شــما بــرای دیگــران بایــد بــا دعاهــای نهانــی مقــدم باشــد زیــرا کــه 
حکمــت عظیمــی بــرای تعقــل و درک دانــش رســتگاری جانهــا مــی طلبــد. قبــل از 
اینکــه بــا انســان هــا معاشــرت و گفتگــو کنیــد بــا مســیح معاشــرت و گفتگــو کنیــد. و 

در محضــر فیــض ملکــوت بــرای خدمــت بــه مــردم آمادگــی بدســت آوریــد. 
قلــب خــود را بــا شــوق بــرای خــدای زنــده آمــاده کنیــد. زندگــی مســیح نشــان 
داده اســت کــه بشــر بــا مشــارکت در سرشــت الهــی چــه چیــزی مــی توانــد انجــام 
دهــد. همــه چیزهایــی کــه مســیح از خــدا دریافــت کــرد را مــا نیــز مــی توانیــم دریافــت 
بــا عــزم راســخ  بــا ایمــان اســتوار و صبــر ایــوب و  تــا بیابیــد.  کنیــم. پــس بخواهیــد 

الیــاس، آنچــه را کــه خــدا وعــده داده اســت بــرای خــود ادعــا کنیــد و بطلبیــد. 
بگذاریــد تــا افــکار باشــکوه و عظیــم خــدا ذهــن شــما را تصاحــب کنــد. بگذاریــد 
تــا زندگــی شــما بــا زندگــی مســیح بــه هــم تنیــده شــود. او کــه فرمــان داد تــا نــور بــر 
تاریکــی بتابــد مایــل اســت تــا بــر قلــب شــما بتابــد تــا نــور دانــش جــال خــدا را در 
ســیمای عیســی مســیح عطا کند. روح القدس امور خدا را به شــما نشــان خواهد 
داد و آنها را همانند قدرت زنده به قلبهای مطیع منتقل خواهد ساخت. مسیح 
شــما را به آســتانه آن خدای ســرمدی هدایت خواهد کرد. شــما می توانید جال 
خــدا را در آنســوی پــرده مشــاهده کنیــد و بــه انســانها شایســتگی او را کــه همیشــه 

زنــده اســت تــا بــرای مــا شــفاعت و میانجیگــری کنــد آشــکار کنیــد. 
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۱3
حکایت دو عابد 

این فصل بر اساس کتاب لوقا ۹: ۱4-۱٨ نوشته شده است.

عیســی حکایــِت فریســی و باجگیــر را دربــاره کســانی نقــل نمــود کــه خودمــدار 
و خــود رای هســتند و خــود را عــادل و منصــف دانســته و دیگــران را حقیــر مــی 
شــمارند. یــک فریســی بــه معبــد رفــت تــا دعــا کنــد نــه بخاطرحــس اســتغفار و طلــب 
آمــرزش از گنــاه بلکــه مــی پنداشــت کــه عــادل و پرهیــزکار اســت وحضــورش در 
معبــد دال بــر خودســتایی بــود. او درعبــادت، خــود را بگونــه ای مــی نگریســت کــه 
گوئــی ســزاوار و شایســته محضــر خداســت و بــر مکافــات غلبــه یافتــه اســت. و بــه 
خیــال باطــل تصــور مــی کــرد کــه مــردم او را پارســا و زاهــدی واالمرتبــه مــی بیننــد. او 
امیــدوار بــود کــه مــورد لطــف و مرحمــت خــدا و مــردم قــرار گیــرد. ولــی عبــادت او 

بــرای اغــراض شــخصی و خــود ســتایی بــود. 
روی  از  و  افــاده  بــا  او  بــود.  بینــی  بــزرگ  خــود  و  ســتایی  خــود  در  غــرق  او 
خودپســندی راه مــی رفــت و دعــا مــی کــرد. او خــود را از دیگــران کنــار مــی کشــید 
انــگار کــه مــی گویــد: » بــه مــا نزدیــک نشــوید مــا را نجــس نکنیــد مــا از شــما پــاک 
کامــاً  او  کــرد.  مــی  دعــا  خــودش  بــا  و  ایســتاده  تنهــا  و   )5  :65 )اشــعیا  تریــم « 
ازخودراضــی بــود و بــا اطــواری حــق بجانــب مــی اندیشــید کــه خــدا و مــردم بــا همــان 

خشــنودی بــه او نــگاه مــی کننــد. 
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» فریســی خودپســند بــه کنــاری ایســتاد و بــا خــود چنیــن دعــا کــرد: خدایــا تــرا 
شــکر مــی کنــم کــه مــن ماننــد ســایر مــردم خصوصــاً ماننــد ایــن ]151[ باجگیــر گناهــکار 
نیستم «. او خود را نه با َمنش مقدس الهی بلکه با خوی بشری محکوم کرد. ذهن 
او از خدایــی بــودن دور شــده و پســت گردیــده بــود. ایــن معمــای خــود پســندی بــود.

او ادامــه داد تــا از کــردار خــوب خــود ســخن بگویــد: » در هــر هفتــه دو بــار روزه 
مــی گیــرم و از هــر چــه بدســت مــی آورم عشــر مــی دهــم «. مذهــب فریســی کســی 
را بخــود جــذب نمــی کنــد. او در پــی صفــات خدایــی نبــود کــه بایــد قلبــی مملــو از 
رحمــت و عطوفــت باشــد. او از مذهبــی راضــی بــود کــه فقــط بــه ظواهــر امــر مــی 
پــردازد. او عدالــت و انصــاف را متعلــق بخــود مــی دانســت و آنــرا ثمــره کــردار خــود 

مــی پنداشــت و قضــاوت او بــر اســاس معیــار انســانی بــود. 
هــر کســی کــه بخــود متکــی باشــد و فکــر کنــد کــه فــردی پرهیــزکار و عــادل اســت، 
دیگــران  بــا  را  خــود  پارســائِی  و  فریســی، عدالــت  شــمرد.  را حقیرخواهــد  دیگــران 
مقایســه مــی کــرد. بنابرایــن او خــود را معیــاری بــرای قضــاوت و ارزیابــی بــا دیگــران 
مــی دیــد. میــزان پارســائی او بــر اســاس کــردار دیگــران بــرآورد شــده بــود و هــر چــه کــه 
دیگــران بدتــر بودنــد، در مقابــل و در مقایســه، او خــود را عــادل تــر مــی شــمرد. حــس 
خودبــاوری بــه تقــوی و عدالــت پیشــگی باعــث شــده بــود تــا دیگــران را در مظــان اتهــام 
قــرار دهــد. او » دیگــران « را بــه جــرم تخطــی بــر علیــه احــکام خــدا محکــوم کــرده بــود. 
بنابرایــن او روح و نفــس بنیادیــن شــیطان را آشــکار کــرده بــود – ) تهمــت زننــده بــه 
بــرادران(. بــا ایــن روح و غــرور، بــرای او ناممکــن خواهــد بــود تــا بتوانــد بــه خــدا نزدیــک 

شــود. او بــا دســت خالــی و بــدون بــرکات الهــی بخانــه خــود بــاز مــی گــردد. 
باجگیــر بــه همــراه دیگــران بــرای دعــا بــه معبــد رفــت ولــی خیلــی زود خــود را از 
آنــان جــدا ســاخت زیــرا کــه خــود را ســزاوار همبســتگی در دعــا بــا آنــان نمــی دیــد. 
از  نکــرد  بــه هنــگام دعــا حتــی جــرات  و  ایســتاده  باجگیــردر فاصلــه ای دور  » آن 
خجالــت ســر خــود را بلنــد کنــد بلکــه بــا انــدوه بــه ســینه خــود زده گفــت خدایــا بــر 
مــن گناهــکار رحــم فرمــا «. او احســاس مــی کــرد کــه بــر علیــه خــدا خطایــی انجــام 
داده و حــس مــی کــرد کــه گناهــکار و نجــس شــده اســت. او حتــی نمــی توانســت 
از افــرادی کــه در اطــراف وی هســتند انتظــار ترحــم داشــته باشــد زیــرا کــه آنهــا بــر او 
بدیــده تحقیــر مــی نگریســتند. او مــی دانســت کــه هیــچ چیــزی نــدارد تــا او را الیــق 
ســازد تــا بخــدا نزدیــک شــود و در شــدت نومیــدی گریســت و گفــت » خدایــا بــر مــن 

گنهــکار ترحــم نمــا «. او خــود را بــا دیگــران مقایســه نکــرد. ]152[
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باجگیــر مســتغرق در حــس تقصیــر بگونــه ای ایســتاد کــه گویــی بــه تنهایــی در 
حضــور خــدا ایســتاده اســت. تنهــا درخواســت او آمــرزش از گنــاه و تســلی خاطــر 
بــود و رحمــت و رافــت خــدا را اســتدعا مــی کــرد. و او بــا چنیــن قلبــی برکــت یافــت. 
و عیســی گفــت: » بــه شــما میگویــم کــه ایــن مــرد گناهــکار بخشــیده شــد و بخانــه 

رفــت امــا آن فریســی خودپســند از بخشــش و رحمــت خــدا محــروم مانــد «. 
فریســی و باجگیــر معــرف دو طبقــه از هــم مجــزا بودنــد کــه بــرای عبــادت نــزد 
خــدا رفتنــد. اولیــن، فرزندانــی کــه هماننــد ایــن دو طبقــه بودنــد در جهــان متولــد 
شــدند. قائــن خــود را عــادل مــی پنداشــت و بــا ارائــه پیشــکش نــزد خــدا رفــت. او 
بــه گنــاه خــود اعتــراف نکــرد و توقــع هیــچ رحمتــی نداشــت. ولــی هابیــل بــا خونــی 
و  اعتــراف  بــا  و  فــردی گناهــکار  بعنــوان  او  بــره خــدا داشــت.  بــه  اشــاره  کــه  آمــد 
دلشکســتگی آمــد. تنهــا امیــد او محبتــی بــود کــه خــود را الیــق آن نمــی دانســت. 
خداونــد پیشــکش او را حرمــت داد ولــی بــه پیشــکش قائــن توجهــی ننمــود. حــس 
نیاز، تشــخیص فاکت و اعتراف به گناهمان اولین شــروط پذیرفته شــدن توســط 
خداســت. » خوشــابحال آنــان کــه نیــاز خــود را بــه خــدا احســاس مــی کننــد زیــرا 

ملکــوت آســمان از آن ایشــان اســت « )متــی 5: ٣(.
برای هر طبقه که معرف آن فریســی و باجگیر بودند درســی تاریخی از پطرس 
رســول وجــود دارد. در اوان مریــدی، پطــرس خــود را بــا تقــوی فــرض کــرده بــود و 
مانند فریســی خود را » بی شــباهت به دیگران « می پنداشــت. وقتی که مســیح 
در مــورد خیانــت شــدن بــه وی پیشــاپیش اعــان نمــود: » امشــب همــه شــما مــرا 
تنهــا گذاشــته خواهیــد رفــت « آنــگاه پطــرس بــا اطمینــان گفــت » حتــی اگــر همــه 
شــما را تــرک کننــد مــن ایــن کار را نخواهــم کــرد « )مرقــس ۱4: ۲7و۲۹(. پطــرس 
مشــکل خــود را نمــی دانســت. اطمینــان بخــود او را منحــرف ســاخته بــود. او خیــال 
مــی کــرد کــه مــی توانــد بــا اســتواری در برابــر آزمــون و وسوســه بایســتد ولــی کمتــر از 
چنــد ســاعت، زمــان آزمــون فــرا رســید و بــا لعنــت کــردن و ســوگند خــوردن، َســرور و 

مــوالی خویــش را انــکار نمــود. 
وقتــی کــه بانــگ خــروس گفتــار مســیح را بــه او یــادآوری کــرد، پطــرس یکــه خــورده 
و از آنچــه کــه کــرده بــود حیــرت زده شــد و ]154[ صــورت خــود را بــه ســمت مــوالی 
خــود گردانیــده بــه او نگریســت. در آن زمــان مســیح بــه پطــرس نــگاه کــرد و در خفــای 
آن نــگاِه حــزن آلــود، محبــت و رقــت بهــم تنیــده بــود و آنــگاه بــود کــه پطــرس متوجــه 
خطای خود گردید. او به بیرون رفته و به تلخی گریست. آن نگاِه با معنای مسیح 

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   111 1/31/19   4:13 PM



112  |  پندهای مسیح

بــود کــه قلــب او را شــکافت. پطــرس بــه نقطــه عطفــی رســیده بــود و بــه ســختی از 
گناهــان خویــش توبــه کــرد. او در پشــیمانی و اســتغفار خــود هماننــد آن باجگیــر 
بــود و ماننــد باجگیــر رحمــت یافــت. نــگاه مســیح آمــرزش را بــر او محقــق ســاخت. 
اکنــون خودبــزرگ بینــی و اتــکاء بیهــوده بخــود، رخــت بــر بســته بــود. و هرگــز 

دیگــر آن ادعــای الِف گــزاف تکــرار نگردیــد. 
مســیح پــس ازقیــام از مــرگ ســه بــار دیگــر پطــرس را امتحــان کــرد. عیســی از 
شــمعون12 پطرس پرســید: » شــمعون پســر یونا آیا تو از دیگران بیشــتر مرا دوســت 
داری؟ « عیســی بــرای بــار دوم پرســید: » شــمعون پســر یونــا آیــا واقعــا مــرا دوســت 
داری؟ « عیســی بــرای بــار ســوم از او پرســید » شــمعون پســر یونــا آیــا مــرا محبــت 
مــی نمائــی؟ « )یوحنــا ۲۱: ۱5 و ۱7(. پطــرس اینبــار خــود را بــر دیگــر بــرادران ارجــح 
نســاخت. او بــه کســی کــه قلــب او را مــی توانســت ببینــد بــا التمــاس گفــت: ای 

مــوالی مــن خــود همــه چیــز را میدانیــد و میدانیــد کــه شــما را دوســت دارم.
آنــگاه ماموریــت بــه وی ابــاغ شــد. کاری وســیعتر و ظریفتــر از آنچــه کــه از قبــل 
برایــش تعیــن شــده بــود. مســیح فرمــود: بــه بــره هــای مــن خــوراک بــده. از ایــن قــرار 
نظــارت و مباشــرت جانهــا را بــاو ســپرد زیــرا کــه منجــی جــان خــود را بــرای آنــان فــدا 
بــه پطــرس دلیــل محکــم تــری از اطمینــان و اعتمــاد را در او  ســاخته بــود. مســیح 
بازســازی و ترمیــم کــرد. مریــد بــی قــرار و الفــزن و خودبــزرگ بیــن بــه یکبــاره مطیــع و 

توبــه کار شــد. 
زاهــد خلــوت نشــین  دوش  بــه میخانــه  شــد...از ســر پیمــان گذشــت بــر ســر 

پیمانــه  شــد.
صوفــی مجلــس کــه دی جــام و قــدح مــی شکســت...دوش بــه یــک جرعــه مــی 

عاقــل و فرزانــه شــد.

حافظ شیرازی.
فریســی  شکســت  باعــث  و  شــده  پطــرس  ســقوط  باعــث  کــه  اهریمنــی  آن 
از مشــارکت بــا خــدا شــده بــود ثابــت کــرد کــه هــزاران نفــر را تــا کنــون بــه تباهــی 
کشــانده اســت. هیــچ چیــزی تــا ایــن حــد اهانــت آمیــز بــه خــدا و خطرناکتــر بــرای 
جــان بشــر ماننــد غــرور و اســتغناء طبــع و خودپســندی نیســت و در زمــره نومیدانــه 

]155[ تریــن و عــاج ناپذیــر تریــن گناههاســت. 
ســقوط پطــرس آنــی نبــود بلکــه تدریجــی اتفــاق افتــاد. اعتمــاد بیــش از حــد بخــود 
او را بــه ایــن بــاور رســانده بــود کــه رســتگار شــده اســت و ایــن فرضیــه غلــط، قــدم بــه 
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قــدم او را بــه بیراهــه مــی کشــید تــا جایــی کــه توانســت حتــی مــوالی خــود را انــکار 
کنــد. مــا هرگــز نمــی توانیــم بــه » خــود « یــا » احســاس « خــود تکیــه کنیــم زیــرا کــه 
مــا همچنــان از ملکــوت دوریــم و از وسوســه هــا ایمــن نیســتیم. آنانــی کــه منجــی را 
پذیرفتــه انــد هرچنــد در تبدیــل خویــش صــادق و بــی ریــا هســتند ولــی هرگــز نبایــد 
بــه امیــد و ایمــان خویــش ببالنــد بلکــه حتــی هنگامــی کــه خــود را بــه مســیح تســلیم 
مــی داریــم و بــا علــم بــر ایــن کــه او مــا را پذیرفتــه اســت، نبایــد فکــر کنیــم کــه وسوســه 
نمــی شــویم و یــا براحتــی مــی توانیــم از عهــده هــر آزمونــی برآئیــم. کام خــدا آشــکارا 
مــی گویــد: »  عــده زیــادی پــاک و طاهــر وخالــص خواهنــد شــد  « )دانیــال ۱۲: 
۱0(. تنهــا کســانی کــه در آزمونهــا دوام بیاورنــد تــاج حیــات را دریافــت خواهنــد 

نمــود )یعقــوب ۱: ۱۲(.
همــه کســانی کــه مســیح را بپذیرنــد و بــا اولیــن اطمینــان بگوینــد کــه مــن رســتگار 
شده ام در خطرسقوط به خوداتکایی و خودگرایی هستند. آنان بینش و بصیرت 
و نیــاز دائمــی تقــوای الهــی خــود را در ضعــف خــود از دســت مــی دهنــد. آنــان بــرای 
مقابلــه بــا شــیوه هــای شــیطان آمادگــی ندارنــد و تحــت آزمــون و وسوســه، ماننــد 
پطــرس در عمــق گنــاه ســقوط مــی کننــد. بــه مــا توصیــه شــده اســت کــه » هشــیار 
باشــید و فکــر نکنیــد کــه از ایشــان بهتــر هســتید شــما نیــز ممکــن اســت در دام گنــاه 
گرفتــار شــوید « )اول قرنتیــان ۱0: ۱۲(. تنهــا امنیــت مــا عــدم اعتمــاد دائمــی بــه 

» خــود « یــا همــان منیــت و در عــوض، اطمینــان و وابســتگی بــه مســیح اســت. 
بــرای پطــرس الزم بــود تــا عیــب شــخصیتی خــود را دانســته و لــزوم قــوت و فیــض 
مســیح را تشــخیص بدهــد. خداونــد نمــی توانســت او را ازآزمــون نجــات دهــد ولــی 
توانســت او را از شکســت خــوردن نجــات بخشــد. اگــر پطــرس مــی خواســت تــا 
هشــدار مســیح را دریافــت کنــد او بایســتی در دعاهــا مراقبــت مــی نمــود. او بایــد 
بــا تــرس و لــرز راه رفتــه مبــادا کــه پایــش بلغــزد. و چنانچــه مــدد الهــی را مــی یافــت، 

شــیطان نمــی توانســت بــه پیــروزی بــر او دســت یابــد. 
از طریــق خودبســندگی و بخــود اطمینــان داشــتن بــود کــه پطــرس ســقوط کــرد و 
از طریــق توبــه و تواضــع بــود کــه او توانســت دوبــاره بــر روی پاهــای خویــش بایســتد. 
در ایــن تجربیــات ثبــت شــده، هــر توبــه کاری دلگرمــی خواهــد یافــت. گرچــه پطــرس 
]156[ بطــور حــزن انگیــزی مرتکــب گنــاه شــد ولــی رهــا و فرامــوش نشــد. کام مســیح 

بــر قلــب او حــک شــده بــود کــه مــی گفــت : » امــا مــن بــرای تــو دعــا کــردم تــا ایمانــت 
نــرود. پــس وقتــی توبــه کــردی و بســوی مــن بازگشــتی ایمــان برادرانــت را  از بیــن 
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تقویــت و اســتوار کــن « )لوقــا ۲۲: 3۲(. پطــرس در شــدت ندامــت و پشــیمانی 
و انــدوه و دعــا و آن خاطــره نــگاه محبــت آمیــز تــوام بــا حــس ترحــم مســیح بــود کــه 
امیــدوار گردیــد. مســیح پــس از قیــام خویــش پطــرس را بیــاد آورد و بــه فرشــتگان 
بــرای زنــان پیــام فرســتاد » اکنــون برویــد و بــه شــاگردان او و پطــرس مــژده بدهیــد کــه 
او پیــش از شــما بــه جلیــل مــی رود تــا شــما را در آنجــا ببینــد درســت همانطــور کــه 
پیــش از مــرگ بشــما گفتــه بــودم « )مرقــس ۱6: 7(. توبــه پطــرس توســط آن منجــی 

آمرزنــده گنــاه پذیرفتــه شــد. 
و دلســوزی و رحمــت مشــابهی کــه پطــرس را نجــات داد شــامل همــه جانهایــی 
خواهــد شــد کــه دردام وسوســه ســقوط کــرده انــد. ایــن شــیوه مخصــوص شــیطان 
اســت کــه بشــر را بــه گنــاه هدایــت کــرده و او را درمانــده و لــرزان و ترســان رهــا مــی کنــد 
تا آمرزش طلب کند. ولی چرا باید هراسان باشیم زیرا که خداوند گفته است » به 
قوت من متمســک شــده و با من صلح کنید « )اشــعیا ۲7: 5(. هر وســیله ای برای 
تضعیف ما تدارک دیده شده است و هر تشویق و دلگرمی به ما اعطا شده است 

تــا بــرای غلبــه بــر ضعفهایمــان نــزد مســیح برویــم.  
مســیح جســم خــود را بــرای کفــاره و بازخریــد مــا ارزانــی داشــت تــا وارث خــدا 
شــده و بــه بشــر آزمونــی دیگــر داد. بنابرایــن قــادر اســت همــه آنانــی کــه بوســیله او بــه 
حضور خدا می آیند را بطور کامل نجات دهد و چون همیشه زنده است پیوسته 
در حضــور خــدا بــرای مــا وســاطت نمــوده و شــفاعت مــی طلبــد و ایــن حقیقــت را 
یــادآور مــی گــردد کــه تــاوان گناهــان مــا را بــه بهــای خــون خــود پرداختــه اســت )عبرانیان 
7: ۲5(. او بــا زندگــی بــی عیــِب خــود بــا فرمانبــرداری و بــا مــرگ بــر روی صلیــب بــرای 
بشر شفاعت طلبید. و حال نه تنها به بعنوان دادخواست کننده برای شفاعت، 
بمنظــور نجــات و رســتگاری مــا، بلکــه بــه عنــوان یــک فاتــح، پیــروزی خــود را ادعــا و 
اعــان مــی کنــد. کار قربانــی او کامــل گردیــد. و بعنــوان شــفیع مــا کاری را کــه خــود 
معیــن کــرده بــود، عملــی و بــه انجــام مــی رســاند. او بخــور و عطــردان را در حضــور 
خــدا بــا شایســتگی بــی عیــب و دعــای خــود نــگاه داشــته و اعترافــات و شــکرگزاری 
هــای امــت خویــش را نــزد او مــی آورد. او معطــر بــه رایحــه عدالــت خویــش، ایــن عطــر 
خوشبو را به خدا ارائه می نماید. پیشکش بطور کامل پذیرفته می شود و آمرزش، 

همــه خطاهــا را مــی پوشــاند. ]157[ 
مســیح خــود را بعنــوان جایگزیــن و ضامــن مــا در گــرو گذاشــت و از هیــچ کســی 
فروگــذاری و غفلــت نکــرد. او آن کســی اســت کــه نمــی توانســت ببینــد کــه بشــر در 
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معــرض ویرانــی ابــدی اســت. او جــان خــود را بــرای مــا فــدا کــرد و بــا ترحــم و دلســوزی 
بــه جانهایــی نگریســت کــه نمــی توانســتند خــود را نجــات بخشــند. 

او بــه نادمــان لــرزان نگریســته و دســت آنــان را خواهــد گرفــت. او آن کســی کهــاز 
طریــق کفــاره خــود بــرای بشــر ســرمایه معنــوی الیتناهــی را تــدارک دیــد از بــکار گرفتــن 
قــدرت خویــش بابــت مــا کوتاهــی نخواهــد کــرد. مــا مــی توانیــم گناهــان و رنجهــای خود 
را نــزد او ببریــم زیــرا کــه او مــا را دوســت دارد. هــر نــگاه و کام او اطمینــان و اعتمــاد مــا 
را نســبت بخــود جلــب مــی کنــد. او شــخصیت مــا را بــر اســاس اراده خویــش شــکل و 

فــرم خواهــد داد. 
همــه نیروهــای شــیطانی تــوان غلبــه بــر جانهایــی را کــه بــا ســادگی خــود را بپــای 
مســیح مــی اندازنــد ندارنــد. » او ضعیفــان را قــوت مــی بخشــد و ناتوانــان را قــدرت 

زیــاده عطــا مــی نمایــد « )اشــعیا 40: ۲۹(. 
اگــر گناهــان خــود را بــه او اعتــراف نمائیــم مــی توانیــم اطمینــان داشــته باشــیم 
کــه او مــا را مــی بخشــد و از هــر ناراســتی پــاک مــی ســازد )اول یوحنــا ۱: ۹(. بــه 
گناهانــت اقــرار کــن و بپذیــر کــه نســبت بــه خداونــد خــدای خــود یاغــی شــده ای 
)ارمیــا 3: ۱3( آنــگاه آب پــاک بــر شــما خواهــم ریخــت تــا از تمــام گناهانتــان پــاک 

شــوید )حزقیــال 36: ۲5(. 
ولی ما باید خود را بشناســیم، شــناختی که نتیجه آن ندامت و توبه باشــد پیش 
از اینکــه آمــرزش و آرامــش بیابیــم. فریســی هیــچ محکومیتــی از گنــاه حــس نکــرد. روح 
القدس نتوانست در او کار کند. جان او در خودباوری به تقوی و عدالت مانند زره 
و جوشــنی شــده بــود کــه تیرهــای خــدا کــه بدســت فرشــتگان خــوب هدفگیــری شــده 
بــود از نفــوذ و رخنــه بــه آن بــاز مانــد. تنهــا مــا خودمــان هســتیم کــه مــی دانیــم گناهکاریــم 
و مســیح مــی توانــد مــا را از گنــاه نجــات دهــد. مســیح گفــت » خداونــد مــرا برگزیــده تــا 
مــژده رحمــت او را بــه بینوایــان برســانم. او مــرا فرســتاده اســت تــا رنجدیــدگان را تســلی 
بخشــم و رهایــی را بــه اســیران و بینایــی را بــه نابینایــان اعــام نمایــم و مظلومــان را آزاد 
ســازم « )لوقــا 4: ۱٨(. ولــی » مــن آمــده ام تــا گناهــکاران را بــه توبــه دعــوت کنــم نــه 
آنانی را که خود را عادل و مقدس می پندارند « )لوقا 5: 3۱(. ما بایستی وضعیت 
واقعــی خــود را بشناســیم وگرنــه نمــی توانیــم نیــاز درخواســت کمــک از مســیح را حــس 
کنیــم. مــا بایســتی قصــور و ضعــف خــود را بفهمیــم وگرنــه نمــی توانیــم بــرای پنــاه گرفتــن 
فــرار کنیــم. مــا بایســتی درد زخمهــای خودمــان را حــس کنیــم و یــا اینکــه خواهــان شــفا 

و التیام نباشــیم. 
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خداونــد مــی فرمایــد » تــو گمــان مــی کنــی کــه ثروتمنــد هســتی و هــر چــه مــی 
خواهی بدون کم و کاست در اختیار داری. اما غافلی از اینکه بدبخت و بیچاره و 
بینوا و کور و عریان هستی. بنابراین به تو نصیحت می کنم که » از من طای ناب 
را بخــری، طایــی کــه بــا آتــش تصفیــه شــده اســت تــا ثــروت واقعــی را بدســت آوری « 
)مکاشــفه 3: ۱7-۱٨(. طایــی کــه در آتــش تصفیــه شــده اســت ایمانــی اســت کــه بــا 
محبــت کار مــی کنــد. تنهــا بدیــن طریــق مــا بــا خداونــد هماهنــگ خواهیــم شــد. مــا 
ممکــن اســت کــه فعــال باشــیم و زیــاد کار کنیــم امــا بــدون محبتــی کــه در قلــب مســیح 

ســاکن اســت هرگــز نمــی توانیــم جــزو خانــواده آســمانی بشــمار بیاییــم. ]159[
هیچ بشری نمی تواند خطاهای خود را درک کند. » هیچ چیز مانند دل انسان 
فریبــکار و شــرور نیســت کیســت کــه از آنچــه در آن مــی گــذرد آگاه باشــد؟ « )ارمیــا 
۱7: ۹(. لبهــا ممکــن اســت کــه فاکــت جانــی را بیــان کنــد کــه قلــب قــادر بــه تاییــد آن 
نیســت. در حالــی کــه از کمبــود روح بــا خــدا ســخن مــی گوئیــم، قلــب ممکــن اســت از 
خودبینــی و خــود بــزرگ بینــی مغــرور شــده باشــد. تنهــا یــک طریــق اســت کــه مــی تــوان 
به فهم حقیقی از » خود « یا » نفس « دســت یافت. ما باید به مســیح نظر کنیم. 
ایــن جهــل از اوســت کــه بشــر را بــه خــود بــزرگ بینــی و خــود عــادل پنــداری قائــم مــی 
ســازد. وقتــی کــه بــه پاکــی و اعتــای او تعمــق مــی کنیــم ضعــف و فاکــت و نقصهــای 
واقعــی خــود را خواهیــم دیــد. مــا خــود را از دســت رفتــه و نومیــد خواهیــم یافــت کــه 
ملبس به جامه ]خود عادل پنداری[ یا خود صالح پنداری شده و همانند گنهکاران 
دیگر خواهیم بود. ما می توانیم ببینیم که نجات و رستگاری ما نه از طریق خیریت 

و نیکویــی خودمــان بلکــه از طریــق فیــض ســرمدی خــدا حاصــل شــده اســت.   
دعــای باجگیــر شــنیده و اجابــت شــد زیــرا نشــان داد کــه تــوکل و اتــکای او بــه 
خدای قادر متعال است. نفس و » خودستایی « در نظر باجگیر چیزی جز شرم و 
خجالت نبود. از اینرو همه کسانی که در طلب خدا هستند باید شرمگینی خود را 
ببینند، بوسیله آن ایمانی که اتکاء بخود را منکوب و سرزنش می کند، وحاجتمندان 

بــه قــدرت ازلــی متمســک خواهنــد بــود. 
رعایــت هیچیــک از احــکام مذهبــی نمــی توانــد جایگزیــن ایمانــی ســاده بشــود. مــا 
تنهــا مــی توانیــم بــه مســیح اجــازه دهیــم تــا کار نجــات تکمیــل شــود. ســپس جــان بزبــان 
آمــده و خواهــد گفــت پــروردگارا قلــب مــرا لمــس کــن زیــرا کــه مــن فــردی ضعیــف و 
ناتوانــم. بگوئیــد کــه ایــن قلــب متعلــق بــه توســت. آنــرا تصفیــه و خالــص کــن زیــرا کــه من 
از عهــده آن عاجــزم. مــرا رســتگار کــن زیــرا ناتوانــم کــه خــود را رستگارســازم از اینــرو کــه 
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باطن ضعیف و غیرمسیحایی من ناتوان است. مرا در خود ذوب کن و به من شکل 
بــده و مــرا در فضایــی مقــدس و پــاک رفیــع گــردان درآن مکانــی کــه محبــت تــو غنــی و 

جــاری اســت و مــی توانــد جــان مــرا لبریــز ســازد. 
تنهــا در شــروع زندگــی مســیحی نیســت کــه تــرک نفــس حــادث مــی شــود. در هــر 
پیشــروی ]160[ بســوی ملکــوت خــدا ایــن امــر تکــرار مــی شــود. همــه کردارهــای خــوب 
وابســته بــه قدرتــی فراتــر از خودمــان هســتند. بنابرایــن نیــاز اســت تــا قلــب مــا بطــور 
دائمی دست نیاز بسوی خدا دراز کند که با اشتیاق و اقرار به گناه و فروتنی همراه 
باشــد. تنهــا بــا تــرک نفــس و تــوکل بــه مســیح مــی توانیــم در امنیــت، طــی طریــق کنیــم. 
هرچــه بــه مســیح نزدیکتــر شــویم و واضحتــر خلــوص صفــات او را تشــخیص دهیــم 
– بیشــتر مــی توانیــم بــه گناهانمــان پــی ببریــم و کمتــر بــه خودمــان اتــکا کنیــم. کســانی 
کــه ملکــوت، آنانــرا بعنــوان افــراد مقــدس تشــخیص دهــد، کســانی هســتند کــه بــه 
خودستایی و خودنمائی خاتمه داده اند. پطرس، رسول خادم و مبشر وفادار مسیح 
شد و به حد زیادی با نور و قدرت الهی عزت و احترام یافت و او در بنای کلیسای 
مســیح نقــش عمــده و فعالــی داشــت ولــی پطــرس هرگــز تجربــه ترســناک فروتنــی و 
تحقیــر را فرامــوش نکــرد – گنــاه او آمرزیــده شــد بــا ایــن حــال او بخوبــی فهمیــده بــود کــه 
ضعف شــخصیتی که باعث ســقوط او شــد تنها با فیض مســیح ترمیم یافته اســت. 

او در خــود هیــچ شــکوه وجالــی نیافتــه بــود. 
هیــچ یــک از حواریــون و انبیــا ادعــا نکــرد کــه بــی گنــاه اســت. آنــان مردانــی بودنــد 
کــه در کنــار منجــی زندگــی کردنــد. مردانــی کــه زندگــی را وقــف خــدا مــی کردنــد. 
مردانی که با نور و قدرت الهی عزت و قرب یافتند و به طبیعت و ذات گناهکار 
خویــش اعتــراف نمودنــد. آنــان برجســم اتــکا ننمودنــد و ادعایــی بــر عــادل بــودن و 
خــود محــوری نکردنــد ولیکــن بطــور کمــال و تمــام بــه عدالــت مســیح تــوکل کردنــد. و 

بــه همیــن طریــق همــه کســانی کــه بــه مســیح توســل دارنــد چنیــن مــی کننــد. 
بــا هــر قدمــی کــه در زندگــی مســیحی بــه پیــش مــی رویــم، توبــه و اســتغفار مــا 
عمقــی خواهــد گردیــد. او کســانی را کــه آمرزیــده اســت و بــه آنانــی کــه وی آنــان 
را امــت خویــش نامیــده اســت مــی گویــد » آنــگاه گناهــان گذشــته خــود را بــه یــاد 
خواهیــد آورد و بــرای کارهــای زشــت و قبیحــی کــه کــرده ایــد از خــود ]161[ متنفــر و 
بیــزار خواهیــد شــد « )حزقیــال 36: 3۱(. او مــی گویــد » مــن بــار دیگــر عهــد خــود 
را بــا تــو برقــرار خواهــم ســاخت تــا بدانــی کــه مــن خداونــد هســتم. مــن گناهانــت 
را خواهــم آمرزیــد و تــو بــا بیــاد آوردن آنهــا از خجالــت و شرمســاری دیگــر دهــان 
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خــود را نخواهــی گشــود « )حزقیــال ۱6: 6۲-63(.آنــگاه لبــان مــا بــرای خودســتایی 
بــاز نخواهــد شــد. مــا بایــد بدانیــم کــه کفایــت و شایســتگی هایمــان تنهــا در مســیح 
اســت. مــا مــی توانیــم اقــراِر پطــرِس رســول را سرمشــق خــود قــرار دهیــم. » اکنــون 
دیگــر بــرای مــن ثابــت شــده اســت کــه وجــود مــن بخاطــر ایــن طبیعــت نفســانی از 
ســر تــا پــا فاســد اســت. هــر چــه تــاش مــی کنــم نمــی توانــم خــود را بــه انجــام اعمــال 
نیکــو وادارم. مــی خواهــم خــوب باشــم امــا نمــی توانــم « )رومیــان 7: ۱٨(.» امــا 
خــدا نکنــد کــه مــن بــه ایــن گونــه مســایل افتخــار کنــم. تنهــا افتخــار مــن همانــا صلیــب 
خداونــد مــا عیســی مســیح اســت. بلــی بســبب همیــن صلیــب تمــام دلبســتگی 
هایــی کــه در ایــن دنیــا داشــتم مصلــوب شــد و از بیــن رفــت و مــن نیــز نســبت بــه 

گرایشــهای دنیــا مصلــوب شــدم و مــردم « )غاطیــان 6: ۱4(.
در هماهنگــی بــا ایــن تجربــه فرمــان داده شــد تــا » بکوشــید تــا بــا اعمالتــان نشــان 
دهیــد کــه نجــات یافتــه ایــد یعنــی بــا اطاعــت و احتــرام عمیــق بــا خــدا و دوری از 
هــر آنچــه کــه موجــب ناخشــنودی اوســت. زیــرا خــدا خــودش در وجــود شــما کار 
مــی کنــد تــا بتوانیــد بــا میــل و رغبــت او را اطاعــت نماییــد و اعمالــی را بجــا آوریــد 
کــه مــورد پســند اوســت « )فیلیپیــان ۲: ۱۲-۱3(. خداونــد بــه شــما نگفتــه تــا هــراس 
داشــته باشــید کــه او از انجــام وعــده هایــش قصــور خواهــد کــرد و یــا اینکــه صبــر 
و شــکیبایی او تمــام شــده و یــا رحــم و شــفقت او کاســته خواهــد شــد. هراســان 
باشــید مبــادا کــه اراده شــما بــر اراده مســیح فایــق آیــد مبــادا کــه خصوصیــات ارثــی 
و اکتســابی شــما زندگیتــان را کنتــرل کنــد. زیــرا خــدا خــودش در وجــود شــما کار 
مــی کنــد تــا بتوانیــد بــا میــل و رغبــت او را اطاعــت نماییــد و اعمالــی را بجــا آوریــد 
کــه مــورد پســند اوســت. کارهایتــان را بــدون غــر زدن و شــکایت انجــام دهیــد تــا 
کســی نتوانــد از شــما ایــراد بگیــرد شــما بایــد در ایــن دنیــای فاســد کــه پــر از افــراد 
نادرســت و نــا خلــف اســت همچــون فرزنــد خــدا پــاک و بــی عیــب باشــید و در 
میــان ایشــان ماننــد نــور بدرخشــید. بترســید مبــادا کــه نفســتان بیــن شــما و موالیتــان 
خللــی بوجــود آورد. هراســان باشــید مبــادا کــه اراده شــخصی بــه هــدف متعالــی کــه 
خداوند خواهان تکمیل آن اســت آســیب برســاند. از قدرت شــخصیتان بترســید. 
بترسید از اینکه مبادا دست خود را از دست مسیح رها کنید و از ادامه حرکت 

در مســیر زندگــی بــدون حضــور او هراســان باشــید.
مــا بایــد از هــر چیــزی کــه غــرور و خودمحــوری را در مــا تهییــج مــی کنــد اجتنــاب 
کنیم بنابراین باید از ستایشــها و تمجید های چاپلوســانه و متملقانه آگاه باشــیم. 
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بــا  بــا تملــق ســروکار دارد و همچنیــن  تملــق و چاپلوســی کار شــیطان اســت. او 
تهمت و افترا دست بگریبان است. پس او در پی تباه کردن جانهاست. آنانیکه 
]162[ بشــر را تمجیــد و تحســین مــی کننــد نماینــدگان شــیطانند. خادمــان مســیح 

بایــد هــر گونــه تعریــف و تمجیــد را از خــود دور ســازند. خودمحــوری و ســتایش از 
خــود بایــد بکنــاری گذاشــته شــود. تنهــا مســیح اســت کــه بایســتی مــورد تحســین و 
تجلیــل قــرار گیــرد. » ســپاس و ســتایش بــر او کــه مــا را محبــت مینمایــد و بــا خــون 

خــود مــا را شســت و از گناهانمــان طاهــر ســاخت « )مکاشــفه ۱: 5(.
غمگیــن  و  افســرده  زندگــی  باشــد  آن خداترســی وجودداشــته  در  کــه  زندگــی 
نیســت. ایــن فقــدان مســیح اســت کــه ســیما را غمگیــن کــرده و زندگــی را تاریکخانــه 
اشــباح مــی ســازد. آنانــی کــه از احتــرام بــه نفــس و ُحــب نفــس پــر شــده انــد نیــازی بــه 
اتحــاد شــخصی و زنــده بــا مســیح نمــی بیننــد. طبــل بــزرگ، صــدای بــزرگ مــی دهــد 
ولی توخالی اســت. بشــر بدنبال یک مذهب اشــرافی اســت. آنان خواهان قدم 
زدن در مســیری عریــض هســتند کــه خصوصیــات فــردی خــود را در آن معبــر بــه 
همــراه ببرنــد. ُحــب نفــِس آنــان عشــق بــه محبوبیــت در عامــه و عشــق بــه ســتایش و 
تمجیــد منجــی را از قلبهایشــان بــدور نــگاه داشــته اســت و بــدون منجــی افســردگی 
و حــزن خواهــد بــود. ولــی جانــی کــه مســیح در آن ســاکن باشــد سرچشــمه خوشــی 
و شــادمانی اســت. بــرای همــه کســانی کــه او را بپذیرنــد کام خــدا مفتــاح وجــد و 

شــادمانی اســت. 
» خــدای متعــال و مقــدس کــه تــا ابــد زنــده اســت چنیــن مــی گویــد: مــن در 
مکانهــای بلنــد و مقــدس ســاکنم و نیــز در وجــود کســی کــه روحــی متواضــع و توبــه 

کار دارد تــا دل او را زنــده ســازم و نیــروی تــازه بــه او بخشــم « )اشــعیا 57: ۱5(.
موســی در شــکاف صخــره ای خــود را بــرای دیــدن نــور جــال خــدا پنهــان کــرده 
بــود. وقتــی خــود را در شــکاف صخــره ای پنهــان کنیــم کــه مســیح مــا را بــا دســتهای 
سوراخ شده اش بپوشاند آنگاه می توانیم آنچه را که خدا به خادمان خویش می 
گویــد بشــنویم. خداونــد خــود را بــه مــا هماننــد موســی آشــکار خواهــد نمــود بعنــوان 
» خدای مهربان و رحیم، خدای دیر خشم و پر احسان، خدای امین که به هزاران 
نفــر رحمــت میکنــم و خطــا و عصیــان و گنــاه را مــی بخشــد « )خــروج 34: 7-6(.

کار رهایــی بــا نتایــج آن ســر و کار دارد کــه ]163[ بــرای بشــر مشــکل اســت تــا آنــرا 
تصــور کنــد. » خــدا بــرای دوســتداران خــود چیزهایــی تــدارک دیــده اســت کــه هیــچ 
انســانی هرگز ندیده و نشــنیده و به فکرش نیز خطور نکرده اســت « )اول قرنتیان 
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ســوی صلیــب  بــه  شــده  جــذب  مســیح  قــدرت  بــا  کــه  گناهــکاری  ۹(.بعنــوان   :۲
برافراشته می رود و در مقابل آن بخاک می افتد و این خلقتی تازه است. قلبی 
تــازه بــه او داده مــی شــود. او در مســیح عیســی خلقتــی تــازه اســت. قدوســیت 
بیــش از ایــن چیــزی طلــب نمــی کنــد. خداونــد خــود تطهیــر کننــده و عــادل کننــده 
کســی اســت کــه بــه عیســی ایمــان دارد )رومیــان 3: ۲6(. و » او کســی را کــه عــادل 
نمــود او را در شــکوه و جــال خویــش شــریک مــی ســازد « )رومیــان ٨:30(. حــس 
شــرمندگی از طریــق گنــاه عظیــم اســت و عظیــم تــر از آن عــزت و رفعــت از طریــق 
بــا تصویــر الهــی بهــره  بــرای انطبــاق  تــاش  بــرای بشــر،  محبــت آن رســتگارکننده. 
ای از گنــج آســمانی اســت. علــو قدرتــی کــه آنهــا را در مکانــی رفیــع تــر، حتــی از 

فرشــتگانی کــه هرگــز ســقوط نکــرده انــد قــرار خواهــد داد. 
» خداونــد کــه نجــات دهنــده و خــدای مقــدس اســرائیل اســت بــه او کــه از 
طــرف مــردم حقیــر و طــرد شــده و زیــر دســت حاکمــان قــرار گرفتــه اســت چنیــن 
مــی فرمایــد: وقتــی پادشــاهان تــرا ببیننــد بــه احتــرام تــو از جــای خــود برخواهنــد 
برخاســت و شــاهزادگان بــه تــو تعظیــم خواهنــد کــرد زیــرا مــن کــه خداونــد امیــن و 

خــدای مقــدس اســرائیل هســتم تــو را برگزیــده ام « )اشــعیا 4۹: 7(. 
» هــر کــس کــه بکوشــد تــا خــود را بــزرگ جلــوه دهــد خــوار خواهــد شــد امــا 

کســی کــه خــود را فروتــن ســازد ســربلند خواهــد گردیــد « )لوقــا ۱4: ۱۱(.
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۱4
آیا خداوند به داد 
برگزیدگان خود 
نخواهد رسید؟ 
این فصل بر اساس کتاب لوقا 1٨: 1-٨ تدوین گردیده است.

از  پیــش  زمانــی  انــدک  بــه  اشــاره  کــه  گفــت  مــی  ســخن  ای  دوره  از  مســیح 
بازگشــت ثانــی خــود دارد و از خطراتــی کــه پیروانــش بایــد از آن عبــور کننــد گفتگــو 
بایــد همیشــه دعــا کــرد و  بــه آن زمــان » مثلــی آورد در اینکــه مــی  بــا ارجــاع  کــرد. 

نورزیــد «.  کاهلــی 
مســیح گفــت: » کــه در شــهری داوری بــود کــه نــه تــرس از خــدا و نــه باکــی از 
انســان مــی داشــت. و در همــان شــهر بیــوه زنــی بــود کــه پیــش وی آمــده مــی گفــت 
داد مــرا از دشــمنم بگیــر. و تــا مدتــی بــوی اعتنــا ننمــود ولکــن بعــد از آن بــا خــود 
گفــت هــر چنــد از خــدا نمــی ترســم و از مــردم باکــی نــدارم لیکــن چــون ایــن بیــوه زن 
مــرا زحمــت مــی دهــد بــداد او مــی رســم مبــادا پیوســته آمــده مــرا برنــج آورد. خداونــد 
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گفــت بشــنوید کــه ایــن داور بــی انصــاف چــه مــی گویــد. و آیــا خــدا برگزیــدگان خــود 
را که شــبانه روز بدو اســتغاثه می کنند دادرســی نخواهد کرد اگر چه برای ایشــان 

دیرغضــب باشــد. بشــما مــی گویــم کــه بــزودی ایشــان را دادرســی خواهــد کــرد «.
آن قاضی که در اینجا به تصویر کشــیده شــد نه توجهی به حق ]165[ و حقوق 
داشــت و نــه ترحمــی بــه رنجدیــدگان. آن بیــوه زنــی کــه بــا اصــرار دادخواســت خــود 
را پیــش او آورد، بــا سرســختی رد شــد. او بارهــا و بارهــا نــزد قاضــی رفــت و بــا بــی 
احترامــی بــا او رفتــار شــده و از کرســی قاضــی رانــده شــد. قاضــی مــی دانســت کــه 
دالیــل آن زن بــر حــق اســت و مــی توانســت همــان بــار اول بــه داد او برســد ولــی او 
این کار را نکرد. او می خواســت تا قدرت اختیار و مســتبدانه خود را نشــان دهد 
و از اینکــه بیــوه زن بیهــوده در عجــز و البــه و التمــاس و درخواســت باشــد لــذت مــی 
بــرد. ولــی آن بیــوه زن درمانــده و دلســرد نشــد. علیرغــم ســهل انــگاری و بیرحمــی 
اینکــه قاضــی  تــا  ادامــه داد  بــه دادخواســت خــود  بــا ســماجت  بیــوه زن  قاضــی، 
موافقــت کــرد تــا بــه پرونــده اش رســیدگی کنــد. قاضــی گفــت » هــر چنــد از خــدا 
نمــی ترســم و از مــردم باکــی نــدارم لیکــن چــون ایــن بیــوه زن مــرا زحمــت مــی دهــد 
بــداد او مــی رســم مبــادا پیوســته آمــده مــرا برنــج آورد «. بــرای حفــظ آبــرو و جلوگیــری 
از گفتگوی عوام نسبت به بی انصافی و قضاوت یکطرفه اش، او به داد آن بیوه 

زن ثابــت قــدم رســید. 
» و خداونــد گفــت بشــنوید کــه ایــن داور بــی انصــاف چــه مــی گویــد. و آیــا خــدا 
برگزیدگان خود را که شــبانه روز بدو اســتغاثه می کنند دادرســی نخواهد کرد اگر 
چــه بــرای ایشــان دیرغضــب باشــد. بشــما مــی گویــم کــه بــه زودی ایشــان را دادرســی 
خواهــد کــرد «. مســیح در اینجــا مقایســه حــادی را بیــن قاضــی بــی انصــاف و خــدا 
ارائــه نمــود. قاضــی از روی خودخواهــی تســلیم درخواســت بیــوه زن شــد کــه از 
دســت اصرارهــای بیــوه زن خــاص شــود. قاضــی بــرای بیــوه زن احســاس ترحــم و 
دلســوزی نمــی کــرد و فاکــت و بیچارگــی او برایــش هیــچ بــود. حــال چقــدر رفتــار 
بــود. اســتغاثه هــای  بــا کســانی کــه در طلــب او هســتند متفــاوت خواهــد  خــدا 

نیازمنــدان و تنگدســتان بــا ترحــم ازلــی مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد. 
بــود.  داده  دســت  از  را  شــوهرش  رفــت،  قاضــی  نــزد  داوری  بــرای  کــه  زنــی 
پــس  بــود.  ثــروت از دســت رفتــه اش  یــاور بدنبــال مــال و  یــار و  بــی  تنگدســت و 
تــا خــود را  بــا خــدا قطــع شــد. او قــادر نبــود  بواســطه گنــاه بــود کــه رابطــه انســان 
نجــات دهــد. ولیکــن در مســیح اســت کــه بــه پــدر نزدیــک مــی شــویم. مقربــان بــرای 
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خدا عزیز هســتند. آن کســانی که از تاریکی بیرون کشــیده شــدند و در نور حیرت 
انگیــز او قــرار گرفتنــد تــا او را ســتایش و ماننــد نــور در تاریکــی جهــان بدرخشــند. 
]166[ قاضــی بــی انصــاف عاقــه ویــژه ای بــه دادخواســت بیــوه زن نداشــت کــه بــرای 

رســیدگی بــه درخواســت خــود ســماجت مــی ورزیــد. بــا ایــن وجــود بــرای رهــا کــردن 
خود از اســتغاثه رقت انگیز او به درخواســتش رســیدگی کرد و او را از شــر مدعی 
رهایــی داد. امــا خداونــد فرزنــدان خــود را بــا محبــت ازلــی دوســت دارد. بــرای وی 

عزیزتریــن چیــز در ایــن زمیــن کلیســایش مــی باشــد. 
» خــدای متعــال زمیــن را بیــن قومهــا تقســیم کــرد و مرزهــای آنــرا تعیــن نمــود 
ولــی قــوم اســرائیل را برگزیــد تــا ملــک او باشــد. او اســرائیل را در بیابــان خشــک 
)تثنیــه 3۲: ۹و۱0(.  کــرد «  مراقبــت  او  از  و  برگرفــت  در  را  او  یافــت  و ســوزان 
بــر شــما ظلــم  کــه  بــا قومهایــی  بــه مقابلــه  مــرا برگزیــده و  قــادر متعــال  » خداونــد 
و ســتم کــرده انــد فرســتاده اســت. کســی کــه بشــما آزار برســاند بــه خداونــد آزار 
رســانده اســت چــون شــما مثــل مردمــک چشــم خداونــد هســتید « )زکریــا ۲: ٨(. 
دعای بیوه زن: » بداد من برس «، » برایم قضاوت کن «، » داد مرا از دشمنم 
بگیر «، همگی معرف دعاهای فرزندان خداست. شیطان دشمن آنان است. او 
شاکی و تهمت زننده به برادران است آن کسی که روز و شب در مقابل خدا آنانرا 
متهــم مــی کند.)مکاشــفه ۱۲: ۱0(. او مداومــاً در حــال بــد جلــوه دادن و تهمــت زدن 
بــرای گمــراه کــردن و تخریــب امــت خداســت. و بمنظــور رهایــی از قــدرت شــیطان و 
نمایندگان اوست که حکایت مسیح به حواریون و پیروانش می آموزد تا دعا کنند. 
پیشگویی زکریا برای نشان دادن کار تهمت زننده شیطان است و کار مسیح 
در مقاومــت در برابــر متخاصمــان امــت خویــش. نبــی مــی گویــد » ســپس خداونــد 
در رویــا یهوشــع13 کاهــن اعظــم را بــه مــن نشــان داد کــه در حضــور فرشــته خداونــد 
ایســتاده بــود. شــیطان نیــز آنجــا در َســمت راســت فرشــته ایســتاده بــود و تهمــت 
هــای زیــادی بــه یهوشــع مــی زد. فرشــته خداونــد بــه شــیطان گفــت: ای شــیطان 
خداونــد تــرا محکــوم کنــد. خداونــد کــه اورشــلیم را بــرای خــود برگزیــده اســت تــو را 
محکــوم کنــد. یهوشــع ماننــد چــوب نیــم ســوخته ای اســت کــه از میــان آتــش بیــرون 
کشــیده شــده باشــد. یهوشــع بــا لبــاس کثیــف در حضــور فرشــته خداونــد ایســتاده 

بــود « )زکریــا 3: 3-۱(.
امــت خــدا در اینجــا معــرف مجرمــان در ]167[ دادگاه هســتند. یهوشــع بعنــوان 
کاهــن اعظــم در طلــب برکــت دادن امــت خویــش اســت کــه در مصیبــت عظیمــی 
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هســتند. در حالــی کــه او در مقابــل خــدا اســتغاثه مــی کنــد، شــیطان در ســمت 
متهــم  را  خــدا  فرزنــدان  او  اســت.  ایســتاده  او  خصــم  و  مدعــی  بعنــوان  راســت 
مــی کنــد. و مــی خواهــد هــر چقــدر کــه بتوانــد آنــان را بــد جلــوه بدهــد. او اعمــال 
بدکارانــه و نقــص آنــان را درمقابــل خــدا عنــوان مــی کنــد. او خطاهــا و قصــور آنــان 
را نشــان داده، بــه امیــد اینکــه بــه چشــم مســیح بــد جلــوه کــرده و درنیــاز عظیــم خــود 
کمکــی از او دریافــت نکننــد. یوشــع بعنــوان امــت خــدا تحــت محکومیــت بــوده و 
جامه کثیفی به تن دارد. او از گناِه امت خویش آگاه است و با نومیدی محنت 
مــی کشــد. شــیطان حــس تقصیــر را در او تشــدید مــی کنــد کــه نومیــد و سرگشــته 
شــود. بــا ایــن وجــود او بعنــوان دادرس و اســتدعا کننــده ایســتاده اســت درحالــی 

کــه شــیطان در مقابــل بعنــوان شــاکی بــر ضــد او ایســتاده اســت. 
کار شــیطان بعنوان تهمت زننده از آســمان آغاز شــد. این کار از زمان ســقوط 
انســان آغــاز شــد و ادامــه خواهــد ]168[ یافــت تــا اینکــه بــه پایــان تاریــخ جهــان نزدیــک 
شــویم. و شــیطان همانطــور کــه مــی بینــد کــه زمانــش کوتــاه شــده اســت، بــا شــدت 
بیشتری برای فریب و تخریب انسان کار می کند. او از این عصبانی و خشمگین 
بــه فرمــان خداونــد  بــر روی زمیــن حتــی در ضعــف و گنــاه خــود  اســت کــه مــردم 
حرمــت مــی نهنــد. او مصمــم اســت کــه نگــذارد تــا مــردم مطیــع خــدا باشــند. او از 
ناشایســتگی و بــی کفایتــی مــردم محظــوظ مــی شــود و بــرای هــر جانــی ابــزار و شــیوه 
ای بمنظــور گمراهــی دارد تــا آنــان را بــدام انداختــه و از خــدا جــدا ســازد. او در پــی 
متهــم کــردن و محکــوم کــردن خــدا و همــه کســانی اســت کــه بــا ترحــم و محبــت و 

بخشــش در تــاش بــرای اجــرا کــردن اهــداف او در ایــن جهــان هســتند. 
ظهــور جلــوه هــای قــدرت خــدا بــرای امــت خویــش خصومــت شــیطان را بــر 
مــی انگیــزد. هــر زمــان کــه خــدا از طــرف آنــان کار مــی کنــد، شــیطان و فرشــتگانش 
بــا تجدیــد قــوا بــرای تخریــب بشــر و برنامــه هــای خــدا نقشــه مــی کشــند. او نســبت 
بــه تمــام کســانی کــه مســیح، آنــان را قــوت مــی بخشــد حســادت مــی ورزد. هــدف 
او برانگیختــن شــرارت اســت و هنگامــی کــه توفیــق یافــت، خطاهــا و عیــب هــا را 
بــه گــردن وسوســه شــدگان مــی انــدازد. او بــه جامــه کثیــف و صفــات معیــوب آنــان 
اشاره می کند. او ضعف و نابخردی و گناه ناسپاسی و عدم تشبه به مسیح، که 
بــه رهایــی دهنــده بــی حرمتــی کــرد را خاطــر نشــان مــی ســازد. بــا همــه ایــن تواصیــف 
او اصــرار دارد تــا مباحثــه خــود را ثابــت کــرده و خــود را بــرای ویــران کــردن آنــان ُمحــق 
بدانــد. او تــاش مــی کنــد تــا جــان آنــان را بــا ایــن فکــر کــه درخواستشــان نومیدانــه 
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اســت، بــه هــراس بینــدازد و اینکــه لکــه ناپاکــی آنــان هرگــز نمــی توانــد شســته شــود. 
او امیــدوار اســت تــا ایمــاِن آنــان را تبــاه ســازد کــه تمامــاً تســلیم وسوســه هایــش 

بشــوند و از بیعــت بــا خــدا دســت بردارنــد. 
و  بدهــد.  را  شــیطان  یورشــهای  و  حمــات  جــواب  توانــد  نمــی  خــدا  امــت 
هنگامــی کــه بخــود نظــر مــی اندازنــد مایــوس مــی شــوند. ولیکــن دادخواســت خــود 
را بــه نــزد حامــی و وکیــل مدافــعِ الهــی مــی برنــد. آنــان بــا شایســتگِی منجــی خــود 
شــفاعت مــی طلبنــد. » در زمــان حاضــر نیــز خــدا از همیــن راه گناهــکاران را بــه 
حضــور خــود مــی پذیــرد زیــرا عیســی مســیح گناهــان ایشــان را برداشــته اســت « 
)رومیــان 3: ۲6(. فرزنــدان خــدا بــا اطمینــان بســویش فریــاد بــر مــی آورنــد ]169[ تــا 
تهمــت هــای شــیطان را ســاکت کننــد و شــیوه هــای او را باطــل ســازند. آنــان دعــا 
مــی کننــد کــه » داد مــرا از دشــمنم بگیــر « و بــا اســتدالل و قــدرت صلیــب مســیح 

آن تهمــت زننــده گســتاخ را ســاکت مــی کننــد. 
تــرا محکــوم کنــد.  بــه شــیطان گفــت ای شــیطان خداونــد  » فرشــته خداونــد 
 :3 )زکریــا  کنــد «  محکــوم  را  تــو  برگزیــده  خــود  بــرای  را  اورشــلیم  کــه  خداونــد 
۲(.هنگامــی کــه شــیطان خواســت تــا امــت خــدا را بــا تباهــی کشــانیده و آنــان را 
ویــران ســازد مســیح مداخلــه نمــوده و میانجــی شــد. گرچــه آنــان مرتکــب گنــاه شــده 
بودنــد بــا ایــن حــال مســیح، گنــاه آنــان را بــر خــود گرفــت. او قــوم را ماننــد چــوب نیــم 
ســوخته از آتــش بیــرون کشــید. مســیح بــا طبیعــت بشــری خویــش، بــا انســان پیونــد 
دارد در حالــی کــه از طریــق طبیعــت الهــی خویــش بــا خــدای ســرمدی نیــز در ارتبــاط 

اســت. در میانــه مهلکــه، مــددکار فــرا رســیده و خصــم مغلــوب مــی شــود. 
» یهوشــع بــا لبــاس کثیــف در حضــور فرشــته خداونــد ایســتاده بــود. فرشــته بــه 
کســانی کــه آنجــا ایســتاده بودنــد گفــت: لبــاس کثیــف او را از تنــش در آوریــد. بعــد 
رو بــه یهوشــع کــرده گفــت ببیــن گناهــان تــرا برداشــته ام و اینــک لبــاس نــو را بــه تــو مــی 
پوشــانم. ســپس گفــت یــک عمامــه تمیــز هــم بــر ســرش بگذاریــد در حالــی کــه فرشــته 
خداونــد ایســتاده بــود بــه او یــک عمامــه تمیــز هــم دادنــد. آنــگاه فرشــته خطــاب بــه 
یهوشع گفت که خداوند قادر متعال چنین می فرماید: اگر از قوانین من اطاعت 
کنــی و هــر آنچــه بــه تــو مــی گویــم انجــام دهــی تــو را سرپرســت خانــه خــود مــی ســازم 

و بــه تــو اجــازه مــی دهــم مثــل ایــن فرشــته هــا بحضــور مــن بیایــی « )زکریــا 3: 7-3(.
بــا وجــود معایــب امــت خــدا، مســیح از توجهــات خــود بــرای مراقبــت از آنــان 
دســت بــر نخواهــد برداشــت. او قــدرت دارد تــا جامــه آنــان را عــوض کنــد. او جامــه 
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هــای کثیــف را در مــی آورد ]170[ و بــر تــن توبــه کننــدگان و ایمانــداران ردای عدالــت 
خویــش را مــی گــذارد و در دفتــر اعمــال آنــان مــی نویســد کــه آمرزیــده شــده انــد. او 
اقــرار مــی کنــد کــه آنهــا متعلــق بــه او هســتند. شــیطان بــه عنــوان دشــمن آنــان نشــان 
داده مــی شــود کــه فریبــکار و تهمــت زننــده اســت. خداونــد برگزیــدگان خــود را 

داوری مــی کنــد. 
بلکــه  اســت  شــیطان  شــامل  تنهــا  نــه  بســتان «  دشــمنم  از  مــرا  » داد  دعــای 
را  آنــان  شــخصیت،  تــرور  و  تخریــب  بــا  تــا  برانگیختــه  را  آنــان  او  کــه  نمایندگانــی 
وسوســه و امــت خــدا را نابــود کننــد. کســانی کــه تصمیــم گرفتــه انــد تــا فرامیــن خــدا 
را اطاعــت کننــد بــا تجربــه خواهنــد فهمیــد کــه دشــمنانی دارنــد کــه بــا قدرتــی پنهانــی 
کنتــرل مــی شــوند. ایــن دشــمنان در هــر قــدم بطــور دائــم و باعــزم راســخ بــه مســیح 
حملــه مــی کننــد بــه قــدری کــه هیــچ بشــری قــادر بــه درک آن نیســت. حواریــون و 
پیــروان مســیح ماننــد ســرور خویــش بــا وسوســه هــای پیاپــی تعقیــب مــی شــوند. 

کام مقــدس وضعیــت جهــان را اندکــی پیــش از رجعــت ثانــی مســیح تشــریح 
مــی کنــد. یعقــوب رســول حــرص و جــوری کــه شــایع خواهــد شــد را بــه تصویــر مــی 
کشــد. او مــی گویــد » و اینــک شــما ای ثروتمنــدان توجــه کنیــد. گریــه و زاری نماییــد 
زیــرا باهــای وحشــتناکی در انتظــار شماســت. از هــم اکنــون ثروتتــان تبــاه شــده و 
لباســهای گرانبهایتــان را نیــز بیــد خــورده اســت. شــما در ایــن دنیــای زودگــذر طــا و 
نقره می اندوزید غافل از اینکه با این کار برای خود در روز قیامت مجازات ذخیره 
مــی کنیــد. زیــرا همانگونــه کــه طــا و نقــره تــان را زنــگ خــورده اســت آتــش نیــز بــدن 
شــما را خواهــد خــورد. گــوش فــرا دهیــد. بــه نالــه کارگرانــی کــه بــرای شــما کار کــرده 
انــد گــوش فــرا دهیــد. کارگرانــی کــه فریبشــان دادیــد و مزدشــان را نــداده ایــد. نالــه 
هــای ایشــان تــا بــه آســمان بــاال رفتــه و بــه گــوش خــدای متعــال رســیده اســت. شــما 
سالهای عمر خود را در این دنیا به خوشگذرانی و عیش و نوش گذراندید و مانند 
گوســفندان پــرواری شــده ایــد کــه بــرای روز ذبــح آمــاده مــی باشــند. شــما انســان بــی 
گنــاه را کــه قــادر بــه دفــاع از خــود نبــود محکــوم کردیــد و کشــتید « )یعقــوب 5: 6-۱(.

ایــن تصویــِر موجــود، مربــوط بــه امــروز اســت. انســان هــا بــا اســتفاده از هــر نــوع جــور 
و اجحــاف، تــوده هــای بســیار بــزرگ مــال و ثــروت را مــی اندوزنــد، در حالــی کــه فریــاد 

هــای بشــر گرســنه و قحطــی زده بــه حضــور خــدا مــی آیــد. 
» انصــاف را زیــر پــا گذاشــته ایــم، عدالــت را از خــود رانــده ایــم، حقیقــت را در 
کوچــه هــا انداختــه ایــم و صداقــت را بــه بوتــه فراموشــی ســپرده ایــم. راســتی از بیــن 
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رفتــه اســت و هــر کــه ]171[ بخواهــد از ناراســتی دوری کنــد مــورد ســرزنش واقــع مــی 
شــود )اشــعیا 5۹: ۱4-۱5(. ایــن واقعــه در زندگــی مســیح و زمانــی کــه در زمیــن بــود 
بــه وقــوع پیوســته بــود. او نســبت بــه فرامیــن خــدا وفــادار بــود و ســنتهای بشــری را 
که بجای احکام خدا متعالی شــده بود، بکنار زد. بدین خاطر از او متنفر شــده و 
او را کشتند. در اینجا تاریخ تکرار شده است. احکام و سنت های بشری باالتر 
از احــکام خــدا قــرار گرفتــه اســت و کســانی کــه نســبت بــه احــکام خــدا وفادارنــد 
خــوار شــمرده شــده و جفــا مــی بیننــد. مســیح بخاطــر وفــاداری بــه خــدا و رعایــت 
ســبت بــه کفرگوئــی متهــم شــده بــود. آشــکارا او را گفتنــد کــه )جــن گیــر( شــده و 
اهریمــن او را تحــت تســلط خــود دارد و او را بعنــوان بعــل زبــوب متهــم ســاخته و 
محکــوم نمودنــد. مشــابه همیــن رفتــار، پیــروان مســیح نیــز متهــم گردیــده و بــد جلــوه 
داده شــدند. بنابرایــن شــیطان امیــدوار اســت تــا آنــان را بــه گنــاه هدایــت کنــد و 

خــدا را بــی حرمــت ســازد. 
صفت و شــخصیت قاضی در تمثیل که نه ازخدا هراســی داشــت و نه باکی 
از انســان داشــت، توســط مســیح حکایــت شــد تــا نشــان دهــد کــه توســط چــه نــوع 
قضاوتی محکوم و کشته خواهد شد و این که او بزودی در حضور شاهدان محاکمه 
خواهــد گردیــد. او بــرای امــت خویــش مــی خواهــد تــا در تمــام زمانهــا درک کننــد کــه 
در ایام مصیبت چه مقدار کم می توان به حاکمان و یا قاضیان زمینی وابستگی 
و اعتمــاد داشــت. اغلــب امــت برگزیــده خــدا بایــد در مقابــل بلندپایــگان وصاحــب 
منصبــان حکومتــی بــرای محاکمــه و قضــاوت حاضــر شــوند. صاحــب منصبانــی کــه 
کام خدا کتاب راهنما و مرجع مشورتی آنان نیست و در عوض، پیرو خواهش 
نــا مقــدس خــود هســتند.  و  تادیــب نشــده  انگیــزه هــای  لجــام گســیخته و  هــای 
در تمثیــل قاضــی بــی انصــاف، مســیح بــه مــا نشــان داد کــه چــه بایــد کنیــم. » آیــا 
خــدا بــه داد قــوم خــود کــه شــبانه روز بــه درگاه او دعــا و التمــاس مــی کننــد نخواهــد 
رســید؟ «. مســیح بعنــوان الگــوی مــا هیــچ کاری بــرای اثبــات بــی گناهــی و یــا رهایــی 
خــود نکــرد. او عریضــه خــود را بــه خــدا ســپرد. از همیــن رو مــردم بخاطــر ایــن کــه خــود 

را برهاننــد نبایــد اتهــام بزننــد یــا محکــوم کننــد و یــا بــه زور متوســل شــوند. 
هنگامــی کــه مشــکلی پیــش مــی آیــد، بنظــر غیــر قابــل توضیــح مــی آیــد و مــا نبایــد 
اجــازه دهیــم تــا آرامشــمان بهــم خــورد. هرچنــد ممکــن اســت تــا بــا بــی انصافــی بــا 
مــا رفتــار شــود، ولــی نبایــد بگذاریــم تــا بطــور احساســی بــا موضــوع برخــورد کنیــم. بــا 
تشــدید روح ]172[ انتقــام، مــا بــه خــود آســیب مــی رســانیم. مــا اعتمــاد خــود را در خــدا 
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زایــل و ضایــع مــی کنیــم و باعــث محــزون شــدن روح القــدس مــی گردیــم. در کنــار مــا 
شاهدی وجود دارد، پیام آوری آسمانی که بر ضد خصم برخواهد خاست. او ما 
را با پرتوهای درخشــاِن خورشــیِد عدالت احاطه خواهد کرد که شــیطان نمی تواند 

بــه آن نفــوذ کنــد. او نمــی توانــد ازحفــاظ نــور مقــدس خــدا عبــور کنــد. 
در حینــی کــه شــرارت در جهــان توســعه مــی یابــد، هیچیــک از مــا نبایــد خــود را 
فریــب داده، ســرمان را در زیــر بــرف کنیــم و بگوئیــم کــه مشــکلی نخواهیــم داشــت. 
ولــی ایــن مشــکات هســتند کــه مــا را بــه بــارگاه الهــی هدایــت مــی کننــد. مــا مــی 

توانیــم در طلــب مشــاوره بــا آن حکمــت ازلــی باشــیم. 
پــروردگار مــی فرمایــد » هنگامــی کــه در مشــکات هســتید مــرا بخوانیــد، مــن 
مشــکات شــما را نجــات خواهــم داد و شــما مــرا ســتایش خواهیــد کــرد « )مزامیــر 
50: ۱5(. او از مــا دعــوت مــی کنــد تــا سرگشــتگی هــا و نیازهایمــان را بــه او بگوئیــم 
و همچنیــن نیازمــان بــه مــدد الهــی را بازگــو کنیــم. او مــی فرمایــد کــه در دم دعــا 
کنیــد. بــه محــض اینکــه بــا مشــکلی روبــرو شــدید بایــد درخواســت و اســتدعای خــود 
را خالصانــه و صمیمانــه بگوئیــم. بــا دعاهــای مبــرم خــود شــهادت مــی دهیــم کــه 
تــوکل و اعتمــاد مــا بــر خداســت. حــس نیــاز مــا را هدایــت خواهــد کــرد تــا بــا اشــتیاق 
دعــا کنیــم و پــدر آســمانی مــا بــا تضــرع و درخواســت مــا تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد. 
اغلــب کســانی کــه از ســرزنش و عیبجویــی یــا جفــا رنــج مــی برنــد بــه ایــن فکــر 
مــی کننــد کــه خــدا رهایشــان کــرده اســت. فکــر مــی کننــد کــه در دیــدگان انســان هــا 
کــم اهمیــت و حقیرنــد. و در ظاهــر امــر تصــور مــی کننــد کــه دشمنانشــان همیشــه 
بــر آنــان مســتولی مــی شــوند. ولــی نگذاریــد کــه ضمیــر و باطــن آنــان شکســته شــود. 
مســیح، آن کســی کهدر عوض آنها رنج کشــید و رنج ها و مصیبتهایشــان را تحمل 

کــرد، آنــان را فرامــوش و رهــا نکــرده اســت. 
فرزنــدان خــدا تنهــا و بــی دفــاع رهــا نشــده انــد. دعاهــا دســتهای آن قادرمتعــال 
را بحرکــت در خواهــد آورد. » ایشــان همگــی بــه خــدا ایمــان داشــتند بــه همیــن 
جهــت توانســتند در جنگهــا پیــروز شــوند ممالــک را تســخیر کننــد عدالــت را در 
مملکــت خــود اجــرا نماینــد و وعــده هــای خــدا را دریافــت کننــد. ایشــان در چــاه 
بــا ایمانــی کــه  شــیران آســیبی ندیدنــد. و در میــان شــعله هــای آتــش نســوختند. 
داشــتند از خطــر شمشــیر جــان ســالم بــدر بردنــد و پــس از درماندگــی و بیمــاری 
نیــروی تــازه یافتنــد در جنــگ نیــز بــا شــجاعت تمــام ســپاهیان دشــمن را تــار و مــار 

]173[ )عبرانیــان ۱۱: 34-33(.  کردنــد « 
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اگــر زندگــی خــود را وقــف خدمــت بــه او کنیــم هرگــز در موقعیتــی قــرار نخواهیــم 
گرفــت کــه خداونــد بــرای آن چیــزی مهیــا نکــرده باشــد. در هــر وضعیتــی کــه باشــیم 
هدایتگــری داریــم کــه مــا را راهنمائــی مــی کنــد. پریشــانی مــا هــر چقــدر کــه باشــد 
– هــر چــه کــه در انــدوه و محرومیــت و تنهایــی باشــیم، مشــاور مطمئنــی داریــم 
کــه دوســِت همــدل و همــدرد ماســت. چنانچــه دراثــر نــا آگاهــی و جهــل، مرتکــب 
اشــتباهی بشــویم و پایمــان بلغــزد، مســیح مــا را رهــا نخواهــد کــرد. او بــا صدایــی 
واضــح و شــفاف مــی گویــد » مــن راه و راســتی و حیــات هســتم. هیچکــس نــزد پــدر 
جــز بــه  وســیلة مــن نمی آیــد « )یوحنــا 14: 6(. شــخص فقیــر و درمانــده از او کمــک 

بخواهــد او را خواهــد رهانیــد « )مزامیــر 7۲: ۱۲(.
خداوند اعان می نماید که او به کسانی که به او نزدیک شوند و با وفاداری 
او را خدمــت کننــد ]174[ حرمــت و عــزت خواهــد داد. » ای خداونــد تــو کســانی 
را کــه بــه تــو تــوکل دارنــد و در عــزم خــود راســخند را در آرامــش کامــل نــگاه خواهــی 
داشــت « )اشــعیا 26: ٣(. دســتان آن قــادر متعــال مــا را بــه جلــو هدایــت خواهــد 
کــرد. خداونــد مــی فرمایــد رو بــه جلــو بــه پیــش برویــد و مــن شــما را یــاری خواهــم 
رســاند. ایــن بــرای جــال نــام مــن اســت کــه شــما بطلبیــد و دریافــت خواهیــد کــرد. 
مــن درمقابــل کســانی کــه شکســت شــما را ببیننــد حرمــت داده خواهــم شــد. آنــان 
بــا شــکوه ظفــر خواهنــد یافــت. » هــر چقــدردر دعــا  خواهنــد دیــد کــه کام مــن 

بخواهیــد خواهیــد یافــت بشــرطی کــه ایمــان داشــته باشــید « )متــی 21: 22(. 
بگذاریــد کســانی کــه مصیبــت دیــده یــا بــه آنــان بــی عدالتــی شــده نــزد خــدا فریــاد 
بــر آورنــد. از کســانی کــه قلبهایشــان ماننــد فــوالد ســخت اســت روی بگردانیــد. 
نــزد خــدا  نــادم  بــا دلــی  بــه خالــق خــود بگوییــد. کســی کــه  و درخواســت خــود را 
بــرود رانــده نمــی شــود. هیــچ دعــای خالصانــه ای بیهــوده نخواهــد بــود. در میــان 
ســرودهای ســماوی، خداونــد فریادهــا و تضــرع ضعیــف تریــن افــراد بشــر را مــی 
شــنود. مــا خواســته هــای قلبــی خــود را در نهانــگاه هــا بیــان مــی کنیــم، در هنــگام 
بــه  مــا  کنیــم و کام  مــی  دعــا  مــی کشــیم  نفــس  کــه  راه، در حینــی  در  قــدم زدن 
بــارگاه پادشــاه گیتــی خواهــد رســید. دعاهــای مــا ممکــن اســت بــا گوشــهای بشــری 
غیــر مســموع باشــد ولــی در ســکوت عقیــم نخواهنــد مانــد. هیــچ چیــزی نمــی توانــد 
خواهــش هــای جــان را غــرق کنــد. غریــو دعــای مــا بلندتــر از ســر و صــدای خیابــان 
و باالتــر از سراســیمگی جمعیــت بــه بــارگاه هــای آســمانی صعــود خواهــد کــرد. ایــن 

خداســت کــه مــا بــا وی ســخن مــی گوئیــم و دعاهــای مــا را مــی شــنود. 
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ندهیــد  راه  بــدل  هــراس  نیســتید،  الیــق  کــه  کنیــد  مــی  احســاس  کــه  شــمایی 
کــه درخواســت خــود را بــه خــدا بســپارید. وقتــی کــه مســیح بــرای گناهــان جهــان 
جانســپاری کــرد او متعهــد شــد تــا بــه درخواســت هــر جانــی رســیدگی کنــد. » در 
جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه 
مــا قربانــی شــود، آیــا همــه چیزهــا را بــه مــا نخواهــد بخشــید؟ « )رومیــان ٨: ٣2(. 
آیــا او کام فیــض بخــش خــود را بــرای تشــویق و تقویــت مــا عملــی نخواهــد کــرد؟

مسیح هیچ چیزی را بیشتر از این نمی خواهد تا میراث خود را از قلمرو شیطان 
رهایی بخشــد. ولی قبل از اینکه از قدرت )ظاهری( و بیرونِی شــیطان رهایی یابیم، 
]175[ بایســتی از قــدرت )باطنــی( و درونــِی آن رهــا شــویم. خداونــد ســختی هایــی را 

بــر مــا روا مــی دارد بخاطــر اینکــه او و مســیح را بشناســیم، تــا اینکــه از دنیــوی بــودن و 
از خودخواهــی و از تندخویــی و صفــات غیــر مســیحایی تطهیــر شــویم. خداونــد بــرای 
جانهــای مــا عمیقــاً رنــج مــی کشــد. خداونــد مــی خواهــد تــا او و مســیح را بشناســیم 
و از اعمــاق دل بخواهیــم تــا از ناپاکــی هــا و پلشــتی هــا تطهیــر شــویم و بــا ســختی هــا 
در کــوره آتــش، خالــص تــر و مقــدس تــر و شــادتر بیــرون بیاییــم. اغلــب بــا جانهایــی 
تبــاه و بــا خودخواهــی، وارد بوتــه آزمایــش مــی شــویم امــا در بحرانهــا و آزمایــش هــای 
ســخت بــا شــکیبایی مــی توانیــم صفــات الهــی را منعکــس کنیــم. هنگامــی کــه هــدف 
او در مصیبــت هــا کامــل گردیــد » او از حــق تــو دفــاع خواهــد کــرد و خواهــد گذاشــت 

حقانیــت تــو ماننــد روز روز روشــن بــر همــه آشــکار شــود « )مزامیــر 37: 6(.
نبایــد هیــچ هراســی بخــود راه داد مبنــی بــر ایــن کــه خداونــد از دعاهــای امــت 
باعــث  هــا  آزمــون  و  کــه وسوســه  اســت  ایــن  تــرس  خویــش غافــل خواهــد شــد. 

نومیــدی شــده و از مداومــت در دعــا بکاهــد. 
منجی، ترحم الهی را به زن کنعانی آشکار نمود. وقتی که اندوِه او را دید، قلب 
او تحــت تاثیــر قــرار گرفــت. او خواهــان ایــن بــود تــا بــه او تضمیــن آنــی بدهــد کــه دعــای 
او شــنیده شــده اســت، ولــی او مــی خواســت تــا بــه حواریــون خــود درســی بیامــوزد و 
زمانــی بنظــر رســید کــه نــدای قلــب آزرده او مــورد غفلــت واقــع گردیــده اســت. وقتــی 
کــه ایمــان او آشــکار شــد، او بــا کام ستایشــگر خــود ســخن گفــت و خــدا او را بــا آن 
عطیــه ارزشــمندی کــه درخواســت کــرده بــود راهــی نمــود. حواریــون هرگــز ایــن درس 
را فرامــوش نکردنــد و در کام مکتــوب گردیــد کــه دعــای مصرانــه نتیجــه خواهــد داد. 

ایــن  مــادر گذاشــت.  بــود کــه اســتقامت در دعــا را در قلــب آن  ایــن مســیح 
مســیح بــود کــه بــه آن بیــوه زن جــرات و عــزم راســخ داد تــا در برابــر قاضــی دادخواهــی 
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و تظلــم کنــد. ایــن مســیح بــود کــه قرنهــا پیــش، در مبــارزه ای اســرارآمیز در یبــوق بــه 
یعقــوب الهــام کــرد تــا بــا پشــتکاری مشــابه ایمــان داشــته باشــد. و او بــه اعتمــادی کــه 

خــود آنــرا القــاء کــرده بــود اجــر خواهــد داد. ]176[ 
بــا عدالــت  قــدس آســمانی( ســاکن اســت  یــا  کــه در حــرم مطهــر)  آن کســی 
داوری می کند. خشنودی او بیش از سپاه فرشتگانی که بارگاه او را احاطه کرده 
انــد بــر امــت خویــش اســت کــه بــا وسوســه هــا در دنیــای گنــاه آلــود در ســتیز نــد. 
جهــان نادیــده و کهکشــان هــا بــه زمیــن کــه در برابــر کائنــات او ماننــد غبــاری 
اســت، بــا عاقــه و توجــه نگریســته زیــرا مســیح قیمــت عظیمــی را بــرای زندگــی جــان 
هــای ایــن جهــان داد. رهایــی بخــش جهــان، زمیــن را بــا گــره هــای آگاهــی و فراســت 
بــه ملکــوت پیونــد زده اســت زیــرا کــه نجــات یافتــگاِن خداونــد در زمیــن هســتند. 
ملکوتیــان همچنــان از زمیــن بازدیــد مــی کننــد همانگونــه کــه بــا ابراهیــم و موســی 
قــدم زده و صحبــت کردنــد. در میانــه فعالیتهــای روزمــره در شــهرهای بــزرگ، در 
میانــه جمعیــت انبــوه، – در مراکــز تجــاری کــه از صبــح تــا شــام مــردم طــوری عمــل 
مــی کننــد کــه گویــی کار و ورزش و تفریــح زندگــی و چیــز دیگــری نیســت و بــه فکــر 
خــدا نیســتند – جائــی کــه واقعیتهــای نادیــده کمتــر مــورد تعمــق و اندیشــه قــرار مــی 
گیرنــد – حتــی در چنیــن حالتــی ملکــوت آســمان مراقبیــن قدوســی دارد کــه مراقــب 
مــردم هســتند. مامــوراِن نامرئــی وجــود دارنــد کــه گفتــار و کــردار بشــر را ماحظــه 
مــی کننــد. در هــر گردهمایــی بــرای کار یــا تفریــح در هــر جماعتــی بــرای عبــادت، 
شــنوندگان بیشــتری از آنچــه کــه چشــمان طبیعــی مــی بیننــد وجــود دارنــد. گاهــی 
اوقــات کروبیــان آســمانی پــرده هایــی را کــه جهــان نادیــده را پنهــان کــرده انــد کنــار 
مــی زننــد تــا افــکار مــا بتوانــد از عجلــه و شــتاب زندگــی رهــا شــده و توجــه کننــد کــه 
شــاهداِن نادیــده ای در هــر چــه کــه مــی گوئیــم و یــا انجــام مــی دهیــم، حضــور دارنــد. 
مــا بایــد بهتــر از آنچــه مــی کنیــم ماموریــت فرشــتگان مراقــب خــود را درک کنیــم. 
صحیــح خواهــد بــود تــا متوجــه باشــیم کــه در همــه کارهایمــان همــکار و مراقــب 
آســمانی داریــم. لشــکریان ناپیــدای نــور و قــدرت، بــه فروتنــان و افتــادگان کــه بــه 
وعــده هــای خــدا ایمــان دارنــد توجــه مــی کننــد. کروبیــان و فرشــتگان در قــوت برتــری 
بــار – در ســمت راســت او  بــار، ده هــزار و هــزاران و هــزاران  دارنــد – ده هــزار 
ایســتاده انــد » )زیــرا فرشــته هــا فقــط روح هایــی خدمتگــزار هســتند و بــرای کمــک 
دریافــت  را  الهــی  نجــات  مایلنــد  کــه  مــی شــوند  از کســانی فرســتاده  و مراقبــت 

نماینــد « )عبرانیــان ۱: ۱4(. ]177[
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بواســطه ایــن فرشــتگان، گفتــار و کــردار فرزنــدان بشــر در دفتــر اعمــال ثبــت مــی 
شــوند. هــر عمــل ظالمانــه یــا بــی انصافــی بــه امــت خــدا کــه همگــی از طریــق قــدرِت 

ُعّمــال اهریمنــی ســبب رنجــش و آزار شــده انــد در آســمان ثبــت مــی گردنــد. 
» و آیــا خــدا برگزیــدگان خــود را کــه شــبانه روز بــدو اســتغاثه مــی کننــد دادرســی 
نخواهــد کــرد اگــر چــه بــرای ایشــان دیرغضــب باشــد. بشــما مــی گویــم کــه بــزودی 

ایشــان را دادرســی خواهــد کــرد «.
» پس به هر قیمتی که شده ایمانتان را به خداوند از دست ندهید زیرا پاداش 
عظیمــی درانتظــار شماســت. اگــر مــی خواهیــد کــه خــدا بــه وعــده خــود وفــا کنــد الزم 
اســت کــه شــما نیــز بــا کمــال صبــر و بردبــاری خواســت خــدا را انجــام دهیــد. زیــرا 
همانطور که کام خدا می فرماید بازگشت او چندان دور نیست « )عبرانیان ۱0: 
35-37(. » و امــا شــما ای بــرادران عزیــز کــه بــرای بازگشــت خداونــد عیســی مســیح 
روزشــماری مــی کنیــد صبــر داشــته باشــید و ماننــد کشــاورزی باشــید کــه تــا پائیــز بــرای 
برداشــت محصــول پـُـر ارزش خــود صبــر مــی کنــد. پــس شــما نیــز صبــر داشــته باشــید و 

یقیــن بداریــد کــه خداونــد بــزودی بازخواهدگشــت « )یعقــوب 5:7-٨(. 
بردبــاری خــدا حیــرت انگیــز اســت. بــه داوری گفتــه شــده اســت تــا صبــر کنــد17 در 
حینــی کــه رحمــت بــرای گناهــکاران طلــب بخشــش مــی کنــد. » ســلطنت خداونــد بــر 
عــدل و انصــاف اســتوار اســت « )مزامیــر ۹7: ۲(. » خداونــد دیــر غضــب اســت « 
امــا » قــدرت او عظیــم اســت و آنــرا مــی تــوان در گردبادهــای وحشــتناک و طوفانهــای 

شــدید مشــاهده کــرد. ابرهــا خــاک زیــر پــای او هســتند « )ناحــوم ۱: 3(. 
دنیا در تخطی نسبت به فرامین خدا جسور و گستاخ شده است. بشر بخاطر 
شکیبایی بی حد وی، امور و اقتدار او را زیر پا گذاشته است. آنان در ظلم و جور از 
یکدیگــر ســبقت گرفتــه و از یکدیگــر حمایــت مــی کننــد و مــی گوینــد » خــدا چطــور مــی 
دانــد؟ و آیــا حضــرت اعلــی علــم دارد؟ « )مزمــور 7٣: 11(. ولــی مــرزی وجــود دارد کــه 
نمــی تواننــد از آن عبــور کننــد. و زمــان آن نزدیــک اســت کــه بــه مــرز تعیــن شــده خواهنــد 
رسید. حتی االن تقریباً از مرز بردباری خدا عبور کرده اند که محدوده ]178[ فیض او 
مــی باشــد کــه محــدوده رحمــت اوســت. خداونــد پابمیــان خواهــد گــذارد تــا از حرمــت 

خویــش دفــاع کنــد و امــت خویــش را رهــا ســازد. و بــی انصافــی را ســرکوب کنــد. 
بشــر در زمــان نــوح بــه احــکام خــدا بــی توجهــی کــرد تــا اینکــه تقریبــاً همــه یادبودهــای 
خالــق از زمیــن محــو شــد. بــی انصافــی و شــرارت آنهــا بــه حــد اعلــی رســید کــه خداونــد 

ســیل آبهــا۱8 را بــر زمیــن جــاری ســاخت و ســاکنین بــدکار را از آن پــاک ســاخت. 
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در هــر دوره ای از اعصــار خداونــد بطریقــی عمــل نمــود. وقتــی کــه بحرانــی ســر 
رسید او خود را آشکار نمود و پادرمیانی کرد تا نقشه های شیطان را بر ما سازد. او 
در میان قومها و خانواده ها و افراد بروز بحرانهایی را مجاز ســاخت تا که شــفاعت 
هــای او مــورد توجــه قــرار گیــرد. پــس او آشــکار کــرد کــه ایــن خداســت کــه احــکام خــود را 

ابقــا مــی نمایــد و از امــت خویــش حمایــت مــی کنــد. 
در ایــن زمــان شــرارت متــداول گردیــده و مــا بایــد بدانیــم کــه آخریــن بحــران بــزرگ 
در شــرف وقــوع اســت. وقتــی کــه مقاومــت در برابــر احــکام خــدا تقریبــاً جهانــی شــده 
اســت، وقتــی کــه امــت او مــورد ظلــم واقــع شــده و بــه همنــوع خــود مصیبــت وارد مــی 

ســازد، آنــگاه خداونــد مداخلــه خواهــد کــرد. 
زمــان آن نزدیــک شــده اســت کــه او خواهــد گفــت: » ای قــوم مــن بــه خانــه 
هــای خــود برویــد و درهــا را پشــت ســر خــود ببندیــد. مــدت کوتاهــی خــود را پنهــان 
کنید تا غضب خدا بگذرد. زیرا خداوند از آسمان می آید تا مردم دنیا را بسبب 
گناهانشــان مجــازات کنــد. زمیــن تمــام خونهــای ریختــه شــده را آشــکار خواهــد کــرد 
و دیگــر اجســاد کشــته شــدگان را در خــود پنهــان نخواهــد کــرد « )اشــعیا 26: 20 و 
21(. مردمانــی کــه ادعــا مــی کننــد مســیحی هســتند ممکــن اســت در حــال حاضــر 
کاهبــرداری کــرده و بــه فقیــران ســتم کننــد. آنــان ممکــن اســت کــه از بیــوه و یتیــم 
دزدی کننــد. آنــان ممکــن اســت نفــرت شــیطانی خــود را رهــا ســازند زیــرا نمــی تواننــد 
ضمیــر و باطــن امــت خــدا را کنتــرل کننــد ولــی بخاطــر همــه ایــن چیزهــا خداونــد 
آنــان را محاکمــه خواهــد کــرد. » زیــرا بــر کســی کــه در ایــن دنیــا رحــم نکــرده اســت 
رحــم نخواهــد شــد امــا اگــر نســبت بــه مــردم رحیــم بــوده باشــید، آنــگاه رحمــت الهــی 
بــر داوری او چیــره خواهــد شــد « )یعقــوب ۲: ۱3(. از اینــرو دیــری نخواهــد پائیــد 
کــه در برابــر داوِر زمیــن خواهنــد ایســتاد ]179[ تــا حســاب همــه رنــج و دردهایــی را 
کــه بــرای جســمها و جانهــا ایجــاد کردنــد پــس بدهنــد. آنــان ممکــن اســت الحــال 
تهمتهای دروغ بزنند. آنان ممکن است کسانی را که خداوند برای خدمت تعین 
نمــوده اســت اســتهزاء کننــد. آنــان ممکــن اســت ایمانــداران را بــه زنــدان بســپارند 
و آنهــا را بــه زنجیــر کشــیده، تبعیــد کننــد یــا بــه قتــل برســانند. امــا بــرای هــر درد و 
ناراحتــی و هــر اشــکی کــه ریختــه شــد، آنــان بایــد پاســخگو باشــند. خداونــد ســزای 
ایــن گناهانشــان را دو برابــر خواهــد داد. در رابطــه بــا بابــل، ســمبل کلیســای مرتــد 
او، بــه خادمــان خــود مــی گویــد » زیــرا گناهانــش تــا فلــک بــر روی هــم انباشــته شــده 
اســت. از اینــرو خداونــد آمــاده اســت تــا او را بــه مجــازات جنایــت هایــش برســاند. 

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   133 1/31/19   4:13 PM



1٣4  |  پندهای مسیح

پس برای کارهای زشــتش دو چندان به او ســزا دهید. آنهمه جامهای شــکنجه که 
بــرای دیگــران پــر کــرد دو برابــر بخــودش بنوشــانید « )مکاشــفه ۱٨: 6-5(.

از آفریقــا– هنــد– چیــن– جزیــره هــا– از ســرزمینهای باصطــاح مســیحی، فریــاد 
نالــه هــای بشــر بــه آســمان برخاســته اســت. آن فریادهــا دیــری نخواهــد پائیــد تــا پاســخ 
داده شــوند. خداونــد زمیــن را از فســادهای اخاقــی پــاک خواهــد ســاخت – نــه بــا 

آبهــای دوران نــوح بلکــه بــا دریــای آتــش کــه بــا هــر وســیله بشــری اطفــا نخواهــد شــد. 
» آن فرستاده آسمانی که لباس کتان بر تن داشت در ادامه سخنانش گفت 
تــو برخواهــد برخاســت.  بــه حمایــت از قــوم  در آن زمــان فرشــته اعظــم میکائیــل 
ســپس چنــان دوران ســختی پیــش خواهــد آمــد کــه در تاریــخ بشــر بــی ســابقه بــوده 
اســت امــا هــر کــه از قــوم تــو اســمش در کتــاب خــدا نوشــته شــده باشــد رســتگار 

خواهــد شــد « )دانیــال ۱۲: ۱(.
مســیح از بــرج و باروهــا – از خیمــه هــا – از ســیاهچالها – از داربســت هــا – از 
کوههــا و بیابانهــا– از غارهــای زمیــن و حفــره هــای دریاهــا فرزنــدان خــود را جمــع آوری 
خواهــد نمــود. آنــان در ایــن زمیــن، تهیدســت و مظلــوم و رنجــور بودنــد. میلیونهــا نفــر 
بــا بدنامــی در قبــر هــا گــذارده شــدند زیــرا کــه از تســلیم شــدن بــه دعوتهــای شــیطان 
ســر بــاز زدنــد. فرزنــدان خــدا توســط دادگاههــای بشــری بــه بدتریــن شــیوه مجــازات و 
محکــوم شــدند. ولــی آنــروز نزدیــک اســت کــه »  خداونــد خــود داوری کنــد  « )مزامیــر 
50: 6(. ]180[ » و مــرگ را بــرای همیشــه نابــود خواهــد کــرد. خداونــد هــر اشــکی را از 
چشــمها پــاک خواهــد کــرد و ننــگ قــوم خــود را از روی تمــام زمیــن برخواهــد داشــت. 
این را خدا فرموده است « )اشعیا  25: ٨(. سپس احکام زمینی معکوس خواهند 
شــد. » ســپس بــه هــر یــک از ایشــان ردایــی ســفید دادنــد و گفتنــد کــه کمــی دیگــر نیــز 
اســتراحت کننــد تــا همقطارانشــان کــه بایــد ماننــد ایشــان بخاطــر خدمــت بــه عیســی 
مسیح شهید گردیدند به جمع آنان بپیوندند « )مکاشفه 6: 11( » ای مردم اورشلیم 
شــما قــوم مقــدس خــدا و نجــات یافتــگان خداونــد نامیــده خواهیــد شــد و اورشــلیم 
شــهرمحبوب خــدا و شــهر مبــارک خداونــد خوانــده خواهــد شــد « )اشــعیا 6۲: ۱۲(. 
هرمشــکلی کــه در ایــن زندگــی بــا آن روبــرو شــدند – هــر چیــزی کــه از دســت 
دادنــد– هــر جفایــی کــه کشــیدند – حتــی از دســت دادن زندگــی دنیــوی – فرزنــدان 
خــدا بوفــور غرامــت و پــاداش دریافــت خواهنــد نمــود. » و روی او را خواهنــد دیــد و 

نــام او روی پیشــانی شــان نوشــته خواهــد بــود « )مکاشــفه ۲۲: 4(. 
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۱5
نشست و برخاست 

با گناهکاران
این فصل بر اساس کتاب لوقا 15: 1-10 تدوین گردیده است.

 وقتــی کــه باجگیــران و گناهــکاران در اطــراف مســیح جمــع شــدند علمــای دیــن 
یهــود نارضایتــی خــود را ابــراز نمودنــد. و گفتنــد چــرا ایــن مــرد بــا گناهــکاران نشســت 

و برخاســت مــی کنــد و بــا آنهــا غــذا مــی خــورد. 
بــا ایــن اتهــام آنــان بطــور تلویحــی گفتنــد کــه مســیح دوســت دارد تــا بــا گناهــکاران 
و فرومایــگان همنشــینی کنــد و ایــن ایــراد گیــری، بــی احساســی و بــی تفاوتــی و بــد 
اندیشــی نســبت بدیگــران شرارتشــان را اثبــات مــی کــرد. علمــای یهــودی از عیســی 
نــا امیــد بودنــد و ســوالهایی را از ســر حســادت و لجاجــت مطــرح مــی کردنــد: چــرا 
ایــن مــرد بــا ایــن خصوصیــات متعالــی بــا مــا علمــای دینــی نمــی آمیــزد و روشــهای 
تعلیمی ما را دنبال نمی کند؟ چرا او بدون تظاهر و بی ریا در میان همه طبقات 
مــردم رفــت و آمــد مــی کنــد؟ آنــان مــی گفتنــد اگــر او یــک نبــی حقیقــی اســت پــس 
بایــد بــا آنــان همخوانــی داشــته باشــد و بایــد بــا باجگیــران و گناهــکاران آنطــور کــه 
ســزاوارند رفتــار کنــد. ایــن مســئله باعــث شــده بــود کــه ایــن باصطــاح کانتــر هــا و 
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1٣6  |  پندهای مسیح

قیــم هــای جامعــه کــه مســیح بطــور پیوســته بــا آنــان در ســتیز بــود را بیمنــاک نمایــد. و 
بــا ایــن حــال خلــوص و پاکــی مســیح، شــیوه زندگــی آنــان را محکــوم و مذمــوم کــرده بــود 
تــا جایــی کــه آنــان را خشــمگین ســاخته و ایــن ســوال را مطــرح کننــد کــه چــرا او بایــد بــا 
مطــرودان جامعــه همــدردی و همنشــینی کنــد. آنــان بــا شــیوه او موافــق نبودنــد. آنــان 
خــود را در روحانیتــی متعالــی و درفرهیختگــِی تهذیــب شــده ای مــی انگاشــتند، ولــی 

الگــوی زندگــی مســیح، خودپســندی باطنــی آنــان را هویــدا کــرد.  ]186[
در بیــن جماعــِت حاضــر، کســانی بودنــد کــه فقــط بــه علمــای یهــود بــه دیــده 
تحقیــر و اهانــت مــی نگریســتند و هرگــز در کنیســه دیــده نشــده بودنــد ولــی بــرای 
شــنیدن ســخنان عیســی ازدحــام نمــوده و تمــام توجــه آنــان مجــذوب کام او بــود و 
ایــن مســئله آنــان را بشــدت خشــمگین ســاخته بــود. کاتبــان و فریســیان تنهــا خــود را 
در حضــور بــی آالیــش مســیح محکــوم و مذمــوم حــس مــی کردنــد. چطــور ممکــن بــود 
کــه باجگیــران و گناهــکاران تــا چنیــن حــد مســحور و مجــذوب عیســی شــده باشــند؟

علمــای یهــود و فریســیان نفهمیدنــد کــه پاســخ ســواالت آنــان در همــان کلماتــی 
بــا  » او  بودنــد:  آورده  زبــان  بــه  آمیــز  اتهــام  و  موهــن  بصــورت  کــه  اســت  نهفتــه 
گناهــکاران نشســت و برخاســت مــی کنــد «. جانهایــی کــه نــزد عیســی آمــده بودنــد 
در محضــر او احســاس مــی کردنــد کــه گریــز و خاصــی از ســیاهچال گنــاه وجــود 
دارد. فریســیان ریــاکار تنهــا )عــوام و گناهــکاران( را تحقیــر و محکــوم مــی کردنــد 
ولی مسیح همان گناهکاران را بعنوان فرزندان خدا سام می داد. او در واقع از 
خانــه پدرآســمانی دور بــود ولــی قلــب خــدا را فرامــوش نکــرده بــود. و همــان نکبــت و 
گنــاه آنــان را بیشــترمورد توجــه و دلســوزی و شــفقت خــدا قرارمــی داد. و پــدری کــه 
از او منحــرف و ســرگردان شــده بودنــد مشــتاق تــر خواهــان آنــان بــود و بــا فــداکاری 

عظیمتــری در تــاش بــرای نجــات آنــان بــود. 
معلمیــن اســرائیل از طومارهــای مقــدس همــه چیــز را آموختــه بودنــد و غــرور 
و افتخــار آنــان ایــن بــود کــه حافــظ و مفســر طومــار هــا هســتند. آیــا داود ننوشــته 
کــرده » ماننــد گوســفند گمشــده ســرگردان  گنــاه مرگبــار ســقوط  در  کــه  بــود – 
هســتم. بیــا و مــرا در یــاب زیــرا غامــت دســتورات تــو را فرامــوش نکــرده اســت « 
آشــکار  گناهــکاران  بــرای  را  خــدا  محبــت  نبــی  میــکاه  آیــا   .)۱76  :۱۱۹ )مزامیــر 
نکــرده و نگفتــه بــود: » خدایــی مثــل تــو نیســت کــه گنــاه را ببخشــد. تــو گناهــان 
بازمانــدگان قــوم خــود را مــی آمــرزی و تــا ابــد خشــمگین نمــی مانــی چــون دوســت 

داری رحــم کنــی « )میــکاه 7: ۱٨(.
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نشست و برخاست با گناهکاران  |  1٣7

گوسفند گمشده
مســیح در ایــن زمــان بــا کام مقــدس بــه مخاطبیــن خــود متذکــر نشــده بــود. و مــی 
خواســت تــا آنــان ازتجربیــات زندگــی پیرامــون خــود اســتفاده کننــد. دشــت پهنــاور در 
شــرق اردن مراتــع زیــادی را بــرای گلــه هــا فراهــم آورده بــود و در میــان گلــوگاه هــا و بــر 
روی تپــه هــاِی پوشــیده از درخــت بســیاری ]187[ از چوپانــان ســرگردان در جســتجوی 
گوســفندان گــم شــده بودنــد تــا آنانــرا بــه گلــه بازگرداننــد. در جمعیــت اطــراف مســیح، 
چوپانان و مردانی وجود داشتند که پولهای خود را در گله داری سرمایه گذاری کرده 
بودند و همگی می توانستند قدردان تمثیل باشند. » اگر یکی از شما صد گوسفند 
داشته باشد و یکی از آنها از گله دور بیفتد و گم شود چه می کند؟ « )لوقا 15:4(. 
عیســی گفــت ایــن جانهایــی را کــه شــما خــوار مــی شــمارید جــزو دارایــی هــا و 
مایملــک خــدا هســتند. هــم از طریــق خلقــت و هــم از طریــق رهایــی بخشــیدن بــه او 
تعلق دارند و در نظر او همه با ارزش هستند. همانطور که چوپان گوسفند خود را 
دوســت دارد و نمــی توانــد آرام و قــرار داشــته باشــد کــه حتــی یکــی از گوســفندانش را 
از دســت داده باشــد پــس بــه مراتــب در درجــه و حــدی باالتــر، خداونــد هــر فــرد مطــرود 
و رانده شده ای را دوست دارد. بشر ممکن است دعوی محبت او را نپذیرد. آنان 
ممکــن اســت از او دور و ســرگردان شــده باشــند و ممکــن اســت ســرور دیگــری بــرای 
خــود انتخــاب کــرده باشــند. بــا ایــن وجــود همگــی متعلــق بــه خــدا هســتند و او مایــل 
اســت تا آنهایی را که متعلق به او هســتند را بازیابد. او می گوید » مثل یک شــبان 
واقعی مراقب گله ام خواهم بود و گوسفندانم را از آن نقاطی که در آن روز تاریک 

و ابــری پراکنــده شــده بودنــد جمــع کــرده بــر مــی گردانــم « )حزقیــال 34: ۱۲(. 
در ایــن تمثیــل، چوپــان در جســتجوی یــک گوســفند گمشــده مــی گــردد – آخریــن 
گوسفندی که باید شمرده شود. پس بهمین طور اگر یک جان گمشده باقی مانده 

باشــد، مســیح بــرای او نیــز جــان خــود را خواهــد داد. 
گوســفندی کــه از گلــه دور افتــاده باشــد درمانــده تریــن خواهــد بــود. و بایــد توســط 
چوپــان مــورد جســتجو قــرار گیــرد زیــرا کــه آن گوســفند نمــی توانــد بــه تنهایــی راه خــود را 
پیدا کرده و برگردد. پس جانی که از خدا دور افتاده مانند گوسفند گمشده درمانده 
اســت. غیــر از اینکــه محبــت الهــی بــرای نجــات او آمــده باشــد، او هرگــز نخواهــد 

توانســت راه خــود را بســوی خــدا پیــدا کنــد. 
بــه  تفــاوت  بــی  گمشــده،  گوســفندانش  از  یکــی  کــه  بفهمــد  چوپانــی  هــرگاه 
گوســفندانش نمــی نگــرد و چنیــن بگویــد: » مــن نــود و نــه گوســفند دیگــر دارم و برایــم 
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دردســر ســاز اســت تــا بــرای یــک گوســفند گمشــده ]188[ خــود را دچــار ســختی کنــم. 
وقتــی بازگشــت در آغــل را بــاز میکنــم و اجــازه میدهــم تــا وارد شــود «. 

نه اینطور نیســت. به محض اینکه گوســفند گم و ســرگردان شــود چوپان نگران و 
مشوش خواهد شد. او گله را بارها می شمارد. وقتی که مطمئن شد که گوسفند 
گمشــده اســت خــواب و اســتراحت از او رخــت بــر مــی بنــدد. چوپــان آن نــود و نــه 
گوســفند را در آغــل رهــا کــرده و در پــی گوســفند ســرگردان و گمشــده بــراه مــی افتــد. 
هــر چــه شــب تاریــک تــر و هــوا طوفانــی شــود راه مخاطــره آمیــز تــر شــده و بــر اضطــراب 
چوپــان افــزوده تــر مــی گــردد و او شــدیدتر بــه جســتجو مــی پــردازد. او بــه هــر تاشــی 

دســت مــی زنــد تــا آن گوســفند گمشــده را پیــدا کنــد. 
چــه آســایش خاطــر و فراغتــی خواهــد بــود کــه اولیــن صــدای گمشــده اش را از 
دور بشــنود. در پــی صــدا از ارتفاعــات تنــد بــاال مــی رود، بــه لبــه پرتــگاه رفتــه و جــان 
خود را به خطر می اندازد. بنابراین هر چه بیشتر به جستجو می پردازد و در حالی 
کــه صــدا ضعیفتــر مــی شــود مــی اندیشــد کــه گوســفندش در حــال ُمــردن اســت. 
باالخــره تــاش او نتیجــه داده و گوســفند گمشــده پیــدا مــی شــود. و چوپــان گمشــده 
اش را بخاطــر اینکــه او را دچــار کلــی دردســر شــده اســت ســرزنش و تنبیــه نمــی کنــد. 
او را بــا تازیانــه بــه حرکــت در نمــی آورد و حتــی ســعی نمــی کنــد تــا او را بــه خانــه 
هدایــت کنــد. اگــر زخمــی شــده باشــد بــا خوشــحالی آن مخلــوق لــرزان را بــر دوش 
گــذارده بــا دســتانش مــی گیــرد و او را محکــم بــه ســینه اش مــی چســباند کــه گرمــای 
قلبــش بــه او حیــات بخشــد. و بــا شــکرگزاری از اینکــه تاشــش بــرای جســتجو بیهــوده 

نبــوده، گوســفند را بــه آغــل بــاز مــی گردانــد. 
خــدا را شــکر کــه تصویــر داســتانی کــه از جلــوی چشــمانمان عبــور کــرد طــوری نبــود 
که چوپان با ناراحتی و بدون گوسفند بخانه بازگردد. تمثیل از عدم موفقیت سخن 
نمی گوید بلکه از توفیق و شادی در بازیابی مژده می دهد. در اینجا ضمانت الهی 
وجــود دارد کــه حتــی، از یــک گوســفند گمشــدۀ آغــل خــدا چشــم پوشــی و صــرف نظــر 
نمــی شــود. حتــی یکــی بــدون مــدد رهــا نخواهــد شــد. هــر کســی کــه تســلیم شــود تــا 

بازخریــد شــود مســیح او را از چــاه فســاد و از خارهــای گنــاه نجــات خواهــد داد.
باشــی.  کــرده  بــدی  چــه  اگــر  بــاش حتــی  امیــدوار  و  دلیــر  مایــوس،  انســان  ای 
َمیَندیــش کــه شــاید خــدا خطاهایــت را بخشــیده ]189[ و اجــازه داری تــا بــه محضــر او 
راه بیایــی. خداونــد، اولیــن کمــک را بــه تــو نمــود. در حالــی کــه بــر علیــه او در طغیــان 
بــودی، او بــرای جســتجوی تــو رهســپار شــد. بــا قلــب رئــوف چوپــان، او نــود و نــه را 

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   138 1/31/19   4:13 PM



نشست و برخاست با گناهکاران  |  1٣9

رهــا کــرده و بــه بیابــان رفــت تــا آنچــه را کــه گــم کــرده بــود بیابــد. جــان، کوفتــه و زخمــی 
شــده و در حــال مــردن بــود و وی دســتان خــود را بــدور او حلقــه زده و بــا محبــت و 

شــادمانی بــه محلــی امــن بــرد. 
توســط یهودیــان اینطــور تعلیــم داده شــده بــود کــه قبــل از اینکــه محبــت خــدا 
آنــان اســتغفار عملــی  بایــد توبــه کنــد. از نظــر  شــامل حــال کســی شــود، آن فــرد 
اســت کــه از طریــق آن لطــف بهشــت شــامل حــال انســان مــی شــود. و ایــن طــرز 
اندیشــه بــود کــه فریســیان را بــه تعجــب در حیــرت و خشــم فــرو بــرده کــه: » ایــن 
مــرد بــا گناهــکاران نشســت و برخاســت مــی کنــد «. مطابــق بــا نظرفقهــی علمــای 
یهــود و فریســیان، مســیح نبایــد هیچیــک از آنانــی را کــه توبــه نکــرده اند،بحضــور 
خــود بپذیــرد.  ولــی در تمثیــل گوســفند گمشــده، مســیح تعلیــم مــی دهــد کــه نجــات 
و رســتگاری از طریــق جســتجوی مــا در پــی خــدا نیســت بلکــه از طریــق جســتجوی 
خــدا در پــی ماســت. » کســی فهیــم نیســت، کســی طالــب خــدا نیســت. همــه 
گمــراه و جمیعــاً باطــل گردیده انــد. نیکــوکاری نیســت یکــی هــم نــی « )رومیــان ٣: 
11 و 12(. مــا توبــه نمــی کنیــم بخاطــر اینکــه خــدا مــا را دوســت داشــته باشــد، ولــی 

او محبــت خویــش را بــه مــا آشــکار مــی کنــد تــا اینکــه بتوانیــم توبــه کنیــم.
وقتــی کــه گوســفند گمشــده ســرانجام بــه خانــه آورده شــد چوپــان از خوشــحالی 
نغمــه شــادی ســرداد. او دوســتان و همســایگان خــود را صــدا مــی زنــد و بــه آنــان مــی 
گویــد »  بــا مــن بــه شــادی بپردازیــد زیــرا کــه گوســفند گمشــده ام را یافتــم  «. از اینــرو 
وقتــی کــه گوســفند گمشــده توســط چوپــان اعظــم پیــدا شــود، زمیــن و آســمان در 

شــکرگزاری و شــادمانی بهــم خواهنــد پیوســت. 
» بــه همیــن صــورت بــا توبــه یــک گناهــکاِر گمــراه و بازگشــت او بســوی خــدا، در 
آســمان شــادی بیشــتری رخ مــی دهــد تــا بــرای نــود و نــه نفــر دیگــر کــه گمــراه و ســرگردان 
نشــده اند « )لوقا ۱5: 7(. مســیح گفت: شــما فریســیان خود را برگزیدگان بهشــت 
مــی دانیــد. شــما فکــر مــی کنیــد کــه ]190[ بــا انصــاف و عدالــت خیالــی خــود رســتگار 
شــده ایــد. فرشــتگان آســمان بــه ایــن گمشــدگان عاقمندنــد کــه شــما آنــان را خــوار 
شــمرده و از خــود مــی رانیــد. شــما وقتــی کــه یکــی از ایــن جانهــا نــزد مــن مــی آیــد لــب 
بــه گایــه گشــوده و آنــان اســتهزاء مــی کنیــد ولــی بدانیــد کــه فرشــتگان وجــد و شــادی 

خواهنــد نمــود و نغمــه ظفــر از بــارگاه ازلــی طنیــن مــی انــدازد. 
علمــای یهــود مــی گفتنــد هنگامــی کــه فــردی بــر علیــه خــدا گنــاه ورزیــده و نابــود 
مــی شــود، در آســمان شــادمانی خواهــد بــود ولــی عیســی تعلیمــی متفــاوت از آنــان 
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ارائــه نمــود کــه بــرای خــدا نابــودی و هاکــت کاری عجیــب اســت. کــه بموجــب آن 
تمامــی ملکــوت آســمان دربازگشــت جانــی کــه او آنــرا شــبیه خــود خلــق کــرده اســت 

شــادی خواهــد کــرد. 
وقتــی کــه فــرد گمشــده و سرگشــته در گنــاه، در طلــب بازگشــت بــه خداســت، او 
بــا انتقــاد و ســرزنش و بــی اعتمــادی مواجــه خواهــد شــد. کســانی هســتند کــه شــک و 
تردیــد خواهنــد داشــت کــه آیــا توبــه او اصیــل و واقعــی اســت یــا نــه و پــچ پــچ کــرده مــی 
گوینــد کــه » او در ایمــان ثبــات نــدارد و بــاور نمــی کنــم کــه آیــا او پایــدار خواهــد بــود «. 
ایــن افــراد کار خــدا را انجــام نمــی دهنــد بلکــه بــه کار شــیطان عمــل مــی کننــد کــه تهمــت 
زننده به برادران است. در تمام انتقاد ها و عیبجویی های بدشان امیدوار هستند تا 
جانها را از امید به خدا دلسرد کنند. باشد که توبه کننده از گناه، به شادی ملکوت 
آسمان برای بازگشتش بیندیشد زیرا که گمگشته بود و حال پیدا شده است. باشد 
تــا در محبــت خــدا بیاســاید و بــه او تکیــه کنــد و در هیــچ مــوردی نومیــد نشــود حتــی اگــر 

توســط افرادی همانند فریســیان مورد تحقیر و بدگمانی قرار گرفته باشــد. 
علمــای یهــود، تمثیــل مســیح را فهمیدنــد کــه اشــاره بــه باجگیــران و گنهــکاران 
حکایــت  بــا  مســیح  داشــت.  عمیقتــری  مفهــوم  و  معنــی  تمثیــل  ولیکــن  داشــت 
گوســفند گمشــده نــه تنهــا بــه افــراد گناهــکار اشــاره مــی کنــد بلکــه اشــاره بــه جهانــی 
بــا گنــاه تبــاه و ویــران شــده اســت. ایــن جهــان در برابــر کائنــات و  مرتــد دارد کــه 
بــارگاه خــدا ماننــد ســر ســوزنی کوچــک اســت بــا ایــن حــال، ایــن جهــان کوچــک 
نــه  نــود و  تــر از  انحطــاط یافتــه – گوســفنده گمشــده ای اســت – کــه ارزشــمند 
تایــی اســت کــه از آغــل جــدا نشــده انــد. مســیح آن فرمانــروای محبــوب در بــارگاه 
آســمانی ]191[ از شــکوه آســمانی خــود کــه در کنــار پــدر داشــت دســت کشــید تــا کــه 
جهــان گمشــده را نجــات دهــد. بدیــن منظــور او نــود و نــه جهــان و کهکشــانهای بــی 
گنــاه کــه او را دوســت داشــتند را رهــا کــرد و بــه ایــن جهــان آمــد » تــا بــرای خطاهــا 
مــا آزار  بــی انصافــی هــا و شــرارتهای  و تقصیــرات مــا مجــروح شــود « و » بــرای 
ببینــد « )اشــعیا 5٣: 5(. خداونــد و فرزنــد خویــش، از بازگشــت گوســفندی کــه 

گــم مــی شــود خوشــحال مــی شــوند.    
» ببینیــد خــدای پــدر چقــدر مــا را دوســت دارد کــه مــا را فرزنــدان خــود خوانــده 
اســت و همینطــور نیــز هســتیم. امــا مــردم دنیــا ایــن مطلــب را درک نمــی کننــد زیــرا 
خــدا را آنطــور کــه هســت نمــی شناســند « )اول یوحنــا 3: ۱(. و مســیح فرمــود: 
» همانطــور کــه تــو مــرا بــه ایــن جهــان فرســتادی مــن نیــز ایشــان را بــه میــان مــردم 
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میفرســتم  « )یوحنــا 17: 1٨(؛ » امــا بخشــی از کار مــن زحمــت کشــیدن بــرای 
شماســت و بــرای ایــن شــادم زیــرا بــه ایــن وســیله زحماتــی را کــه مســیح بــرای بدنــش 
یعنــی کلیســا کشــیده تکمیــل مــی کنــم « )کولســیان 1: 24(. هــر جانــی کــه مســیح 
را  تــا گمشــدگان  کنــد  کار  او  بنــام  تــا  فراخوانــده شــده  اســت  داده  نجــات  را  او 
بجویــد. بنــی اســرائیل از ایــن کار غفلــت ورزیدنــد. آیــا آنانــی کــه ادعــا مــی کننــد پیــرو 

مســیح هســتند نیــز امــروزه از ایــن کار مســامحه و کوتاهــی مــی کننــد؟
ای خواننــدگان چــه تعــداد از گمشــدگان را تــا بحــال جســتجو کــرده و بــه آغــل 
بــاز گردانــده ایــد؟ وقتــی بــه آنانیکــه بنظــر مــی آیــد کــه غیــر قابــل اطمینــان و ناپســند 
هستند پشت می کنید، آیا می فهمید که از جانهایی که مسیح در پی آنهاست 
روی گردانــده ایــد؟ در همــان لحظــه ای کــه شــما از آنــان روی بــر مــی گردانیــد ممکــن 
اســت کــه آنــان نیــاز بــه دلســوزی و شــفقت شــما داشــته باشــند. در هــر گردهمایــی 
بــرای دعــا جانهایــی وجــود دارنــد کــه مشــتاق صلــح و آرامــش هســتند. آنــان ممکــن 
اســت در ظاهــر زندگــی بــی تفاوتــی داشــته باشــند ولــی در تاثیــر روح القــدس بــدون 

احســاس نیســتند. بســیاری از آنــان ممکــن اســت کــه بــه مســیح نائــل شــوند. 
تــا  شــده  ســرگردان  نشــود،  بازگردانــده  آغــل  بــه  گمشــده  گوســفند  چنانچــه 
اینکــه بمیــرد. و بســیاری از جانهــا بــه حــد فاکــت مــی رســند تــا اینکــه دســتی بــرای 
ولــی  باشــند  پــروا  بــی  و  بنظــر ســخت دل  ایــن خطــاکاران  دراز شــود.  دســتگیری 
چنانچــه آنــان همــان امتیــازی را کــه دیگــران یافتنــد دریافــت کننــد آنــان نیــز ممکــن 
اســت اصالــت جــان و اســتعداد عظیمتــری بــرای ســودمند بــودن دریافــت کننــد. 
]192[ فرشتگان برای این گمگشتگان افسوس می خورند. فرشتگان می گریند در 

حالــی کــه چشــمان بشــری خشــک و قلبهــا بــرای دلســوزی و ترحــم بســته هســتند. 
ای کســانی کــه بــرای فریــب خــوردگان و خطــاکاران همــدردی و دلســوزی نمــی 

کنیــد! ای مــردم ! بیشــتر بــرای مســیح بخواهیــد و کمتــر بــرای خــود!
کــردن  و مامــت  توبیــخ  تمثیــل،  از  منظــور مســیح  کــه  فریســیان درک کردنــد 
آنهاســت. مســیح در عــوض پذیرفتــن انتقــاد آنــان نســبت بــه کار خــود مســامحه 
و بــی توجهــی آنــان را در مــورد باجگیــران و گناهــکاران نکوهــش کــرد. او آشــکارا 
چنیــن نکــرد مبــادا کــه باعــث شــود تــا قلــب هــای آنــان بــر علیــه او رویگــردان شــود، 
ولــی تمثیــل او کاری را کــه خداونــد از آنــان توقــع داشــت در پیــش رویشــان قــرار داد 
و عاقبــت، آنــان از انجــام آن قصــور ورزیدنــد. اگــر رهبــران یهــودی بنــی اســرائیل 
چوپانــان درســتکاری بودنــد، آنــگاه کار یــک چوپــان واقعــی را انجــام مــی دادنــد. 
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آنــان مــی توانســتند لطــف و محبــت مســیح را جلــوه گــر شــده و بــا او در رســالت 
وی متحــد شــوند. اســتنکاف آنــان بــرای چنیــن امــری ثابــت کــرد کــه ادعــای آنــان 
در پارســایی و خداترســی پــوچ و غلــط اســت. حــال بســیاری، ســرزنش مســیح را 
نپذیرفتنــد، بــا ایــن حــال کام او بعضــی را متقاعــد کــرد. فراتــر از ایــن پــس از صعــود 
مســیح به آســمان، روح القدس نازل شــد و آنان با حواریون در کاری که در تمثیل 

گوســفنِد گمشــده خاصــه شــده بــود متحــد شــدند.

سکه نقره گمشده
پــس از نقــل حکایــت گوســفند گمشــده عیســی داســتان دیگــری را حکایــت 
کــرد: » اگــر زنــی ده ســکه نقــره داشــته باشــد و یکــی را گــم کنــد آیــا چــراغ روشــن نمــی 
کنــد و بــا دقــت تمــام گوشــه و کنــار خانــه را نمــی گــردد و همــه جــا را جــارو نمــی کنــد 

تــا آنــرا پیــدا کنــد؟ « )لوقــا ٨:15(.
در مشــرق زمیــن خانــه هــای فقــرا معمــوال شــامل یــک اتــاق بــود کــه اغلــب بــدون 
پنجــره و تاریــک بــود. اتــاق بنــدرت جــارو مــی شــد و ســکه ای کــه بــر زمیــن مــی افتــاد 
سریعا با خاک و ریخت و پاش پوشیده می شد. برای اینکه چیزی پیدا شود حتی 
در روزهنگام، شمعی باید روشن می شد و خانه باید به دقت جارو می شد. ]193[ 
مهریــه یــا جهازیــه زن معمــوال شــامل ســکه هــای پــول بــود کــه بعنــوان گرامــی 
تریــن دارایــی اش بــا دقــت از آن نگهــداری مــی شــد و پــس از آن بــه دختــرش منتقــل 
مــی گردیــد. گــم شــدن یکــی از ایــن ســکه هــا بعنــوان مصیبتــی جــدی محســوب مــی 
شــد و پیدا شــدن آن شــادی عظیمی را ســبب می گردید که همســایگان زن در آن 

خوشــی شــریک مــی گردیدنــد. 
عیســی گفــت » و وقتــی آن ســکه را پیــدا کــرد آیــا تمــام دوســتان و همســایگان 
بــه همیــن ســان فرشــتگان خــدا  بــا او شــادی کننــد؟  تــا  خــود را جمــع نمــی کنــد 
بازگــردد «.  خــدا  بســوی  و  کنــد  توبــه  گناهــکار  یــک  اینکــه  از  کننــد  مــی  شــادی 
ایــن حکایــت ماننــد داســتان قبلــی، گــم شــدن چیــزی را نشــان مــی دهــد کــه بــا 
جســتجوی مناســب مــی توانــد پیــدا شــود کــه بــا خوشــی عظیمــی همــراه خواهــد 
بــود. ولــی دو حکایــت فــوق، دو طبقــه اجتماعــی را معرفــی مــی کنــد. گوســفند 
گمشــده مــی دانــد کــه گــم شــده اســت. او گلــه و چوپــان را رهــا کــرده و نمــی توانــد 
به تنهایی راه بازگشــت را پیدا کند. این معرف کســانی اســت که درک نموده اند 
کــه از خــدا جــدا شــده انــد و در پریشــانحالی، تحقیــر شــده و بشــدت فریــب خــورده 
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انــد. ســکه مفقــود شــده معــرف کســانی اســت کــه بــا خطاهــا و گناهــان از دســت 
رفتــه انــد امــا آنــان ایــن شــرایط را حــس نمــی کننــد و بــه آن واقــف نیســتند. جــان آنــان 
در مخاطــره قــرار دارد امــا از آن نــا آگاه و نســبت بــه آن ]194[ بــی تفاوتنــد. در ایــن 
تمثیــل، مســیح تعلیــم مــی دهــد کــه حتــی آنانیکــه نســبت بــه درخواســت خــدا بــی 
تفاوتنــد، در ترحــم محبــت آمیــز خــدا قــرار دارنــد. آنــان بایــد در پــی ایــن باشــند کــه 

ایــکاش بســوی خــدا بازگردانــده شــوند. 
گوســفندی کــه از گلــه ســرگردان مــی شــد در بیابــان یــا بــر روی کــوه گــم شــده 
بــود. ولــی ســکه نقــره در خانــه گــم شــده بــود. و در دســترس بــود و بــا ایــن حــال مــی 

توانســت بــا جســتجوی دقیــق پیــدا شــود. 
ایــن حکایــت، درســی بــرای خانــواده هاســت. در خانــه اغلــب بــی تفاوتــی زیــادی 
در رابطــه بــا جانهــا و اعضــای خانــواده نســبت بــه خــدا وجــود دارد. در میــان تعــداد 
ممکن است یک نفر از خدا دور افتاده باشد ولی چقدر اضطراب کمتری در روابط 

خانوادگــی احســاس مــی شــود کــه یکــی از امانــت هــای هدیــه خــدا مفقــود شــود. 
ســکه گرچــه در میــان گــرد و خــاک و تــوده هــا افتــاده اســت ولــی همچنــان یــک 
تکــه نقــره اســت. مالــک ســکه بخاطــر ارزش آن بدنبالــش مــی گــردد. پــس هــر جانــی، 
گرچــه بــا گنــاه بــه انحطــاط کشــیده شــده باشــد، در نظــر خــدا بــا ارزش تلقــی مــی 
شــود. همانطــور کــه ســکه دارای تصویــر و عامــت حکومتــی اســت، پــس بشــر در 
خلقــت خویــش تصویــر و نشــان خــدا را بهمــراه دارد و گرچــه اکنــون بــا تاثیــرات گنــاه 
معیــوب و درهــم شکســته شــده، نشــانه هــای ایــن نقــش بــر روی هــر جانــی باقــی 
مانــده اســت. خداونــد مــی خواهــد تــا جانهــا را بازیابــد و دوبــاره تصویــر خــود را در 

عدالــت و قدوســیت بــر آن نقــش بنــدد. 
زن در ایــن حکایــت بــا پشــتکار در پــی ســکه گمشــده خــود مــی گــردد. او شــمعی 
را روشــن مــی کنــد و خانــه را مــی روبــد. او هــر چیــزی را جابجــا مــی کنــد کــه ممکــن 
اســت مانعــی بــرای کاوش او ایجــاد کــرده باشــد. گرچــه تنهــا یــک ســکه گــم شــده 
اســت، او تــاش خــود را متوقــف نخواهــد کــرد تــا اینکــه ســکه پیــدا شــود. وظیفــه 
مــورد  بایــد  باشــد. عــادات زندگــی  بایــد پشــتکار و خودآزمایــی دقیــق  نیــز  دیگــران 
تفحــص و بررســی قــرار گیــرد. بنگریــد کــه آیــا آن اشــتباه یــا خطــا در اثــر سرســختی در 

انجــام گنــاه و بــی میلــی نســبت بــه توبــه صــورت نپذیرفتــه باشــد. ]195[
اگــر در خانــواده فرزنــدی هســت کــه نســبت بــه وضعیــت گنــاه آلــود خــود نــا 
افروختــه  بــر  بایــد  باشــند. شــمعی  داشــته  قــرار  و  آرام  نبایــد  والدیــن  اســت  آگاه 
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شــود. در کام خــدا بایــد جســتجو شــود و بــا نــور آن هــر چیــزی در خانــه بــا پشــتکار 
ایــن فرزنــد گمشــده اســت.  کــه چــرا  تــا مشــاهده شــود  قــرار گیــرد  تفتیــش  مــورد 
والدیــن، قلبهایشــان را تفتیــش کننــد و عــادات و اعمــال خــود را مــورد رســیدگی و 
بررســی قــرار دهنــد. فرزنــدان میــراث خــدا هســتند و مــا بــرای مدیریــت دارایــی هــا و 

مایملــک او مســئول پاســخگوئی بــه وی هســتیم. 
پدران و مادرانی وجود دارند که اشتیاق کار و خدمت در امور بشارتی خارج 
از خانه را دارند – بسیاری از افراد در امور و کارهای مسیحی خارج از خانه فعالند 
در حالی که فرزندان خودشان نسبت به منجی و محبت او بیگانه اند. بسیاری از 
والدیــن بــرای مجــذوب شــدن فرزنــدان بــه مســیح، بــه ُمبلـّـغ و یــا معلــم مدرســه ســبت 
بــرای انجــام چنیــن کاری از مســئولیت خــدادادی خــود طفــره  اعتمــاد دارنــد امــا 
رفتــه، کوتاهــی و غفلــت مــی ورزنــد. تعلیــم و تربیــت مســیحِی فرزنــدان، واالتریــن 
خدمتــی اســت کــه والدیــن مــی تواننــد بــه خداونــد ارائــه نماینــد. ایــن کاری اســت 
کــه مســتلزم شــکیبایی در کار اســت، یــک پشــتکار مــادام العمــر و تــاش ُمجّدانــه. 
ولــی آنانیکــه بخاطــر اهمــال و بــی توجهــی مقصرنــد در نومیــدی رهــا نمــی شــوند. 
آن زنــی کــه ســکه اش مفقــود شــد بدنبــال آن گشــت تــا آنــرا پیــدا کــرد. ازاینــرو والدیــن 
از روی مهــر و محبــت، ایمــان و دعــا در جمــع خانــواده خــود کوشــا باشــند تــا اینکــه 
بــا خوشــی بســوی خــدا بازگشــته و ]196[ بگوینــد کــه: » خداونــد ایــن فرزنــدان را بــه 

من داده اســت « )اشــعیا ٨: ۱٨(.
ایــن کار مذهبــی درســتی در خانــه اســت و بــه همــان انــدازه ای کــه بــرای دیگــران 
در خــارج از خانــه انجــام مــی دهیــد مفیــد اســت. بــا عاقــه ایمانــِی خــود بــرای جمــع 
خانــواده مــان، خــود را شایســته کار بــرای اعضــای خانــواده خــدا کنیــم و بدینوســیله 

اگــر بــرای مســیح ثابــت قــدم باشــیم، تــا ابدالدهــر خواهیــم زیســت.
را شایســته خدمــت  مــا  اینهــا  کــه همــه  کــرده  ریــزی  برنامــه  و خداونــد چنیــن 
بدیگــران مــی نمایــد. همانطــور کــه همــدردی و دلســوزی مــا وســعت یافتــه و محبــت 
بیابیــم.  انجــام دادن  بــرای  هــر جایــی کاری  توانیــم در  مــی  گــردد،  مــی  افــزون  مــا 
خداونــد خانــواده بــزرگ بشــری دنیــا را در آغــوش مــی گیــرد و هیچیــک از اعضــای 

آن مــورد غفلــت و بــی توجهــی قرارنمــی گیرنــد. 
هــر کجــا کــه باشــیم ســکه نقــره گمشــده منتظــر ماســت تــا آنــرا بیابیــم. آیــا مــا 
در جســتجوی آن هســتیم؟ هــر روز کســانی را ماقــات مــی کنیــم کــه عاقــه ای بــه 
چیزهــای مذهبــی از خــود نشــان نمــی دهنــد. بــا آنهــا راه مــی رویــم بــا آنهــا همنشــینی 
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مــی کنیــم. آیــا عاقــه ای بــه کمــک روحانــی بــه آنهــا از خــود نشــان مــی دهیــم؟ آیــا 
مســیح را بعنــوان آمرزنــده گنــاه بــه آنــان معرفــی مــی کنیــم؟ بــا قلــب هــای صمیمــی 
مملــو از محبــت مســیح آیــا در بــاره محبــت خــدا بــا آنــان گفتگــو مــی کنیــم؟ اگــر 
چنیــن نمــی کنیــم چگونــه مــی توانیــم ایــن جــان هــا را کــه بطــور همیشــگی از دســت 

رفتــه انــد، هنگامــی کــه در محضــر الهــی ایســتاده ایــم ببینیــم؟
ارزش یــک جــان را چــه کســی مــی توانــد بــرآورد کنــد؟ آیــا ارزش آنــرا مــی دانیــد؟ 
بــه جتســیمانی برویــد و مســیح را در ســاعتهای نگرانــی و اضطــراب ببینیــد هنگامــی 
بــاالی  بــر  بــه منجــی بنگریــد کــه  کــه عــرق او ماننــد قطــره هــای خــون مــی چکیــد. 
صلیــب کشــیده شــده اســت. آن فریــاد نومیدانــه را بشــنوید: » الهــی الهــی چــرا 
مــرا تــرک کــرده ای؟ « )مرقــس 15: ٣4(. بــه آن ســر زخمــی نــگاه کنیــد. بــه پهلــوی 
ســوراخ شــده و پاهــای صدمــه دیــده نــگاه کنیــد. بیــاد آوریــد کــه مســیح بــرای همــه 
خــود را بــه خطــر انداخــت. بــرای رهایــی مــا ملکــوت بــه مخاطــره افتــاده بــود. در پــای 
صلیــب بیــاد آوریــد کــه مســیح بــرای حتــی یــک گناهــکار زندگــی خــود را بخشــید و بــا 

ایــن توصیــف ارزش آن جــان را تخمیــن بزنیــد. ]197[
اگــر بــا مســیح در مشــارکت و همنشــینی هســتید آنــگاه مــی توانیــد بــرآورد او 
را بــر هــر بنــی بشــری تخمیــن بزنیــد... شــما بــرای دیگــران همــان محبــت عمیــق را 
حــس خواهیــد کــرد کــه مســیح بــرای شــما احســاس کــرد. ســپس قــادر خواهیــد بــود 
تــا توفیــق یابیــد نــه اینکــه بــرای کســانی کــه مســیح آنــرا دوســت داشــت جــا بزنیــد، 
بلکــه آنانــرا جــذب کنیــد و آنانــرا پــس نزنیــد زیــرا کــه مســیح شــما را از خــود نرانــد. اگــر 
مســیح بــرای آنهــا تــاش نمــی کــرد هیچکــس هرگــز بــه خــدا بازگردانــده نمــی شــد و بــا 
ایــن کار او مــی توانیــم جــان هــا را نجــات دهیــم. وقتــی کســانی را مــی بینیــد کــه بــه 
کام مــرگ و نیســتی فــرو مــی رونــد در بــی تفاوتــی و فراغــت آرام نخواهیــد گرفــت. 
آنــان  بــرای بازیافــت  تــر باشــد تاشــهای شــما  آنــان عمیــق  انــدوه  هــر چــه گنــاه و 
مشــتاقانه تــر و رئوفانــه تــر و شــدیدتر خواهــد بــود. شــما نیــاز آنانــی را کــه رنــج مــی 
کشــند، تشــخیص مــی دهیــد، کســانی کــه بــر علیــه خــدا گنــاه ورزیــده انــد و کســانی 
کــه بــا تحمــل تقصیــر، تحــت ســتم قــرار گرفتــه انــد. دل شــما بــه حــال آنــان خواهــد 
ســوخت و نــزد آنــان رفتــه تــا دســت یــاری بسویشــان دراز کنیــد. آنــان را دردســتان 
ایمان و محبت خود گرفته و بســوی مســیح خواهید آورد. شــما مراقب آنان بوده 
و آنــان را تشــویق مــی کنیــد و دلســوزی و صمیمیــت شــما تکیــه گاهــی برایشــان 

خواهــد بــود تــا ســقوط نکننــد. 
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در این کار همه فرشـتگان آسـمان آماده همیاری هسـتند. همه امکانات آسـمان 
هسـتند.  گمشـدگان  نجـات  جسـتجوی  در  کـه  بـود  خواهـد  کسـانی  فرمـان  تحـت 
فرشتگان به شما کمک خواهند کرد تا به افراد بی تفاوت و سخت دل دست یازید. 
و هنگامـی کـه یکـی از آنـان بـه خـدا بازگردانـده شـود، همـه ملکـوت خـدا شـادمان مـی 
گردد. سرافین و کروبیان چنگ های خود را می نوازند و سرودهای شکرگزاری برای 
خدا و بره سر می دهند برای اینکه نسبت به همنوع خود شفقت و محبت دارید. 
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۱6
گمشده بود و حال 

پیدا شده است
این فصل بر اساس کتاب لوقا 15: 11-٣۲ تدوین گردیده است.

حکایــت گوســفند گمشــده – و ســکه مفقــود شــده و پســر اســراف کار، مــرز 
افتــاده  او دور  از  کــه  کنــد  مــی  خــدا مشــخص  دلســوزانه  در محبــت  را  جدیــدی 
انــد. گرچــه آنــان از خــدا روی برگرداندنــد، ولــی او آنــان را در بیچارگــی و محنــت 
رهــا نخواهــد کــرد. او سرشــار از حــس مهربانــی و رافــت اســت، نســبت بــه همــه 

کســانی کــه در معــرض وسوســه هــای فریبکارانــه خصــم قــرار دارنــد. 
در حکایــت پســر اســراف کار نشــان داده شــده اســت کــه خداونــد بــا کســانی 
ســر و کار دارد کــه یکبــار از محبــت پــدر برخــوردار بــوده انــد ولیکــن بــه اغــوا کننــده 

اجــازه داده انــد تــا آنهــا را بــه اســارت خواســته خــود در آورد. 
» مردی دو پســر داشــت. روزی پســر کوچک به پدرش گفت پدر بهتر اســت 
ســهمی کــه از دارایــی تــو بایــد بــه مــن برســد از هــم اکنــون بــه مــن بدهــی. پــس پــدر 
موافقــت نمــود و دارایــی خــود را بیــن دو پســرش تقســیم کــرد. چیــزی نگذشــت کــه 

پســر کوچکتــر هــر چــه داشــت جمــع کــرد و بــه ســرزمینی دوردســت رفــت «.
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پســر کوچک تر از محدودیت ها و مقررات خانه پدرش خســته شــده بود. او 
خیــال مــی کــرد کــه آزادی اش محــدود شــده اســت. محبــت و توجــه پــدرش درســت 

تعبیــر نشــده بــود و او مصمــم بــود تــا از تمایــات خــود پیــروی کنــد. ]199[
خــود  پــدر  بــه  نســبت  التزامــی  و  تعهــد  هیــچ  کــه  داشــت  اعــام  جــوان  پســر 
نــدارد و قــدردان آنچــه کــه بواســطه پــدر داشــت نبــود. بــا ایــن حــال ادعــای امتیــاز 
برخــورداری از امــوال پــدرش را نمــود. او ارثــی کــه قــرار بــود پــس از مــرگ پــدر بــه او 
برســد را اکنــون تقاضــا کــرده بــود. او در خوشــی هــای زمــان حاضــر و بــی توجهــی 

بــه آینــده غــرق شــده بــود. 
بــا دریافــت ارث پــدری بــه ممالــک دوردســت رفــت. دور از خانــه پــدری. بــا پــول 
فــراوان وآن آزادی کــه دوســت داشــت خــود را از هــر آنچــه کــه تمایــل داشــت بــه آن 
دســت یابــد بــی نصیــب نگذاشــت. هیــچ کــس نگفــت ایــن کار را مکــن زیــرا بخــود 
زیــان مــی رســانی و یــا ایــن کار را بکــن چــون کار درســتی اســت. همراهــان شــریر و 
بــدکار او را بیشــتر و عمیــق تــر در گنــاه فــرو بردنــد و او » در آنجــا تمــام ثــروت خــود 

را در عیاشــی هــا و راههــای نادرســت بربــاد داد «. 
کتــاب مقــدس از مردمــی مــی گویــد کــه » خــود را دانــا و خردمنــد مــی پنداشــتند 
امــا همگــی نــادان و بــی خــرد بودنــد « )رومیــان 1: 22(. و ایــن حکایــت زندگــِی پســر 
جــوان اســت. ثروتــی را کــه او از پــدرش از روی خودخواهــی ادعــا کــرد را بــا هــرزگان 

برباد داد و گنجینه جوانی اش حرام شــد. ]200[
عــروج  جوانــی،  روشــن  دیــدگاه  ذکاوت،  نیــروی  زندگــی،  ارزش  پــر  ســالهای 

ســوخت.  شــهوت  آتــش  در  همگــی   – روحانــی 
قحطــی شــدیدی در آن ســرزمین پدیــدار شــد و او در تنگــی و مضایقــه قــرار 
گرفــت و ناچــاراً بــه نوکــری در یــک آبــادی در آمــد کــه او را بــه مزرعــه ای بــرای غــذا 
دادن خــوک هــا فرســتادند. بــرای یــک یهــودی ایــن کار پســت و خفــت آوری بــود. 
جوانــی کــه بــه آزادگــی خویــش مــی بالیــد خــود را در اســارت یافــت. او در بدتریــن 
وضــع بردگــی قــرار داشــت – » گناهــان شــخص بــدکار ماننــد ریســمان بــه دورش 
میپیچــد و او را گرفتــار مــی ســازد « )امثــال ســلیمان 5: 22(. درخشــش و زرق و 
برقــی کــه او را فریفتــه بــود ناپدیــد شــد و او رنــج زنجیــر را احســاس کــرد. بــر روی 
بجــز خــوک هــا  بــود و همــراه و معاشــری  متــروک و قحطــی زده نشســته  زمینــی 
نداشــت. او شــکم خود را از ســبوس ها و پوســته گیاهانی که غذای جانوران بود 
پر می ســاخت. از همنشــینان ســرکیف و شــوخ و بذله گو که در روزهای کامیابی 
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اش بــه او ازدحــام مــی آوردنــد و بــه خــرج او مــی خوردنــد و مــی نوشــیدند هیــچ کــس 
بــا او دوســتی و مرافقــت کنــد. و الحــال آن خوشــی یاغــی  تــا  بــود  باقــی نمانــده 
گرانــه اش کجــا رفــت؟ در ضمیــری کــرخ شــده و در خلســه، او خــود را خوشــحال 
فــرض مــی کــرد ولیکــن حــال بــا پولــی کــه خــرج کــرده بــود بــا گرســنگی و غــروری کــه 
شکســته شــده بــود بــا انحطــاط اخاقــی و بــا اراده ای ضعیــف و غیــر قابــل اعتمــاد 

بــا احساســی کــه ظاهــراً مــرده بــود، ضعیــف الحــال تریــن انســان شــده بــود.  
چــه وضعیــت مهلکــی از گناهــکار بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. گرچــه او بــا 
بــرکات محبــت آمیــز خــدا احاطــه شــده اســت ولــی فــرد گناهــکار بــا افــراط و لــذات 
نفســانی هــر چــه بیشــتر خــود را از خــدا جــدا مــی ســازد. هماننــد پســر ناســپاس، 
فــرد گناهــکار ادعــای چیزهــای خــوب از خــدا مــی کنــد و خــود را شایســته و ُمحــق 
مــی پنــدارد. همانطــور کــه انتظــار مــی رفــت او بــرکات را از خــدا گرفتــه و در قبــال آن 
قدردانــی نمــی کنــد و هیــچ خدمتــی بــه محبــت خــدا نمــی کنــد. همانگونــه کــه قائــن 
از حضــور خــدا رفــت تــا در جســتجوی خانــه خــود باشــد، همانگونــه کــه اســراف کار 
به ممالک دور دســت ســرگردان شــد، بهمین گونه گناهکاران در طلب شــادی در 

فراموشــی و بــی توجهــی از خــدا هســتند )رومیــان 1: 2٨(. 
ظاهــر آن هــر طــور کــه باشــد، هــر زندگــی کــه بــه منیــت و خودخواهــی تمرکــز 
از   ]201[ جــدا  تــا  کنــد  کــه کوشــش  اســت. هرکســی  رفتــه  بــاد  بــر  باشــد،  داشــته 
خــدا زندگــی کنــد گوهــر خــود را از دســت داده اســت. او ســالهای گرانبهایــش 
از دســت داده و  را  قلــب و جــان خــود  و  قــدرت ذهــن  و  اســت  کــرده  را حــرام 
خــود را بــرای ابدیــت ورشکســت مــی کنــد. مــردی کــه از خــدا جــدا شــده اســت 
مصاحبــت  بــرای  خــدا  کــه  ذهنــی  اســت.  ثــروت  اســیر  کنــد  خدمــت  بخــود  تــا 
منحــط  حیوانــی  خــوی  و  زمینــی  چیزهــای  بــه  خدمــت  بــا  کــرده  خلــق  فرشــتگان 
اســت. خودخواهــی  گرایشــهای  منتهــای  و  نتیجــه  ایــن  اســت.  گردیــده 

اگــر شــما چنیــن روش زندگــی را انتخــاب کــرده ایــد بایــد بدانیــد کــه پــول خــود 
را صــرف چیــزی کــرده ایــد کــه نــان نیســت و کــرداری اســت کــه در آن رضایــت و 
خشــنودی نیســت. ضــرب المثــل فارســی مــی گویــد: بــه فکــر نــان باشــید کــه خربــزه 
آب اســت. ســاعتهایی فــرا مــی رســد کــه انحطــاط خــود را درک مــی کنیــد. تنهــا 
و دور ازخانــه پریشــانحال و محنــت زده و بــا نومیــدی مــی گوئیــد » امــا چیــزی در 
عمــق وجــودم در طبیعــت نفســانی مــن هســت کــه بــا فکــرم در جنــگ و جــدال مــی 
باشــد و چــه کســی مــی توانــد مــرا رهــا ســازد « )رومیــان 7: ۲4(. ایــن وضعیــت، 
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حقیقــِت جهانــی اســت کــه مشــمول کام نبــی مــی شــود » لعنــت بــر کســی کــه بــه 
انســان تکیــه مــی کنــد و چشــم امیــدش بــه اوســت و بــر خداونــد تــوکل مــی نمایــد. او 
مثل بوته ای است که در بیابان خشک و سوزان و شوره زار ها می روید، جایی 
کــه هیــچ گیــاه دیگــری وجــود نــدارد او هرگــز خیــر و برکــت نخواهــد دیــد « )ارمیــا 
17: 5 و 6(. ]202[ » خداونــد آفتــاب خــود را بــر همــه مــی تابانــد چــه بــر خوبــان و 
چــه بــر بــدان بــاران خــود را نیــز بــر نیکــوکاران و ظالمــان مــی بارانــد « )متــی 5: 45(. 
ولــی انســان هــا اختیــار دارنــد تــا خــود را از آفتــاب و بــارش بــاران دور نــگاه دارنــد در 
حالــی کــه خورشــید عدالــت مــی درخشــد و بــارش فیــض بــر همــه بــه رایــگان خواهــد 
ریخــت. مــا ممکــن اســت بــا جــدا کــردن خــود از خــدا در جایــی ســکونت کنیــم کــه 

هیــچ گیــاه دیگــری وجــود نــدارد و در آن هرگــز خیــر و برکــت نباشــد.
محبت خدا همچنان بر کســانی اســت که خود را از خدا جدا ســاخته اند زیرا 
خدا آغاز به کار می کند تا او را به خانه پدر بازگرداند. پسر اسراف کار در بدبختی 
اش بخــود آمــد. قــدرت فریبکارانــه شــیطان کــه بــر علیــه او بــکار بــرده شــد شکســته 
شــده اســت. رنــج، نتیجــه بــی خــردی و حماقــت او بــود و گفــت » در خانــه پــدرم 
خدمتکاران نیز خوراک کافی و حتی اضافی دارند و من اینجا از گرســنگی هاک 
مــی شــوم پــس برخواهــم خاســت و نــزد پــدر خواهــم رفــت «. بــا همــان فاکــت 
اســرافکار متقاعــد شــده بــود کــه پــدر نســبت بــه او محبــت دارد. ایــن محبــت بــود 
کــه او را بــه خانــه کشــاند. پــس ایــن ضمانــت محبــت خــدا بــود کــه گناهــکار را مجبــور 
ســاخت تــا بخــدا بازگشــت کنــد. » خیریــت خداســت کــه او را بــه توبــه هدایــت 
نمــوده اســت « )رومیــان 2: 4(. رحمــت و شــفقت از محبــت الهــی بــه هــر جانــی کــه 
در مخاطره است می رسد. خداوند اظهار می دارد: » از همان گذشته های دور 
بــه ایشــان گفتــم ای قــوم مــن شــما را همیشــه دوســت داشــته ام و بــا مهــر و محبــت 

عمیقــی شــما را بســوی خــود کشــیده ام « )ارمیــا 3۱: 3(. 
مــی  او  کنــد.  اعتــراف  خــود  تقصیــر  بــه  تــا  گیــرد  مــی  تصمیــم  اســرافکار  پســر 
خواهــد تــا نــزد پــدرش بــرود و بگویــد » مــن درحــق خــدا و درحــق تــو گنــاه کــرده ام 
و دیگــر لیاقــت ایــن را نــدارم کــه مــرا پســر خــود بدانــی « ولــی او اضافــه مــی کنــد و 
نشــان مــی دهــد کــه تصــورش در بــاره محبــت پــدر چقــدر محــدود اســت و مــی گویــد 

» خواهــش مــی کنــم مــرا بــه نوکــری خــود بپذیــری «. 
مــرد جــوان از گلــه خــوک هــا و علوفــه ســر بــاز زده و بــه طــرف خانــه پــدری راهــی 
می شــود. لرزان از ضعف و گرســنگی ولی با اشــتیاق به راه خود ادامه می دهد. 
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او چیــزی نــدارد کــه جامــه هــای منــدرس خــود را بپوشــاند ولــی ]203[ بیچارگــی او بــر 
غــرورش فائــق آمــد و او شــتابان مــی رود تــا تقاضــای نوکــری در خانــه ای کنــد کــه 

کودکــی اش را در آنجــا گذرانــده بــود. 
ایــن جــوان بــی فکــر و ملــول، وقتــی کــه از دروازه خانــه پــدر بیــرون رفــت، دردی 
در دل پــدر گذاشــت کــه مشــتاق او بــود. وقتــی کــه او بــا دوســتان نابــاب خــود بــه 
جشــن و پایکوبــی پرداخــت ســایه تباهــی کــه بــر خانــه اش افتــاده بــود را ندیــد. و 
اکنــون کــه درمانــده و رنجــور بــه ســوی خانــه قــدم بــر مــی داشــت، نمــی دانســت کــه 
فردی در انتظار بازگشــت او کشــیک می کشــد. ولی در حینی که از دور می آمد 
پــدر صــورت او را تشــخیص داد. محبــت، او را چشــم انتظــار کــرده بــود. حتــی از 
هــم پاشــیدگی ســالهای گنــاه نتوانســته بــود تــا ســیمای پســر را از پــدر پنهــان ســازد. 
پــدر اجــازه نخواهــد داد تــا چشــمان تحقیــر آمیــز، فاکــت و ژنــده پوشــی، پســر را 
اســتهزاء کنــد. او از روی شــانه خــود ردای گرانبهــا و بــزرگ خــود را برداشــت و انــدام 
رنجور پسر را پوشاند ]204[ و جوان با هق هق گریه و از روی پشیمانی گفت » ای 
پــدر مــن در حــق خــدا و تــو گنــاه ورزیــده ام و دیگــر لیاقــت نــدارم کــه مــرا پســر خــود 
بدانی «. پدر او را محکم در کنار خود گرفت و او را بخانه آورد. به او فرصتی داده 
نشــد تــا تقاضــای نوکــری کنــد ... او فرزنــد اســت کــه بایــد بــا بهتریــن چیزهــای خانــه 

حرمــت داده شــود و مــردان و زنــان بایــد او را بــا احتــرام خدمــت کننــد. 
بــه او  بــه خدمتــکاران خــود گفــت » بهتریــن جامــه را از خانــه بیاوریــد و  پــدر 
بپوشــانید. انگشــتری به دســتش و کفش به پایش کنید. و گوســاله پرواری بیاورید 
و سر ببرید تا جشن بگیریم و شادی کنیم زیرا پسرم مرده بود و دوباره زنده شده 
است، او گمشده بود و االن پیدا شده و آنگاه به جشن و شادمانی پرداختند «. 
فــردی  بعنــوان  پــدر  بــه  قــراری و آشــفتگی جوانــی، آن پســر اســرافکار  بــی  در 
ســختگیر و تندخــود نــگاه مــی کــرد. حــال چقــدر تصــورش تغییــر کــرده اســت. پــس 
آنانــی کــه توســط شــیطان فریــب خــورده انــد بــه خــدا بعنــوان فــردی ســختگیر و جبــار 
نــگاه مــی کننــد. آنــان او را بعنــوان تهدیــد کننــده و محکــوم کننــده مــی بیننــد، بعنــوان 
کســی کــه تمایلــی نــدارد تــا گنهــکاران را بپذیــرد. آنــان بــه احــکام او بعنــوان محــدود 
کننــده شــادی انســان نــگاه مــی کننــد. یــوغ گرانبــار و ســنگینی کــه در خیــال خــام 
خود با رهایی از آن مســرور خواهند شــد. ولی آن کســی که چشــمانش با محبت 
مســیح باز شــده اســت خدا را بعنوان کســی که سرشــار از رحم و دلســوزی اســت 
مشــاهده مــی کنــد. او بعنــوان فــردی ســتمگر و بــی رحــم ظاهــر نمــی شــود، بلکــه 
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بعنــوان پــدری کــه مشــتاق در آغــوش گرفتــن پســِر نــادِم خــود، چشــم بــراه اســت. 
پــدر  یــک  کــه  » همانطــوری  زنــد  مــی  فریــاد  مزمــور  نویســنده  بــا  همــراه  گناهــکار 
فرزندانــش را دوســت دارد همچنــان خداونــد نیــز کســانی را کــه او را گرامــی مــی 

دارنــد دوســت دارد « )مزامیــر 10٣: 1٣(. 
در تمثیــل، ســرزنش و توبیخــی بخاطــر اســراف و افــراط درگناهــان او وجــود 
نــدارد. و بنابــر ایــن خداونــد بــه گناهــکاران مــی گویــد » گناهانــت را محــو کــرده ام 
آنهــا ماننــد شــبنم صبحگاهــی بــه هنــگام ظهــر ناپدیــد شــده انــد. بازگــرد زیــرا بهــای 
آزادی تــو را پرداختــه ام « )اشــعیا 44: 22(. » عصیــان  ایشــان  را خواهم آمرزیــد 
و گناه ایشــان  را دیگــر به یــاد ]205[ نخواهــم آورد « )ارمیــا ٣1: ٣4(. » در  آن زمــان 
دیگــر نیــازی نخواهــد بــود کســی بــه دیگــری تعلیــم دهــد تــا مــرا بشناســد چــون همــه 
از کوچــک و بــزرگ مــرا خواهنــد شــناخت. مــن نیــز گناهانشــان را خواهــم بخشــید 

و دیگــر آن را بیــاد نخواهــم آورد « )ارمیــا 50: ۲0(. 
چــه خــوش اســت کــه خداونــد بــرای پذیــرش گناهــکاران نــادم، تضمیــن داده و 
آغــوش محبــت آمیــز خــود را بــاز نمــوده اســت. شــما کــه ایــن مطالــب را مــی خوانیــد 
آیــا راه خــود را انتخــاب کــرده ایــد؟ آیــا از خــدا دور و ســرگردان شــده ایــد؟ آیــا در 
طلــب جشــن و عیاشــی بــر ثمرهــای خطــا هســتید کــه فقــط بــه خاکســتر تبدیــل 
شــده و بــر روی لبانتــان نشســته اســت؟ وحــال گوهــر خــود را از دســت داده ایــد؟ 
آیــا برنامــه زندگیتــان بــی نتیجــه مانــده اســت؟ و امیــد در دلهایتــان مــرده اســت؟ 
آیــا در تنهایــی بــر ویرانــه ای نشســته ایــد؟ حــال آن صدایــی کــه بــرای مدتهــا طوالنــی 
بــا قلوبتــان صحبــت کــرده و شــما بــه آن گــوش نکــرده ایــد بســوی شــما آمــده بطــور 
واضــح و شــفاف مــی گویــد » برخیزیــد و برویــد اینجــا دیگــر در امنیــت و آســایش 
نخواهیــد بــود زیــرا بخاطــر گناهــان شــما ایــن مــکان محکــوم بــه فنــا شــده اســت  « 
)میــکاه 2: 10(. بــه خانــه پــدر خــود بازگشــت کنیــد. او شــما را فــرا خوانــده و مــی 

گویــد »  بازگــرد زیــرا بهــای تــرا پرداخــت کــرده ام «  )اشــعیا 44: 22(. 
به پیشــنهاد دشــمن خود گوش ندهید که می گوید دور از مســیح باش تا اینکه 
وضعیــت بهتــری داشــته باشــی و تــا اینکــه بــه انــدازه کافــی انســان خوبــی شــده باشــی 
تــا بتوانــی نــزد خــدا بــروی. بــه خــود نگوئیــد کــه مــن االن وضعیــت روحانــی خوبــی ندارم 
و خدا از من خشنود نمی شود تا نزد او بروم. اگر تا آنزمان صبر کنید ]206[ آنوقت 
هرگــز نخواهیــد رفــت. وقتــی کــه شــیطان بــه جامــه کثیــف شــما اشــاره مــی کنــد وعــده 
عیســی را تکــرار کنیــد » ولــی بعضــی نــزد مــن خواهنــد آمــد و ایشــان کســانی هســتند 
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کــه پــدرم خــدا بــه مــن داده اســت و ممکــن نیســت هرگــز ایشــان را ازدســت بدهــم « 
)یوحنــا 6: ٣7(. بــه دشــمن بگوئیــد کــه خــون عیســی مســیح هــر گناهــی را پــاک مــی 
کنــد. دعــای داود را دعــای خــود بســازید » گنــاه مــرا از مــن دور کــن تــا پــاک شــوم مــرا 

شستشــو بــده تــا ســفیدتر از بــرف شــوم « )مزامیــر5۱: 7(. 
برخیــز و نــزد پــدر بــرو. تــرا در راه ماقــات مــی کنیــم. او بــه بهتریــن نحــو شــما را 
خواهــد پذیرفــت. اگــر بــا ندامــت حتــی یــک قــدم بســوی او برداریــد او بــا شــتاب تــو 
را در آغــوش گرفتــه و بــا محبــت ازلــی مــی پوشــاند. گوشــهای او بــرای شــنیدن گریــه 
های از ســر پشــیمانی باز اســت. همان نخســتین کششــهای قلبی برای خدا برای 
او معلــوم اســت. هــر چنــد دعایــی لــرزان باشــد، هــر چنــد اشــکی در نهــان ریختــه 
شــده باشــد، هــر چنــد اشــتیاق قلبــی بــرای قدردانــی از خــدا ضعیــف باشــد، ولیکــن 
روح خــدا رهســپار مــی شــود تــا او را دریابــد ... حتــی قبــل از اینکــه دعایــی بزبــان 
آورده شــود یــا اشــتیاقی از دل بــر آیــد، فیــض مســیح بــه پیــش مــی رود تــا بــه فیضــی 

کــه بــرای جانهــا کار مــی کنــد بپیونــدد.
پــدر آســمانی شــما جامــه ای را کــه بــا گنــاه آلــوده شــده اســت را از تــن شــما بــر 
مــی دارد. در نبــوت زیبــای زکریــا، کاهــن اعظــم یهوشــع بــا لباســی کثیــف در مقابــل 
فرشــته خــدا ایســتاده اســت و معــرف فــرد گناهــکار مــی باشــد. و خداونــد فرمــوده 
اســت » فرشــته بــه کســانی کــه آنجــا ایســتاده بودنــد گفــت: لبــاس کثیــف او را از 
تنــش در بیاوریــد. بعــد رو بــه یهوشــع کــرده گفــت: ببیــن گناهــان تــو را برداشــته ام و 
اینک این لباس نو را به تو می پوشانم « )زکریا ٣: 4 و 5(. در عین حال خداوند 
شــما را بــا » جامــه هــای رســتگاری « ملبــس و شــما را بــا » ردای عدالــت « مــی 
پوشــاند )اشــعیا 6۱: ۱0(. » آنهــا اگــر چــه روزی فقیــر و بینــوا بودنــد، امــا اینــک 
خوشــبخت و ثروتمندنــد و خــود را ماننــد کبوتــری کــه بالهایــش نقــره فــام و پرهایــش 

طایــی اســت بــا زر و زیــور آراســته انــد « )مزامیــر 6٨: ۱3(. 
او شــما را به ضیافت خواهد برد و ]207[ به همه نشــان خواهد داد که چقدر 
شــما را دوســت دارد )غــزل غزلهــا ۲: 4(. » اگــر از قوانیــن مــن اطاعــت کنــی و هــر 
آنچــه کــه بــه تــو مــی گویــم انجــام دهــی تــو را سرپرســت خانــه خــود مــی ســازم و بــه تــو 

اجــازه مــی دهــم مثــل ایــن فرشــته هــا بــه حضــور مــن بیایــی « )زکریــا 3:7(. 
آورد  مــی  در  خــود  عقــد  بــه  را  ای  دوشــیزه  جــوان  مــرد  یــک  کــه  » همانگونــه 
تــازه  بــه  دامــاد  کــه  تــرا همســر خــود خواهــد ســاخت همانگونــه  نیــز  تــو  آفریننــده 
عروســش دل مــی بنــدد خداونــد نیــز بتــو دل خواهــد بســت « )اشــعیا 6۲: 5(. 
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» زیــرا خداونــد خــدای تــو کــه در میــان توســت نجــات دهنــده ای توانــا مــی باشــد. 
او از تــو راضــی خواهــد بــود و تــرا دوســت خواهــد داشــت و وجــود تــو مایــه شــادی 
و ســرور او خواهــد بــود « )صفنیــا ٣: 17(. و آســمان و زمیــن در ســرود شــادمانی 
پــدر بهــم خواهنــد پیوســت: » پســرم مــرده بــود االن زنــده شــده اســت او گمشــده 

بــود و االن پیــدا شــده اســت «.
تــا اینجــا در حکایــت منجــی نُــت و پــرده ناموزونــی وجــود نــدارد تــا در تــوازن بــا 
منظــره شــادی طنیــن انــداز شــود ولــی حــال مســیح عامــل دیگــری را در ایــن حکایــت 
معرفی می کند. وقتی که اســرافکار بخانه آمد » در این اثنا پســر بزرگ در مزرعه 
پایکوبــی  و  رقــص و ســاز  بازمــی گشــت صــدای  بخانــه  بــود. وقتــی  مشــغول کار 
شــنید. پــس یکــی از خدمتــکاران را صــدا زد و پرســید چــه خبــر اســت؟ خدمتــکار 
جــواب داد بــرادرت بازگشــته و پــدرت چــون او را صحیــح و ســالم بازیافتــه گوســاله 
پــرواری ســربریده و جشــن گرفتــه اســت. بــرادر بــزرگ عصبانــی شــده و حاضرنشــد 
وارد خانــه شــود. تــا اینکــه پــدرش بیــرون آمــد و بــه او التمــاس کــرد کــه بخانــه بیایــد «. 
بــرادر بزرگتــر دلنگــران و مضطــرب بــرادر گمشــده اش نبــود. او بــرای بازگشــِت بــرادِر 
سرگشــته، در خانــه بــا پــدر بــه شــادی نمــی پــردازد. او از خدمتــکار دلیــل شــادمانی 
را جویــا مــی شــود و بــا شــنیدن پاســخ حســادتش بــر انگیختــه مــی شــود. او بــرای 
خــوش آمــد گوئــی بــرادرش نمــی رود. بــرادر بزرگتــر لطــف و مرحمتــی کــه در حــق 

بــرادر اســرافکارش شــده بــود را بعنــوان توهینــی بخــود تلقــی نمــود. 
وقتــی کــه پــدر بیــرون رفــت تــا او را نکوهــش کنــد بدطینتــی و غــرور او آشــکار 
گردیــد. او در خانــه پــدری زندگــی خــود را داشــت و خدمــت خــود را بــدون تافــی 
و پــاداش فــرض کــرده بــود و ســپس بــا بــد انــگاری و بدجنســی وضعیــت خــود را بــا 
لطفــی کــه در حــق پســری کــه تــازه بازگشــته مقایســه کــرد. … او صراحتــاً مــی گویــد کــه 
خدمات و کارهای او مانند یک خدمتکار بوده است و ]208[ نه مثل یک پسر. در 
عــوض اینکــه در حضــور پــدر شــادی مانــدگار داشــته باشــد ذهــن او در حــال منفعــت 
اندیشی و مال اندیشی بوده است. حرفهای او نشان می دهد که باین دلیل بوده 
کــه بــرادر کوچــک در پــی لــذت گنــاه رفتــه بــوده اســت. حــال اگــر ایــن بــرادر بــا عطایــای 
پدر مشــارکت کند پســر ارشــد خود را متضرر و مغبون بشــمار می آورد. او نســبت 
بــه بــرادر خــود غبطــه مــی خــورد. او بســادگی نشــان مــی دهــد کــه اگــر بجــای پــدرش 
بود، پسر اسرافکار را دیگر نمی پذیرفت. او حتی دیگر برادرش را بحساب نیاورده 

و او را بــرادر نمــی دانــد بلکــه بســردی از او بعنــوان » پســرت « ســخن مــی گویــد. 
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بــا ایــن حــال پــدر بــا رافــت بــا او برخــورد مــی کنــد. او گفــت فرزنــد عزیــزم تــو 
و  تعلــق دارد  تــو  بــه  مــن دارم در واقــع  بــوده ای و هــر چــه  مــن  همیشــه در کنــار 
ســهم االرث توســت. در تمــام ســالهایی کــه بــرادرت دربــدر بــود آیــا رجحــان و امتیــاز 
همنشــینی و مصاحبــت بــا مــن را نداشــته ای؟ پــدر هــر چــه را کــه از دســتش بــر مــی 

آمــد بــرای شــادی فرزندانــش انجــام داده بــود. ]209[
بــاور  مــرا  بایــد عشــق و محبــت  تنهــا  از آن شماســت «.  کــه دارم  » هــر چــه 

ارزانــی شــده اســت.  برایــگان  کــه  ایــن هدیــه را قبــول کنــی  باشــی و  داشــته 
یک پسر برای مدت زمانی رابطه خود را از خانه اش قطع کرده بود و محبت 
پدر را تشخیص نمی داد. ولی او اکنون بازگشته است و موج شادی همه افکار 
مغشــوش را زدوده اســت. » ایــن بــرادر تــو مــرده بــود و زنــده شــده اســت، گــم بــود 

و پیدا شــده اســت «. 
بــرادر  اینکــه  بــا  ببینــد؟  را  خویــش  ناســپاس  روح  توانســت  ارشــد  بــرادر  آیــا 
کوچکتــرش بــراه ناثــواب رفتــه بــود آیــا او مــی توانســت ببینــد کــه همچنــان بــرادرش 
مــی باشــد؟ در ایــن بــاب مســیح ســاکت بــود. زیــرا کــه حکایــت همچنــان باقــی بــود و 

مخاطبــان منتظــر بودنــد تــا ببیننــد کــه نتیجــه داســتان بکجــا مــی انجامــد. 
بــرادر ارشــد ُمبیّــن یهودیانــی بــود کــه در ایــام مســیح توبــه نکــرده و نــادم نبودنــد. 
بــه باجگیــران و گناهــکاران بدیــده تحقیــر مــی  و فریســیان در هــر دوره و عهــدی 
نگریســتند. بخاطــر اینکــه آنهــا خودشــان در افــراط گنــاه نرفتــه بودنــد امــر بــه ایشــان 
مشــتبه شــده بــود کــه عــادل و بــی گناهنــد. مســیح بــا ایــن عیبجویــان و خــرده گیــران 
در زمــان مناســب برخــورد کــرده بــود. ماننــد پســر ارشــد در حکایــت آنــان از امتیــاز 
مخصوصــی کــه از خــدا یافتــه بودنــد برخــوردار بودنــد. آنــان ادعــا مــی کردنــد کــه 
فرزنــد خانــه خــدا هســتند ولــی روح مــزدوران و اجیــران را داشــتند. آنــان کار مــی 
کردنــد ولــی نــه از روی عشــق و از ســر عاقــه بلکــه بــه امیــد اجــر و پــاداش. از نظــر 
آنــان خداونــد یــک کارفرمــای ســختگیر و جبــار بــود. آنــان دیدنــد کــه مســیح باجگیــران 
و گناهــکاران را دعــوت مــی کنــد تــا هدیــه فیــض را بطــور رایــگان دریافــت کننــد. 
هدیــه ای کــه عالمــان یهــودی امیــدوار بودنــد تــا بــا زحمــت و ریاضــت آنــرا تامیــن 
کننــد – و بهمیــن خاطــر دلخــور و ناراحــت شــدند. بازگشــت اســراف کار کــه قلــب 

پــدر را لبریــز از خوشــی نمــود تنهــا حســادت آنــان را برانگیخــت. 
در حکایــت، نکوهــش پــدر بــر پســر ارشــد آن رافــت آســمانی بــود کــه فریســیان 
را فــرا مــی خوانــد. » هــر چیــزی ]210[ کــه دارم متعلــق بــه شماســت « – نــه بعنــوان 
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مــزد و پــاداش بلکــه بعنــوان یــک هدیــه. هماننــد یــک اســرافکار شــما نیــز مــی توانیــد 
آنــرا دریافــت کنیــد، بعنــوان عطیــه ای از محبــت خــدا کــه شایســته آن نبودیــد. 

خــود بــزرگ بینــی و )خــود عــادل پنــداری( نــه تنهــا انســان را ســوق مــی دهــد بــه 
اینکــه خــدا را بــد جلــوه بدهــد، بلکــه آنــان را در قبــال بــرادران خــود، بــی عاطفــه و 
خــرده گیــر بــار مــی آورد. پســر ارشــد در خودخواهــی و حســادت هــر عمــل بــرادرش 
را مــورد ســرزنش و نکوهــش قــرار داد و او را در مظــان عیــب و اتهــام قــرار داد. او 
بــه هــر اشــتباهی موشــکافانه توجــه مــی کــرد و از هــر کاهــی، کــوه مــی ســاخت. از 
اینــرو در پــی توجیــه روح بیرحــم خــود بــود. امــروز بســیاری چنیــن عمــل مــی کننــد. 
در حالــی کــه جــان در ســتیز بــر ضــد ســیل وسوســه هاســت آنــان بــا لجاجــت و 
سرســختی ایســتاده و خــود رایــی و شــکوه و گایــه نمــوده و اتهــام مــی زننــد. آنــان 
ادعــا مــی کننــد کــه فرزنــدان خــدا هســتند ولــی بــا روح شــیطان عمــل مــی کننــد. بــا 
رفتارشــان در مقابــل بــرادران ایــن تهمــت زننــدگان خــود را در جایــی قــرار مــی دهنــد 

کــه خداونــد نمــی توانــد بــه آنــان نــور ســیما و جــال خــود را ببخشــد. 
بســیاری دائمــاً ســوال مــی کننــد » وقتــی بــرای عبــادت خداونــد خــدای قــادر 
مطلــق مــی آییــم چــه چیــز بحضــور او بیاوریــم؟ آیــا اگــر بهتریــن گوســاله را بــرای او 
قربانــی کنیــم او از مــا راضــی خواهــد شــد؟ اگــر هــزاران گوســفند و ده هــا هــزار 
نهــر پــر از روغــن زیتــون بــه او تقدیــم کنیــم او از مــا خشــنود خواهــد گردیــد؟ آیــا اگــر 
فرزنــد ارشــد خــود را بــرای گنــاه خــود قربانــی کنیــم اوگنــاه مــا را خواهــد بخشــید؟ 
خداونــد بــه مــا فرمــوده اســت کــه از مــا چــه مــی خواهــد. آنچــه او از مــا مــی خواهــد 
ایــن اســت کــه رحــم و انصــاف داشــته باشــیم و بــا کمــال فروتنــی احکامــش را بجــا 

آوریــم « )میــکاه 6:6-٨(.
ایــن خدمتــی اســت کــه خداونــد مــی پســندد– » روزه ای کــه مــن مــی پســندم 
این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنید و یوغ ستم را بشکنید و مظلومان را آزاد 
کنیــد. خوراکتــان را بــا گرســنگان تقســیم کنیــد و فقیــران بــی کــس را بــه خانــه خــود 
بیاوریــد اشــخاص برهنــه را لبــاس بپوشــانید و از کمــک بــه بســتگان دریــغ نکنیــد « 
)اشــعیا 5٨: 6 و 7(. وقتی که خود را گناهکار دیدید تنها با محبت پدر آســمانی 
نجات یافتید آنگاه برای دیگران که در رنج گناه هستند رافت و دلسوزی خواهید 
داشــت. حســادت و ســرزنش نمی تواند فاکت و ندامت را التیام بخشــد. ]211[ 
بــا خــدا همدلــی خواهیــد  قلــب ذوب شــود،  یــخ خودخواهــی در  کــه  وقتــی 
داشــت و خوشــی او را درنجــات یــک فــرد گمشــده بــا هــم تقســیم خواهیــد نمــود. 
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ایــن درســت اســت کــه شــما ادعــا کنیــد کــه فرزنــد خــدا هســتید ولــی چنانچــه ایــن 
ادعا درســت باشــد، این » برادر شــما « بود که » مرده بود و حال زنده شــده اســت 
گمشــده بــود و االن پیــدا شــده اســت «. او نزدیــک و خویشــاوند شماســت و خــدا 
او را بعنــوان فرزنــد خــود مــی شناســد. اگــر خویشــاوندی خــود را حاشــا کنیــد نشــان 

مــی دهیــد کــه شــما کارگــر و مــزد بگیــر خانــه هســتید و نــه فرزنــدی از خانــواده خــدا. 
گرچــه بــرای خــوش آمــد گوئــی گمشــده نخواهیــد آمــد بــا ایــن حــال جشــن ادامــه 
خواهد یافت. آنکه بازگشته است مکانی در کنار پدر خواهد داشت و خداوند 
کاری بــاو خواهــد ســپرد. شــدت بخشــندگی خــدا همــان شــدت عشــق و محبــت 
اوســت. و شــما از تاریکــی بــه روشــنایی خواهیــد رســید. » امــا کســی کــه محبــت 

نمــی کنــد خــدا را نمــی شناســد زیــرا خــدا محبــت اســت « )اول یوحنــا 4: ٨(. 
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۱7
یکسال دیگر نیز 
فرصت بدهید

این فصل بر اساس کتاب لوقا 13: 1-9 تدوین گردیده است.

مســیح در تعالیــم خــود هشــدارهای داوری را بــا دعــوت بــه رحمــت ربــط داد. 
» فرزنــد خــدا نیامــد تــا زندگــی بشــر را نابــود ســازد بلکــه تــا آنــان را رســتگار ســازد « )لوقــا 
۹: 56(. » خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه 
بوسیله او نجاتشان دهد « )یوحنا 3: ۱7(. رسالت و ماموریت رحیمانه او در ارتباط 
با عدالت خدا و داوری در تمثیل درخت انجیِر بی ثمر بتصویر کشیده شده است.

مســیح مــردم را در بــاره آمــدن ملکــوت خــدا بــر حــذر داشــته بــود و بــا صراحــت 
مســامحه و ســهل انــگاری آنــان را مامــت کــرده بــود. آنــان بــا نشــانه هــای آســمان 
بسرعت می توانستند وضعیت هوا را پیش بینی کنند ولی نشانه های زمان که به 

وضــوح اشــاره بــه رســالت او داشــت را تشــخیص نمــی دادنــد. 
ولــی مــردم نتیجــه گیــری مــی کننــد کــه شایســته ملکــوت هســتند و پیــام نکوهــش 
آمیــز بــرای آنــان نیســت بلکــه بــرای دیگــران اســت. عیســی بــه شــنوندگان خــود از واقعــه 
ای ســخن گفــت کــه شــور عظیمــی بپــا ســاخته بــود. برخــی از داوری هــای پنطیــوس 
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پیاطــس فرمانــروای یهودیــه مــردم را مــورد جفــا و ســتم قــرار داده بــود. ]213[ غوغایــی 
در اورشــلیم بپــا شــده بــود و پیاطــس در تــاش افتــاده بــود تــا بــا خشــونت آنــرا ســرکوب 
ســازد. در یــک موقــع ســربازان وی اشــیای گرانبهــای معبــد را بتــاراج بــرده بودنــد و 
زیــارت و مراســم قربانــی جلیلیــان را متوقــف ســاخته بودنــد. یهودیــان ایــن مصیبــت را 
بعنوان یک داوری و ُمزد گناه در نظر گرفته بودند و با خشنودی نهانی از این واقعه 
بدیگــران مــی گفتنــد. آنــان مــی پنداشــتند چــون خــوش اقبــال هســتند از دیگــران نیــز 
بهترند بنابراین بیشتر از جلیلیان مورد لطف خدا قرار گرفته اند. آنان از عیسی برای 
ایــن مــردم، انتظــار شــنیدن کام ســرزنش و محکومیــت داشــتند و شــک نداشــتند کــه 

آنــان مســتحق مجــازات هســتند.
حواریــون مســیح جســارت نکردنــد تــا ایــده هــای خــود را ابــراز کننــد تــا اینکــه آنــان 
نظــر ســرور خــود را شــنیدند. او بــه آنــان دروس تمثیلــی را ارائــه نمــوده بــود کــه راجــع بــه 
داوری و قضــاوت در بــاره خصوصیــت مردمــان دیگــر بــود کــه مجــازات را بــر اســاس 
قضاوت محدود و کوته نظرانه میســنجیدند. با این حال به مســیح نگاه می کردند تا 
این مردم را بعنوان گناهکارانی فراتر از دیگران تقبیح کند. آنان در عظمت پاسخ او 

بــه شــگفتی افتادنــد. 
منجــی رو بــه ســوی جمعیــت گردانیــده و گفــت: » آیــا تصــور مــی کنیــد کــه ایــن 
عــده از ســایر مــردم جلیــل گناهکارتــر بودنــد کــه اینگونــه رنــج دیدنــد و کشــته شــدند؟ بــه 
هیچ وجه. شما نیز اگر از راههای بد خویش بازنگردید مانند ایشان هاک خواهید 
شــد «. ایــن مصیبــت تــکان دهنــده و دهشــتناک، تدبیــری بــود تــا قلبهــای ایشــان را 
فروتن سازد و اینکه آنان از گناهان خود توبه کنند. توفان انتقام بر سر همه کسانی 

کــه ملجایــی در مســیح نیافتــه بودنــد بــه مرحلــه انفجــار رســیده بــود. 
هنگامــی کــه عیســی بــا حواریــون و جمعیــت ســخن گفــت بــا نگاهــی اجمالــی 
پیشــگویی کــرده و اورشــلیم را دیــد کــه در محاصــره ســپاه لشــکریان اســت. او شــیپور 
بیگانگان را شنید که درحال رژه بر علیه شهر برگزیده هستند و دید که هزاران هزار در 
محاصره هاک شــدند. بســیاری از یهودیان درســت زمانی که در حال تقدیم قربانی 
بودنــد ماننــد جلیلیــان در تاالرهــای معبــد بقتــل رســیدند. مصیبتــی کــه بــر ]214[ افــراد 
فــرو افتــاده بــود اخطارهــا و هشــدارهای خــدا بــه قومــی بــود کــه بطــور یکســان تقصیــرکار 
بودند. عیســی گفت شــما نیز اگر توبه نکنید هاک خواهید شــد. برای زمان اندکی 
روز آزمایــش و بازخواســت بــرای آنــان تداعــی شــد. هنــوز بــرای آنــان زمانــی باقــی بــود تــا 
در بــاره چیزهایــی کــه وابســته بــه ســامتی و آرامــش آنــان اســت اطــاع حاصــل نماینــد. 
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ســپس ایــن داســتان را بیــان فرمــود کــه » شــخصی در بــاغ خــود درخــت انجیــری 
نیــاورده اســت،  بــه آن ســرمی زد مــی دیــد کــه میــوه ای  بــار کــه  بــود و هــر  کاشــته 
ســرانجام صبــرش بــه پایــان رســیده و بــه باغبــان خــود گفــت: ایــن درخــت را ببــر چــون 
سه سال تمام انتظار کشیده ام و هنوز یک دانه انجیر نداده است. نگه داشتنش 

چــه فایــده ای دارد؟ «.
مخاطبین مسیح نمی توانستند کاربرد کام او را بد تعبیر کنند. در سرودهای 
داود، بنی اسرائیل تاک خوبی بود که از مصر بیرون آورده شد ... اشعیا نوشت: 
» داســتان تاکســتان، داســتان قــوم خداونــد اســت. بنــی اســرائیل همــان تاکســتان 
تاکســتان خــود  بــا خشــنودی در  کــه خداونــد  نهــال هایــی  یهــودا  مــردم  و  هســتند 
نشــاند « )اشــعیا 5: 7(. نســلی کــه عیســی از آن پدیــد آمــده بــود بــا درخــت انجیــر در 
تاکســتان خداونــد معرفــی شــده اســت، در کانــون توجهــات و بــرکات خاصــی کــه او 

را احاطــه کــرده بــود. 
هــدف خداونــد بــرای مــردم خویــش و امکانــات بــا شــکوهی کــه در مقابــل داشــتند 
در کامــی زیبــا فهرســت شــده بــود » مــن غــم مــردم ماتــم زده اورشــلیم را بــه شــادی و 
ســرور و نوحــه آنــان را بــه ســرود حمــد و ســتایش تبدیــل خواهــم کــرد « )اشــعیا 6۱: 
3(. یعقــوب رو بــه مــوت بــود و بــا روح وحــی بــه پســر محبــوب خــود گفتــه بــود » یوســف 
درخــت پرثمریســت در کنــار چشــمه آب کــه شــاخه هایــش بــه اطــراف ســایه افکنــده 
است. باشد که خدای قادر مطلق خدای پدرت تو را یاری کند و از برکات آسمانی 
و زمینــی بهــره منــد گردانــد و فرزنــدان تــو را زیــاد ســازد « )پیدایــش 4۹: 22 و 25(. پــس 
خداوند، اســرائیل را مانند تاکســتانهای خوب در کنار چشــمه های آب کاشــته بود. 
او تاکســتان خــود را » بــر تپــه ای حاصلخیــز « کاشــته بــود. » و او زمینــش را کنــد و 
سنگهایش را دور ریخت و بهترین درختان مو را در آن کاشت «  )اشعیا 5: 1 و 2(. 
]215[ » و او چشــم انتظــار انگــور نشســت امــا تاکســتانش انگــور تــرش آورد « )اشــعیا 

5: ۲(. امــت ایــام مســیح خداترســی و تقــوای بیشــتری را نســبت بــه یهودیــان زمانهــای 
اولیــه نشــان دادنــد ولــی آنــان حتــی نیازمنــد تــر از شــهد فیــض روح خــدا بودنــد. میــوه 
هــای ارزشــمند منــش و شــخصیت کــه زندگــی یوســف را چنــان معطــر و زیبــا ســاخته 

بــود، در قــوم یهــود آشــکار نشــد. 
خداونــد در فرزنــد خــود در پــی میــوه بــود و هیــچ نیافــت. اســرائیل ضایــع کننــده 
زمیــن بــود. وجــود آن لعنــت بــود کــه جائــی را در تاکســتان اشــغال کــرده بــود کــه در 
عــوض، یــک درخــت حاصلخیــز مــی توانســت جــای آنــرا پــر ســازد. اســرائیل بــرکات 
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جهان را ربوده و به نوعی به گروگان گرفته بود. اسرائیلیان خداوند را در میان اقوام 
بــد جلــوه داده بودنــد. آنــان نــه تنهــا بااســتفاده بودنــد بلکــه یــک مانــع جــدی بحســاب 
مــی آمدنــد. در حــد زیــادی، مذهــب آنــان گمــراه کننــده شــده بــود و در عــوِض نجــات و 

ســازندگی، باعــث تباهــی و ویرانــی شــده بــود. 
در تمثیــل، مراقــِب تاکســتان نمــی خواهــد کــه چنانچــه درخــت ثمــر ندهــد قطــع 
شــود، بلکــه او عاقــه مالــک را در بــاره درخــت بــی حاصــل بــه مشــارکت مــی گــذارد. 
هیچ چیزی نمی تواند او را بیش از این از دیدن رشد و حاصلخیزی خوشحال کند. 
باغبــان بــه خواســته مالــک پاســخ داده و مــی گویــد » بــاز هــم بــه آن فرصــت بدهیــد. 
بگذاریــد یــک ســال دیگــر هــم بمانــد تــا از آن بخوبــی مواظبــت کنــم و کــود زیــاد بــه آن 

بدهــم. اگــر ســال آینــده میــوه داد چــه بهتــر «. 
باغبان از خدمت به گیاه نومید کننده سر باز نمی زند. او با عزم راسخ ایستاده 

و آماده است تا مراقبت بیشتری از آن بعمل آورد. ]216[
او محیط را برایش مطلوب نموده و از هر توجهی مضایقه نخواهد کرد. 

مالــک و باغبــان تاکســتان عاقــه واحــدی بــه درخــت انجیــر دارنــد. از اینــرو پــدر و 
پســر بــرای امــت برگزیــده در محبــت یکــی بودنــد. مســیح بــه مخاطبــان خــود مــی گفــت 
که فرصتهای بیشتری به آنان داده خواهد شد. هر روشی را که محبت خدا بتواند 
تدبیــر کنــد بکارگمــارده خواهــد شــد کــه آنــان بتواننــد درختــان عدالــت گردیــده و بــرای 

برکــت دادن بــه جهــان میــوه بیاورنــد. 
عیسی در تمثیل از نتیجه کار باغبان چیزی نگفت. در آنزمان داستان او پیش از 

موعد تمام شد. نتیجه داستان در نسلی که کام او را شنید باقی ماند. 
آژیرهــای خطــر، در امتــداد مســیر بــرای نســل مــا بــه صــدا در آمــده اســت. آیــا 
شــما دل هــای بــی تفــاوت درختــان بــی ثمــر در تاکســتان خــدا هســتید؟ آیــا کاِم 
بَــد در آینــده نزدیــک دربــاره شــما خواهــد بــود؟ چــه مقــدار هدایــای او را دریافــت 
نمــوده ایــد؟ بــرای چــه مــدت او مراقــب بــود و منتظــر بــود کــه محبــت او ثمــر بدهــد؟ 
شــما کــه تحــت مراقبــت باغبــان در تاکســتان او کاشــته شــده ایــد امتیــاز و برتــری 
داریــد. چقــدر پیــام محبــت آمیــز انجیــل قلــب شــما را بــه لــرزه در آورده اســت! شــما 
نــام مســیح را بــر خودحمــل مــی کنیــد. شــما در ظاهــر، عضــوی از کلیســای بــدن او 
هســتید و بــا ایــن حــال شــما از رابطــه بــا قلــب عظیــم محبــت نــا آگاهیــد. نهرهــای 
حیــات در شــما جــاری نیســت. فیــض هــای مطبــوع ذات او کــه » ثمــرات روح « 

هســتند در زندگــی شــما دیــده نمــی شــوند. ]217[ 
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درخت بی حاصل از باران و آفتاب و مراقبت باغبان بهره مند است. درخت 
از خاک تغذیه می کند. ولی شاخه های بی حاصل تنها به زمین سایه می اندازد 
پــس گیاهــان حاصلخیــز نمــی تواننــد در زیــر ســایه آن رشــد و نمــو کننــد. پــس هدیــه 
خدا بوفور به شــما ارزانی شــده ولی آن هدایا ممکن اســت به درد دیگران بخورد. 
گرچــه ممکــن اســت بطــور مبهــم ایــن مطلــب را درک کــرده باشــید کــه مزاحــم 
زمیــن هســتید. بــا ایــن حــال خداونــد بــا رحمــت عظیــم خــود شــما را قطــع نکــرده 
اســت. او بــا دلســردی بشــما نــگاه نمــی کنــد، او بــا بــی تفاوتــی از شــما روی بــر نمــی 
گردانــد و شــما را رهــا نمــی کنــد تــا تبــاه شــوید. او بــه شــما نگریســته و بــا نگرانــی 
کــه قبــاً از اســرائیل داشــته بانــگ بــر مــی آورد کــه ]218[ » ای افرایــم چگونــه تــرا از 
دســت چگونــه بگــذارم بــروی؟ چگونــه مــی توانــم تــو را از دســت بدهــم؟ کنــم؟ زیــرا 
مــن خــدا هســتم نــه انســان « )هوشــع ۱۱: ٨-۹(. منجــی دلســوز در نگرانــی بــرای 
شــما مــی گویــد بگذاریــد یکســال دیگــر هــم بمانــد تــا از آن بخوبــی مراقبــت کنــم و 

کــود زیــاد بــه آن بدهــم. 
مســیح بــا محبــت خســتگی ناپذیــر اســرائیل را مراقبــت نمــود و آنــان را دعــوت 
کــرد تــا بــر ســر عقــل بیاینــد ولــی آنهــا او را مصلــوب نمودنــد. مســیح بــر روی صلیــب 
دعــا کــرد » ای پــدر اینهــا را ببخــش زیــرا کــه نمــی داننــد چــه مــی کننــد « )لوقــا 2٣: 
24(. پــس از صعــود مســیح بــه آســمان، انجیــل بــرای بــار اول در اورشــلیم موعظــه 
شــد. در آنجــا روح القــدس باریــد. در آنجــا اولیــن کلیســای انجیــل بــا قــدرت منجــِی 
قیــام نمــوده از مــرگ آشــکار شــد. در آنجــا صــورت اســتیفان ماننــد صــورت فرشــته 
ای درخشــید « )اعمــال رســوالن 6: ۱5( – او بــه مســیح شــهادت داد و جــان خــود 
را نیــز بــر ســرآن گذاشــت. همــه چیزهایــی کــه آســمان مــی توانســت بدهــد ارزانــی 
گردیــد. مســیح مــی گویــد » دیگــر چــه مــی بایســت بــرای بــاغ خــود مــی کــردم کــه 
نکــردم؟ « )اشــعیا 5: 4(. پــس توجهــات و زحمــات او بــرای شــما کاهــش نیافتــه 
تاکســتان  ایــن  از  » مــن  گویــد  مــی  او همچنــان  اســت.  یافتــه  هــم  افزایــش  بلکــه 
مراقبــت مــی کنــم و مرتــب آنــرا آبیــاری مــی کنــم. روز و شــب مواظــب هســتم تــا 

کســی بــه آن آســیبی نرســاند « )اشــعیا ۲7: 3(. 
اگر میوه آورد که چه بهتر وگرنه تصمیمی برای آن گرفته خواهد شد.

قلبــی کــه بــه الهامــات الهــی پاســخ ندهــد ســخت مــی شــود تــا اینکــه بیــش از ایــن 
مســتعد پذیــرش تاثیــر روح القــدس نخواهــد بــود. پــس از آن ســخنی گفتــه مــی شــود 

کــه » آنــرا ببریــد نگــه داشــتنش چــه فایــده ای دارد؟ «.
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امــروز او شــما را دعــوت مــی کنــد: » ای قــوم اســرائیل بســوی خداونــد خــدای 
خــود بازگشــت کنیــد... شــما را از بــت پرســتی و بــی ایمانــی شــفا خواهــم داد... 
مــن مثــل بــاران بــر اســرائیل خواهــم باریــد و او مثــل سوســن خواهــد شــکفت و 
ماننــد ســرو آزاد لبنــان در زمیــن ریشــه خواهــد دوانیــد... مــردم بــار دیگــر زیــر ســایه 
اش اســتراحت خواهنــد کــرد و او مثــل باغــی پــر آب و ماننــد تاکســتانی پــر شــکوفه 
و همچــون شــراب لبنــان معطــر خواهــد بــود... مــن مثــل درختــی همیســه ســبز در 

تمــام مــدت ســال بــه اومیــوه خواهــم داد « )هوشــع ۱4: ۱-٨(.
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۱8
به شاهراهها و کوره 

راهها بروید
این فصل بر اساس کتاب لوقا ۱4: ۱، ۱۲-۲4 تدوین گردیده است.

عیســی مهمــان یــک فریســی بــود. او دعــوت غنــی و فقیــر را مــی پذیرفــت و 
بــر اســاس ســنتی کــه داشــت صحنــه را بــا دروس حقیقــت خــود ارتبــاط مــی داد. 
در میــان یهودیــان، ضیافــت مذهبــی بــا همــه چاشــنیهای شــادی ملــی و مذهبــی 
مخلــوط بــود. و مهمانــی بــرای آنــان نوعــی از بــرکات حیــات ابــدی بــود. ضیافــت 
عظیمــی کــه در آن بــا ابراهیــم، اســحق و یعقــوب همنشــینی دارنــد در حالــی کــه 
غیریهودیــان بیــرون ایســتاده و چشــم انتظــار بودنــد. درس هشــدارآمیزی کــه مســیح 
خواهــان ارائــه آن بــود بــا تمثیــل )ضیافــت بــزرگ( بتصویــر کشــیده شــد. یهودیــان 
درب بــرکات خــدا را کــه هــم بــرای حــال و هــم بــرای حیــات اخــروی بــود بــه روی خــود 
بســته بودنــد. آنــان رحمــت خــدا را بــرای غیــر یهودیــان انــکار کردنــد. بــا ایــن حکایــت 
مســیح نشــان داد کــه آنــان خودشــان در همــان زمــان دعــوت رحمــت را رد کردنــد کــه 

فراخوانــی از ملکــوت خــدا بــود. ]220[ 
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او به آنان نشان داد که دعوتی را که بی اهمیت و حقیر شمردند نزد کسانی 
فرســتاده خواهــد شــد کــه – حقیــر شــمرده شــدند – کســانی کــه رانــده شــده انــد، 

گویــی جذامیانــی هســتند کــه بایــد از آنــان دوری کــرد. 
در انتخــاب کــردن مهمانــان بــرای ضیافــت، فریســی عاقــه خــود خواهانــه خــود 
را معیــار انتخــاب مهمــان کــرده بــود. مســیح بــه او گفــت » هــرگاه ضیافتــی ترتیــب 
مــی دهــی دوســتان و بــرادران و بســتگان و همســایگان ثروتمنــد خــود را دعــوت نکــن 
چــون ایشــان هــم در عــوض تــو را دعــوت خواهنــد کــرد بلکــه وقتــی مهمانــی مــی 
دهــی فقــرا لنــگان و شــان و نابینایــان را دعــوت کــن. آنــگاه خــدا در روز قیامــت 
درســتکاری تــو را اجــر خواهــد داد زیــرا کســانی را خدمــت کــردی کــه نتوانســتند 

محبتــت را جبــران کننــد «.
مســیح آمــوزه ای را کــه از طریــق موســی بــه اســرائیل داده بــود مجــدداً تکــرار 
کــرد. در ضیافــت مذهبــی، خداونــد بــه آنــان راهنمایــی کــرده بــود کــه » غریبــه هــا و 
بیــوه زنــان و یتیمــان داخــل شــهرتان را بگوئیــد بیاینــد بخورنــد و ســیر شــوند «. )تثنیــه 
بــرای اســرائیل دروس پنــد آمــوز بودنــد. بدینســان  ایــن گردهمائــی هــا   .)2۹ :14
بــا آموختــن لــذت مهمــان نــوازی درســت، مــردم در سراســر ســال بایــد محرومــان و 
فقیــران را مــورد تفقــد و توجــه خــود قــرار مــی دادنــد. و ایــن ضیافــت هــا ]221[ معنــی 
و مفهــوم بیشــتری از یــک مهمانــی را داشــتند. برکــت روحانــی کــه بــه اســرائیل داده 
شــده بــود تنهــا بــرای خودشــان نبــود. خداونــد نــان حیــات را بــه آنــان داده بــود کــه 

بایــد بــه جهــان توزیــع مــی کردنــد. 
آنــان ایــن کار را انجــام ندادنــد. کام مســیح، نکوهشــی بــر خودپســندی هــای 
آنــان بــود. بــرای فریســیان کام او ناخوشــایند بــود. بــا امیــد بــه اینکــه بحــث را عــوض 
بــر آورد و  بــادی از تقــدس نمایــی در غبغــب انداختــه بانــگ  کننــد، یکــی از آنهــا 
گفت » خوشــا بحال کســی که در ضیافت ملکوت خدا شــرکت کند «. این فرد 
بــا اطمینــان زیــادی ســخن گفــت، گویــی کــه او جایــگاه خــود را در ملکــوت حتمــی 
مــی دانســت. رفتــار او مشــابه رفتــار کســی بــود کــه از رســتگاری مســیح در خوشــی 
اســت، در حالی که آنان با شــرایطی که به موجب آن رســتگاری وعده داده شــده 
اســت موافــق نبودنــد. روح او ماننــد بلعــام بــود کــه دعــا مــی کــرد » ایــکاش ماننــد 
عــادالن بمیــرم و عاقبــت مــن ماننــد عاقبــت ایشــان بشــود « )اعــداد 2٣: 10(. 
فریســی بــه شایســتگی خــود بــرای ملکــوت نمــی اندیشــید بلکــه بــه آن چیــزی کــه 
امیــدوار بــود در ملکــوت از آن مســتفیض و محظــوظ شــود. قصــد او از ایــن اظهــار 
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نظــر ایــن بــود تــا فکــر مهمانــان را در ضیافــت از موضوعــی کــه وظیفــه عملــی آنــان 
بــود منحــرف ســازد. او خیــال کــرد کــه آنــان را از زندگــی حاضــر بــه زمــان قیامــت بــرای 

داوری ببــرد. 
مقابــل  در  را  خــود  چشــمان  و  خوانــد  را  ریــاکار  و  متظاهــر  فــرِد  فکــِر  مســیح 
جمعیــت بــه او دوخــت و امتیــازات کنونــی آنانــرا را برشــمرد. او بــه ایشــان نشــان 
داد کــه در همــان زمــان وظیفــه ای بــرای عمــل کــردن بــه عهــده آنــان بــوده اســت و آن 

اینســت کــه ســعادت آخــرت را بــا دیگــران بــه مشــارکت بگذارنــد. 
اوگفــت مــردی ضیافــت مفصلــی ترتیــب داد و بســیاری را دعــوت کــرد. موعــد 
را  انتظارشــان  کــه  بــه مدعوانــی  را  فــرا رســید و میزبــان خدمتــکار خــود  ضیافــت 
داشــت بــرای بــار دوم فرســتاد: » بیاییــد کــه همــه چیــز آمــاده شــده اســت «. ولــی 
بــه دعــوت او بــی تفاوتــی و بــی اعتنایــی نشــان داده شــد. همگــی بــه نوعــی عــذر و 
بهانــه آوردنــد. اولــی گفــت کــه بتازگــی قطعــه زمینــی خریــده اســت و بایــد آنــرا ببینــد 
و ]222[ خواســت تــا عــذر او را بپذیــرد. و دیگــری گفــت کــه پنــج جفــت گاو خریــده 
اســت و بایــد بــرود و آنهــا را امتحــان کنــد و اســتدعا کــرد کــه عــذرش پذیرفتــه شــود. 

و دیگــری گفــت کــه تــازه ازدواج کــرده و بهمیــن دلیــل نمــی توانــد بیایــد.
هیچیــک از ایــن بهانــه هــا بــر اســاس اضطــرار و ضــرورت نبــود. مــردی کــه مــی 
گفــت بایــد بــرود تــا زمینــش را ببینــد آنــرا قبــاً خریــداری کــرده بــود. عجلــه او بــرای 
رفتــن و دیــدن آن ناشــی از ایــن واقعیــت بــود کــه عاقــه و میــل او در خریــدش او را 
ذوق زده کــرده بــود. گاوهــا نیــز داســتانی بیــش نبــود. امتحــان کــردن آنهــا تنهــا بــرای 
قانــع شــدن از خریــد بــود. عــذر ســوم دلیــل محکمــی نداشــت. واقعیــت ایــن بــود 
کــه ازدواج کــردن مانعــی بــرای حضــور در ضیافــت نبــود. بــه همســر او نیــز خــوش 
آمدگوئی گفته می شد و از او پذیرایی می گردید. ولی او برنامه دیگری برای تمتع 
داشــت و برایــش قانــع کننــده تــر از ایــن بــود کــه بــه مهمانــی بــرود. بــرای او حضــور در 
جمعــی دیگــر لــذت بخــش تــر از رفتــن بــه ضیافــت میزبــان بــود. او عــذری نخواســت 
و حتــی در امتنــاع خــود از رفتــن وانمــود بــه ادب و نزاکــت ننمــود. » نتوانســتن « 
نــدارم «.  آمــدن  بــه  ای  » عاقــه  کــه  بــود  حقیقــت  ایــن  روی  بــر  ای  پــرده  تنهــا 
همــه بهانــه هــا فــاش کننــده ذهنــی مشــوش و پــر مشــغله اســت. افــراد دعــوت 
شــده بــه مهمانــی در جذابیــت هــای دیگــری غــرق شــده بودنــد. دعوتــی را کــه آنــان 
الــزام بــه پذیــرش داشــتند بکنــاری زده شــد و دوســت ســخاوتمند بــا بــی عاقگــی و 

بــی تفاوتــی آنــان مــورد توهیــن و بــی احترامــی واقــع شــد. 
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مســیح بــا بیــان حکایــِت ضیافــِت بــزرگ، برکاتــی را عنــوان کــرد کــه از طریــق 
انجیــل ارائــه شــده اســت. آنچــه کــه تــدارک دیــده شــده چیــزی نیســت بجــز خــود 
عیســی مســیح. او نانــی اســت کــه از آســمان نــازل گردیــده و از طریــق او نهــر نجــات 
و رســتگاری جــاری مــی شــود. و بــه مســیح بعنــوان » بــره خــدا کــه گنــاه جهــان را بــر 
خــود گرفــت « اشــاره شــده اســت )یوحنــا 1: 2۹(. ضیافتــی کــه مســیح آنــرا بیــان 
نمــود ]223[ هدیــه عظیمــی بــود، هدیــه ای کــه فراتــر از ارزش گــذاری اســت. محبــت 
خــدا ضیافــت گرانبهــا را تهیــه دیــده بــود و منبــع و مرجعــی پایــان ناپذیــر را فراهــم 
ســاخته بــود. » هــر کــه ایــن نــان را بخــورد تــا ابــد زنــده مــی مانــد « )یوحنــا 6: 5۱(. 
ولی بجهت پذیرش ضیافت انجیل، آنان باید عاقه ها و توجهات دنیوی را پائین 
تر و مادون تر از هدف دریافت مسیح و عدالت او قرار دهند. خداوند همه چیز به 
انسان داد و از او خواست تا امور خدا را مافوق توجهات دنیوی و خودخواهانه قرار 
دهد. او نمی تواند کسی را که ذهن و قلبش در گرو چند چیز است را بپذیرد. قلبی 

که مجذوب تمایات دنیوی است نمی تواند برای خدا واگذار شود. 
درســی بــرای همــه زمانهــا: مــا بایســتی دنبالــه رو بــره خــدا باشــیم و بــه هــر جایــی 
کــه مــی رود برویــم. رهنمودهــای او بایســتی نســبت بــه هــر چیــزی ارجحیــت داشــته 
باشــند. مصاحبــت و همراهــی بــا او مافــوق معاشــرت بــا دوســتان دنیــوی اســت. 
مســیح مــی گویــد: » اگــر پــدر و مــادر خــود را بیــش از مــن دوســت بداریــد الیــق مــن 

نیســتید « )متــی 10: ٣7(. 
در اطــراف میــز غــذای خانــواده وقتــی کــه نــان روزانــه را تکــه مــی کردنــد بســیاری 
در ایــام مســیح ایــن کام را تکــرار مــی کردنــد » چــه مبــارک و بــا ســعادت اســت 
کســی کــه در ملکــوت خــدا نــان بخــورد «. ولــی مســیح نشــان داد کــه چقــدر مشــکل 
اســت تــا بــرای میــزی کــه بــا قیمــت ازلــی تــدارک دیــده شــده میهمــان پیــدا کــرد. 
بــی  رحیمانــه  دعــوت  بــه  کــه  دانســتند  مــی  دادنــد  فــرا  گــوش  او  کام  بــه  آنانیکــه 
اعتنایــی کــرده انــد. بــرای آنــان دارایــی هــای دنیــوی، ثروتهــا و ســرگرمی هــا و لــذات  

]224[ جــذاب و دلربــا بــود. همگــی بــا یــک بیــان عــذر و بهانــه آوردنــد. 

بــه مثابــه  بــه ضیافــت  بــر اعتــذار از نرفتــن  نیــز همینطــور اســت. اصــرار  االن 
دســتاویزی بــرای رد کــردن دعــوت انجیــل بــود. آن مــردان اظهــار داشــتند کــه نمــی 
توانســتند توجهــات خــود را بــه تقاضــا و دعــوت انجیــل معطــوف داشــته و کامیابــی 
را  آنــان عاقــه هــای دنیــوی خــود  بیندازنــد.  بــه مخاطــره  را  هــای دنیــوی خویــش 
ارزشــمند تــر از امــور جاودانــی و آخــرت بحســاب مــی آورنــد. برکاتــی کــه از خــدا 
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دهنــده  رهایــی  و  خالــق  از  آنــان  بــرای جدایــی جانهــای  ســدی  نمودنــد  دریافــت 
خــود شــد. آنــان نمــی خواهنــد تــا از تفریحــات دنیــوی فاصلــه بگیرنــد. و بــه پیــام 
آورنــده رحمــت مــی گوینــد » فعــا بــرو هــرگاه وقــت کــردم بــه دنبالــت مــی فرســتم « 
)اعمــال رســوالن 24:۲5(. دیگــران اشــاره بــه مشــکاتی مــی کننــد کــه بــا اطاعــت 
از دعــوت خــدا در روابــط اجتماعــی آنــان بوجــود خواهــد آمــد. آنــان مــی گوینــد 
کــه نمــی تواننــد طاقــت دوری از هماهنگــی بــا خویشــان و بستگانشــان را داشــته 
باشــند. از اینــرو آنــان ثابــت مــی کننــد کــه همــان مدعیانــی هســتند کــه در حکایــت 
آنــان را بعنــوان  آنــان شــرح داده شــد. صاحــب ضیافــت بهانــه هــای سســت  از 

اهانــت و تحقیــری بــرای دعــوت خــود بشــمار آورد. 
مــردی کــه گفــت » مــن تــازه همســری اختیــار کــرده ام و نمــی توانــم بیایــم «، 
بــزرگ اســت. بســیاری از زنــان و مــردان همســران خــود را از  یــک گــروه  معــرف 
اجابــت بــه دعــوت خــدا بــاز مــی دارنــد. شــوهر مــی گویــد » مــن نمــی توانــم مطیــع 
مــرا  او  گیــری  ایــراد  اســت.  آن مخالــف  بــا  کــه همســرم  باشــم در حالــی  عقایــدم 
بشــدت بــرای انجــام عقایــدم در تنگنــا قــرار مــی دهــد. زن دعــوت خیرخواهانــه را 
مــی شــنود: » بیــا کــه همــه چیــز آمــاده اســت « و او مــی گویــد » اســتدعا مــی کنــم 
کــه عــذر مــرا بپذیــری. مــن بایــد بــا شــوهرم بــروم و بنابرایــن نمــی توانــم بیایــم «. قلــب 
فرزنــدان تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد. آنــان مایــل هســتند کــه بــه مهمانــی برونــد. ولــی 
آنــان پــدر و مــادر خــود را دوســت دارنــد و از آنجــا کــه اینهــا اعتنایــی بــه دعــوت انجیــل 
نمــی کننــد فرزنــدان فکــر مــی کننــد کــه ]225[ بــه تنهایــی نمــی تواننــد در ضیافــت 

پذیرفتــه شــوند. آنــان نیــز مــی گوینــد » عــذر مــا را بپذیریــد «. 
همــه ایــن افــراد دعــوت منجــی را رد مــی کننــد زیــرا از ایــن هــراس دارنــد کــه مبــادا 
حلقــه خانوادگــی آنــان شکســته و از هــم پاشــیده شــود. آنــان فــرض مــی کننــد کــه بــا 
ســر بــاز زدن از احــکام خــدا آرامــش و کامیابــی را در خانــه خــود تضمیــن کــرده انــد ولــی 
ایــن پنــداری بیهــوده بیــش نیســت. آنانــی کــه خودخواهــی بکارنــد خودخواهــی درو 
مــی کننــد. در انــکار محبــت مســیح، آنــان کســی را کــه مــی توانــد خلــوص و اســتواری 
را بــه بشــر بدهــد رد مــی کننــد ...آنــان نــه تنهــا ملکــوت آســمان را ازدســت مــی دهنــد 
بلکــه از لــذت حقیقــی ملکــوت کــه بــرای شــفاعت مــا قربانــی کــرد محــروم مــی ماننــد. 
در حکایــت، برگــزار کننــده ضیافــت آموخــت کــه چگونــه بــا دعــوت او رفتــار 
شــده اســت و » بــا عصبانیــت بــه خدمتــکاران خــود گفــت فــوری بــه شــاهراهها و 

کــوره راههــا برویــد و فقــرا و مفلوجــان و شــان و کــوران را دعــوت کنیــد «. 
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میزبــان از کســانی کــه ســخاوت و انعــام او را خــوار شــمردند روی گردانیــد و 
طبقــه ای را دعــوت کــرد کــه غنــی نبودنــد و خانــه و زمینــی در تملــک خــود نداشــتند. 
او کســانی را دعــوت کــرد کــه ]226[ فقیــر و گرســنه بودنــد و قــدردان ســفره پــر رونقــی 
بودنــد کــه برایشــان چیــده شــده اســت. » مســیح گفــت مطمئــن باشــید گناهــکاران 
و فاحشــه ها زودتر از شــما وارد ملکوت خداوند خواهند شــد « )متی 21: ٣1(. 
هرچنــد مفلــوکان ممکــن اســت گونــه بشــری باشــند کــه انســان بــه آنــان پشــت 
پــا زده و بکنــاری زده اســت، ولــی آنــان از دیــدۀ محبــت آمیــز خــدا پســت و حقیــر 
ســتمدیدگان  و  درمانــدگان،  افســردگان،  از  مراقبــت  مشــتاق  مســیح  نیســتند. 
اســت کــه نــزد او بیاینــد. او مــی خواهــد تــا نــور هدایــت را بــر آنــان بتابانــد و خوشــی 
و آرامشــی را کــه در هیــچ جــا یافــت نمــی شــود بــه آنهــا بدهــد. او روح القــدس را 
فرســتاد تــا بــا رافــت بــرای آنــان دلســوزی کنــد و در طلــب ایــن باشــد کــه آنهــا را 

بســوی خــود بکشــاند. 
خدمتــکاری کــه فقیــران و کــوران را بــه خانــه آورد بــه اربــاب خــود گــزارش داد 
» آنچــه کــه فرمــان دادی انجــام شــد و هنــوز جــا هســت. و اربــاب بــه خدمتــکار خــود 
گفــت بــه بزرگراههــا و کــوره راههــا بــرو و از آنهــا بخــواه تــا بیاینــد تــا خانــه پرشــود «. 
در اینجــا مســیح اشــاره بــه کار انجیــل در خــارج از قلمــرو یهودیــه دارد کــه بزرگراههــا 

و کــوره راههــای جهــان اســت.
در اطاعــت از ایــن فرمــان، پولــس و برنابــا بــه یهودیــان اعــان نمودنــد » الزم بــود 
کــه پیغــام خــدا را اول بــه شــما یهودیــان برســانیم ولــی حــاال کــه شــما آن را رد کردیــد 
آنــرا بــه غیــر یهودیــان اعــام خواهیــم کــرد چــون شــما نشــان دادیــد کــه الیــق حیــات 
جاودانــی نیســتید. و ایــن درســت همــان اســت کــه خداونــد بــه مــن فرمــود: مــن تــو 
را تعیــن کــردم تــا بــرای اقــوام غیــر یهــود نــور باشــی و ایشــان را از چهــار گوشــه دنیــا 

بســوی مــن راهنمایــی کــن « )اعمــال رســوالن 1٣: 46-4٨(.
پیــام انجیلــی کــه بواســطه حواریــون و رســوالن مســیح اعــان شــد، خبــر اولیــن 
بازگشــت او بــه جهــان بــود. و مــژده ای از نجــات از طریــق ایمــان بــرای آنــان بــود. 
ایــن اشــاره بــه بازگشــت ثانــی ]227[ مســیح بــا جــال آســمانی بــود تــا امــت خویــش را 
رســتگار ســازد. و ایــن بــه انســان از طریــق ایمــان و اطاعــت امیــد مــی بخشــد. ایــن 
پیــام، امــروز بــه انســان داده شــده اســت و در ایــن زمــان خبــری مــی گویــد کــه آمــدن 
دوبــاره مســیح نزدیــک اســت. نشــانه هایــی کــه او از آمــدن دوبــاره خــود داد کامــل 

شــده انــد و بــا تعلیــم کام خــدا بایــد بدانیــم کــه آمــدن او بســیار نزدیــک اســت. 
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یوحنــا از پیــام انجیــل تنهــا قبــل از رجعــت ثانــی مســیح در مکاشــفه پیشــگویی 
می کند. او فرشــته ای را در حال پرواز می بیند » که پیغام شــاد انجیل جاودانی 
را برای اهالی زمین می برد تا به گوش هر قوم و قبیله از هر زبان و نژاد برســاند. 
فرشــته بــا صــدای بلنــد مــی گفــت: خــدا را احتــرام و تمجیــد کنیــد زیــرا وقــت آن 

رســیده اســت کــه مــردم را داوری کنــد « )مکاشــفه ۱4: 7-6(. 
در نبــوت، هشــدار در بــاره زمــان داوری بــا پیــام مربوطــه بــا آمــدن پســر انســان 
رجعــت  کــه  اســت  داوری هشــداری  اعــان  اســت.  همــراه  آســمان  ابرهــای  در 
ثانــی مســیح نزدیــک اســت. ایــن آگهــی انجیــل جــاودان خوانــده مــی شــود. بنابرایــن 
موعظــه رجعــت ثانــی مســیح ]228[ اعــان خبــر نزدیکــی آمــدن اوســت کــه بخشــی 

ضــروری از پیــام انجیــل اســت. 
کتــاب مقــدس اعــان مــی کنــد کــه در روزهــای آخــر مــردم بدنبــال جذبــه هــای 
دنیوی هســتند – در عیش و جمع آوری پول. آنان نســبت به واقعیتهای ابدی نابینا 
هســتند. مســیح گفــت » در آن زمــان مــردم دنیــا ســرگرم عیــش و نــوش و مهمانــی و 
عروسی خواهند بود درست همانطور که در زمان نوح قبل از آمدن طوفان مشغول 
بودند. در آن وقت کسی باور نمی کرد که واقعاً طوفانی درکار باشد تا آنکه طوفان 

آمــد و همــه آنــان را بــرد. آمــدن مــن نیــز چنیــن مــی باشــد « )متــی 24: 3۹-37(.
لــذاِت خودخواهانــه  یافتــن  بــرای  شــتاب  در  مــردم  اســت.  چنیــن  نیــز  امــروز 
هســتند، گوئــی کــه خدایــی نیســت، ملکوتــی نیســت و آخرتــی در کار نیســت. در 
ایــام نــوح، هشــدار طوفــان فرســتاده شــد تــا موجــب شــود کــه بشــر از شــرارتهایش 
دســت برداشــته و توبــه کننــد. پــس پیــام آمــدن مســیح بــه منظــور برخاســتن و بیــدار 
آنــان  بــه  تــا  اســت  ایــن  منظــور  اســت.  دنیــوی  چیزهــای  در  فریفتگــی  از  شــدن 
هشــدارداده و آنهــا را در بــاره واقعیتهــای ابــدی بیــدار ســازد تــا شــاید بــه دعــوِت 

ســفره خــدا اعتنــا کننــد. 
دعــوت انجیــل بــرای تمــام دنیاســت – » بــرای هــر قــوم و قبیلــه از هــر نــژاد و 
زبــان « )مکاشــفه 14: 6(. آخریــن پیــام هشــدار و رحمــت بــرای ُمنــور ســاختن زمیــن 
بــا جــال اوســت. ایــن بــرای دســتیازی بــه همــه طبقــات مــردم اســت چــه فقیــر و چــه 
غنــی – در هــر رتبــه ودرجــه اجتماعــی. مســیح مــی گویــد » بــه شــاهراهها و کــوره 

راههــا بــرو و از آنــان بخــواه تــا بیاینــد تــا اینکــه خانــه ام پــر شــود «. 
اســت. کام خــدا در قحطــی  افتــاده  انجیــل در هاکــت  فقــدان  بــرای  دنیــا 
افتــاده اســت. تعــداد قلیلــی هســتند کــه کام خــدا را بــا ســنتهای بشــری مخلــوط 

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   171 1/31/19   4:13 PM



172  |  پندهای مسیح

نمــی کننــد. گرچــه مــردم کتــاب مقــدس را در دســت خــود دارنــد ولــی برکاتــی را کــه 
در آن گذارده شده است را دریافت نمی کنند. خداوند خادمان خود را فرا می 

خوانــد تــا پیــام او را بــه مــردم منتقــل کننــد. ]229[
کام زندگــی جــاودان بایــد بــه کســانی کــه در هاکــت از گناهانشــان هســتند 

رســانده شــود. 
در فرمــاِن بــه شــاهراهها و کــوره راههــا برویــد، مســیح کار بشــارت خــود را بــه 
ابــاغ مــی کنــد. همــه جهــان میــدان و عرصــه  انــد  تمــام کســانی کــه فــرا خوانــده 
ُمبلغــان مســیح اســت. همــه خانــواده بشــر جماعــت الهــی محســوب مــی گردنــد. 
خداونــد خواهــان آن اســت کــه کام فیــض بخــش او بــه هــر خانــه ای و بــرای هــر 

جــان زنــده ای بــرده شــود.
در حــد باالیــی ایــن کار بایــد بــا کار و زحمــت شــخصی انجــام گیــرد. ایــن روش 
مســیح بود. کار او بطور وســیعی از گفتگو های رو در رو تشــکیل شــده بود. حتی 
بــرای او مــورد توجــه و احتــرام قــرار داشــتند. اغلــب از  یــک نفــر از مخاطبینــش 

طریــق آن یــک نفــر بــود کــه پیــام بــه هــزاران نفــر تعمیــم داده مــی شــد. 
مــا منتظــر جانهایــی نخواهیــم مانــد تــا نــزد مــا بیاینــد بلکــه مــا بایــد در جســتجوی 
آنــان در هــر جایــی کــه هســتند باشــیم. وقتــی کــه کام در منبــر موعظــه گردیــد، تــازه 
اوِل کار اســت. جماعتــی وجــود دارنــد کــه بــا انجیــل هرگــز نمــی تــوان آنــان را صیــد 

نمــود مگــر اینکــه انجیــل نــزد آنــان بــرده شــود. 
دعــوت بــه ضیافــت ابتــدا بــرای امــت یهــود بــود، مردمــی کــه فــرا خوانــده شــده 
بودنــد تــا بعنــوان معلمیــن و رهبــران ایمانــی بشــر باشــند، مردمــی کــه طومارهــای 
نبوتی از پیشــگوئی های ظهور مســیح را داشــتند و کســانی که خدمات ســمبلیک 
از پیــش آگهــی دهنــده بــرای رســالت او بــه آنــان ســپرده شــده بــود. چنانچــه کاهنــان 
و مــردم یهــود اعتنایــی بــه فراخــوان الهــی داشــتند بایــد بــا پیامرســانان مســیح متحــد 
شــده و دعــوت انجیــل را بگــوش جهانیــان مــی رســانند. حقیقــت بــه آنــان ســپرده 
شــده بــود کــه آنــرا بدیگــران ابــاغ کننــد. وقتــی کــه آنــان ایــن دعــوت بــه همیــاری را 
بــه فقیــران و علیــان و لنــگان و کــوران ارســال شــد.  نپذیرفتنــد، آنــگاه دعوتنامــه 
بــرای غیــر  انجیــل  کــه دعــوت  نیــز دعــوت شــدند. وقتــی  باجگیــران و گناهــکاران 
یهودیان ارسال شد، آنان باید همان کار مشابِه خواسته شده را بانجام برسانند. 
» در بزرگراههــا « ابتــدا پیــام بایــد داده شــود – بــه مردانــی کــه نقــش فعالــی در 

کار جهــان دارنــد – بــه معلمــان و رهبــران مــردم. ]230[

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   172 1/31/19   4:13 PM



به شاهراهها و کوره راهها بروید  |  17٣

بگذاریــد تــا پیامرســانان خــدا ایــن را در ذهــن بســپارند. بــه چوپانــان گلــه هــا – 
معلمینــی کــه از جانــب خــدا گماشــته شــده انــد – کام بایــد بگونــه ای باشــد کــه 
بــه آن اعتنــا شــود. بــا آنانــی کــه بــه رتبــه هــای باالتــر اجتماعــی تعلــق دارنــد، بایــد بــا 
مایمــت دلســوزانه و احتــرام برادرانــه رفتــار شــود. مــردم تاجــر و امیــن – مــردم بــا 
اســتعداد هــای مبتکرانــه و دارای بصیــرت علمــی – مــردان باهــوش و ذکاوت – 
معلمــان انجیــل کــه ذهنشــان بــرای حقیقــت خــاص ایــن زمــان فــرا خوانــده نشــده 
اســت – اینهــا بایــد اولیــن کســانی باشــند کــه دعــوت را مــی شــنوند. دعــوت بــه آنــان 

بایــد ابــاغ شــود. 
کــه هدایــای  بعنــوان کســانی  آنــان  پذیــرد.  بایــد صــورت  توانگــران کاری  بــرای 
آســمانی بــه آنــان بامانــت ســپرده شــده اســت بایــد بــه مســئولیت خویــش واقــف 
شــوند. بــه آنــان بایــد یــادآوری شــود تــا بداننــد کــه او کســی اســت کــه مــردگان و 
زنــدگان را داوری مــی کنــد. بــا کار شماســت کــه مــرد توانگرمحبــت و تــرس از خــدا 
را خواهــد شــناخت. اکثــر اوقــات توانگــر بــه مــال و ثــروت خــود تکیــه مــی کنــد و 
احساس خطر نمی کند. چشمان دل او باید مجذوب چیزهای با ارزش غیرفانی 
باشــد. او باید قدرت خیریت حقیقی را تشــخیص بدهد که می گوید » ای تمام 
کســانی کــه زیــر یــوغ ســنگین زحمــت مــی کشــید نــزد مــن آییــد و مــن بــه شــما آرامــش 
خواهــم داد. یــوغ مــرا بــدوش بکشــید و بگذاریــد مــن شــما را تعلیــم دهــم چــون مــن 
مهربــان و فروتــن هســتنم و بــه جانهــای شــما راحتــی خواهــم بخشــید. زیــرا بــاری کــه 

مــن بــر دوش شــما مــی گــذارم ســبک اســت « )متــی ۱۱: 30-۲٨(. 
بــا آنانیکــه تحصیــات عالیــه دارنــد – توانگرنــد و یــا فراخوانــده شــده انــد، مــردم 
بنــدرت بطــور خصوصــی در بــاره نجــات صحبــت مــی کننــد ... بســیاری از کارگــران 
مســیح از نزدیــک شــدن بــه ایــن طبقــات مــردد هســتند. ولــی نبایــد چنیــن باشــد. 
چنانچــه فــردی در حــال غــرق شــدن اســت نبایــد بــه کنــاری بایســتیم تــا ببینیــم کــه او 
هــاک مــی شــود، بخاطــر اینکــه او وکیــل یــا تاجــر یــا قاضــی اســت. اگــر کســی را 
مــی بینیــم کــه بــا شــتاب بــه پرتــگاه مــی رود، هــر چــه کــه مقــام و منصــب او هــم کــه 

باشــد، از بــاز نــگاه داشــتن وی درنــگ نمــی کنیــم. ]231[
از هیــچ کســی نبایــد بخاطــر هواخواهــی از چیزهــای دنیــوی کوتاهــی و غفلــت 
شــود. بســیاری در موقعیتهای اجتماعی باال دل افســرده و از بطالت رنجور شــده 
انــد. آنــان مشــتاق آرامشــی هســتند کــه از آن بــی بهــره مانــده انــد. در باالتریــن رتبــه 
هــای اجتماعــی افــرادی هســتند کــه تشــنه و گرســنه رســتگاری و نجــات هســتند. 
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چنانچــه کارگــران خــدا بــا مهربانــی و قلبــی رئــوف از محبــت مســیح بطــور خصوصــی 
نــزد آنــان برونــد، ایشــان نیــز از مــژده الهــی بهــره منــد خواهنــد گردیــد.

توفیــق پیــام انجیــل بســتگی بــه دانــش ســخنوری، شــهادتهای شــیوا یــا بحثهــای 
عمقی ندارد. این بستگی به سادگی پیام و انطباق آن با جان ها دارد که گرسنه نان 
حیــات هســتند. » چــه بایــد کــرد تــا رســتگار شــد؟ «– ایــن خواهــش جــان اســت. ]232[ 
بــا ســاده تریــن و متواضــع تریــن روش مــی تــوان بــه هــزاران نفــر دســت یافــت. 
خردمندتریــن و متفکــر تریــن کســانی کــه دنیــا آنــان را مســتعد تریــن زنــان و مــردان مــی 
شــمارد، اغلب با کام ســاده توســط فردی خدادوســت به روشــنگری می رســند و 
کســی کــه بتوانــد از محبــت بطــور عــادی و طبیعــی ماننــد عایــق ســخن بگویــد مــی 

توانــد عاقــه و نظــر دیگــران را بطــور عمیقــی بســوی مســیح جلــب کنــد. 
اغلــب ســخنان بخوبــی و بــا مطالعــه تهیــه مــی شــوند ولــی تاثیــر کمــی دارنــد. 
بطــور  و  ســادگی  بــا  کــه  خــدا  دختــران  و  پســران  و صادقانــه  درســت  گفتــار  ولــی 
طبیعــی گفتــه مــی شــوند دارای قدرتــی هســتند کــه قفــل قلبهایــی را مــی گشــاید کــه 

بــرای مدتهــا بــه روی مســیح و محبــت او بســته شــده بودنــد. 
کارگــران مســیح بیــاد داشــته باشــند کــه آنــان بــا قــوت خــود کار نمــی کننــد. آنــان 
پیــام رســتگاری را  بــا ایمــان در قــدرت او  بــارگاه الهــی متمســک شــده و  بــه  بایــد 
بــا  نمــوده و کُشــتی بگیرنــد19 و ســپس  تقــا  بــا خــدا در دعــا  بایــد  آنــان  برســانند. 
اســتعدادها و توانائیهایــی کــه خــدا بــه آنــان داده اســت کار کننــد. روح القــدس بــه 
آنان کارایی می دهد. فرشتگان در کنار آنان خواهند بود تا بر قلبها اثر بگذارند. 
رهبــران و معلمــان در اورشــلیم، حقیقتــی را کــه مســیح بــرای آنــان آورده بــود، 
باشــد!  بــوده  بایــد  فعالــی  تبشــیری  و  تبلیغــی  مرکــز  شــهر،  آن  کردنــد.  دریافــت 
اســرائیل مرتــد و انحطــاط یافتــه مــی توانســت توبــه کنــد. یــک لشــکر عظیــم مــی 
توانســت بــرای خــدا جمــع شــود. و چقــدر ســریع مــی توانســتند انجیــل را بــه همــه 
نقــاط دنیــا ببرنــد. پــس حــال اگــر مــردان تاثیــر گــذار و دارای قابلیــت و کارآمــد مــی 
توانســتند برای مســیح کاری عالی انجام دهند، پس از طریق آنان کارهایی بزرگ 
مــی توانســت انجــام شــود: دســت گیــری از افتــادگان – گــردآوری و بازگردانــدن 
ابــاغ  بــرای رســتگاری. دعــوت ســریعاً  رانــده شــدگان – و بمراتــب کاری وســیع 

شــده و مهمانــان دور میــز خداونــد گــرد هــم مــی آمدنــد. 
فقیــر  بــه  بلکــه  کنیــم  نمــی  فکــر  اســتعداد  بــا  و  بــزرگ  مــردان  بــه  تنهــا  مــا  ولــی 
تریــن طبقــه کــه مــورد مســامحه و غفلــت قــرار گرفتــه انــد. مســیح، منادیــان خــود 
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را راهنمایــی کــرد کــه بــه راههــا و کــوره راههــای فرعــی، نــزد فقیــران و درمانــدگان 
بــزرگ، در راههــای فرعــی روســتاها  زمیــن برونــد. در تاالرهــا و معابــر شــهرهای 
]233[ – خانــواده هــا و افــرادی هســتند – شــاید غریبــه هــا در ســرزمینهای غریــب– 

کــه رابطــه ای بــا کلیســا ندارنــد و کســانی کــه در تنهایــی خــود احســاس مــی کننــد 
کــه خداونــد آنــان را فرامــوش کــرده اســت. آنــان نمــی داننــد کــه چــکار بایــد بکننــد تــا 
نجــات یابنــد. بســیاری در گنــاه غــرق شــده انــد. بســیاری در پریشــانی و تنگدســتی 
هســتند. آنــان تحــت فشــار رنــج و نیــاز و بــی ایمانــی و اندوهگینــی هســتند. بیمــاری 
هــا از هــر نــوع، جســم و روح آنــان را رنجــور و مبتــا ســاخته اســت. آنــان خواســتار 
تســلی خاطــر و آرامــش بــرای آشفتگیهایشــان هســتند و شــیطان آنــان را وسوســه 
مــی کنــد تــا در پــی شــهوت و لذاتــی باشــند کــه آنانــرا بســوی تباهــی و مــرگ ســوق 
بــر روی لبهایشــان  بــه آنــان ســیبهای ســدوم را مــی دهــد کــه  مــی دهــد. شــیطان 
تبدیــل بــه خاکســتر خواهــد شــد. آنــان پولهــای خــود را بــرای نــان خــرج نمــی کننــد و 

زمــان خــود را صــرف امــوری مــی کننــد کــه آنــان را اقنــاع نمــی کنــد.
در میــان ایــن رنجدیــدگان بایــد کســانی را ببینیــم کــه عیســی آمــده تــا نجاتشــان 
بدهــد. او ایشــان را ایــن گونــه دعــوت مــی کنــد » ای تشــنگان نــزد آبهــا بیاییــد، ای 
همــه شــما کــه پــول نداریــد بیاییــد نــان بخریــد و بخوریــد. بیاییــد شــیر و شــراب را 
بــدول پــول بخریــد و بنوشــید. چــرا پــول خــود را خــرج چیــزی مــی کنیــد کــه خوردنــی 
نیســت؟ چــرا دســترنج خــود را صــرف چیــزی مــی کنیــد کــه ســیرتان نمــی کنــد؟ بــه 
مــن گــوش دهیــد و از مــن اطاعــت کنیــد تــا بهتریــن خــوراک را بخوریــد و از آن لــذت 

ببریــد « )اشــعیا 55: 3-۱(.
احتــرام  هــا  غریبــه  بــه  بایــد  کــه  اســت  کــرده  صــادر  خاصــی  دســتور  خداونــد 
انــد  تقــوی و پرهیــزکاری ضعیــف شــده  کــه در  بــه مطرودیــن و فقیــران  بگذاریــم. 
کمــک کنیــد. بســیاری از افــراد، ظاهــراً نســبت بــه خیلــی چیزهــا خونســرد و بــی 
تفــاوت هســتند. گرچــه ممکــن اســت کــه در اعمــاق گنــاه غــرق شــده باشــند ولــی 

آنهــا وجــود دارد.  امــکان نجــات 
یــک مــکان  الگــو بگیرنــد. همانگونــه کــه او از  بایــد از مســیح  خادمــان مســیح 
بــه مــکان دیگــر رفــت تــا رنجدیــدگان را آرامــش بخشــیده و مریضــان را شــفا دهــد. 
ایــن  داد.  قــرار  ایشــان  مقابــل  در  را  بــه ملکوتــش  راجــع  او حقایــق عظیــم  ســپس 
پیــروان مســیح اســت. همانگونــه کــه جســِم رنجــور را تســلی مــی دهیــد،  وظیفــه 
راههایــی را بــرای خدمــت بــه نیازهــای جــان پیــدا مــی کنیــد. شــما مــی توانیــد بــه 
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منجــِی متعــال اشــاره کنیــد و از محبــت ]234[ طبیــب اعظــم ســخن بگوئیــد کــه بــه 
تنهایــی قــدرت شــفا و ترمیــم دارد.

بــه فقیــران افســرده و ســرگردان بگوئیــد کــه نبایــد مایــوس شــوند. گرچــه آنــان 
اشــتباه کــرده انــد و شــخصیت درســتی بنــا نکــرده انــد ولــی خــدا بــا خوشــی نجــات 
آنهــا را ترمیــم خواهــد کــرد. او بــا شــور و شــوق، فــرد بظاهــر مایــوس را کــه شــیطان 
از طریــق آنــان کار کــرده را برداشــته و عامــل فیــض خــود مــی ســازد. او بــه وجــد مــی 
آیــد تــا آنــان را از غضبــی کــه بواســطه ســقوط در نــا اطاعتــی اســت نجــات بخشــد. 
بــه آنــان بگوئیــد کــه شــفا و تطهیــر بــرای همــه جانهــا موجــود اســت. بــرای آنــان در میــز 

خــدا مکانــی وجــود دارد. او منتظــر اســت تــا بــه آنــان خــوش آمــد بگویــد. 
شــخصیتهای  بــا  را  افــرادی  رونــد  مــی  راههــا  کــوره  و  راههــا  بــه  آنانیکــه 
دارنــد  نیــاز اســت. کســانی وجــود  آنــان  بــه خدمــت  کــه  دیــد  متفــاوت خواهنــد 
مــی  کــه  راهــی  بهتریــن  بــه  را  خــدا  و  کننــد  مــی  زندگــی  کامــل  روشــنایی  در  کــه 
داننــد خدمــت مــی کننــد. آنــان آرزوی افزایــش دانــش الهــی را دارنــد ولــی تنهــا 
کورســوئی از آن نــور ضعیــف را مــی بیننــد. آنــان بــا اشــک دعــا مــی کننــد و خــدا 
آنــان را برکــت خواهــد داد. در میانــه شــرارت هــای شــهرهای بــزرگ بســیاری از 
ایــن جانهــا را مــی تــوان یافــت. بســیاری از آنــان در شــرایط خیلــی محقرانــه ای 
هســتند و بدیــن خاطــر توســط دنیــا مــورد بــی اعتنایــی واقــع شــده انــد. بســیاری از 
آنــان در حــال خدمــت کــردن هســتند ولــی کلیســاها از آنــان بــی خبرنــد. ولــی در 
مکانهــای پســت و مفلــوک، آنــان شــاهدان خــدا هســتند. آنــان ممکــن اســت نــور 
هدایــت و امتیــاز کمــی بــرای تعلیــم مســیحی داشــته باشــند ولــی آنــان در میانــه 
عریانــی، گرســنگی و ســرما در پــی خدمــت بدیگــران هســتند. بگذاریــد تــا نظــارِت 
فیــض گونــه خــدا ایــن جانهــا را دریابــد، بــه ماقاتشــان بــه خانــه هایشــان بــرود و از 
طریــق قــدرت روح القــدس بــه نیازشــان رســیدگی شــود. بــا آنــان کتــاب مقــدس را 
مطالعــه کنیــد و بــا آنــان بســادگی بــا الهامــات روح القــدس دعــا کنیــد. مســیح بــه 
خادمــان خــود پیامــی خواهــد داد کــه ]235[ ماننــد نــان آســمانی بــرای حیــات جانهــا 
خواهــد بــود. بــرکات ارزشــمند از قلبهــا بــه قلبهــا و از خانــواده هــا بــه خانــواده هــا 

منتقــل خواهــد شــد. 
حکمــی کــه در تمثیــل داده شــد ایــن بــود کــه » بــه اصــرار آنهــا را بیــاور « ولــی ایــن 
عبــارت اغلــب غلــط تعبیــر و تفســیر شــده اســت. در نظــر مــردم اینطــور ســوء تعبیــر 
شــده کــه تعالیــم انجیــل را بایــد بــا زور و تحمیــل دریافــت کننــد. ولــی مفهــوم )اصــرار( 
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در واقــع فوریــت و ضــرورت در دعــوت اســت و تاثیــر انگیــزه در آن ارائــه شــده اســت. 
انجیــل هرگــز مــردم را بــه زور نــزد مســیح نمــی آورد. پیــام آن چنیــن اســت، » ای جمیــع 
تشــنگان نــزد آبهــا بیاییــد « )اشــعیا 55: 1(. » روح و عــروس مــی گوینــد بیــا... و هــر 
کســی که آمد بگذارید تا آب حیات را برایگان دریافت دارد « )مکاشــفه ۲۲: ۱7(. 

قــدرت محبــت و فیــض خــدا مــا را ملــزم و مقیــد مــی کنــد کــه بیــا.
منجــی مــی گویــد » اکنــون در مقابــل درب ایســتاده درب را میکوبــم. هــر کــه 
بــا او دوســتی دائمــی برقــرار  صــدای مــرا بشــنود و درب را بگشــاید داخــل شــده 

خواهــم کــرد و او نیــز بــا مــن « )مکاشــفه ٣: ۲0(.
پــی  بلکــه بطــور دائــم در  نمــی رود  بــی اعتنایــی و تهدیــد کنــار  بــا تحقیــر و  او 
تــرا از دســت بدهــم؟ « )هوشــع  گمشــده اش مــی گــردد و مــی گویــد » چگونــه 
11: ٨(. گرچــه محبــت او بــا قلــب لجــوج پــس زده شــده اســت، ولــی او بازگشــته 
بــا قــدرت بیشــتری درخواســت مــی کنــد » مــن بیــرون ایســتاده و در میزنــم « قــدرت 
پیروزمندانــه محبــت او جانهــا را وادار مــی ســازد تــا وارد شــوند. » خداونــدا تــو بــا 
ســپرت مــرا نجــات داده ای بــا قدرتــت مــرا حفــظ کــرده ای و از لطــف توســت کــه بــه 

ایــن عظمــت رســیده ام « )مزامیــر 1٨: ٣5(.
در  خــود  کــه  محبــت  و  شــوق  همــان  بــا  خویــش  پیامرســانان  بــه  مســیح  اراده 
جســتجوی گمشــده اســت ابــاغ مــی شــود. مــا تنهــا نمــی گوئیــم » بیــا «. کســانی 
هستند که ندا را می شنوند ولی گوشهای آنها کم شنواست تا معنی آنرا بفهمند. 
چشــمان آنان چنان کور اســت که آن خیریتی که برایشــان آماده شــده اســت را نمی 
بیننــد. بســیاری تنــزل و افــول خــود را درک مــی کننــد. آنــان مــی گوینــد مــن شایســته 
نیســتم تــا بــه مــن کمــک شــود، مــرا تنهــا بگذاریــد. ولــی کارگــران نبایــد از کار دســت 
بکشند. در محبت دلسوزانه و رافت از کسی که دلسرد و درمانده است نگهداری 
و مراقبــت کنیــد. بــه آنــان شــجاعت و امیــد و قــوت قلــب بدهیــد. بــا مهربانــی بــه آنــان 
اصرار کنید تا ]236[ بیایند. » به کمک کسانی بشتابید که در تردید بسر می برند تا 
بر شک خود غلبه کنند. گمراهان را از آتش جهنم رهایی دهید اما مراقب باشید 

کــه خودتــان نیــز بســوی گنــاه کشــیده نشــوید « )یهــودا 22،۲٣(.
چنانچــه خــادم خــدا بــا مســیح در ایمــان قــدم بــردارد، او بــه آنــان در پیامشــان 
قــوت خواهــد بخشــید. آنــان قــادر خواهنــد شــد تــا محبــت او را ارائــه کننــد و خطــر 
تــا انجیــل را بپذیــرد ... مســیح  رد کــردن فیــض خــدا کــه بشــر را وادار مــی ســازد 
معجــزات شــگفت انگیــزی را انجــام خواهــد داد چنانچــه انســان ســهمی کــه خــدا 
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در انجــام کار بــه او داده اســت را ایفــا کنــد. امــروزه قلــب بشــر بــه همــان دگرگونــی 
متبــدل خواهــد شــد کــه درنســلهای گذشــته متبــدل شــده بــود. » جــان بانیــان « از 
کفــر و عیاشــی رهایــی یافــت – » جــان نیوتــن « از خریــد و فــروش بــردگان – تــا 
اینکــه بــا اعــان خــود خــدا را جــال داده و مســیح را متعــال ســازند. بانیــان و نیوتــن 
هــا نیــز در دنیــای امــروز از میــان مــردم نجــات داده مــی شــوند. نماینــدگان بشــری کــه 
بــا خــدا همــکاری مــی کننــد باعــث خواهنــد شــد تــا خیلــی از فقیــران مطــرود اصــاح 
شــوند و در ایــن دگرگونــی، صــورت و شــکل خداونــد در انســان ترمیــم و اصــاح مــی 
شــود. کســانی بــوده انــد کــه فرصــت و یــا شــانس کمتــری داشــته انــد و در مســیر 
های خطا قدم گذاشتند زیرا راه بهتری را بلد نبودند و شعاع نور بر آنان خواهد 
تابیــد. و کام مســیح بــه زکــی رســید: » زکــی بشــتاب و پائیــن بیــا چــون مــی خواهــم 
بســوی  بنابرایــن کام  )لوقــا 1۹: 5(.  باشــم «  بیایــم و مهمانــت  تــو  بخانــه  امــروز 
او خواهــد آمــد و کســانی کــه گناهــکاران ســخت دل بشــمار مــی آمدنــد خواهنــد 
یافــت کــه قلبــی نــرم تــر از یــک طفــل خواهنــد داشــت، زیــرا مســیح پذیرفــت تــا آنــان 
را مــورد توجــه قــرار دهــد. بعضــی از فاحــش تریــن خطاهــای گنــاه آلــود خواهنــد آمــد 
و جــای کســانی را خواهنــد گرفــت کــه امتیازهــا و فرصتهایــی را داشــته انــد کــه آنــرا 
مغتنــم نشــمرده انــد ... آنــان برگزیــدگان خــدا محســوب خواهنــد شــد کــه گرانقــدر 
و منتخــب خواهنــد بــود و وقتــی کــه مســیح در ملکــوت خویــش بیایــد، آنــان در کنــار 

بــارگاه او خواهنــد ایســتاد. 
 ولــی » مراقــب باشــید تــا از او کــه بــا شــما ســخن مــی گویــد اطاعــت نماییــد « 
)عبرانیــان ۱۲: ۲5(. عیســی گفــت » هیچیــک از مردانــی کــه قبــا دعــوت شــده 
بودنــد طعــم غــذای مــرا نخواهنــد چشــید «. آنــان دعــوت را نپذیرفتنــد و هیچکــدام 
از آنــان مجــدداً دعــوت نخواهنــد شــد. بــا رد کــردن مســیح، یهودیــان قلبهــای خــود 
را ســخت مــی کردنــد و خــود را در دامــان قــدرت شــیطان مــی انداختنــد، از اینــرو 
]237[ برایشــان غیــر ممکــن بــود تــا فیــض او را بپذیرنــد. اگــر قــدِر محبــِت خــدا دانســته 

نشــود و اصــول پایــدار بــرای رام کــردن و مطیــع کــردن جانهــا بــکار بــرده نشــود، بایــد 
بدانیــم کــه مطلقــاً از دســت رفتــه ایــم. خداونــد چیــزی عظیــم تــر از محبــت خــود را 
نــدارد کــه ارزانــی کنــد. اگــر محبــت عیســی قلــب را مقهــور و رام نســازد، بــا هیــچ 

وســیله دیگــری نمــی تــوان بــدان دســت یافــت. 
هــر زمــان کــه از شــنیدن پیــام رحمــت ســر بــاز زنیــد در بــی ایمانــی تقویــت مــی 
شــوید. هــر زمــان کــه از بــاز کــردن درب قلــب خــود بــه مســیح قصــور بورزیــد بیشــتر و 
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بیشتر تمایل خود را از دست خواهید داد تا به صدای او گوش فرا دهید. آنگاه 
فرصــت و شــانس خــود را بــرای پاســخ بــه آخریــن درخواســت رحمــت از دســت 
مــی دهیــد. نگذاریــد کــه ماننــد اســرائیل کهــن از شــما نوشــته شــود » افرایــم بــه بتهــا 
ملحــق شــده اســت پــس او را واگذاریــد « )هوشــع 4: ۱7(. مگذاریــد کــه عیســی 
بــر شــما بگریــد همانگونــه کــه بــر اورشــلیم گریســت و بگویــد » چنــد بــار خواســتم 
فرزندانــت را دور هــم جمــع کنــم همانطــور کــه مــرغ جوجــه هایــش را زیــر پــر و بالــش 

میگیــرد امــا نخواســتی « )لوقــا ۱3: 35-34(.
مــا در زمانــی زندگــی مــی کنیــم کــه آخریــن پیــام رحمــت کــه آخریــن دعــوت بــه 
مــی شــود. فرمــاِن » بــه بزرگراههــا و کــوره راههــا  انســان اســت ارســال  فرزنــدان 
برویــد « بــه مرحلــه نهایــی کمــال خــود نائــل مــی آیــد. دعــوت مســیح بــه هــر جــان زنــده 
ای داده مــی شــود. پیامرســانان مــی گوینــد » بیاییــد کــه همــه چیــز آمــاده اســت «. 
فرشــتگان آســمانی همچنــان بــا نماینــدگان بشــری همــکاری مــی کننــد. روح القــدس 
از هر انگیزه ای بهره می برد تا شما را وادار کند تا نزد خدا بیایید. مسیح به برخی 
عامتهــا و نشــانه هــا نــگاه مــی کنــد کــه حاکــی از برداشــته شــدن پشــت بنــد درهــای 
قلبتان است تا وارد شود. فرشتگان منتظرند تا آخرین گناهکار پیدا و بازگردانده 
شــود. فوجهــای آســمان آمــاده و منتظــر نواختــن چنگهــا و ســرودهای شــادمانی 
اینکــه جــان دیگــری دعــوت ضیافــت انجیــل را پذیرفتــه اســت.  هســتند، بخاطــر 
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۱۹
میزان بخشش

این فصل بر اساس کتاب متی 1٨: 21-٣5 تدوین گردیده است.

پطــرس بــا ســوالی در ذهــن نــزد عیســی آمــده گفــت » ای اســتاد بــرادری را کــه بــه 
مــن بــدی کــرده را تــا چنــد مرتبــه بایــد ببخشــم؟ آیــا هفــت بارکافــی اســت؟ «. عالمــان 
یهــودی بخشــیدن را تــا ســه بــار محــدود کــرده بودنــد. پطــرس فــرض کــرده بــود کــه تعالیــم 
مســیح بخشــش را بــه هفــت بــار کــه داللــت بــر عــدد کمــال اســت تعمیــم داده اســت. 
ولی مسیح تعلیم داده بود که ما هرگز نباید از بخشیدن خسته شویم. مسیح پاسخ 

داد » نــه هفــت بــار بلکــه هفتــاد مرتبــه هفــت بــار «.
سپس او اصل درستی را نشان داد که بموجب آن عفو و گذشت باید کرد و از 
توجه به روح بیرحمی و شقاوت که خطرناک است پرهیز نمود. در این تمثیل مسیح 
گفت که پادشاهی با یکی از متصدیانی سر و کار داشت که به امور حکومتی وی 
مــی پرداخــت. برخــی از ایــن متصدیــان وصــول کننــدگان مبالــغ هنگفتــی از پــول بودنــد 
که متعلق به حکومت بود. وقتی که پادشاه دستور داد تا حسابها را بررسی و مورد 
تفحص قرار دهند، مردی بحضور او آورده شــد که حســاب وی نشــان می داد که به 
ولی نعمت خود مبلغ کانی بالغ بر ده هزار قنطار بدهی دارد. ]244[ او چیزی برای 
پرداختن نداشت و مطابق با رسم، پادشاه دستور داد که او و مایملک او را بفروشند 
تــا اینکــه حســابش تصفیــه شــود. ولــی مــرد وحشــت زده بپایــش افتــاد و التمــاس کنــان 
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گفــت » ای پادشــاه اســتدعا دارم بــه مــن مهلــت بدهــی تــا همــه قرضــم را تــا بــه آخــر 
تقدیم کنم. پادشاه دلش بحال او سوخت پس او را آزاد کرد و قرضش را بخشید «. 
» ولــی وقتــی ایــن بدهــکار از دربــار پادشــاه بیــرون آمــد فــوری بســراغ همــکارش 
رفــت کــه فقــط صــد دینــار از او طلــب داشــت. پــس گلــوی او را فشــرد و گفــت 
همین االن پولم را پس بده. بدهکار بر پاهای او افتاد و التماس کرد خواهش می 
کنــم مهلتــی بمــن بــده تــا تمــام قرضــت را پــس بدهــم. امــا طلبــکار راضــی نشــد و او 
را بــه زنــدان انداخــت تــا پولــش را تمــام و کمــال بپــردازد. وقتــی دوســتان ایــن شــخص 
ماجــرا را شــنیدند بســیار اندوهگیــن شــده و بحضــور پادشــاه رفتنــد و تمــام داســتان 
را بــرای او شــرح دادنــد. پادشــاه بافاصلــه آن مــرد را احضارکــرد و گفــت: ای ظالــم 
بدجنــس مــن بخواهــش تــو آن قــرض کان را بخشــیدم. آیــا حقــش نبــود کــه تــو هــم بــا 
ایــن همــکارت رحــم مــی کــردی همانطــور کــه مــن بتــو رحــم کــردم؟ پادشــاه خشــمگین 
شــده و دســتور داد تــا او را بزنــدان بیندازنــد و شــکنجه دهنــد و تــا دینــار آخــر قرضــش 

را نپرداختــه آزادش نکننــد «.
ایــن حکایــت بــه جزئیاتــی پرداخــت کــه تصویــر بهتــری از موضــوع ارائــه شــود و در 
مفاد و مفهوم روحانی نظیر ندارد ... برخی از حقایق عظیم مصور گردیده است و 

بایــد بــه ایــن موضوعهــا تفکــر نمــود. 
عفو و گذشــتی که بوســیله پادشــاه اعطا گردید، معرف بخشــش و آمرزش الهی 
همه گناهان است. مسیح معرف پادشاه است که دلسوزی و ترحم نمود و بدهی 
خدمتگزار خود را بخشــید و او را عفو نمود. انســان تحت محکومیت قانون شــکنی 
بــود. او نمــی توانســت خــود را نجــات دهــد و بــه همیــن دلیــل مســیح بــه ایــن جهــان آمــد 
کــه تجســم روحانــی و بشــری را همزمــان بخــود گرفتــه و زندگــی خــود را بــرای خطایــای 
مــا بخشــید – عدالــت را بــرای بیعدالتــی. او خــود را بــرای ]245[ گناهــان مــا فــدا کــرد 
و بــه هــر جانــی بــه رایــگان خونبهــای آمــرزش را اهــدا نمــود. » رحمــت او عظیــم اســت 

اوســت کــه مــی توانــد مــا را نجــات بخشــد « )مزمــور 1٣0: 7(.
در اینجا اصلی وجود دارد که به موجب آن باید نسبت به گناهکارانی همچون 
خــود ترحــم و دلســوزی داشــته باشــیم. » حــال کــه خــدا مــا را اینچنیــن محبــت نمــود، 
ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم و محبت کنیم « )یوحنا 4: ۱۱(. مسیح فرمود 

» رایــگان گرفتــه ایــد رایــگان هــم بدهیــد « )متــی ۱0: ٨(. 
درایــن حکایــت وقتــی کــه بدهــکار التمــاس کــرد تــا بــه او مهلــت بدهنــد و وعــده 
داد کــه » بــه مــن مهلــت بــده تــا همــه بدهــی خــود را ادا کنــم «، محکومیــت او لغــو 
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شــد. همــه دیــون او باطــل گردیــده و بخشــیده شــد. و بــه او فرصــت داده شــد تــا 
از الگــوی اربــاب خــود کــه او را بخشــیده بــود پیــروی کنــد. او بیــرون رفتــه و بــه ســراغ 
بــود. او بخاطــر ده هــزار  بــه او بدهــکار  همــکار خــود رفــت کــه فقــط مبلــغ کمــی 
قنطــار بخشــیده شــده بــود ولــی از بدهــکار خــود کــه تنهــا صــد دینــار قــرض داشــت 
گذشــت نکــرد. او کــه بــا ترحــم بــا وی رفتــار شــده بــود بــا همــکار خــود بــا منشــی 
کامــاً متفــاوت برخــورد کــرد. فــرد قرضمنــد، مشــابه همــان کاری را کــرد کــه او در 
حضــور پادشــاه نمــوده بــود و بــه او التمــاس کــرده و طلــب مهلــت کــرد ولــی نتیجــه، 
مشــابه عکــس العمــل پادشــاه نبــود. او کــه بــه تازگــی بخشــیده شــده بــود دلرحــم و 
رقیــق القلــب نبــود. آن ترحمــی کــه بــه او نشــان داده شــد را در برخــورد بــا همــکارش 
تمریــن ننمــود. او بــه درخواســت مهلــِت قرضمنــد اعتنایــی نکــرد. تنهــا چیــزی کــه در 
ذهــن داشــت آن مبلــغ کمــی بــود کــه همــکارش بدهــکار بــود. او همــه چیــزی را کــه 
موعــد پرداخــت آن رســیده بــود طلــب کــرد و حکــم مشــابهی کــه نســبت بــه او بــا 

رافــت باطــل شــده بــود را بــرای قرضمنــد خــود بــا بــی رحمــی اعمــال کــرد. 
امــروزه چــه بســا، بســیاری از افــراد چنیــن روحــی را از خــود آشــکار مــی کننــد. 
هنگامــی کــه بدهــکار از ســرور خــود تقاضــای ترحــم نمــود حــس و درک درســتی از 
بزرگی بدهی خود نداشــت. او درماندگی خود را درک ننمود. او امید داشــت تا 
خــود را برهانــد. او گفــت » بــه مــن مهلــت بدهیــد تــا همــه دیــون خــود را بپــردازم «. 
بنابرایــن بســیاری از افــراد هســتند کــه بــا کــردار خــود امیــد بــه شایســتگی لطــف و 
مرحمــت خــدا را دارنــد. آنــان بیچارگــی خــود را تشــخیص نــداده انــد. ]246[ آنــان 
فیض خدا را بعنوان هدیه رایگان نپذیرفته اند بلکه سعی در ایجاد )خود عدالت 
محــوری( و تکیــه بــر اراده خــود دارنــد. قلــب آنــان بواســطه گنــاه شکســته و متواضــع 
نشــده اســت و آنــان نســبت بدیگــران جبــار و بــی رحــم هســتند. ]247[ گناهــان خــود 
آنــان بــر علیــه خــدا بــا گناهــان برادرانشــان نســبت بــه آنــان مقایســه گردیــده اســت کــه 
نسبِت آن، ده هزار قنطار به صد دینار است – بطور تقریبی نسبت یک میلیون 
بــه یــک – بــا ایــن حــال آنــان در گســتاخی و زورگوئــی خــود بــی رحــم و ظالمنــد. 
در تمثیــل، آن پادشــاِه رحیــم، بدهــکاِر بــی رحــم را احضــار کــرد و باوگفــت آیــا 
تمــام بدهــی را محــض خواهشــت بــه تــو نبخشــیدم؟ پــس آیــا تــرا نیــز الزم نبــود کــه 
بــر همقطــار خــود رحــم کنــی چنانکــه مــن بــر تــو رحــم کــردم؟ »  پــس مــوالی او در 
غضــب شــده او را بــه جــادان ســپرد تــا تمــام قــرض را بدهــد  «. پــس بــه همیــن 
خاطــر عیســی گفــت: » بهمیــن طــور پــدر آســمانی مــن نیــز بــا شــما عمــل خواهــد 
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نمــود اگــر هــر یکــی از شــما بــرادر خــود را از دل نبخشــد «. کســی کــه از بخشــش، 
ســر بــاز زنــد امیــد خــود را بــرای آمــرزش بــدور افکنــده اســت. 

ولــی تعلیــم ایــن تمثیــل نبایــد بطــور نادرســت بــکار رود. آمــرزش و بخشــندگی 
خــدا وظیفــه خردمندانــه اطاعــت از او را کاهــش نمــی دهــد. پــس روح بخشــش و 
گذشــت نســبت بــه همنــوع ازانجــام وظیفــه انصــاف و عدالــت نســبت بــه یکدیگــر 
نمــی کاهــد. در دعــای ربانــی کــه مســیح بــه حواریــون خویــش آموخــت چنیــن گفــت: 
» قرضهــای مــا را ببخــش همانگونــه کــه مــا قرضــداران یکدیگــر را مــی بخشــیم « 
نبایــد ســراغ  کــه بخاطــر بخشــش گناهانمــان  نبــود  ایــن  او  )متــی 6: 12(. منظــور 
کســانی برویــم کــه بمــا بدهــکار هســتند. اگــر اســتطاعت پرداخــت ندارنــد، حتــی 
گرچــه ایــن در نتیجــه مدیریــت غیــر معقوالنــه باشــد، آنــان نبایــد بــه زنــدان افکنــده 
شــده و مــورد ظلــم و تعــدی قــرار گیرنــد و بــا شــقاوت بــا آنــان رفتــار شــود. ولــی بــا 
ایــن وجــود تمثیــل بــه مــا نمــی آمــوزد تــا مشــوق تــن آســایی و تنبلــی باشــیم. کام خــدا 
اعــان مــی دارد کــه اگــر فــردی کار نکنــد نخواهــد خــورد )دوم تســالونیکیان ٣: ۱0(.

خداونــد از مردمــان ســخت کــوش انتظارنــدارد تــا از دیگــران کــه در تنبلــی بســر مــی 
برنــد حمایــت کنــد. بــرای بســیاری کوشــش و تــاش، وقــت هــدر دادن اســت کــه 
موجــب تنگدســتی و نیازمنــدی مــی شــود. چنانچــه ایــن نقایــص کــه در تنبلهــا وجــود 
دارد تصحیــح نشــود آنــان سســت تــر مــی شــوند و تمــام کاری کــه بــرای آنــان انجــام 
شــده مثــل ایــن اســت کــه جواهــرات را در کیســه ســوراخ حمــل کنیــد. بــا ایــن حــال 
فقــر اجتنــاب ناپذیــر اســت و مــا بایــد رافــت و دلســوزی خــود را نســبت بــه کســانی 

کــه تهیدســت هســتند نشــان بدهیــم. ]248[
مــا بایــد همانگونــه کــه دوســت داریــم بــا مــا رفتــار شــود، بــا دیگــران رفتــار کنیــم. 
روح القــدس از طریــق پولــس مــا را هشــیار مــی کنــد » ای مســیحیان آیــا یکدیگــر 
را تشــویق و دلگــرم مــی کنیــد؟ آیــا آنقــدر یکدیگــر را دوســت داریــد کــه بهــم کمــک 
کنید؟ آیا احساس می کنید که ما همه با هم برادریم و از یک روح برخورداریم؟ 
آیــا دلســوز و همــدرد هســتید؟ اگــر چنیــن اســت یکدیگــر را محبــت نمــوده قلبــا بــا 
هــم توافــق داشــته و همــدل و همفکــر باشــید تــا مــرا واقعــاً شــاد ســازید. خودخــواه 
نباشــید و بــرای خودنمایــی زندگــی نکنیــد. فروتــن باشــید و دیگــران را از خــود بهتــر 
بدانیــد. فقــط بفکــر خودتــان نباشــید بلکــه بــه کار و مســایل دیگــران نیزتوجــه کنیــد. 
بــا اینکــه  بایــد همــان طــرز فکــری را در پیــش گیریــد کــه مســیح داشــت. او  شــما 
ماهیــت خدایــی داشــت امــا نخواســت از اختیــار وحــق خدایــی خــود اســتفاده 
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کنــد، بلکــه قــدرت و جــال خــود را کنــار گذاشــت و بــه شــکل یــک بنــده در آمــد و 
شــبیه انســانها شــد و حتــی بیــش از ایــن نیــز خــود را فروتــن ســاخت تــا جایــی کــه 

حاضــر شــد ماننــد یــک خطــاکار مصلــوب شــود « )فیلیپیــان ۲: 5-۱(.
داده  گرفتــه شــود. خداونــد حکــم  نظــر  در  نبایــد کوچــک  گناهــی  هیــچ  ولــی 
اســت کــه بخاطــر برادرانمــان نبایــد رنــج بکشــیم. او گفــت » اگــر بــرادرت در حــق تــو 
خطایــی ورزد او را از اشــتباهش آگاه ســاز « )لوقــا ۱7: 3(. گنــاه بــا نــام اصلیــش 

شــناخته مــی شــود و بطــور واضــح در مقابــل خطــا کار قــرار خواهــد گرفــت. 
نوشــت » آمــاده  تیموتائــوس  بــرای ســرزنش  القــدس  بــا هدایــت روح  پولــس 
بــاش تــا هــر وقــت الزم باشــد مومنیــن را اصــاح و توبیــخ و تشــویق کنــی. همــواره بــا 
صبــر و بردبــاری کام خــدا را بایشــان تعلیــم ده « )دوم تیموتائــوس 4: 2(. » زیــرا 
اشــخاص یاغــی و نامطیــع بســیارند ... پــس آنــان را بطــور جــدی توبیــخ کــن تــا در 

ایمــان و اعتقــاد خــود قــوی باشــند « )تیطــوس ۱: ۱3-۱0(.
» اگــر بــرادری بتــو بــدی کــرد بــرو و خصوصــی بــا او گفتگــو کــن و او را متوجــه 
خطایــش بســاز. اگــر ســخن تــو را گــوش فــرا گرفــت و بــه تقصیــرش اعتــراف کــرد 
بــرادری را بــاز یافتــه ای. ولــی اگــر قبــول نکــرد ایــن بــار بــا دو یــا ســه نفــر دیگرپیــش او 
بــرو تــا ایــن اشــخاص شــاهد ســخنان تــو باشــند. ولــی اگــر بــاز هــم بــه گفتــه هــای تــو 
گــوش نــداد آنــگاه موضــوع را بــا کلیســا در میــان بگــذار و اگرکلیســا بــه تــو حــق بدهــد 
و آن بــرادر بــاز هــم زیــر بــار نــرود آنــگاه کلیســا بایــد بــا او مثــل یــک بیگانــه رفتــار کنــد « 

)متــی 1٨: 17-15(.
خداونــد بــه مــا تعلیــم مــی دهــد کــه مســایل و مشــکات بیــن مســیحیان بایــد 
درون کلیســا رفــع شــود. ]249[ و نبایــد در حضورکســانی کــه ترســی از خــدا ندارنــد 
مســایل مطــرح شــود. چنانچــه یــک مســیحی بواســطه بــرادر خــود مــورد ظلمــی واقــع 
شــد، اجــازه ندهیــد تــا در حضــور بــی ایمانــان مســائل در دادگاههــا مطــرح شــود. او 
بایــد از آمــوزه و دســتورالعمل مســیحیان پیــروی کنــد. در عــوض اینکــه خــود انتقــام 
گیــری کنــد بــه او بگوئیــد تــا در پــی نجــات بــرادر خــود باشــد. خداونــد کســانی را کــه 
او را دوســت داشــته و خداتــرس هســتند را تحــت مراقبــت و پوشــش خــود قــرار 
بــا  بــه او تقدیــم کنیــم، زیــرا کــه او  بایــد دادخواســت خــود را  بــا اطمینــان  داده و 

عدالــت دادرســی مــی کنــد. 
چنانچــه اشــتباهات و خطاهــا دوبــاره و دوبــاره تکــرار شــود و خطــاکار بــه خطــای 
خــود اعتــراف کنــد، فــردی کــه صدمــه دیــده خســته و بیــزار شــده و فکــر مــی کنــد کــه 
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دیگر بس اســت و بخشــش کافی اســت. ولی منجی بطور واضح بما گفته اســت 
کــه چگونــه بــا ایــن اشــتباهات برخــورد کنیــم » او را از اشــتباهش آگاه ســاز و اگــر 
پشــیمان شــد او را ببخــش « )لوقــا ۱7: 3(. او را ماننــد فــردی کــه شایســته اعتمــاد 
شــما نیســت بکنــاری نگذاریــد. در نظــر بگیریــد کــه » شــما نیــز ممکــن اســت دچــار 

وسوســه و خطــا شــوید « )غاطیــان 6: 1(. 
اگــر بــرادری خطــا کــرد او را ببخشــید. وقتــی کــه بــا اعتــراف بــه خطــا نــزد تــو آمــد 
نبایــد بگویــی و نبایــد ]250[ فکــر کنــی کــه او بانــدازه کافــی فروتــن و سرشکســته شــده 
اســت. یــا اینکــه بگویــی فکــر نمــی کنــم کــه اعتــراف او واقعــی باشــد. شــما چــه حقــی 
داریــد کــه در بــاره او قضــاوت کنیــد کــه انــگار قلــب و فکــر آنانــرا مــی خوانیــد. کام 
خدا می گوید » پس مراقب اعمال و کردار خود باشــید. اگر برادرت نســبت بتو 
خطایی ورزد او را از اشــتباهش آگاه ســاز . اگر پشــیمان شــد او را ببخش « )لوقا 
۱7: 3-4(. و نــه تنهــا هفــت بــار بلکــه هفتــاد بــار هفــت بــار – درســت همانطــور کــه 

خــدا شــما را بخشــید. 
او  بــه  را  چیزمــان  همــه  مــا  و  بخشــیده  بمــا  را  خــود  رایــگان  فیــض  خداونــد 
بدهکاریــم. فیــض، میثاقــی اســت کــه فرزندخواندگــی مــا را مقــدر نمــود. فیــض 
معلــوِل اثــر رســتگاری بواســطه منجــی اســت – احیــاء ماســت و ســرفرازی مــا بــرای 
بــه دیگــران آشــکار شــود.  تــا ایــن فیــض  وارث شــدن در مســیح اســت. بگذاریــد 

بــه خطــاکار فرصــت دلســردی ونومیــدی ندهیــد. تظاهــر و ریــاکاری را تحمــل 
نکنیــد تــا آمــده و بــه برادرتــان آســیب بزنــد. نگذاریــد تــا خارهــای تلخکامــی در ذهــن و 
قلبتــان رشــد کنــد. نگذاریــد تــا زنــگ اهانــت و اســتهزا در صدایتــان آشــکار گــردد. اگــر 
از کام خــود ســخن بگوئیــد اگــر بــا رفتــاری القیــد برخــورد کنیــد و یــا بدگمانــی و بــی 
اعتمــادی از خــود نشــان دهیــد ایــن نشــانگر و اثبــات کننــده بــه تباهــی کشــیده شــدن 
جــان اســت. او بــه بــرادری نیــاز دارد کــه قلــب و دلســوزی بــرادر ارشــد را دارد، تــا بــا 
قلــب بشــری لمــس شــود. بگذاریــد تــا او دســت محکــم همــدردی را احســاس کنــد و 
نجــوای الهــی را گــوش داده و برایــش دعــا کنیــد. خداونــد بــه هــر دوی شــما تجربــه ای 
غنــی و پربــار عطــا خواهــد نمــود. دعــا مــا را بــا خــدا متحــد مــی ســازد. دعــا مســیح را در 
کنــار مــا قــرار مــی دهــد و بــه ضعیفــان و سرگشــتگان قوتــی تــازه بــرای چیــره شــدن بــر 

دنیــا و نفــس و شــیطان خواهــد داد. دعــا حمــات شــیطان را کنــار مــی زنــد. 
وقتــی کــه فــردی از کاســتی هــای بشــری رویگــردان شــده تــا مســیح را ببینــد، یــک 
دگرگونــی الهــی در شــخصیت و منــش او اتفــاق مــی افتــد. روح مســیح کــه در قلــب 

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   186 1/31/19   4:13 PM



میزان بخشش  |  1٨7

کار می کند با شمایل او همنوایی و مطابقت می کند. پس این باید جد و جهد و 
تاش شما باشد تا عیسی را سرفراز و متعال سازید. بگذارید تا چشم بصیرت »  
بــه بــره ای کــه خــدا فرســتاده تــا بــرای آمــرزش گناهــان تمــام مــردم دنیــا قربانــی شــود  « 
نــگاه کنــد. )یوحنــا 1: 2۹(. و هنگامــی کــه در ایــن کار دخیــل شــدید، بیــاد داشــته 
باشــید کــه » هرکــه ]251[ گناهــکار را از ضالــت راه او برگردانــد، جانــی را از مــوت 

رهانیــده و گناهــان بســیار را پوشــانیده اســت « )یعقــوب 5: 20(.
» اگــر تقصیرهــای مردمــرا نیامرزیــد پــدر شــما هــم تقصیرهــای شــما را نخواهــد 
آمرزیــد « )متــی 6: 15(. هیــچ چیــزی نمــی توانــد روحِ بــی گذشــت را توجیــه کنــد. 
کسی که نسبت به دیگران بی رحم و بی گذشت است نشان می دهد که نصیبی 
از فیــض آمرزنــده خــدا نبــرده اســت. در بخشــش خــدا قلــب فــرد خطــا کار بــه قلــب 
عظیــم محبــت ازلــی نزدیــک خواهــد شــد. شــفقت الهــی در جــان گناهــکار جــاری مــی 
شــود و بهمیــن ترتیــب از او بــه جانهــای دیگــر جریــان مــی یابــد. رافــت و ترحمــی کــه 
مسیح در زندگی گرانبهای خود آشکار نمود در کسانی که شریک فیض او خواهند 
شــد دیــده مــی شــود. ولــی » کســی کــه روح مســیح را نــدارد وی از آن او نیســت « 
)رومیــان ٨: ۹(. او از خداونــد بیگانــه شــده و تنهــا شایســته جدایــی ابــدی از اوســت. 
ایــن حقیقــت دارد کــه او یکبــار آمرزیــده شــده اســت امــا روح بــی رحــم او نشــان 
مــی دهــد کــه او آمــرزش محبــت آمیــز خــدا را رد کــرده اســت. او خــود را از خــدا 
جــدا ســاخته و خــود را در شــرایط مشــابهی قــرار مــی دهــد کــه قبــل از آمــرزش در 
آن وضعیــت بــوده اســت. او توبــه خــود را انــکار نمــوده و گناهــان او همچنــان بــر 

اوســت، انــگار کــه اصــاً توبــه نکــرده اســت. 
ولــی درس بــزرگ تمثیــل، ترحــم خــدا و ســخت دلــی بشــر را مقایســه مــی کنــد 
در واقعیتــی کــه آمــرزش رحمانــی خــدا بایــد بــا رافــت و گذشــتی کــه خــود داریــم مــورد 
ســنجش قــرار گیــرد. » ای ظالــم. مــن بــه خواهــش تــو آن قــرض کان را بخشــیدم آیــا 
حقش نبود تو هم به این همکارت رحم می کردی همانطور که من بتو رحم کردم؟ «.

مــا آمرزیــده نشــده ایــم بخاطــر اینکــه مــی بخشــیم بلکــه بطریــق و نیتــی اســت کــه 
مــی بخشــیم ... اصــل همــه بخشــش هــا در محبتــی کــه شایســته آن نبودیــم یافــت 
مــی شــود ولــی بــا برخوردمــان نســبت بدیگــران نشــان مــی دهیــم کــه آیــا در وجودمــان 
محبــت وجــود دارد یــا نــه ... بــه ایــن علــت عیســی گفــت » بــدان طریقــی کــه حکــم 
کنیــد بــر شــما نیــز حکــم خواهــد شــد و بــدان پیمانــه ای کــه بپیماییــد بــرای شــما 

خواهنــد پیمــود « )متــی 7: ۲(. 

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   187 1/31/19   4:13 PM



FA-Body-ChristObjectLessons.indd   188 1/31/19   4:13 PM



۲0
منفعت ارزانی 

داشتن
این فصل بر اساس کتاب لوقا 12: 1٣-21 نگاشته شده است.

مســیح در حــال تعلیــم دادن بــود و طبــق معمــول جماعتــی در کنــار حواریــون در 
اطراف او جمع شده بودند. او از وقایعی با حواریون سخن می گفت که بزودی 
بخشــی از آنــرا بایســتی اجــرا مــی کردنــد. آنــان بایــد حقیقتهایــی را کــه بــه آنــان ســپرده 
بــود منتشــر کــرده و بــه ســتیز بــا حاکمــان ایــن جهــان هدایــت مــی شــدند. بــه خاطــر 
او، آنــان بــه دادگاههــا و محاکــم احضــار شــده و در مقابــل قاضیــان و پادشــاهان 
قــرار مــی گرفتنــد. او بــه ایشــان از حکمتــی اطمینــان داد کــه هیچکــس تــوان مقابلــه و 
انکار با آن را ندارد. کام او که قلبهای جماعت را به جنبش در می آورد و باعث 
بــود کــه تســکین  ازلــی  پریشــانی دشــمنان مــکار وی شــد، شــاهدی از آن قــدرت 
بــود.  بــه پیــروان خــود وعــده اش را داده  روح و قلــب شــد. همــان چیــزی کــه او 
تــا اهــداف  تنهــا خواهــان فیــض ملکــوت هســتند  ولــی بســیاری هســتند کــه 
خودخواهانــه خــود را اجابــت کننــد. آنــان قــدرت حیــرت انگیــز مســیح را در بیــان 
را  پیــروان حکیــم  هــای  وعــده  آنــان  دادنــد.  تشــخیص  آبــی زالل  ماننــد  حقیقــت، 
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شــنیده تــا آنــرا در حضــور حاکمــان و قاضیــان بگوینــد. آیــا او قــدرت خویــش را بــرای 
منفعــت دنیــوی عاریــه نخواهــد داد؟ ]253[

» او بایــد دو ســهم بــه پســر بزرگتــرش کــه نخســتین نشــانه قدرتــش بــوده و حــق 
نخســت زادگــی بــه او مــی رســد بدهــد ولــو اینکــه وی پســر همســر مــورد عاقــه اش 
نباشــد «. از طریــق موســی خداونــد دســتوراتی را راجــع بــه انتقــال دارایــی و مــال 
ابــاغ نمــود. پســر ارشــد دو ســهم از دارایــی پــدرش مــی گرفــت )تثنیــه ۲۱: ۱7(، 
در حالــی کــه بــرادران کوچکتــر ســهم یکســانی مــی گرفتنــد. ایــن مــرد فکــر مــی کــرد 
کــه بــرادرش از ســهم االرث، ســر او را کاه گذاشــته اســت. تاشــهای فــردی اش 
شکســت خــورده بــود از آنچــه را کــه در نظــرش مســتحق آن بــود ولــی چنانچــه اراده 
مســیح پــا بمیــان بگــذارد، همــه چیــز بخوبــی خاتمــه مــی یابــد ... او درخواســت هــای 
تــکان دهنــده و اخطارهــای هشــدار آمیــز مســیح بــه کاتبــان و فریســیان را شــنیده 
بــود. اگــر کلمــات چنیــن حکمــی بــه ایــن بــرادر گفتــه مــی شــد او جــرات نمــی کــرد تــا 

از دادن ســهم بــه آن مــرد محنــت زده مضایقــه کنــد. 
در میــان ایــن آمــوزه موقرانــه ای کــه مســیح ارائــه نمــوده بــود، ایــن مــرد خلــق و 
خــوی خودپســندانه خــود را آشــکار نمــود. او مــی توانســت سپاســگزار توانایــی و 
اســتعداد خــدادادی باشــد کــه بــرای پیشــرفت و ترقــی او در امــور دنیــوی اش بــکار 
رود. ولیکــن حقیقــت روحانــی در ذهــن و دل او جــای نگرفتــه بــود. بدســت آوردن 
ارثیــه مســئله ای شــده بــود کــه او را در خــود مســتغرق ســازد و ذهــن و روحــش را 
بــرای خاطــر مــا  بــود  آکنــده ســازد. عیســی، آن پادشــاه جــال کــه غنــی و توانگــر 
فقیــر شــد و بــرای او خزانــه هــای محبــت الهــی را گشــوده بــود. روح القــدس بــرای 
او دادخواهــی و ادعــا مــی کــرد کــه او وارث میراثــی بشــود کــه الیــزال اســت و هیــچ 
ناخالصی و فناپذیری در آن نیســت )اول پطرس ۱: 4(. او شــواهد قدرت مســیح 
را دیــده اســت. و حــال بــه او فرصــت داده شــده بــود تــا بــا آن معلــم اعظــم ســخن 
گفته و بیشــترین تمایات قلبی خود را ابراز دارد. ولی او همچنان چشــِم طمع به 
زمیــن دوختــه بــود. او تــاج را بــر ســر خــودش نمــی دیــد. او ماننــد شــمعون مجوســی، 

هدیــه خــدا را ماننــد ماحصــل دنیــوی ارزش گــذاری کــرده بــود. 
بــود. تنهــا چنــد مــاه  رســالت منجــی در زمیــن بســرعت در حــال تمــام شــدن 
باقــی مانــده بــود تــا آنچــه را کــه بــرای انجــام آن آمــده بــود کامــل کنــد کــه همانــا بنــای 
ملکوت ]254[ فیض او بود. با این حال حرص و طمع بشری می توانست او را از 
کارش بــاز داشــته و بــرای بدســت آوردن قطعــه زمینــی بــه مشــاجره و ســتیز بپــردازد. 
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ولــی عیســی کســی نبــود تــا از ماموریــت خویــش منحــرف گــردد. پاســخ او اینچنیــن 
بــود: » چــه کســی تعیــن کــرده تــا مــن قاضــی و تقســیم کننــده زمیــن شــما باشــم؟ «.

عیســی در همــان موقــع مــی توانســت بــه آن مــرد بگویــد کــه چــه چیــزی درســت 
اســت و چــه بایــد کنــد. در ایــن مــورد او مــی دانســت کــه چــه چیــزی بــر حــق اســت 
ولــی آن بــرادران در مرافعــه بودنــد زیــرا هــر دو حریــص و آزمنــد بودنــد. مســیح در 
واقــع گفــت ایــن وظیفــه مــن نیســت تــا ایــن نــوع مجــادالت را رفــع کنــم. او بــرای 
مقصــود دیگــری آمــده بــود، بــرای موعظــه انجیــل، تــا بدینســان حــس واقعیتهــای 

ابــدی را در انســان برانگیختــه و او را هشــیار ســازد.
رفتــار و طــرز عمــل مســیح در ایــن مــورد درســی اســت بــرای همــه کســانی کــه در 
نــام او خدمــت و موعظــه مــی کننــد. وقتــی کــه او دوازده حــواری خــود را فرســتاد 
گفــت » برویــد و بــه ایشــان خبــر بدهیــد کــه خداونــد ملکــوت خــود را برقــرار مــی 
ســازد. بیمــاران را شــفا دهیــد مــرده هــا را زنــده ســازید جذامــی هــا را شــفا دهیــد و 
ارواح ناپــاک را از وجــود مــردم بیــرون کنیــد. مفــت گرفتــه ایــد مفــت بدهیــد. )متــی 
10: 7 و ٨(. آنــان قــرار نبــود تــا مســایل دنیــوی مــردم را رفــع و رجــوع کننــد. کار آنــان 
ترغیــب انســانها بــرای آشــتی و مصالحــه بــا خــدا بــود. کار آنــان ایــن بــود کــه بــا قدرتــی 
کــه بــه آنــان تفویــض شــده بــود بشــر را برکــت دهنــد. تنهــا عــاج بــرای گناهــان و غــم 
و انــدوه انســان مســیح اســت. تنهــا اوســت کــه بــرای گنــاه قلــب خودخــواه، قلــب 
تــازه سرشــار از محبــت را ارزانــی مــی دارد. بگذاریــد تــا خادمــان مســیح انجیــل را 
بــا روحــی کــه از آســمان نــازل شــده موعظــه کننــد و کار کننــد همانگونــه کــه مســیح 
بــرای منفعــت بشــر چنیــن نمــود. ســپس چنیــن نتیجــه ای هویــدا خواهــد شــد، در 
مبارکــی و تعالــی نــوع بشــر بطوریکــه انجــام و کامــل کــردن آن بــا قــدرت بشــری کامــاً 

غیــر ممکــن اســت. 
مســیح مشــکلی کــه ایــن ســوال کننــده را آشــفته ســاخته بــود ریشــه یابــی کــرد کــه 
اکثــر مشــاجرات مشــابه از آن نشــأت مــی گیــرد: » از طمــع فــرار کنیــد چــون زندگــی 

]255[ حقیقــی بــه ثــروت بســتگی نــدارد «. 

» ســپس ایــن داســتان را بــرای ایشــان بیــان کــرد: شــخصی ثروتمنــد از مزرعــه 
خــود محصــول فراوانــی بدســت آورد. بطــوری کــه تمــام انبارهایــش پــر شــد امــا هنــوز 
پــس از تفکــر بســیار باالخــره بخــود گفــت:  بــود.  باقــی مانــده  مقــدار زیــادی غلــه 
انبارهایم را خراب میکنم و انبارهای بزرگتری میسازم تا جای کافی برای محصول 
خــود داشــته باشــم. آنــگاه بخــود گفــت ای مــرد خوشــبخت تــو بــرای چندیــن ســال 
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]256[ محصــول فــراوان ذخیــره کــرده ای. حــاال دیگــر راحــت بــاش و بــه عیــش و نــوش 

بپــرداز و خــوش بگــذران. امــا خــدا بــاو گفــت ای نــادان همیــن امشــب جانــت را 
خواهــم گرفــت . آنــگاه اموالــی را کــه اندوختــه ای بــه چــه کســی خواهــد رســید؟ «. 
مســیح بــا نقــِل تمثیــِل مــرِد ثروتمنــِد نابخــرد، نادانــی کســانی را کــه مــال و دارایــی 
را دنیــای خــود ســاخته انــد نشــان داد. ایــن مــرد نعمــات خــود را از خــدا دریافــت 
کــرده بــود. خورشــید بــر زمینــش مــی درخشــید و پرتــو آن نیــز بــر عــادل و نــا عــادل 
بطــور یکســان ســاطع مــی شــود. بــاران رحمــت از آســمان بــر خــوب و بــد باریــده 
بــود. خداونــد ســبب رویــش گیاهــان و مراتــع شــده تــا بوفــور محصــول دهنــد. مــرد 
ثروتمنــد در سرگشــتگی و حیرانــی بــود کــه بــا آنچــه تولیــد کــرده بــود چــه کنــد. انبــار 
غلــه او لبریــز شــده بــود و او جایــی بــرای مــازاد محصــول نداشــت. او بــه خــدا فکــر 
نمــی کــرد کــه تمــام رحمــت هــا از جانــب او نــازل گردیــده اســت. او درک نمــی کــرد 
کــه خداونــد او را ناظــر خیریــات او نمــوده تــا بــه نیازمنــدان کمــک کنــد. او فرصتــی 
داشــت تــا مامــور و متصــدی خیریــات خــدا شــود، ولــی او تنهــا در اندیشــه خدمــت 

بخــود در راســتای آســایش و فراغــت خویــش بــود. 
وضعیــت فقیــران، یتیمــان، بیــوه زنــان، تهیدســتان و رنجدیــدگان درمعــرض دیــِد 
مــرد ثروتمنــد قــرار گرفتــه بــود. جاهــای زیــادی وجــود داشــت تــا او بتوانــد صدقــه و 
خیرات بدهد. او براحتی می توانست خود را از یک بخش از وفور نعمت و ثروتی 
که داشت فارغ ساخته و بدیگران کمک کند. بسیاری از خانه ها از نیازمندی رها 
می شدند. بسیاری از کسانی که گرسنه بودند می توانستند اطعام شوند. عریانها 
مســتور شــوند. بســیاری از قلبهــا شــاد شــوند. بســیاری از دعاهــا بــرای نــان و لبــاس 
بــرآورده مــی شــد و نوایــی دلنشــین از دعــا و شــکرگزاری بــه آســمان برمــی خاســت. 
خداونــد دعاهــای نیازمنــدان را شــنیده و از خیریــت خــود بــرای فقیــران تــدارک دیــده 
بــود )مزامیــر6٨: 10(. توشــه و تــدارکات فراوانــی بــرای نیــاز بســیاری تهیــه دیــده شــده 
بود. و آن در برکاتی بود که به مرد ثروتمند ارزانی گردیده بود. ولی او از نیازمندان با 
ســنگدلی چشــم پوشــی کرد و به خدمتکاران خود گفت ]257[: » انبارهایم را خراب 
مــی کنــم و انبارهــای بزرگتــری مــی ســازم تــا جــای کافــی بــرای محصــول خــود داشــته 
باشــم. آنــگاه بخــود گفــت ای مــرد خوشــبخت تــو بــرای چندیــن ســال محصــول فــراوان 
ذخیره کرده ای. حاال دیگر راحت باش و به عیش و نوش بپرداز و خوش بگذران «.

اهــداف ایــن مــرد باالتــر از آن حیواناتــی نیســت کــه تلــف مــی شــوند. او طــوری 
زندگــی مــی کــرد کــه گویــی خدایــی نبــود و نــه ملکوتــی ]258[ و نــه آخرتــی. گویــی کــه 
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هــر چیــزی کــه داشــت متعلــق بــه خــودش بــود و انــگار کــه اصــاً بــه خــدا و انســان 
مدیــون نیســت. نویســنده مزامیــر ایــن مــرد را توصیــف کــرد: » احمــق در دل خویــش 

گفــت کــه خدایــی وجــود نــدارد « )مزامیــر ۱4: ۱(. 
ایــن مــرد بــرای خــود برنامــه ریــزی و زندگــی کــرد. او مــی دیــد کــه آینــده برایــش بــه 
وفــور مهیــا شــده و هیــچ کار دیگــری نــدارد جــز اینکــه ثمــرات کار خویــش را ذخیــره 
کنــد. او خــود را خــاص تــر از دیگــران مــی دیــد و از مدیریــت حکیمانــه اش بخــود مــی 
بالیــد. همشــهریانش او را بعنــوان مــردی واالمقــام و کامیــاب و موفــق مــورد احتــرام 
مــی ســتایند «  تــرا  مــردم  مــی کنــی  بــر خــود احســان  مــی دادنــد. » و چــون  قــرار 

)مزامیــر 4۹: ۱٨(. 
ولــی » حکمــت ایــن دنیــا در نظــر خــدا حماقــت محــض اســت « )اول قرنتیــان 
٣: 1۹(. در حالــی کــه مــرد ثروتمنــد چشــم انتظــار ســالهای خوشــی بــود، خداونــد 
برنامــه هــای متفــاوت دیگــری ارائــه مــی کنــد. پیــام خــدا نــزد ناظــر بــی وفــا آمــده و 
گفــت » ای نــادان همیــن امشــب جانــت را خواهــم گرفــت  «. در اینجــا نیــازی 
وجــود دارد کــه پــول نمــی توانــد آنــرا اجابــت کنــد. ثروتــی را کــه او اندوختــه بــود نمــی 
توانســت حکــم را بــه تاخیــر بینــدازد. در یــک لحظــه تمــام رنجــی کــه در همــه عمــرش 
کشــیده بــود برایــش بــی ارزش و پــوچ شــد. »  آن اموالــی کــه اندوختــه ای بــه چــه 
کســی خواهــد رســید؟ « مــزارع وســیع او و انبارهــای پــر از غلــه اش از دســت او 
خــارج خواهــد شــد. » عمــر انســان ماننــد ســایه زودگــذر اســت و او بیهــوده خــود را 
مشــوش مــی کنــد. او مــال و ثــروت جمــع مــی کنــد ولــی نمــی دانــد چــه کســی از آن 

اســتفاده خواهــد کــرد « )مزامیــر ٣۹: 6(. 
تنهــا چیــزی کــه او اکنــون ارزش و بهــا مــی دانســت دیگــر بــدرد نمــی خــورد و نمــی 
توانســت آنــرا حفــظ کنــد. او در زندگــی خودخواهانــه اش محبــت الهــی را انــکار 
کــرده بــود کــه مــی توانســت آن محبــت را بــا ترحــم بــه همنــوع خــود جبــران نمایــد. از 
اینــرو او زندگــی و حیــات جاودانــی را انــکار کــرده بــود. زیــرا کــه خــدا محبــت اســت 
و محبــت زندگــی اســت. ایــن مــرد، زندگــی خاکــی را بــر زندگــی روحانــی ترجیــح داده 
بــود و بــا انتخــاب زندگــِی خاکــی، او بایــد بــه خــاک مــی رفــت. »  انســان بــا وجــود 

تمــام فــر و شــکوهش ســرانجام ماننــد حیــوان مــی میــرد  « )مزامیــر 4۹: ۲0(. 
»  او در ایــن دنیــا مــال و ثــروت جمــع مــی کنــد امــا ]259[ توشــه ای بــرای آخــرت 
نیندوختــه اســت  «. ایــن تصویــر بــرای تمامــی زمانهــا صــدق مــی کنــد. شــما ممکــن 
اســت تنهــا بــرای خیــراِت نفــس خــود برنامــه ریــزی کنیــد. ممکــن اســت مــال بــر امــوال 

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   193 1/31/19   4:13 PM



194  |  پندهای مسیح

خــود بیندوزیــد. ممکــن اســت قصــر هــای باشــکوه و بــزرگ بســازید همانطــور کــه 
ســازندگان بابــل کهــن چنیــن کردنــد. ولــی نمــی توانیــد دیوارهــا و دروازه هایــش را 
چنــان بلنــد و مســتحکم بســازید کــه پیــام آور سرنوشــت و تقدیــر نتوانــد وارد آن 
شــود. بلشــصر پادشــاه » در قصــر خــود ضیافــت داشــت « و » بتهــای طــا و نقــره 
و برنــز و آهــن و چــوب و ســنگ را ســتایش مــی کــرد «. ولــی دســت ناپیدایــی در 
مقابلــش بــر روی دیــوار کام تقدیــر و سرنوشــت را نوشــت و گامهــای لشــگریان 
خصــم در دروازه هــای قصــر شــنیده شــد. » در آن شــب بلشــصر پادشــاه بابــل 

بقتــل رســید و پادشــاهی بیگانــه بــر تخــت جلــوس کــرد « )دانیــال 5: ٣0(. 
زندگــی بــرای نفــس و )خودخواهــی(، هاکــت و بطالــت اســت. طمعــکاری 
و میــل بــه منفعــت طلبــی، باعــث از دســت دادن زندگــی مــی شــود. خودخواهــی 
بــرای  فــداکاری  و  بخشــیدن  مســیح،  روح  اســت.  شــیطان  روح  طلبــی،  زیــاده  و 
خیریــت و منفعــت بــه دیگــران اســت. » خــدا بــه مــا حیــات جاودانــی داده و ایــن 
پــس روشــن اســت کــه هــر کــس کــه  حیــات در فرزنــد او عیســی مســیح اســت. 
مســیح را دارد بــه ایــن حیــات نیــز دسترســی دارد امــا هــر کــس کــه مســیح را نــدارد از 

ایــن حیــات بــی بهــره خواهــد مانــد « )اول یوحنــا 5: 12-11(. 
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۲۱
دیوار جدایی 
برداشته شد

این فصل بر اساس کتاب لوقا 16: 1۹-٣1 تدوین گردیده است.

در تمثیــل مــرد ثروتمنــد و ایلعــاذر، مســیح نشــان مــی دهــد کــه در ایــن زندگــی 
انســان سرنوشــت اخروی خود را رقم می زند. درزمان آزمایش، فیض خدا به هر 
جانی عطا می گردد. ولی چنانچه انسان فرصت های خود را در خوشگذرانی و 
خود اغنایی هدر دهد، خود را از حیات ابدی محروم ساخته است. زمان دیگری 
بــرای آزمایــش بــه آنــان اعطــا نخواهــد گردیــد. آنــان بــا انتخــاب خــود، دیــوار جدایــی 
بیــن خــدا و خــود را برچیدنــد، دیــواری کــه برچیــدن آن ناممکــن بنظــر مــی رســید.

ایــن تمثیــل، قیاســی اســت بیــن ثروتمنــدی کــه بــه خــدا تــوکل و تعلــق خاطــری 
نداشــت و فقیــری کــه تابــع و مطیــع خــدا بــود. مســیح نشــان مــی دهــد کــه زمانــی فــرا 
خواهــد رســید کــه وضعیــِت دو گــروه اجتماعــی، معکــوس خواهــد گردیــد. آنانــی 
کــه در ایــن دنیــای کامیابــی هــا فقیرنــد ولــی بــا ایــن حــال بــه خــدا تــوکل دارنــد و در رنــج 
خــود صبورنــد، روزی بــه مقامــی رفیــع خواهنــد رســید، فــرا تــر از کســانی کــه اکنــون 
در وضعیــت عالــی در جهــان هســتند ولیکــن زندگــی خــود را بــه خــدا نســپرده انــد. 
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مســیح گفــت » مــرد ثروتمنــدی بــود کــه جامــه هــای نفیــس و گرانبهــا مــی پوشــید و 
هــر روز بــه عیــش و نــوش و خوشــگذرانی مــی پرداخــت. فقیــری زخــم آلــود نیــز بــود بنــام 

ایلعاذر ]261[ که او را جلو در خانه آن ثروتمند می گذاشــتند «.
مــرد ثروتمنــد متعلــق بــه گروهــی نبــود کــه در حکایــت قاضــی بــی انصاف معرفی 
گردیــد، آن کســی کــه بــی واهمــه و آشــکارا نســبت بــه خــدا و انســان بــی اعتنــا و بــی 
واهمــه بــود. او ادعــا مــی کــرد کــه فرزنــد ابراهیــم اســت. او بــا مــرد فقیــر بــا خشــونت 
رفتــار نکــرد و یــا اینکــه از او بخواهــد بخاطــر وضعیــت ناپســند و نــا مطبــوع از او دور 
شــود. مــرد ثروتمنــد بــا نشســتن آن مــرد فقیــر و رنجــور کــه بــدرگاه خانــه اش چشــم 
انتظــار مــی نشســت مشــکلی نداشــت. ولــی او بــا خودخواهــی نســبت بــه بــرادر 

رنجــور خــود بــی تفــاوت بــود. 
هیــچ مریضخانــه ای نبــود کــه آن مریــض بتوانــد در آنجــا تحــت مراقبــت و درمــان 
قــرار بگیــرد. رنجدیــدگان و نیازمنــدان در معــرض دیــد و توجــه کســانی قــرار مــی گرفتنــد 
کــه خداونــد بــه آنــان دارایــی و تمــول را بــه امانــت گــذارده اســت تــا شــاید کــه مــورد 
عنایــت و تفقــد قــرار گیرنــد. داســتان گــدا و ثروتمنــد چنیــن اســت. ایلعــاذر شــدیداً 
محتاج استعانت بود زیرا که هیچ دوست و خانه و پول و یا غذایی نداشت. با این 
حــال، روزگار او در چنیــن وضعیتــی باقــی مانــده بــود در حالــی کــه توانگــر اعیــان نشــین 
هــر خواســته ای کــه داشــت بــرآورده مــی شــد. آن فــردی کــه بــا وفــور نعمــت خــود قــادر 

بــود تــا همنــوع خــود را از رنــج رهایــی بخشــد فقــط بــرای خــودش مــی زیســت. 
بــی خانمــان  و  عریــان  کــه گرســنه،  افــراد هســتند  از  بســیاری  مــا  نزدیکــی  در 
هســتند. بــی توجهــی بــه کمــک بــه ایــن نیازمنــدان و رنجدیــدگان در مقابــل مــا، بــار 
تقصیــر و گنــاه را تحمیــل مــی کنــد کــه بهتــر اســت روزی از مواجهــه بــا آن هــراس 
داشته باشیم. حرص و طمع )یا همان پول پرستی( بعنوان بت پرستی تقبیح شده 
است. همه افراطگری های خودخواهانه در َمنظَر خدا بزهکاری بشمار می آید. 
خداونــد مــرد ثروتمنــد را ناظــر و مباشــر اهــداف و مقاصــد خــود کــرده بــود و 
وظیفــه او بــود تــا بــه موردهایــی ماننــد آن فقیــر و بیمــار رســیدگی کنــد. حکمــی داده 
شــده بــود » پــس خداونــد خــدای خــود را بتمامــی جــان و تمامــی قــوت خــود محبــت 
نمــا « )تثنیــه 6: 5(. و » همســایه خــود را چــون جــان خویــش دوســت بداریــد « 
)الویــان ۱۹: ۱٨(. ]262[ مــرد توانگــر یهــودی بــود و بــا فرمــان خداونــد آشــنا بــود. ولــی 
او فرامــوش کــرده بــود کــه مســئول و جوابگــوی اســتفاده از امــوال و امکاناتــی بــود کــه 
بــه وی بــه امانــت ســپرده شــده بــود. بــرکات خــدا بوفــور بــه او ارزانــی شــده بــود ولــی او 
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آن امکانــات را خودخواهانــه بــکار مــی گرفــت تــا بــه خــود عــزت دهــد نــه اینکــه موجــب 
حرمــت خالــق خویــش گــردد. متناســب بــا وفــوِر نعمتــی کــه داشــت، وظیفــه او بــود 
تــا عطایــای خــود را بــرای کمــک بــه اعتــای بشــری بــکار بــرد. ایــن حکــم خــدا بــود ولــی 
مــرد متمــول بــه تعهــد و التــزام خــود نســبت بــه خــدا نمــی اندیشــید. او قــرض مــی داد 
و بهــره اش را نیــز طلــب مــی نمــود ولیکــن او بهــره آنچــه را کــه خــدا بــه او قــرض داده 
بــود را بــه خــدا بــاز نمــی گردانــد. او فهــم و اســتعداد داشــت ولیکــن آنهــا را ارتقــاء و 
بهبــود نــداده بــود. او بازخواســت خــدا را فرامــوش کــرده بــود و تمامــی تــوان خویــش را 
وقــف عیــش و عشــرت کــرده بــود. او بــا تفریــح و ســرگرمی خــود را ُمحــاط کــرده بــود و 
تمجیــدات و تملقــات دوســتانش بــرای خوشــگذرانیهای خودخواهانــه بــود. او چنــان 
در جمــع دوســتانش مشــغول شــده بــود کــه حــس مســئولیت در راســتای همــکاری و 
تعــاون بــا خــدا را در ترحــم و بخشــایش ازدســت داده بــود. او فرصــت و مجــال درک 
کام خــدا و عمــل بــه تعالیــم و تکالیــف را داشــت، ولــی خوشــگذرانی در جمــع چنــان 

وقــت او را اشــغال کــرده بــود کــه خــدای ازلــی را فرامــوش کــرده بــود. 
زمــان تغییــر وضعیــت آن دو مــرد فــرا رســیده بــود. مــرد بینــوا روز بــروز رنــج مــی 
کشــید ولیکــن بــا شــکیبایی و در خاموشــی آنــرا تحمــل مــی کــرد. زمــان ســپری گردیــد 
و او مــرد و دفــن شــد. هیــچ کســی نبــود تــا برایــش عــزاداری کنــد ولــی بــا تحمــل رنــج 
و عــذاب شــاهدی بــرای مســیح شــد زیــرا کــه در َمَحــِک ایمــان، بردبــاری کــرده بــود و 

بــا مرگــش بــا فرشــتگان بــه آغــوش ابراهیــم رفــت. 
ایلعــاذر معــرف رنجدیــدگاِن فقیــری بــود کــه بــه مســیح ایمــان داشــتند. وقتــی 
کــه بــر شــیپور دمیــده شــود و همــه کســانی کــه در قبــر آرمیــده انــد صــدای مســیح را 
شــنیده و بحضــور وی بیاینــد اجــر و پــاداش خــود را دریافــت خواهنــد نمــود زیــرا 
کــه ایمــان بــه خــدا تنهــا فرضیــه و تئــوری نبــود بلکــه یــک واقعیــت مســلم بــود. ]263[

پــس چشــمان خــود را در عالــم  را دفــن کردنــد.  او  مــرد و  نیــز  » آن دولتمنــد 
در  را  ایلعــاذر  و  دور  از  را  ابراهیــم  و  یافــت  عــذاب  در  را  خــود  گشــوده  امــوات 
آغوشــش دیــد. آنــگاه بــه آواز بلنــد گفــت ای پــدر مــن ابراهیــم بــر مــن ترحــم فرمــا و 
ایلعــاذر را بفرســت تــا ســر انگشــت خــود را بــه آب تــر ســاخته زبــان مــرا خنــک ســازد 

زیــرا در ایــن آتــش معذبــم «.
بــه فکــر خــود بودنــد  بــود کــه فقــط  بــا کســانی  در ایــن حکایــت ســخن مســیح 
... در میــان بســیاری از افــرادی کــه ســخنان مســیح را مــی شــنیدند اصــل تعلیمــِی 
حالــت هوشــیاری یــا )عالــم بــرزخ( کــه حــد فاصلــی بیــن مــرگ و قیــام اســت را بــاور 
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داشــتند. مســیح تفکــرات و نظــرات آنــان را مــی دانســت . او حکایــت خــود را در 
قالبــی مطــرح نمــود تــا حقایــق مهــم را از طریــق ایــن عقایــد متعصبانــه تلقیــن کنــد. 
او آینــه ای را در مقابــل شــنوندگان خویــش قــرار داد کــه بواســطه آن بتواننــد خــود 
را در رابطــه راســتین خــود بــا خــدا ببیننــد. او عقایــد متــداول را بــرای انتقــال نیــت 
و مقصــودی کــه خواهــان برجســته کــردن آن بــرای همــگان بــود بــکار بــرد، کــه هیــچ 
بشــری بــا ثــروت و دارایــی خویــش در نظــر خــدا ارزشــمند نمــی شــود زیــرا هــر آنچــه 
کــه دارد فقــط بعنــوان امانــت و قرضــی اســت کــه خــدا بــه وی داده اســت. ســوء 
اســتفاده از ایــن هدایــا، او را در مکانــی پســت تــر از فقیــران و انســانهای مفلــوک 

قــرار مــی دهــد کــه خــدا را دوســت داشــته و بــه او تــوکل دارنــد. 
امــکان  انســان  بــرای  کــه  کننــد  درک  او،  مخاطبیــِن  تــا  خواهــد  مــی  مســیح 
ای  گفــت  » ابراهیــم  آورد.  بدســت  مــرگ  از  پــس  را  جــان  رســتگاری  تــا  نــدارد 
یافتــی  را  خــود  نیکــوی  چیزهــای  زندگانــی  ایــام  در  تــو  کــه  آور  بخاطــر  فرزنــد 
و  اســت  تســلی  در  الحــال  او  لیکــن  را  بــد  چیزهــای  ایلعــاذر  همچنیــن  و 
اســت  عظیمــی  ورطــه  شــما  و  مــا  میــان  در  ایــن  بــر  عــاوه  و  عــذاب.  در  تــو 
نــه  و  تواننــد  نمــی  کننــد  عبــور  نــزد شــما  بــه  اینجــا  از  آنانیکــه میخواهنــد  چنانچــه 
کــه  داد  توضیــح  مســیح  اینــرو  از  گذشــت «.  تواننــد  مــا  نــزد  آنجــا  نشــینندگان 
اســت  زمانــی  تنهــا  زندگــی  ایــن  اســت.  نومیدانــه  دیگــر  آزمونــی  بــرای  انتظــار 
ســازد.  آمــاده  آخــرت  و  جاودانگــی  بــرای  را  خــود  تــا  شــده  داده  بشــر  بــه  کــه 
و» فرزنــدان  ذریــت  از  او  کــه  بــود  نســاخته  رهــا  را  اندیشــه  ایــن  دولتمنــد  مــرد 
ابراهیــم « اســت و در رنــج و محنــت خــود، ]264[ ابراهیــم را بــرای اســتمداد طلــب 
کــرده بــود. او دعــا کــرد کــه ای پــدِر مــن ابراهیــم بــر مــن ترحــم فرمــا. او نــزد خــدا دعــا 
نکــرد بلکــه ابراهیــم را صــدا زد. بدیــن گونــه او نشــان داد کــه او ابراهیــم را مافــوق خــدا 
قــرار داده اســت و بدیــن خاطــر او بــه ارتبــاط خــود بــا ابراهیــم بــرای نجــات تکیــه کــرده 
بــود. دزد مصلــوب نــزد مســیح دعــا کــرد: » ای عیســی وقتــی بــه ملکــوت خــود رفتــی 
مــرا بیــاد آور « )لوقــا ۲3: 4۲(. و بافاصلــه پاســخ خــود را شــنید » همانــا امــروز بــه 
تــو مــی گویــم )همانگونــه کــه بــر صلیــب بــا رنــج و تحقیرمصلــوب مــی شــوم( بــا مــن در 
فــردوس خواهــی بــود «، ولــی مــرد ثروتمنــد نــزد ابراهیــم دعــا کــرد و درخواســت او 
اجابــت نشــد. مســیح صرفــاً متعالــی گردیــد تــا » پادشــاه و نجــات دهنــده باشــد و 
قــوم اســرائیل فرصــت داشــته باشــند کــه توبــه کننــد و گناهانشــان بخشــیده شــود « 

)اعمــال 5: ٣1(. و در هیچ کــس غیــر از او نجــات نیســت )اعمــال 4: ۱۲(. 
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مــرد توانگــر زمــان خــود را بــرای خوشــگذرانی ســپری کــرد و دیــر شــده بــود تــا بــرای 
آخــرت خــود توشــه ای بینــدوزد. او نابخــردی خــود را دیــد و بــه فکــر برادرانــش افتــاد 
کــه براهــی مــی رونــد کــه رفتــه اســت زیــرا زندگــی آنــان بــرای خشــنودی خویــش بــود. 
پــس او اســتدعا کــرد و گفــت » ای پــدر بــه تــو التمــاس دارم کــه او را بخانــه پــدرم 
بفرســتی. زیــرا مــرا پنــج بــرادر اســت تــا ایشــانرا آگاه ســازد مبــادا کــه ایشــان نیــز بایــن 
مــکان عــذاب بیاینــد. ابراهیــم وی را گفــت موســی و انبیــا را دارنــد ســخن ایشــانرا 
بشــنوند. گفــت نــه ای پــدر مــا ابراهیــم لیکــن اگــر کســی از مــردگان نــزد ایشــان بــرود 
توبــه خواهنــد کــرد. ویــرا گفــت هــر گاه موســی و انبیــا را نشــنوند اگــر کســی از 

مــردگان نیــز برخیــزد هدایــت نخواهنــد پذیرفــت «. 
وقتــی کــه مــرد توانگــر تقاضــای شــاهد و دلیلــی بــرای برادرانــش نمــود او صریحــاً 
مــی گفــت کــه اگــر ایــن واقعیــت هــا بــه آنــان گفتــه نشــود آنــان ترغیــب نخواهنــد 
شــد. ادعــای او ...گفتــه مــرد ثروتمنــد بــه مثابــه ایــن بــود کــه: اگــر مــرا کامــاً آگاه 
کــرده بودیــد االن در اینجــا نبــودم. ابراهیــم در پاســخ ]265[ بــه چنیــن تقاضایــی گفــت 
کــه بــه برادرانــت بــه انــدازه کافــی هشــدار داده شــده بــود. نــور هدایــت بــه آنــان داده 
شــده بــود ولــی آنــان آنــرا نمــی دیدنــد. حقیقــت بــه آنــان ارائــه شــده بــود ولــی آنــان 

گــوش شــنوا نداشــتند. 
» وقتــی مــردم اورشــلیم شــنیدند کــه عیســی آمــده دســته دســته بــه دیــدن او 
شــتافتند. آنــان در ضمــن بســیار مایــل بودنــد ایلعــاذر را نیــز کــه او را زنــده کــرده 
بــود ببیننــد. پــس کاهنــان اعظــم تصمیــم گرفتنــد ایلعــاذر را هــم بکشــند زیــرا بخاطــر 
ایمــان آورده بودنــد کــه عیســی همــان مســیح  نیــز  یهــود  قــوم  او بعضــی از ســران 

)یوحنــا 1۲: 11-۹(.  اســت « 
احــکام و انبیــا روشــهایی بودنــد کــه خــدا بــرای نجــات انســان تعیــن نمــود. مســیح 
گفــت بگذاریــد تــا آنــان بــه ایــن شــواهد توجــه و اعتنــا کننــد. اگــر آنــان در کام وی بــه 
صــدای خــدا گــوش ندهنــد اظهــارات یــک شــاهد برخاســته از مــرگ نیــز مــورد توجــه 

و اعتنــا قــرار نخواهــد گرفــت. 
آنانیکــه بــه موســی و انبیــا توجــه و اعتنــا کردنــد بــه برهــان و هدایتــی بیشــتر از 
خــدا نیــازی ندارنــد. ولــی اگــر انســان نــور هدایــت را انــکار کنــد و ازقدرشناســی 
نخواهــد  شــنوا  گــوش  مــرده  از  ورزد  قصــور  گردیــده  اعطــا  بــوی  کــه  فرصتهایــی 
داشــت. آنــان حتــی بــا ایــن قرائــن نیــز متقاعــد نخواهنــد گردیــد بــرای اینکــه آنانیکــه 
کــه همــه  نمودنــد  را چنــان ســخت  دلهــای خویــش  نپذیرفتنــد،  را  انبیــا  و  احــکام 
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پذیرفــت.  نخواهنــد  را  الهــی  نورهــای هدایــت 
گفتگــو بیــن ابراهیــم و مــرد توانگــر بصــورت تمثیلــی و کنایــه ای اســت. درســی کــه 
باید از این حکایت آموخت این است که به هر انسانی به اندازه کافی نور هدایت 
داده شــده اســت بــرای اداِی ِدینــی کــه از او خواســته شــده اســت. مســئولیت هــای 
انسان متناسب با فرصت ها و امتیازاتی است که بدو داده شده است. خداوند 
بــه هــر کســی نــور هدایــِت کافــی و فیــض بخشــیده اســت تــا بــه وظیفــه ای کــه بــه او 
محــول نمــوده اســت عمــل کنــد. چنانچــه انســان بــه وظیفــه خــود در نــوری کــه بــه او 
نشــان داده شــده اســت عمــل نکنــد، نــور عظیــم تــر تنهــا بــد عهــدی و مســامحه در 
بهبود برکت عطا شده را نمایان می سازد. ]266[ » اگر در کارهای کوچک درستکار 
باشــید در کارهــای بــزرگ نیــز درســتکار خواهیــد بــود و اگــر درامــور جزیــی نادرســت 
باشید در انجام وظایف بزرگ نیز نادرست خواهید بود « )لوقا 16: 10(. آنانی که 
از هدایت موسی و انبیا سر باز زدند و تقاضای معجزات شگفت انگیز کردند، اگر 

خواســته آنــان بــر آورده شــود نیــز متقاعــد نخواهنــد شــد. 
حکایــت مــرد ثروتمنــد و ایلعــاذر نشــان مــی دهدکــه چگونــه ایــن دو گــروه اجتماعــی 
دنیــای نادیــده را ارزیابــی مــی کردنــد. ثروتمنــد بــودن گنــاه نیســت چنانچــه ثروتهــا بــا بــی 
انصافی و ظلم بدست نیامده باشند. مرد متمول بخاطر داشتن ثروت تقبیح نشده 
اســت ولــی قباحــت بــر او خواهــد بــود چنانچــه ثروتهــای ســپرده شــده بــه وی را بــرای 
اغنــای خــود در راه خوشــگذرانی هــدر دهــد. بســیار بهتــر خواهــد کــه پــول خویــش را 
در راه خــدا بــرای امــور خیــر اســتفاده کنــد. مــرگ نمــی توانــد انســانهایی را فقیــر کنــد 
کــه خــود را وقــف جســتجوی ثروتهــای ابــدی نمــوده انــد. ولــی مــردی کــه گنجهــا را بــرای 
نفــس خــود بینــدوزد نمــی توانــد هیــچ چیــزی از آن را بــا خــود بــه آســمان ببــرد. او در طــول 
زندگــی ثابــت کــرده بــود کــه ناظــری غیــر قابــل اعتمــاد و بــی وفاســت. او در خــال 
زندگی چیزهای خوبی داشت ولی فراموش کرده بود که تعهد و التزامی نسبت به 

خــدا دارد. او از حفــظ گنجینــه آســمانی قصــور ورزیــده بــود. 
دولتمنــدی کــه امتیــازات زیــادی داشــت، معــرف کســی اســت کــه بهتــر بــود تــا 
عطایای خود را تقسیم کند. از اینرو کارهای او می توانست به فراتراز اینها دست 
یافتــه و امتیــازات روحانــی متعالــی تــری را بــه ارمغــان آورد. ایــن هــدِف رهایــی اســت 
نــه تنهــا بــرای محــو کــردن گنــاه بلکــه بــرای بــاز پــس دادن هدایــای روحانــی مفقــود شــده 
کــه بخاطــر گناهانــی اســت کــه قــدرت روحانــی را تحلیــل داده اســت. پــول نمــی توانــد 
بــه زندگــی اُخــروی منتقــل شــود زیــرا در آنجــا بــه پــول نیــازی نیســت، ولــی کــردار نیــک 
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بــرای نجــات جانهــا بــرای مســیح بــه بــارگاه آســمانی منتقــل خواهــد شــد. ولــی آنانــی کــه 
بــا خودخواهــی عطایــای خــدا را بــرای خودشــان مصــرف نمودنــد و نیازمنــداِن همنــوع 
خــود را بــدون هیــچ کمکــی و هیــچ کاری بــرای پیشــرفت دادن کار خــدا در جهــان رهــا 
کردنــد، خالــق خــود را بــی حرمــت ســاخته انــد. ســرقت از خــدا در مقابــل نامشــان در 

دفاتــر آســمانی نوشــته شــده اســت. ]267[
مــرد ثروتمنــد همــه آن پــول هــا را بدســت آورده بــود، ولــی او مالــک ثروتهایــی 
نبــود کــه حســابش را بــا خــدا بتوانــد ســر راســت کنــد. او طــوری زندگــی کــرد کــه 
گوئــی هــر چــه کــه دارد متعلــق بــه خــود اوســت. او از فراخــواِن خــدا و درخواســت 
هــاِی فقیــِر دردمنــد، کوتاهــی و قصــور ورزیــده بــود. ولــی در ایــن امتــداد فراخوانــی 
خواهــد بــود کــه نخواهــد توانســت از آن مســامحه و غفلــت ورزد؛ بــا قدرتــی کــه او 
نمــی توانــد بــه آن اعتــراض و یــا در برابــرآن مقاومــت نمایــد. او محکــوم گردیــده تــا 
از اماکــی کــه او نمــی توانــد بیــش از ایــن ناظــر و مراقــب آن باشــد دســت بکشــد. 
افتــاد. ردای عدالــت  نومیدانــه ای  تنگدســتی  بــه  بــود،  ثروتمنــد  یکبــار  کــه  مــردی 
مســیح کــه در آســمان بافتــه شــده بــود نمــی توانــد او را بپوشــاند. او کــه یکبــار ردای 
پادشــاهی ارغوانــی و زربفــت را پوشــیده، بــه عریانــی ســقوط نمــود. آزمــون او بــه 
انتهــا رســید. او هیــچ چیــزی بــه ایــن جهــان نیــاورد و هیــچ چیــزی را از ایــن دنیــا نمــی 

توانــد بــا خــود ببــرد. 
مســیح پــرده را برداشــت و ایــن تصویــر را در مقابــل کاهنــان، حاکمــان، کاتبــان 
و فریســیان قــرار داد. بــه آن نــگاه کنیــد. شــمایی کــه در کامیابــی هــای جهــان غنــی 
هســتید از نظــر خــدا ثروتمنــد نیســتید. آیــا بــه ایــن تصویــر نمــی اندیشــید؟ کــه شــما 
و ثــروت شــما درمیــان مــردم فقــط ارزشــمند اســت ولــی در نظــر خــدا مکــروه و پــوچ 
اســت. مســیح مــی پرســد »  چــه فایــده کــه انســان تمــام دنیــا را ببــرد ولــی در عــوض 
جانــش را از دســت بدهــد؟ مگــر چیــزی بــا ارزش تــر از جــان او پیــدا مــی شــود؟  « 

)مرقــس ٨: ٣6-37(. ]267[

کاربرد برای قوم یهود
وقتــی کــه مســیح حکایــت مــرد ثروتمنــد و ایلعــاذر را گفــت بســیاری از قــوم یهــود بودنــد 
که در شرایط رقت انگیِز آن مرد ثروتمند بودند؛ چرا که خیریات خدا را برای کامرانی 
خودخواهانه خود بکار می بردند. آنان خود را آماده می کردند تا این جمله را بشنوند 
» خــدا تــو را وزن کــرده و تــو را ناقــص دیــده اســت « )دانیــال 5: 27(. مــرد ثروتمنــد از 
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هر گونه برکات دنیوی و الهی برخوردار شده بود ولی او از همیاری با خدا سرباز زد 
تا از این برکات برای خدا استفاده کند. قوم یهود نیز چنین بودند. خداوند یهودیان 
را امانــت دار حقیقــت مقــدس ســاخته بــود. او آنــان را بــه عنــوان ناظریــن ]268[ فیــض 
تعین کرده بود. آنان از مزایای دنیوی و روحانی برخوردار بودند و او آنان را فراخواند 
تــا ایــن بــرکات را بــه جهــان توزیــع کننــد. در خصــوص رفتــار بــا برادرانــی کــه بــه تباهــی 
افتــاده بودنــد، غریبانــی کــه کنــار درهایشــان چشــم انتظارنشســته بودنــد و فقیرانــی کــه 
در میانشان بودند، دستور العمل خاصی به آنان داده شده بود. آنان نباید در طلب 
بدســت آوردن هــر چیــزی بــرای ســود خــود مــی بودنــد، بلکــه بــرای بیــاد آوردن کســانی 
کــه نیازمندنــد تــا بــا آنهــا بــه مشــارکت بپردازنــد. و خــدا وعــده داده بــود تــا آنــان را مطابــق 
بــا اعمــال محبــت آمیــز و ترحمانــه آنــان برکــت دهــد. ولــی آنــان ماننــد مــرد ثروتمنــد، 
دســت یاری برای کمک ندادند تا ضروریات دنیوی و روحانی بشــر ســتمدیده را رفع 
نماینــد. آنــان پــر از غــرور بــوده و خــود را بعنــوان امــت برگزیــده و محبــوب خــدا در نظــر 
گرفتــه بودنــد. بــا ایــن وجــود نــه خدمتــی بــه َخلــق مــی کردنــد و نــه عبادتــی در حــِق خالــِق 
خویــش روا مــی داشــتند. آنــان در واقــع خــود را فرزنــدان ابراهیــم دانســته و بــه او تــوکل 
و وابستگی داشتند. » آنان با غرور گفتند که ما از ذریت ابراهیم هستیم « )یوحنا 
٨: 33(. وقتــی کــه بحــران فــرا رســید آشــکار گردیــد کــه آنــان از خــدا جــدا شــده انــد و بــه 

ابراهیــم متمســک گردیــده بودنــد، گویــی کــه ابراهیــم، خــدا بــود. 
مسیح اشتیاق داشت تا نور را در اذهان ظلمانی امت یهود بتاباند. او بایشان 
گفــت » اگــر شــما فرزنــدان ابراهیــم بودیــد شــما نیــز از رفتــار خــوب ابراهیــم سرمشــق 
مــی گرفتیــد. مــن حقایقــی را کــه از خــدا شــنیده ام بــه شــما گفتــه ام بــا ایــن حــال شــما 
می خواهید مرا بکشید. ابراهیم هرگز چنین کاری نمی کرد « )یوحنا ٨: ٣۹ و 40(. 
مسیح هیچ نشانی از تقوی و پرهیزگاری در نسل آنان ندید. او تعلیم داد که 
پیونــد روحانــی جــای خــود را بــه رابطــه طبیعــی ســپرده اســت. یهودیــان ادعــا کردنــد 
کــه از اجــداد ابراهیــم هســتند ولــی بــا قصــور از تعالیــم ابراهیــم ثابــت کردنــد کــه 
فرزنــدان واقعــی او و از ذریــت او نیســتند. تنهــا کســانی کــه اثبــات مــی کننــد کــه در 
روش روحانــی در هماهنگــی و همنوائــی بــا ابراهیــم هســتند، بــا اطاعــت از نــدای 
خــدا بــه عنــوان نســل حقیقــی بشــمار مــی آینــد. گرچــه فقیــر در طبقــه ای محســوب 
مــی شــد کــه بــا دیــدگاه انســانی بــه عنــوان رتبــه پســت و پائیــن بــه او نگریســته مــی 
شــد ولــی مســیح او را بعنــوان فــردی کــه ابراهیــم وی را بعنــوان دوســتی نزدیــک و 

صمیمــی بحســاب مــی آورد تشــخیص مــی داد. ]269[
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مــرد متمــول اگرچــه بــا همــه نعمــات زندگــی احاطــه شــده بــود ولــی چنــان نــادان 
بــود کــه ابراهیــم را در مقــام خــدا قــرار داد. اگــر او قــدردان امتیــارات عالــی خــود بــود 
و اجــازه داده بــود تــا روح خــدا قلــب و ذهــن او را قالــب گرفتــه و شــکل دهــد او مــی 
توانســت وضعیت کاماً متفاوتی داشــته باشــد. و همچنین اســت در مورد قومی 
کــه او معــرف یــا نماینــده آنــان بــود. اگــر آنــان بــه فراخــوان الهــی پاســخ داده بودنــد، 
آینــده آنــان بطــور کلــی متفــاوت بــود. آنــان مــی توانســتند بصیــرت روحانــی حقیقــی 
را بــه نمایــش بگذارنــد. آنــان اســتطاعت و توانایــی داشــتند کــه خــدا مــی توانســت آن 
را بانــدازه کافــی افزایــش دهــد تــا تمــام جهــان را از بــرکات منــور ســازد. ولــی اکنــون از 
تدبیر خدا جدا شده بودند بگونه ای که زندگی آنان از مسیر درست منحرف شده 
بود. آنان بعنوان ناظران و مباشــران خدا از کاربرد عطایای خود قصور ورزیدند که 
مطابق با حقیقت و عدالت بود. ابدیت و آخرت در حساب آنان آورده نشده بود 

و نتیجــه بدعهــدی آنــان تباهــی را بــرای همــه قــوم بــه ارمغــان آورده بــود. 
مســیح مــی دانســت کــه در نابــودِی اورشــلیم، یهودیــان هشــدار او را بیــاد مــی 
آوردنــد. و اینچنیــن نیــز بــود. وقتــی کــه مصیبــت بــر اورشــلیم نــازل شــد، وقتــی کــه 
گرســنگی و انواع رنج بر مردم واقع گردید، آنان کام مســیح را بیاد آوردند و معنی 
ایــن تمثیــل را فهمیدنــد. آنــان بــرای خــدا اهتمــام نورزیدنــد تــا نــور الهــی را بــر جهــان 

بیفشــانند و رنــج و مصیبــت را بــر خــود مســتولی داشــتند. ]269[

روزهای آخر
صحنــه هــای پایانــی تاریــخ زمیــن بــا خاتمــه تاریــخ زندگــی مــرد ثروتمنــد بــه تصویــر 
کشــیده شــد. مــرد توانگــر ادعــا کــرد کــه فرزنــد ابراهیــم اســت ولــی او بــا دیــواری کــه 
بــا خطــا بیــن آنــان ایجــاد شــده بــود از ابراهیــم جــدا شــده بــود. ابراهیــم، خــدا را بــا 
ایمــان و فرمانبــرداری خدمــت نمــود. ولــی مــرد ثروتمنــد نســبت بــه خــدا بــی فکــر 
بــود و از نیازهــای بشــر رنجدیــده غافــل شــده بــود. دیــوار بزرگــی ]270[ کــه بیــن او و 
ابراهیــم ایجــاد شــده بــود، دیــوار نافرمانــی بــود. امــروز بســیاری از مــردم هســتند کــه 
همیــن مســیر را دنبــال مــی کننــد. گرچــه آنــان عضــو کلیســا هســتند ولــی قلــب و 
روح آنــان متبــدل نشــده اســت. آنــان در امــور کلیســا دخیــل هســتند. آنــان ممکــن 
اســت ســرود مزمــور را بخواننــد: » چنانکــه آهــو بــرای نهرهــای آب اشــتیاق دارد 
همچنــان ای خــدا جــان مــن اشــتیاق شــدید بــرای تــو دارد « )مزامیــر 42: 1(، ولــی 
آنــان تاییــد مــی کننــد کــه بدنــۀ کــذاب و جعلــی کلیســا هســتند. آنــان در نظــر خــدا 
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دیگــر عــادل نیســتند و تفاوتــی بــا گناهــکار ندارنــد. جانــی کــه شــور و اشــتیاق لــذات 
دنیــوی دارد، ذهنــی کــه مملــو از عشــِق بالندگــی بــرای خودنمایــی دارد نمــی توانــد 
خــدا را خدمــت کنــد. ماننــد مــرد ثروتمنــد در تمثیــل، ایــن قبیــل افــراد تمایلــی بــرای 
ســتیز بر علیه هوســرانی و طمعکاری ندارند. او مشــتاق برآورده ســاختن هواهای 
نفســانی اســت. او فضاهــای گنــاه آلــود را انتخــاب مــی کنــد. او ناگهــان بــا مــرگ 
ربــوده مــی شــود و بــا صفاتــی کــه در خــال زندگــی اش در همــکاری بــا نماینــدگان 
و امــور شــیطانی شــکل گرفــت بــه قبــر مــی رود. او در قبــر قــدرت انتخــاب نــدارد، 
چــه خــوب و چــه بــد، بــرای اینکــه وقتــی انســان بمیــرد افــکار او نیــز مــی میــرد )مزامیــر 

۱46: 4؛ جامعــه ۹: 5 و 6(. 
وقتــی کــه صــدای خــدا مــرده را بیــدار ســازد، او از قبــر بــا همــان عطــش و عاقــه 
هــا بیــرون مــی آیــد، همــان دوســت داشــتن هــا و همــان دوســت نداشــتن هــا کــه 
در زمــان زندگــی آنهــا را گرامــی داشــت. خداونــد معجــزه ای نمــی کنــد تــا مجــدداً 
انســانی را خلــق کنــد کــه فرصــت ســوزی کنــد و امکانــات عطــا شــده را بــه بطالــت 
هــدر دهــد. او در خــال زندگــی خویــش در خــدا هیــچ لذتــی نبــرد و از خدماتــش 
محظــوظ نشــد. صفــات او در هماهنگــی و تــوازن بــا خــدا نبــود و نمــی توانســت بــا 

خانــواده آســمانی بــه خوشــی بســر بــرد.
امروزه در جهان طبقه ای وجود دارد که )خودعدالت محور( هستند. آنان شکم 
پرست نیستند، آنان مشروب خوار نیستند، آنان کافر نیستند، بلکه خواهان زندگی 
بــرای خــود هســتند و نــه بــرای خــدا. خداونــد جایــی در اندیشــه آنــان نــدارد، بنابرایــن 
خــود را در گــروه و طبقــه بــی ایمانــان قــرار دادنــد. امــکان ورود آنــان بــه دروازه هــای شــهر 
خــدا وجــود نــدارد. آنــان مســتحِق درخــت حیــات نیســتند زیــرا وقتیکــه احــکام خــدا در 
برابرشــان قــرار گرفــت، ]271[ آنــان پاســخ منفــی دادنــد. آنــان در اینجــا خــدا را خدمــت 

نکردنــد و احســاس مــی کردنــد کــه جاهــای دیگــر بــه ملکــوت آســمان ارجحیــت دارد. 
آموختــن مفاهیــم مســیح دریافــت فیــض اوســت کــه همــان ذات و صفــات 
اوســت. ولــی کســانی کــه قــدر شــناس نیســتند و فرصتهــای ارزشــمند را بــکار نمــی 
برنــد و شــکرگزار برتــری هــای مقدســی کــه بــه آنــان در زمیــن اعطــا شــد نیســتند و 
شایســته مشــارکت در وقف و امور خالص آســمانی نیســتند. صفات آنان مطابق 
بــا الگــوی الهــی قالبگیــری نشــده اســت. آنــان بواســطه کوتاهــی و غفلــت، شــکافی 
عمیــق را ایجــاد کــرده انــد کــه نمــی تــوان بــرای ایجــاد رابطــه پلــی ایجــاد کــرد. و از اینــرو 

بیــن آنــان و عــادالن دیــواری بلنــد کشــیده شــده اســت.
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۲۲
گفتار و کردار

این فصل طبق کتاب متی 21: 2٣-٣2 تدوین گردیده است.

مردی دو پسر داشت و نزد اولی رفت و گفت پسرم برو و امروز در تاکستان 
کار کــن. او پاســخ داده و گفــت نمــی خواهــم بــروم ولــی بعــد پشــیمان شــد و رفــت. 
و پــدر نــزد دومــی رفــت و همینطــور نیــز بــه او گفــت. و او در جــواب گفــت مــی 
روم ولــی نرفــت. کدامیــک از ایــن دو نفــر اراده پدرشــان را انجــام دادنــد؟ آنــان بــاو 

گفتنــد: اولــی. 
در موعظــه کــوه عیســی گفــت: » گمــان نکنیــد هــر کــه گفــت خداونــدا )هــر 
بــه  بــه بهشــت مــی رود، فقــط آنانــی مــی تواننــد  کــه خــود را مومــن نشــان دهــد( 
حضــور خــدا برســند کــه اراده پــدر آســمانی مــرا بجــا آورنــد « )متــی 7: 21(. آزمــون 
اخــاص در حــرف نیســت بلکــه در عمــل اســت. )گفتــار نیــک و کــردار نیــک نتیجــه 
پندارنیــک اســت(. مســیح بــه هــر انســانی نمــی گویــد کــه تــو چــه حرفــی بیشــتر از 
دیگــران گفتــی؟ بلکــه مــی گویــد » تــو چــه کاری بیــش از دیگــران انجــام دادی؟ « 
)متــی 5: 47(. کام او سرشــار از معنــی و مفهــوم اســت » خوشــا بحــال شــما 
اگــر آنچــه را کــه مــی دانیــد خــوب اســت بعمــل آوریــد « )یوحنــا ۱3: ۱7(. گفتــاری 
کــه بــا کــرداِر مقتضــی همــراه نباشــد، فاقــد ارزش اســت. ایــن درســی اســت کــه در 

حکایــت دو پســر تعلیــم داده شــد.
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ایــن حکایــت در آخریــن دیــدار مســیح از اورشــلیم ]273[ و قبــل از مــرگ وی بیــان 
شــده بــود. او فروشــندگان و خریــداران را از معبــد بیــرون رانــده بــود. صــدای او بــا 
قــدرت خــدا بــا قلبهایشــان ســخن گفتــه بــود. آنــان متحیــر و وحشــت زده، بــدون 

بهانــه و یــا مقاومتــی از دســتور او اطاعــت کردنــد. 
وقتی که ترس آنان فروکش کرد، کاهنان و مشــایخ به معبد بازگشــته و دیدند 
که مســیح در حال شــفا دادن مریضان و افرادی اســت که رو به مرگ افتاده اند. 
آنــان صــدای وجــد و شــادمانی و نغمــه تســبیح و ســتایش را شــنیده بودنــد. در 
معبــد، کودکانــی کــه ســامت خــود را بــاز یافتــه بودنــد بــا تــکان دادن شــاخه هــای 
نخــل در دســت بــرای پســر داود هوشــیعانا مــی خواندنــد. و صــدای کودکانــه حمــد 
و ســتایش را ترنــم مــی نمودنــد. بــا ایــن حــال بــرای کاهنــان یهــود و مشــایخ همــه ایــن 

چیزهــا بســنده نمــی کــرد تــا بــر حســادت و غــرض ورزی خــود غالــب آینــد. 
روز بعــد در حالــی کــه مســیح در معبــد مشــغول تعلیــم دادن بــود، ســرکردگان 
کاهنــان و مشــایخ یهــود نــزد او رفتــه و گفتنــد » بــا چــه اختیاراتــی اینچنیــن مــی کنــی؟ 

و چــه کســی بــه تــو چنیــن اختیــاری داده اســت؟ «.
کاهنان و مشــایخ یهود بی تردید به قدرت مســیح یقین داشــتند. در پاکســازی 
معبد )از شرارتهای فروشندگان و تاجران(، آنان اختیارات و قدرت ملکوتی را از 
درخشــش رخســار او مشــاهده کرده بودند. آنان یارای مقاومت در مقابل قدرتی 
کــه او بــدان وســیله ســخن مــی گفــت را نداشــتند. او بــاری دیگــر دربــاره اعمــال 
خارق العاده در شفا دادن، به سواالتشان پاسخ داد. او شواهدی را برای اثبات 
اختیــارات و اقتــدار خــود داده بــود کــه قابــل انــکار نبــود. ولــی ایــن گــواه و اثباتــی 
نبــود کــه آنــان مــی خواســتند. کاهنــان و مشــایخ در صــدد بودنــد کــه عیســی خــود را 
مســیح اعــام نمایــد تــا بــدان ســبب، کام او را تحریــف کــرده و مــردم را بــر علیــه او 
بــه شــورش در آورنــد. آنــان آرزو داشــتند کــه نفــوذ او را از بیــن ببرنــد و او را بکشــند. 
عیســی مــی دانســت کــه اگــر آنــان قــدرت خــدا را در او تشــخیص ندهنــد و یــا 
اعمــال او را بعنــوان شــاهدی از صفــات و ذات الهــی او نبیننــد، مســیح بــودن او را 
نیــز بــاور نمــی کننــد. او از پاســخ بــه موضوعــی کــه آنــان انتظــار داشــتند طفــره رفــت 

تــا تقبیــح و ســرزنش بــه خودشــان بازگــردد. ]274[
» عیســی بــه آنــان گفــت مــن نیــز از شــما ســوالی دارم اگــر بــه آن جــواب دهیــد 
مــن هــم جــواب ســوالتان را خواهــم داد. آیــا یحیــی از جانــب خــدا فرســتاده شــده 
بــود یــا نــه؟ آیــا یحیــی از جانــب خــدا فرســتاده شــده بــود یــا از از طــرف انســان؟ «.
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کاهنــان و حاکمــاِن یهــود گیــج و مبهــوت شــدند. » ایشــان بــا هــم مشــورت کــرده و 
به هم گفتند اگر بگوئیم از جانب خدا بود آنگاه به ما خواهد گفت که چرا سخنان 
او را قبــول نکردیــد. و اگــر بگوئیــم از جانــب خــدا نبــود ایــن مــردم بــر مــا هجــوم خواهنــد 
آورد چــون همــه یحیــی را رســول خــدا مــی داننــد. ســرانجام گفتنــد نمــی دانیــم. عیســی 

فرمــود پــس در ایــن صــورت مــن هــم بــه ســوال شــما جــواب نخواهــم داد «. 
» مــا نمــی دانیــم «، در واقــع پاســخی کــذب بــود. ولــی کاهنــان موقعیتــی کــه در 
آن بودنــد را ماحظــه کردنــد و جــواب کــذب دادنــد تــا خــود را بــا حفاظــی از دروغ 
بپوشــانند. یحیــای تعمیــد دهنــده بعنــوان شــاهدی بــود بــرای کســی کــه آنــان اختیــار 
و اقتــدار او را زیــر ســوال بــرده بودنــد. یحیــی بــه مســیح اشــاره نمــوده و مــی گفــت 
» بنگریــد، ایــن همــان بــره ای اســت کــه خــدا فرســتاده تــا بــرای آمــرزش گناهــان تمــام 
مــردم دنیــا قربانــی شــود « )یوحنــا 1: 2۹(. یحیــی او را تعمیــد داده بــود و پــس از 
تعمیــد، هنگامــی کــه مســیح در حــال دعــا بــود، آســمان گشــوده شــد و روح خــدا 
چــون کبوتــری بــر او نشســت در حالــی کــه صدایــی از آســمان شــنیده مــی شــد کــه 

مــی گفــت » ایــن پســر محبــوب مــن اســت کــه از او خشــنودم « )متــی 3: ۱7(. 
بــا  بــود، و  بــا مســیح کــراراً گفتــه  بیــاد آوردن نبوتهایــی کــه یحیــی در رابطــه  بــا 
بخاطــر آوردن صحنــه تعمیــد عیســی، کاهنــان و حاکمــان یهــود جــرات نکردنــد تــا 
بگوینــد کــه تعمیــد یحیــی از آســمان بــود. چنانچــه آنــان تصدیــق مــی کردنــد کــه یحیــی 
پیامبر اســت، همانگونه که باور داشــتند، آنان چطور می توانســتند شــهادت او را 
انــکار کننــد کــه عیســای ناصــری فرزنــد خــدا نباشــد؟ و آنــان نمــی توانســتند بگوینــد 
کــه تعمیــد یحیــی انســانی بــود زیــرا مــردم بــه یحیــی اعتقــاد داشــتند کــه او پیامبــر 

اســت. پــس آنــان گفتنــد » نمــی دانیــم «. 
ســپس مســیح حکایــت پــدر و دو پســرش را نقــل کــرد. وقتــی کــه پــدر نــزد اولیــن 
پســرش رفــت گفــت ]275[ » امــروز بــه تاکســتان رفتــه و در آنجــا کار کــن «، پســر 
بــی درنــگ پاســخ داد کــه » نخواهــم رفــت «. او از اطاعــت ســر بــاز زد و خــود را 
تســلیم راه معاشــرین شــرارت کرد. ولی بعد از آن اظهار ندامت و پشــیمانی نمود 

و خواســته پــدر را اجابــت کــرد. 
پدر نزد پســر دوم خود رفت و همان دســتور را داد » امروز به تاکســتان رفته در 

آنجــا کار کــن «. ایــن پســر در جــواب گفــت » ای آقایــم خواهــم رفــت « امــا نرفــت. 
کلیساســت.  همــان  تاکســتان  و  خداســت  معــرف  پــدر  تمثیــل،  ایــن  در 
فرمــان  از  کــه  پســری  مــردم هســتند.   ]276[ از  یــا طبقــه  گــروه  دو  معــرف  پســر  دو 
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آشــکارا  کــه  اســت  کســی  معــرف  رفــت «،  » نخواهــم  گفــت  و  کــرده  ســرپیچی 
آمــدن  از  و صراحتــاً  نکــرد  پیشــه  پارســایی  و  کنــد  مــی  زندگــی  و خطــا  تخلــف  در 
زد.  بــاز  ســر  بــود  خــدا  حکــم  واجبــات  از  کــه  اطاعــت  و  پرهیــزگاری  یــوغ  تحــت 
خــدا  دســتور  از  و  کردنــد  توبــه  شــده  پشــیمان  بعــداً  افــراد  ایــن  از  بســیاری  ولــی 
گفتــه  آنــان  بــه  یحیــی  توســط  انجیــل  خــوش  خبــر  مــژده  وقتیکــه  کردنــد.  اطاعــت 
خواهــد  فــرا  بــزودی  خــدا  ملکــوت  زیــرا  کنیــد  توبــه  خــود  گناهــان  » از  تــا:  شــد 
بــه گناهــان خویــش اعتــراف نمودنــد. )متــی ٣: 2(.  آنــان توبــه کــرده و  رســید «، 
پســری کــه گفــت » مــی روم « ولــی نرفــت صفــت فریســیان را آشــکار کــرد. 
مانند این پســر، رهبران یهودی، توبه ناپذیر و به نفس خود وابســته بودند. زندگی 
مذهبــی قــوم یهــود بــه تظاهــر کــردن تبدیــل شــده بــود. وقتــی کــه احــکام در کــوه ســینا 
بــا صــدای خــدا اعــان گردیــد همــه مــردم خــود را ملــزم بــه اطاعــت نمودنــد. آنــان 
گفتنــد » ای آقــا مــی رویــم « ولــی نرفتنــد. وقتــی کــه عیســی تجســم یافتــه و شــخصاً 
نــزد آنهــا رفــت و اصــول احــکام را در مقابلشــان قــرار داد، آنــان او را نپذیرفتنــد. 
مســیح بــه رهبــران یهــود در ایامــی کــه بــا آنــان بــود، بوفــور شــواهد و قرائنــی را از 
آنــان متقاعــد شــده  بــود ولــی گرچــه  اختیــارات و قــدرت الهــِی خــود علنــی کــرده 
بودنــد، بــا ایــن حــال شــواهد را نپذیرفتنــد. مســیح بــه آنــان نشــان داده بــود کــه آنــان بــه 
بــی ایمانــی ادامــه داده انــد، زیــرا روح اطاعــت را نداشــتند. او بــه آنــان اعــان کــرده 
بــود » شــما بــه تقلیــد و ســنت خــود احــکام خــدا را باطــل نمــوده ایــد... و رســوم 

بشــری را بــه جــای احــکام الهــی بــه مــردم تعلیــم مــی دهیــد «  )متــی 15: 6 و ۹(.
در جماعـِت مقابـِل مسـیح، کاتبـان و فریسـیان و کاهنـان و حاکمـان یهـود حضـور 
داشتند و مسیح پس از حکایت دو پسر، شنوندگان خود را خطاب نموده و پرسید: 
» کدامیک از آن دو پسر اراده پدر را بانجام رسانید؟ «. فریسیان که خود را فراموش 
کرده بودند گفتند » اولی «. با این پاسخ آنان نمی دانستند که خود را محکوم کرده اند. 
سپس مسیح لب به سرزنش و تقبیح آنان گشود: » مطمئن باشید ]277[ گناهکاران و 
فاحشه ها زودتر از شما وارد ملکوت خداوند خواهند شد زیرا یحیی شما را به توبه و 

بازگشت بسوی خدا دعوت کرد اما شما به دعوتش توجهی نکردید «.
یحیــای تعمیــد دهنــده از حقیقــت موعظــه مــی کــرد و بــا موعظــه او، گناهــکاران 
بــه تقصیــر خــود پــی بــرده و از راه خطــا بازگشــتند. توبــه کننــدگان قبــل از کســانی کــه 
خــود را )عــادل مــی شــمردند( بــه ملکــوت خــدا مــی رونــد، زیــرا در برابــر آن هشــدارجدی 
مقاومت نمودند. گناهکاران و فاحشــه ها جاهل و نادان بودند، اما این انســانهای 
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دانــا راه حقیقــت را مــی دانســتند. بــا ایــن حــال از راه رفتــن در مســیری کــه بــه بهشــت 
خدا هدایت می شد طفره رفتند. حقیقتی که باید برای آنان طعم و مزه حیات می 
شــد، بــه طعــم و مــزه ممــات مبــدل گردیــده بــود. آنــان در مقابــل محکومیــت روح خــدا 
مقاومــت و لجاجــت مــی ورزیدنــد. آنــان اطاعــت از احــکام خــدا را انــکار کــرده بودنــد. 
مســیح بــه آنــان نگفتــه بــود کــه شــما نمــی توانیــد بــه ملکــوت خــدا داخــل شــوید، 
بلکه به آنان سد و مانعی را نشان داد که خودشان ساخته بودند که از ورودشان 
ممانعت و جلوگیری می کرد. درب همچنان به روی رهبران یهودی ]278[ باز بود 
و دعــوت همچنــان پابرجــا بــود. مســیح اشــتیاق داشــت تــا ببینــد کــه آنــان بــه تقصیــر 

خــود پــی بــرده و از راه ناثــواب خــود بازگردنــد. 
کاهنــان و مشــایخ اســرائیل زندگــی خــود را صــرف تشــریفات و مراســم مذهبــی 
کــرده بودنــد و چنــان مراســم را مقــدس شــمرده بودنــد کــه بجــای انجــام واجبــات 
خــدا، اجــرای مراســم جــای خــود را بــه عبــادت داده بــود. ولــی آنــان مراســم خــود را بــا 
تظاهــر اجــرا مــی کردنــد کــه توســط انســانهای دیگــر دیــده شــده و گمــان کننــد کــه ایــن 
افــراد پارســا و وقــف خــدا هســتند. در حالــی کــه اقــرار بــه اطاعــت مــی کردنــد، ولــی 
از تســلیم بــه اطاعــت از خــدا ســربازمی زدنــد. آنــان بــا اینکــه اقــرار بــه تعلیــم حقیقــت 

کــرده بودنــد ولــی خــود بــه حقیقــت عمــل نمــی کردنــد. 
مســیح اعــان کــرده بــود کــه یحیــای تعمیــد دهنــده یکــی از بزرگتریــن پیامبــران 
اســت و او بــه مســتمعین خویــش نشــان داده بــود کــه آنــان بــه انــدازه کافــی قرائــن 
و شــواهد داشــته انــد کــه مویــد ایــن حقیقــت باشــد مبنــی بــر ایــن کــه یحیــی پیامبــر 
خداســت. کاِم آن موعظــه کننــده در بیابــان قدرتمنــد بــود. مســیح پیــام خــود را 
مصمــم و قاطــع آورده و گناهــاِن کاهنــان و حاکمــان را مامــت نمــوده و آنــان را 
بــه انجــام کارهــای ملکــوت آســمان توصیــه مــی نمــود. او بــه بــی اعتنایــِی گنــاه آلــوِد 
ایشــان در رِد کاری کــه بــرای آنــان بــا اختیــار پــدر تعیــن شــده بــود اشــاره کــرد. او بــا 

گنــاه ســازش نکــرد و بســیاری از بــی انصافــی خــود بازگشــتند. 
اگــر اظهــارات رهبــران یهــود واقعــی بــود، آنــان شــهادت یحیــی را قبــول نمــوده 
آنــان ثمــرات توبــه و عدالــت  بــه عنــوان مســیح مــی پذیرفتنــد. ولــی  و عیســی را 
را نشــان ندادنــد. همانهایــی را کــه آنــان تحقیــر مــی نمودنــد، زودتــر از ایشــان بــه 

ملکــوت خــدا وارد مــی شــدند. 
در آن حکایــت، پســری کــه گفــت » ای آقایــم مــی روم «، خــود را وفــادار و 
مطیــع معرفــی نمــود، ولــی زمــان ثابــت کــرد کــه اظهــارات او واقعــی نبــود. او بــه پــدر 
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خــود عشــق واقعــی نداشــت. پــس فریســیان در قدوســیت خویــش مغــرور شــده 
بودنــد، ولــی وقتــی کــه محــک خوردنــد نقــص هــای آنــان برمــا شــد. در هنگامــی کــه 
منفعــت ایشــان ایجــاب مــی کــرد، آنــان ُوجــوِب احــکام را الزامــی مــی دانســتند ولــی 
زمانــی کــه اجــرای احــکام بــر خودشــان واجــب مــی شــد، بــا خدعــه و لفاظــی عــدم 
اجــرای واجبــات فرمــان خــدا را اســتدالل مــی کردنــد و بــه اصطــاح کاه شــرعی 
مــی بافتنــد. مســیح در بــاره آنــان گفــت ]279[ » پــس آنچــه بــه شــما مــی گوینــد نــگاه 
داریــد و بجــا آوریــد لیکــن مثــل اعمــال ایشــان مکنیــد زیــرا مــی گوینــد و نمــی کننــد « 
)متــی 2٣: ٣(. آنــان بــه خــدا یــا انســان محبــت واقعــی نداشــتند. خداونــد آنانــرا فــرا 
خوانــده بــود تــا بــا او در برکــت دادن بــه جهــان همــکاری کننــد ولــی در حالــی کــه 
اظهــار کــرده کــه دعــوت را پذیرفتــه انــد ولــی درعمــل نافرمانــی کردنــد. آنــان بــه نفــس 
خــود متکــی بودنــد و در خیریــت خویــش مغــرور بودنــد و نســبت بــه فرامیــن خــدا 
بــی اعتنایــی و مخالفــت ورزیدنــد. آنــان از انجــام کارهایــی کــه خــدا برایشــان معیــن 
کــرده بــود ســرباز زدنــد و بخاطــر ســرپیچی، خداونــد در ُشــرُف جــدا کــردن خــود از 

قــوم نافرمــان و متمــرد بــر آمــد. 
خودمحوری و خود عادل پنداری، آن عدالِت حقیقی نیســت که باید باشــد و 
کســانی کــه بــه آن متمســک گردیــده انــد بحــال خــود رهــا شــده تــا نتیجــه مهلــک فریــب 
را ببیننــد. بســیاری ادعــای اطاعــت از احــکام خــدا را دارنــد ولــی محبــت خــدا را در 
قلبهای خویش ندارند تا در دیگران جاری شــود. مســیح آنان را فرا خوانده بود تا با 
او در کار خــود بــرای نجــات جهــان متحــد گردنــد ولــی آنــان بــرای اینکــه خــود را خرســند 
نمایند می گویند: » ای آقایم خواهم رفت «. ولی آنان نمی روند. آنان با کسانی 
که خدا را خدمت می کنند همکاری نمی نمایند. آنان تنبل و بیکاره هستند. آنان 
مانند پسر بد عهد به خدا وعده پوشالی می دهند. در میثاق با کلیسا، آنان خود 
را متعهــد بــه اطاعــت از خــدا مــی بیننــد و ادعــا مــی کننــد کــه مــی خواهنــد تــا خــدا را 
خدمــت کننــد ولــی چنیــن نمــی کننــد. در اظهاراتشــان ادعــای فرزنــدی خــدا را دارنــد 
ولــی صفــات و خصوصیــات و نــوع زندگــی آنــان منکــر ایــن مدعاســت. آنــان تســلیم 

اراده خــدا نیســتند و در دروغ زندگــی مــی کننــد. 
وقتــی کــه بــه فــداکاری و از خــود گذشــتگی نیــازی نباشــد آنــان بظاهــر متعهــد 
بــه فرمانبــرداری هســتند ولــی وقتــی خــود انــکاری و از خودگذشــتگی الزامــی شــود، 
وقتــی کــه مــی بیننــد کــه صلیبــی دارد برایشــان برپــا مــی شــود، آنــگاه عقــب نشــینی 
مــی کننــد. بدینگونــه یقیــن و تعهــد نســبت بــه انجــام وظیفــه محــو شــده و تخطــی 
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تبدیــل مــی شــود. گــوش ممکــن  بــه عــادت  هــای شــناخته شــده از فرامیــن خــدا 
اســت کــه کام خــدا را بشــنود، ولــی قــدرت تشــخیِص روحانــی رخــت بــر بســته 

اســت. و آنــگاه دلهــا ســخت شــده و باطــن و وجــدان پژمــرده مــی گــردد. 
فکــر نکنیــد کــه چــون خصومــت ]280[ نســبت بــه مســیح را آشــکار نکــرده ایــد، 
بــه او خدمــت مــی کنیــد. بــا خــودداری از آنچــه کــه خــدا بــه مــا داده اســت تــا بــرای 
خدمــت او بــکار بریــم – ماننــد زمــان و یــا قابلیــت هــا یــا هــر عطایــای دیگــری کــه بــه 

مــا بــه امانــت ســپرده شــده اســت – مــا بــر ضــد او عمــل کــرده ایــم. 
شــیطان، بــی اشــتیاقِی رخــوت گونــِه از خــواب آلودگــِی مســیحیان مدعــی را بــکار 
بــرده تــا تــوان خویــش را تقویــت کنــد و جانهــا را بــه نفــع خویــش صیــد کنــد. بســیاری 
اینگونــه مــی اندیشــند کــه گرچــه آنــان کار واقعــی بــرای مســیح انجــام نمــی دهنــد بــا ایــن 
حــال طرفــدار او هســتند. آنــان خصــم را قــادر مــی ســازند تــا میــدان را از قبــل تصــرف 
نموده، تا از ِقبَل آن منتفع گردد. با قصور خود در ســخت کوشــی برای موال و ســرور 
خود و با ترک کردن وظایفی که ناتمام مانده و عدم نشر کام، آنان به شیطان اجازه 
می دهند تا به کنترل جانهایی که ممکن است برای مسیح ظفر یافته اند نائل شود. 
مــا هرگــز نمــی توانیــم در رخــوت و رکــود رســتگار شــویم. چنیــن چیــزی نیســت 
کــه فــردی را متبــدل شــدۀ واقعــی بخوانیــم در حالــی کــه او در درماندگــی و بطالــت 
زندگــی کنــد. بــرای مــا ممکــن نیســت کــه بــه آســانی وارد ملکــوت شــویم. هیــچ فــرد 
تنبلــی نمــی توانــد وارد ملکــوت شــود. اگــر کوشــش نکنیــم تــا بــه ملکــوت دســت 
بیابیــم، اگــر مشــتاقانه در طلــب آموختــن آنچــه کــه احــکام را تشــکیل داد نباشــیم، 
شایسته نیستیم تا سهمی از آن ببریم. آنانی که در زمین از همکاری با خدا سر باز 
زدنــد، در آســمان همــکار او نخواهنــد بــود. آنــان ملکــوت را بــه مخاطــره مــی اندازنــد.

امیــد بیشــتری بــرای باجگیــران و گناهــکاران وجــود دارد در مقایســه بــا آنانیکــه 
کام خــدا را مــی داننــد امــا از اطاعــت بــه آن امتنــاع مــی ورزنــد. کســی کــه خــود 
را گناهــکار مــی بینــد و از گنــاه خــود دســت نمــی کشــد، کســی کــه مــی دانــد کــه 
جانهــا و جســم هــا و روح هــا را در مقابــل خــدا تبــاه مــی کنــد، بــه او اخطــار و اعــان 
مــی شــود تــا مبــادا از ملکــوت آســمان بطــور ابــدی و همیشــگی جــدا گــردد. او از 
وضعیــت بیمــار خــود آگاه مــی شــود و طلــب شــفا مــی کنــد. آن طبیــِب اعظــم 
گفــت: » کســانی کــه نــزد مــن آمــده انــد کســانی هســتند کــه پــدرم خــدا بــه مــن داده 
اســت و ممکــن نیســت هرگــز ایشــان را از دســت بدهــم « )یوحنــا 6: 37(. ایــن 

جانهــا را خداونــد بــه عنــوان کارگــران تاکســتان خــود بــکار خواهــد مــی گیــرد. 
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پســری کــه بــرای لحظــه ای از دســتور پــدر خــود ســرپیچی کــرد، توســط مســیح 
کــه بعنــوان  قــرار نگرفــت. طبقــه ای  نیــز  مــورد ســتایش  تقبیــح و محکــوم نشــد و 
پســر اول ]281[ از اطاعــت تمــرد نمــود، شایســته هیــچ اعتبــاری بــرای نــگاه داشــتن 
ایــن موقعیــت نیســت. رک گوئــی و صداقــت آنــان بعنــوان تقــوا و پرهیــزگاری در 
نظــر گرفتــه نمــی شــود. انســان بواســطه حقیقــت و قدوســیت تطهیــر شــده و او 
را شــاهدی باشــهامت بــرای مســیح خواهــد ســاخت. ولــی رک گویــِی گنــاه آلــود، 
موهــن اســت و راهــی اســت کــه بســوی کفــر و بــی حرمتــی بــه مقدســات منتهــی 
مــی گــردد. واقعیــت ایــن اســت کــه انســانی کــه ریــا کار نیســت او را »  کمتــر  « 
گناهــکار نمــی ســازد. وقتــی کــه درخواســت روح القــدس بــه قلــب مــی رســد، بــرای 
منفعــت خودمــان هــم کــه شــده ایجــاب مــی کنــد تــا بــی درنــگ پاســخ دهیــم. وقتــی 
کــه درخواســت و نــدای او فــرا مــی رســد » امــروز بــه تاکســتان رفتــه و در آنجــا کار 
کــن « ایــن دعــوت را رد نکنیــد. » امــروز اگــر آواز او را بشــنوید دل خــود را ســخت 
مســازید « )عبرانیــان 4: 7(. تاخیــر در فرمانبــرداری درســت نیســت. ممکــن اســت 

کــه هرگــز دوبــاره دعــوت را نشــنوید.
هیــچ کــس خــود را توجیــه نکنــد کــه مــی توانــد از گناهانــی کــه بــرای مدتــی مطبوِع 
طَبــع بــوده براحتــی و بســادگی دســت بکشــد. اینچنیــن نیســت. هــر گناهــی کــه 
گرامی داشته شود، صفات و شخصیت را ضعیف و عادت به آن را تقویت می 
کنــد و تباهــِی اخاقــی و فکــری و جســمی را در پــی خواهــد داشــت. شــما ممکــن 
اســت کــه از خطــاِی خــود توبــه کنیــد و پــای خــود را در مســیر درســت بگذاریــد ولــی 
قالــِب ذهــن شــما و آشــنایی شــما بــا شــریر برایتــان مشــکل خواهــد ســاخت تــا فــرق 
بیــن درســت و غلــط را تشــخیص بدهیــد. از طریــق عادتهــای اشــتباِه شــکل گرفتــه 

شــده در روح و ذهــن، شــیطان بــه شــما دوبــاره و دوبــاره یــورش خواهــد آورد. 
بــرو و در تاکســتان کار کــن «، هــر جانــی مــورد محــک و  در فرمــان » امــروز 
فــرا  کــه  آیــا کســی  بــود؟  یکــی خواهــد  کــردار و گفتــار  آیــا  مــی گیــرد.  قــرار  آزمــون 
خوانــده شــده، تمامــِی دانــش خویــش را بکارمــی گیــرد و بــا وفــاداری کار کــرده و بــی 

غــرض و بــی دریــغ بــرای مالــک تاکســتان کار کنــد؟
پطــرس رســول در بــاره برنامــه ای کــه چگونــه بایــد کار کنیــم بــه مــا مــی آمــوزد: 
» فیض و سامتی در معرفت خدا و خداوند ما عیسی بر شما افزون باد. چنانکه 
قــوت الهــی او همــه چیزهائــی راکــه بــرای حیــات و دینــداری الزم اســت بــه مــا عنایــت 
فرمــوده اســت بــه معرفــت او کــه مــا را بــه جــال و فضیلــت خــود دعــوت نمــوده. کــه 

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   212 1/31/19   4:13 PM



گفتار و کردار  |  21٣

به وساطت آنها وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها ]282[ به ما داده شد تا شما 
بــه اینهــا شــریک طبیعــی الهــی گردیــد و از فســادی کــه از شــهوت در جهــان اســت 
خاصــی یابیــد. و بــه همیــن جهــت کمــال ســعی نمــوده در ایمــان خــود فضیلــت پیــدا 
نمائید. و در فضیلت علم و در علم عفت و در عفت صبر و در صبر دینداری. و 
در دینداری محبت برادران و در محبت برادران محبت را « )دوم پطرس 1: 7-2(. 
چنانچــه در تاکســتاِن جــاِن خــود، زراعــت کنیــد، خداونــد شــما را در کار خــود 
همکار خواهد ســاخت. و شــما نه تنها برای خود کار خواهید داشــت بلکه برای 
دیگــران نیــز هــم. در نمایــش کلیســا بــه عنــوان تاکســتان، مســیح تعلیــم نمــی دهــد کــه 
همدردی و کار خود را فقط به تعداد خودمان محدود سازیم. تاکستان خداوند 
بایــد گســترش یابــد. و تمــام بخشــهای زمیــن را کــه او تمایــل دارد بایــد توســعه یابــد. 
وقتــی کــه راهنمایــی فیــض خــدا را دریافــت مــی کنیــم، بایــد دیگــران را نیــز از آن 
بهــره منــد ســازیم؛ آن دانشــی را کــه چطــور از درختــان ارزشــمند مراقبــت کنیــم. از 
اینــرو مــی توانیــم تاکســتان خــدا را گســترش دهیــم. خداونــد مراقــب اثبــات ایمــان 
و محبــت و صبــر ماســت. او بدنبــال ایــن اســت کــه ببینــد آیــا از هرگونــه مزایــای 
روحانــی اســتفاده مــی کنیــم تــا کارگــران ماهــری در تاکســتان او در زمیــن باشــیم، 
تــا وارد فــردوس خــدا شــویم؛ آن خانــه عــدن کــه آدم و حــوا بــا ســرپیچی و تخلــف از 

آن محــروم شــدند. 
بــر خدمــت  او  ایســتاد و  پــدری خواهــد  مــردم خــود در رابطــۀ  بــرای  خداونــد 
پــدری دارد. زندگــی مســیح را مــورد ماحظــه قراردهیــد کــه  وفادارانــه مــا ادعــای 
در اوج بشــریت ایســتاده، خــدای پــدر را خدمــت مــی کنــد. او الگوئــی اســت از 
آنچــه هــر پســری بایــد و شــاید باشــد. آن اطاعتــی را کــه مســیح از آن ســخن گفــت، 
خداونــد از بشــر امــروزی انتظــار دارد. او پــدر خــود را بــا اختیــار اراده و آزادی و 
از روی محبــت خدمــت کــرده و مــی گویــد: » در بجــا آوردن اراده تــو ای خــدای 
مــن رغبــت مــی دارم و شــریعت تــو در انــدرون دل مــن اســت « )مزامیــر 40: ٨(. 
مســیح هیــچ فــداکاری را بــزرگ وســنگین نشــمرد، هیــچ زحمتــی را ســخت نشــمرد، 
بخاطــر انجــام کاری کــه او آمــده بــود تــا آنــرا بــه انجــام رســاند. او هنگامــی کــه فقــط 
دوازده ســال داشــت گفــت: ]283[ » مگــر ندانســته ایــد کــه بایــد مــن در امــور پــدر 
خــود باشــم « )لوقــا ۲: 4۹(. او دعــوت را شــنیده بــود و کار را شــروع کــرده بــود. 
» عیســی گفــت خــوراک مــن ایــن اســت کــه خواســت خــدا را بجــا آورم و کاری را 

کــه بعهــده مــن گذاشــته اســت انجــام دهــم « )یوحنــا 4: ٣4(.
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بنابرایــن بایــد خــدا را خدمــت کنیــم. او تنهــا بــه کســانی کمــک مــی کنــد کــه در 
عالیتریــن معیــاِر اطاعــت، عمــل کننــد. همــه کســانی کــه دختــران و پســران خــدا 
هســتند بایــد ثابــت کننــد کــه همــکار خــدا و مســیح و کروبیــان هســتند. ایــن َمَحکــی 
بــرای هــر جــان زنــده ای اســت. در مــورد کســانی کــه او را بــا وفــاداری خدمــت کننــد 
خداونــد مــی فرمایــد » آنــان متعلــق بمــن هســتند... در آن روزی کــه مــن تعیــن کــرده 
ام آنهــا قــوم خــاص مــن خواهنــد بــود و همانطــور کــه یــک پــدر پســر مطیــع خــود را 

مــی بخشــد مــن نیــز ایشــان را خواهــم بخشــید « )ماکــی ٣: 17(.
هــدف بــزرگ خــدا در انجــام مشــیتش ایــن اســت تــا انســان را بیازمایــد و بــه او 
فرصــت و مجالــی بدهــد تــا خصایــل خویــش را پــرورش دهــد. بنابرایــن او نشــان 
مــی دهــد کــه آیــا آنــان در احــکام او مطیــع یــا نافرماننــد. اعمــال نیــک نمــی توانــد 
محبــت خــدا را خریــداری کنــد ولــی آنــان آشــکار مــی کننــد کــه مــا مالــک آن محبــت 
هســتیم. اگــر تســلیم اراده خــدا شــویم بخاطــر اینکــه اجــری بدســت آوریــم عملــی 
انجــام نمــی دهیــم. بایــد بــا تمــام قلــب و وجــود تســلیم اراده خــدا شــویم. محبــت 
خــدا بعنــوان هدیــه رایــگان، توســط جــان دریافــت خواهــد گردیــد و بایــد از محبــت 

بــه او محظــوظ گردیــده تــا احــکام او را اطاعــت کنیــم. 
تنها دو گروه در جهان وجود دارند و تنها دو گروه برای داوری تشخیص داده 
مــی شــوند – آنانــی کــه احــکام خــدا را نقــض مــی کننــد و آنانیکــه اطاعــت مــی کننــد. 
مســیح وفــاداری و بــی وفایــی مــا را مــورد امتحــان قــرار مــی دهــد. » اگــر مــرا دوســت 
داریــد احــکام مــرا رعایــت کنید...کســی مــرا دوســت دارد کــه هــر چــه مــی گویــم 
اطاعت کند و چون مرا دوســت دارد پدرم خدا نیز او را دوســت خواهد داشــت 
و مــن نیــز او را دوســت خواهــم داشــت و خــود را بــه او نشــان خواهــم داد... مــن 
فقــط خــود را بــه کســانی نشــان مــی دهــم کــه مــرا دوســت مــی دارنــد و هــر چــه مــی 
گویــم اطاعــت مــی کننــد. پــدرم خــدا نیــز ایشــان را دوســت دارد و مــا نــزد ایشــان 
آمــده بــا ایشــان زندگــی خواهیــم کــرد. اگــر کســی مــرا دوســت نداشــته باشــد کام 
مــرا اطاعــت نخواهــد کــرد. ســخنانی کــه مــی شــنوید از مــن نیســت بلکــه از پــدری 

اســت کــه مــرا فرســتاده اســت « )یوحنــا ۱4: ۱5-۲4؛ 15: 10(.
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۲3
تاکستان خدا

این فصل بر اساس کتاب متی 21: ٣٣-٣4 تدوین گردیده است.

قوم یهود
مســیح  اولــی،  در  یابــد.  مــی  ادامــه  تاکســتان  حکایــت  بــا  پســر  دو  حکایــت 
اهمیــت اطاعــت از فرامیــن خــدا را در برابــر قــوم یهــود قــرار داد. در دیگــری او 
اشــاره بــه بــرکات فراوانــی کــرد کــه بــه قــوم اســرائیل ارزانــی شــده بــود و در ایــن هــا 
مطالبــات خــدا در اطاعــت ایشــان نشــان داده شــد. او هــدف جــال خــدا را در 
برابــر ایشــان قــرار داد کــه از طریــق فرمانبــرداری مــی توانســتند بــه انجــام برســند. بــا 
پــرده بــرداری از آینــده، او نشــان داد کــه چطــور بــا قصــور در تکمیــل هــدف او، تمــام 

قــوم بــرکات او را از دســت داده و تباهــی را نصیــب خــود کردنــد.
مســیح گفــت: » مالکــی تاکســتانی ســاخت. دورتــا دور آن را دیــوار کشــید. 
حوضــی بــرای لــه کــردن انگــور ســاخت و یــک بــرج هــم بــرای دیــده بانــی احــداث کــرد 

و بــاغ را بــه چنــد باغبــان اجــاره داد و خــود بــه ســفر رفــت «. 
شــرح ایــن تاکســتان بــه وســیله اشــعیای نبــی داده شــده اســت: » محبــوب مــن 
]285[ تاکستانی بر تپه ای حاصلخیزداشت. او زمینش را کند و سنگهایش را دور 

ریخــت. و بهتریــن درختــان مــو را در آن کاشــت. درون آن بــرج دیــده بانــی ســاخت 
چرخشــتی نیــز در آن کنــد و چشــم انتظــار انگــور نشســت « )اشــعیا 5: 1 و 2(.
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کشــاورزی قطعــه ای از یــک زمیــن را در بیابــان انتخــاب کــرد، آنــرا حصارکشــی 
و تمیــز کــرد و در آن کشــاورزی نمــوده و نهــال هــای انگــوری را در آن غــرص نمــود و 
انتظار محصولی زیاد از آن داشت. او از این قطعه زمین با مزیت آن که تا کنون 
در آن چیــزی کاشــته نشــده بــود انتظــار داشــت تــا نتیجــه محصــول او را خوشــحال 
ســازد. او منتظــر ثمــرات از مراقبتهــا و زحماتــی بــود کــه بــرای زمیــن کشــیده بــود. 
پــس خداونــد امتــی را از جهــان برگزیــد تــا بــا مســیح تعلیــم و تربیــت یابنــد. نبــی مــی 
گویــد: » داســتان تاکســتان، داســتان قــوم خداونــد اســت. بنــی اســرائیل همــان 
تاکســتان هســتند و مــردم یهــودا نهــال هایــی کــه خداونــد بــا خشــنودی در تاکســتان 
خــود نشــاند « )اشــعیا 5: 7(. خداونــد امتیــازات عظیمــی را بــه ایــن امــت ارزانــی 

داشــت و از وفــور خیریــات خویــش، آنانــرا کامــاً برکــت داد. 
او بــه قــوم یهــود نــگاه کــرد تــا ثمــر داده و او را حرمــت نهنــد. آنــان بایــد اصــول 
ملکــوت او را آشــکار مــی ســاختند. در میانــه دنیــای ســقوط کــرده و تبــاه، آنــان بایــد 

صفــات و ذات خــدا را معرفــی مــی نمودنــد. 
بعنــوان تاکســتاِن پــروردگار، آنــان بایســتی میــوه هایــی حاصــل مــی کردنــد کــه 
بطــور کلــی از اقــوام بــی دیــن متفــاوت باشــد. مــردم بــت پرســت خــود را بــه شــرارت 
و بــدکاری ســپرده بودنــد. خشــونت و جنایــت، حــرص و طمــع، جــور و بیــداد و 
بــی انصافــی و  مــی شــد.  انجــام  بــدون کنتــرل و محدودیتــی  تریــن اعمــال  فاســد 
شــرارت، پســتی و نکبــت، ثمــرات درخــت فاســد بــود. در مقایســه، یهودیــان بایــد 

در تاکســتاِن کاشــته شــدۀ خــدا میــوه هایــی حاصــل مــی کردنــد. 
ایــن امتیــاز امــت یهــود بــود تــا معــرف ذات خــدا باشــد، همانگونــه کــه بــه موســی 
بــه خــدا گفــت » جــال خــود  بــه دعــای موســی کــه  بــود. در پاســخ  آشــکار شــده 
را بمــن آشــکار کــن «، خداونــد وعــده داد: » مــن شــکوه خــود را از برابــر تــو عبــور 
مــی دهــم « )خــروج 33: ۱٨-۱۹(. » مــن خداونــد هســتم خــدای رحیــم و مهربــان 
خــدای دیــر خشــم و پــر احســان ]286[ خــدای امیــن کــه بــه هــزاران نفــر رحمــت مــی 
کنــم و خطــا و عصیــان و گنــاه را مــی بخشــم « )خــروج ٣4: 6-7(. ایــن میــوه ای 
بــود کــه خــدا از امــت خویــش انتظــار داشــت. در نیــک خصلتــی و بــا قدوســیت در 
زندگــی و بــا ترحــم و عطوفــت و دلســوزی، آنــان بایــد نشــان مــی دادنــد کــه » احــکام 

خداونــد کامــل اســت و جــان را تــازه مــی ســازد « )مزامیــر ۱۹: 7(.
ایــن هــدِف خــدا بــود تــا از طریــق امــت یهــود بــرکات سرشــارخود را بــه همــه مــردم 
جهــان منتقــل نمایــد. راه بایــد از طریــق بنــی اســرائیل آمــاده مــی شــد تــا نــور هدایــِت 
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او بــه تمامــی جهــان انتشــار یابــد. همــه قومهــای جهــان بواســطه اعمــال مفســدانه 
بــا  ایــن حــال خداونــد  بــا  از دســت دادنــد.  را  خویــش، معرفــت و بصیــرت خــدا 
رحمــت عظیمــی کــه داشــت آنــان را از هســتی ســاقط نکــرد. او در نظــر داشــت تــا 
از طریــق کلیســای او بــه آنــان فرصتــی بدهــد تــا بــا او بیشــتر آشــنا شــوند. او قصــد 
داشــت تــا احــکام و اصــول خــود را از طریــق قــوم خویــش آشــکار نمــوده و ســبب 

احیــای معنویــت و الوهیــت خــدا در بشــر بشــود. 
بــرای تکمیــل ایــن هــدف، خداونــد، ابراهیــم را از بیــن خویشــاونداِن بــت پرســت 
خویــش فــرا خوانــد و بــه او فرمــان داد تــا در ســرزمین کنعــان ســاکن شــود. » مــن تــو 
را پــدر امــت بزرگــی مــی گردانــم. تــو را برکــت مــی دهــم و نامــت را بــزرگ مــی ســازم 

و تــو مایــه برکــت خواهــی بــود « )پیدایــش ۱۲: ۲(. 
نســل ابراهیــم، یعقــوب و اوالد او بــه مصــر آورده شــدند کــه در میانــه آن قــوم 
بــزرگ و بــدکار، اصــول ملکــوت خــدا را آشــکار کننــد. امانــت داری یوســف و کار 
شــگفت انگیــز او در حفــظ جــاِن همــه مــردم مصــر، ارائــه کننــده زندگــی مســیح بــود. 

موســی و بســیاری از افــراد دیگــر شــاهدانی بــرای خــدا بودنــد. 
بــا آوردن بنــی اســرائیل از مصــر، خداونــد بــاری دیگــر قــدرت و رحمــت عظیــم 
خود را هویدا نمود. کار شگفت انگیز او در رهایی بخشیدن از اسارت و ارتباط 
او بــا ایشــان در حیــن ســفر در میانــه بیابــان، تنهــا ]287[ بجهــت منفعــت آنــان نبــود. 
اینهــا دروس پنــد آمــوزی بــرای اقــوام مجــاور نیــز بــود. خداونــد خــود را بــه عنــوان 
خدایــی کــه مافــوق همــه توانائــی هــا و بزرگــی بشــر بــود آشــکار نمــود. عامــات و 
عجایــب، در شــکلهایی در آمــده بــود کــه قــدرت او را بــر طبیعــت و بــر عظیمتریــن 
بــه میانــه  مــی داد. خداونــد  مــی شــد نشــان  کــه در طبیعــت پرســتیده  چیزهایــی 
ســرزمیِن مغــرور مصــر رفــت و او در روزهــای آخــر نیــز در میــان زمیــن خواهــد آمــد. 
در میانــه آتــش و توفــان، زلزلــه و مــرگ آن خــدای بــزرگ امــت خویــش را رهایــی 
بخشــید. او آنــان را از ســرزمین بردگــی و اســارت بیــرون بــرد. او آنــان را از بیابــان 
ترســناک و پهنــاور در آن زمیــن خشــک و بــی آب و علــف کــه پــر از مارهــای ســمی و 
عقربهــا بــود هدایــت کــرد )تثنیــه ٨: ۱5(. او بــرای آنــان از میــان » ســنگ و صخــره « 
نمــود، )مزامیــر 7٨: 24(.  بــا » نــان آســمانی « اطعــام  را  آنــان  بیــرون آورد و  آب 
» او قــوم اســرائیل را برگزیــد تــا ملــک او باشــد. او اســرائیل را در بیابــان خشــک 
و ســوزان یافــت و او را در بــر گرفــت و از او مراقبــت کــرد و ماننــد مردمــک چشــم 
خــود از او محافظــت نمــود. درســت ماننــد عقابــی کــه جوجــه هایــش را بــه پــرواز در 
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مــی آورد و بالهــای خــود را مــی گشــاید تــا آنهــا را بگیــرد و بــا خــود ببــرد. او قــوم خــود 
را رهبری نمود و هیچ خدای دیگری با او نبود « )تثنیه 3۲: ۹-۱۲(. پس خداوند 

آنــان را نــزد خــود آورد تــا زیــر ســایه رحمــت آن قــادر متعــال ســاکن شــوند. 
مســیح رهبــرِی فرزنــداِن بنــی اســرائیل را در ســرگردانی بیابــان بــر عهــده داشــت. 
او بــا ســتون هــای ابــر در روز و ســتون هــای آتــش در شــب آنهــا را هدایــت مــی کــرد. 
او آنــان را از مخاطــرات بیابــان محافظــت کــرد. او آنــان را بــه ســرزمین موعــود آورد 
و در نظــر همــه اقوامــی کــه خــدا را تاییــد نکردنــد، اســرائیل را بعنــوان ملــک برگزیــده 

خویــش بنیــان نهــاد، کــه تاکســتانی بــرای پــروردگار باشــند.
به این مردم، الهامات خدا ســپرده شــد. آنان با احکام او احاطه شــده بودند: 
اصول جاودانی، حقیقت، عدالت و خلوص و پاکی. اطاعت از این اصول آنها را 
مانند سپری محافظت می کرد و ]288[ آنان را از اعماِل گناه آلود نجات می داد. و 
مانند برج نگهبانی تاکستان خداوند در میانه زمین، معبد مقدس خود را قرار داد. 
مســیح مربــی آنــان بــود. و بــا آنــان در بیابــان بــود، از اینــرو او معلــم و راهنمــای آنــان 
نیــز بــود. جــال او در خیمــه عبــادت و معبــد در ســکینه مقــدس در بــاالی صندلــی 
رحمت ساکن می شد. او بخاطر آنان دائماً غنای محبت و شکیبایی خود را آشکار 
مــی نمــود. خداونــد مشــتاق بــود تــا از طریــق امــت خــود یعنــی بنــی اســرائیل، جــال و 
ســتایش یابــد. هــر امتیــاز روحانــی بــه آنــان اعطــا شــده بــود. خداونــد هیــچ چیــز مطلوبــی 
را برای شکل دادِن خصوصیاتی که آنان را معرف خود بسازد، از آنان دریغ نداشت. 
اطاعــت نســبت بــه احــکام خــدا آنــان را کامیــاب نمــوده بــود کــه اقــوام جهــان را 
شــگفت زده کــرده بــود. آن قدوســی کــه توانســت بــه آنــان تدبیــر و حکمــت بخشــد 
و همــه کارهــای ماهرانــه را همچــون معلــم و مربــی بــه آنهــا تعلیــم دهــد، بــه کار 
خــود ادامــه خواهــد داد و آنــان را بــه واســطه اطاعــت از احــکام او متعالــی خواهــد 
ســاخت. چنانچــه مطیــع مــی بودنــد خداونــد آنــان را در مقابــل بیماریهایــی کــه اقــوام 
دیگــر را مبتــا کــرده بــود مصــون داشــته و بــا قــوه عقــل و خــرد آنــان را متبــارک مــی 
ســاخت. جــال خــدا عظمــت و قــدرت خــود را در همــه موفقیــت هایشــان آشــکار 
خواهــد نمــود. آنــان در کهانــت و والیــت عهــدی ســلطنت خواهنــد نمــود. خداونــد 

هــر وســیله ای را بــرای آنــان فراهــم کــرده بــود تــا بزرگتریــن قــوم جهــان شــوند.  
مســیح بطــور صریــح از طریــق موســی مقصــود خــدا را در برابرشــان قــرار داد و 
آشــکارا معیار و شــرایط کامیابی و توفیق را برایشــان مشــخص نمود: » چون شــما 
قــوم مقدســی هســتید کــه بــه خداونــد خدایتــان اختصــاص یافتــه ایــد. او از بیــن 
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تمــام مــردم روی زمیــن شــما را انتخــاب کــرده اســت تــا برگزیــدگان او باشــید. شــما 
کوچکتریــن قــوم روی زمیــن بودیــد پــس او شــما را بــه ســبب اینکــه قومــی بزرگتــر از 
ســایر قومهــا بودیــد برنگزیــد و محبــت نکــرد... پــس بدانیــد کــه تنهــا خدایــی کــه وجود 
دارد خداونــد خدایتــان اســت و او همــان خــدای امینــی اســت کــه تــا هــزاران نســل 
وعــده هــای خــود را نــگاه داشــته پیوســته کســانی را کــه او را دوســت مــی دارنــد و 
دســتوراتش را اطاعــت مــی کننــد محبــت مــی نمایــد. بنابــر ایــن تمــام فرمانهایــی را 
که به شــما می دهم اجرا کنید. ]289[ آنگاه خداوند، عهدی را که از روی رحمت 
بــزرگ و  پــدران شــما برقــرار نمــود ادا خواهــد کــرد. او شــما را قومــی  بــا  خویــش 
مبــارک خواهــد ســاخت، بیــش از تمامــی قومهــای روی زمیــن. او اجــازه نخواهــد 
داد تــا بــه هیچکــدام از بیماریهــای مصــر دچــار شــوید « )تثنیــه 7: 6 و ۹ و 15-11(.

خداونــد وعــده داد تــا بــه آنــان مرغوبتریــن گنــدم را بدهــد چنانچــه احــکام او را 
نگاه دارند و از صخره برایشــان عســل جاری کند. و با زندگی طوالنی او ایشــان را 

خشــنود خواهــد ســاخت و نجــات خویــش را بــه آنــان نشــان خواهــد داد. 
بواســطه ســرپیچی از خــدا، آدم و حــوا بــاغ عــدن را از دســت دادنــد و بخاطــر 
گنــاه همــه زمیــن تحــت لعنــت واقــع شــد. ولــی اگــر امــت خــدا آمــوزه هــای او را 
دنبــال مــی کردنــد، ســرزمین آنــان احیــا شــده و حاصلخیــز و زیبــا مــی شــد. خــدا بــه 
آنان رهنمودهایی راجع به کشــت و باروری خاک داد و آنان باید در احیای آن با 
خــدا همــکاری مــی کردنــد. بنابرایــن همــه ســرزمین تحــت کنتــرل خــدا مــی توانســت 
با حقیقت روحانی درسی پند آموز شود. مانند پیروی از اصول طبیعت، زمین، 
احــکام اخاقــی،  از  اطاعــت  بنابرایــن در  داد.  را خواهــد  محصــول خزایــن خــود 
قلبهــای مــردم منعکــس کننــده صفــات و نهــاد او مــی شــدند. حتــی بــی دینــان برتــری 

آنانــی را کــه خــدای زنــده را خدمــت و عبــادت نمودنــد تشــخیص خواهنــد داد.
موســی گفــت: » تمــام قوانینــی را کــه خداونــد خدایــم بــه مــن داده اســت بــه 
شــما یــاد داده ام پــس وقتــی بــه ســرزمین موعــود وارد شــده آنــرا تســخیر نمودیــد از 
ایــن قوانیــن اطاعــت کنیــد. اگــر ایــن دســتورات را اجــرا کنیــد بــه داشــتن حکمــت ]290[ 
و بصیــرت مشــهور خواهیــد شــد. زمانــی کــه قومهــای مجــاور ایــن قوانیــن را بشــنوند 
خواهنــد گفــت ایــن قــوم بــزرگ از چــه حکمــت و بصیرتــی برخوردارنــد. هیــچ قومــی 
هــر قــدر هــم کــه بــزرگ باشــد مثــل مــا خدایــی نــدارد کــه در بیــن آنهــا بــوده هــر وقــت او 
را بخوانند فوری جواب دهد. هیچ ملتی هر قدر هم که بزرگ باشد چنین احکام 

و قوانیــن عادالنــه ای کــه امــروز بــه شــما یــاد دادم نــدارد « )تثنیــه 4: 5-٨(.  
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فرزنــدان اســرائیل بایــد همــه قلمروهایــی را کــه خداونــد بــرای آنــان تعیــن کــرده 
تصــرف نماینــد. قومهایــی کــه از پرســتش و خدمــت بــه خــدای حقیقــی ســرباز زدنــد، 
آواره و محــروم شــدند. ولــی ایــن هــدف خــدا بــود کــه بــا کشــف صفــات او از طریــق 
اســراییل، انســانها مجــذوب او شــوند. دعــوت و بشــارت انجیــل بــه همــه دنیــا داده 
خواهــد شــد. بواســطه تعلیــم خدمــات قربانــی، قــرار بــود تــا مســیح در برابــر اقــوام و 
همــه کســانی کــه بــه او نــگاه کننــد و پیــرو او باشــند متعالــی گردیــده و در قدوســیت 
احــکام او زندگــی کننــد. همــه کســانی کــه ماننــد راحــاب کنعانــی و روت موآبــی از 
بــت پرســتی بازگشــته و خــدای حقیقــی را عبــادت نماینــد، خــود را بــا امــت برگزیــده 
خویــش متحــد خواهنــد ســاخت. وقتــی تعــداد اســرائیلیان افزایــش یافــت؛ آنــان 
مرزهــای خویــش را گســترش داده تــا اینکــه اقتــدار آنــان تمــام جهــان را در بــر گیــرد. 
خداونــد خواهــان ایــن اســت تــا همــه مــردم را تحــت قانــون رحمــت آمیــز خــود 
در آورد. او خواهــان ایــن اســت کــه زمیــن بایــد بــا خوشــی و ســامتی لبریــز شــود. 
او انســان را بــرای خوشــحالی آفریــد و او مــی خواهــد تــا قلبهــای بشــر را بــا صلــح و 
آرامش آســمانی پر ســازد. او خواســتار این اســت که خانواده های زمینی ســمبلی 

از خانــواده عــرِش عظیــم باشــند. 
ولــی اســرائیل هــدف خــدا را کامــل ننمــود. خداونــد اظهــار داشــت: » بــا هــر 
چــه کــه خــود را بشــوئی پــاک نخواهــی شــد. بــه گناهــی آلــوده شــده ای کــه پــاک 
شــدنش محــال اســت گنــاه تــو همیشــه در نظــرم خواهــد مانــد « )ارمیــا ۲: ۲۱(. 
» اســرائیل ماننــد درخــت انگــوری اســت کــه شــاخه هــای پربــار دارد. ولــی چــه 
ســود؟ هــر چــه ثروتــش زیــاد تــر مــی شــود آن را بــرای قربانگاههــای بتهــا خــرج مــی 
کنــد « )هوشــع ۱0: ۱(. » اکنــون محبــوب مــن مــی گویــد: ای اهالــی اورشــلیم و 
یهــودا شــما در میــان مــن و باغــم حکــم کنیــد. دیگــر چــه مــی بایســت بــرای بــاغ خــود 
]291[ مــی کــردم کــه نکــردم؟ چــرا پــس از ایــن همــه زحمــت بجــای انگــور شــیرین 

انگــور تــرش آورد؟ حــال کــه چنیــن اســت مــن نیــز دیــواری کــه دورش کشــیده ام 
پایمــال  پــای حیوانــات  زیــر  و  تبدیــل شــود  چــراگاه  بــه  تــا  کــرد  خــراب خواهــم  را 
گــردد. تاکســتانم را دیگــر هــرس نخواهــم کــرد و زمینــش را دیگــر نخواهــم کنــد. 
آنــرا وامیگــذارم تــا در آن خــار و خــس برویــد و بــه ابرهــا دســتور میدهــم کــه دیگــر بــر 
آن نبــارد. داســتان تاکســتان داســتان قــوم خداونــد اســت. بنــی اســرائیل همــان 
تاکســتان هســتند و مــردم یهــودا نهالهایــی کــه خداونــد بــا خشــنودی در تاکســتان 
خــود نشــاند. او از قــوم خــود انتظــار انصــاف داشــت ولــی ایشــان بــر مــردم ظلــم و 
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ســتم روا داشــتند. او انتظــار عدالــت داشــت امــا فریــاد مظلومــان بگوشــش مــی 
رســید « )اشــعیا 5: ٣-7(.  

خداونــد بواســطه موســی عاقبــت نافرمانــی را در برابرشــان قــرار داد. آنــان بــه 
واســطه تمــرد از رعایــت بــه پیمــان و عهــد بــا او، از زندگــی بــا خــدا منقطــع خواهنــد 
کــه در  باشــید  نــازل نخواهــد شــد. » امــا مراقــب  آنــان دیگــر  بــر  بــرکات  و  گردیــد 
هنــگام فراوانــی، خداونــد خدایتــان را فرامــوش نکنیــد و از اوامــر او کــه امــروز بشــما 
مــی دهــم ســرپیچی ننماییــد. زیــرا وقتــی کــه شــکمتان ســیر شــود و بــرای ســکونت 
خــود خانــه هــای خوبــی بســازید و گلــه هــا و رمــه هایتــان فــراوان شــوند و طــا و نقــره 
و اموالتــان زیــاد گــردد همــان وقــت اســت کــه بایــد مواظــب باشــید مغــرور نشــوید و 
خداوند خدایتان را که شما را از بردگی در مصر بیرون آورد فراموش نکنید... او 
چنیــن کــرد تــا شــما هیچــگاه تصــور نکنیــد کــه بــا قــدرت و توانایــی خودتــان ثروتمنــد 
شــدید. ولــی اگــر خدایتــان را فرامــوش کنیــد و بدنبــال خدایــان دیگــر رفتــه آنهــا را 
پرســتش کنیــد حتمــا نابــود خواهیــد شــد « )تثنیــه ٨: 11-14 و 17 و 1۹ و 20(. 

امــت یهــود بــه هشــدارتوجه نکردنــد. آنــان خــدا را فرامــوش کردنــد و بصیــرت خــود 
را در آن امتیــاز عالــی بعنــوان معــرف او از دســت دادنــد. برکاتــی را کــه دریافــت 
کردنــد باعــث مبارکــی جهــان نشــد. ]292[ همــه امتیــازات آنــان بــه تجلیــل از خودشــان 
معطــوف گردیــده بــود. خداونــد آنــان را ملــزم نمــوده بــود تــا وی را خدمــت کننــد ولــی 
آنان از همنوع خود معیار روحانی و الگوی مقدس را ربودند. مانند ساکنین پیش 
از طوفــان نــوح آنــان از دلهــای شــیطانی خــود پیــروی نمودنــد. از اینــرو امــور مقــدس 
را بــه ســخره گرفتــه و گفتنــد: » فریــب ســخنان دروغ را نخوریــد فکــر نکنیــد کــه چــون 
خانــه مــن در اینجاســت نخواهــم گذاشــت کــه اورشــلیم ویــران شــود « )ارمیــا 7: 4(. 
در حالــی کــه در همــان زمــان، آنــان تصویــر غلطــی را از ذات و صفــات خــدا نشــان 
داده بودنــد، نــام او را بــی حرمــت ســاخته و حــرم مقــدس او را آلــوده ســاخته بودنــد. 
بــود،  شــده  گماشــته  خــدا  تاکســتان  از  نگهــداری  تصــدی  بــه  کــه  کشــاورزی 
معلمیــن،  و  کاهنــان  کــرد.  ناراســتی  شــد  ســپرده  او  بــه  کــه  امانتــی  بــه  نســبت 
آمــوزگاراِن وفــاداِر امــِت خــدا نبودنــد. آنــان خیریــت و رحمــت خــدا و دعــوت او در 
محبــت و خدمــت را ســرلوحه پیــش روی خــود قــرار ندادنــد. ایــن کشــاورزان تنهــا در 

پــی جــال و کبریایــی خــود بودنــد. 
تقصیــر و جــرم ایــن رهبــراِن اســرائیل ماننــد تقصیــر گناهــکاران معمولــی نبــود. 
ایــن مــردان تحــت جــدی تریــن التــزام و تعهــد نســبت بــه خــدا ایســتاده بودنــد. آنــان 
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خــود را متعهــد ســاخته بودنــد تــا تعلیــم دهنــد کــه » خداونــد فرمــوده اســت « و در 
زندگــی عملــی خــود موکــداً مطیــع باشــند. علیرغــم انجــام چنیــن کاری، آنــان کام 
خدا را منحرف و تحریف کرده بودند. آنان بار ســنگینی را بر دوش انســان گذارده 
بودنــد و تشــریفاتی را تحمیــل کــرده بودنــد کــه در هــر بخــش از زندگــی انســان داخــل 
شــده بــود. مــردم در یــک آشــفتگی دائمــی زندگــی مــی کردنــد زیــرا کــه نمــی توانســتند 
از عهــده التزامــی کــه توســط علمــای یهــودی بــر ایشــان تحمیــل شــده بــود بــر آینــد. 
بــودن رعایــت احــکاِم ســاختۀ ذهــِن بشــر مواجــه شــدند،  بــا غیرممکــن  وقتــی کــه 

نســبت بــه احــکام خــدا بــی تفــاوت و بــی قیــد شــدند. 
خداونــد بــه امــت خویــش گفتــه بــود کــه او مالــک تاکســتان اســت و بــه موجــب 
آن همه دارایی آنان بعنوان امانت به آنان داده شده بود تا برای او مورد استفاده 
قرار گیرد. ولیکن کاهنان و معلمین کاری که از وظایف مقدس آنان بود را انجام 
ندادنــد. آنــان از روی اســلوب و بــا قاعــده از دارایــی هــا و امکاناتــی ]293[ کــه بــه آنــان 
بــرای پیشــبرد کار او بــه آنــان بــه امانــت ســپرده شــده بــود، او را غــارت مــی کردنــد. 
طمعــکاری و حــرص آنــان ســبب شــد تــا حتــی توســط بــت پرســتان تحقیــر شــوند. از 
اینــرو غیریهودیــان موقعیتــی یافتــه بودنــد تــا بــه غلــط صفــات و خصوصیــات خــدا و 

احــکام ملکــوت او را تعبیــر کننــد. 
خداونــد بــا قلــب پــدری، امــت خویــش را تحمــل نمــود. گاهــی اوقــات خداونــد 
لطــف خــود را نصیــب آنــان مــی ســاخت و از آنهــا درخواســت مــی کــرد تــا بــا او 
همــراه شــوند و اگــر همــراه نمــی شــدند لطــف خــود را نصیــب آنــان نمــی ســاخت. 
او با شــکیبایی، گناهان آنان را در برابرشــان قرار داد و با شــکیبائی منتظر اعتراف 
و اســتغفار آنان شــد. انبیا و رســوالن فرســتاده شــدند تا دعوت خدا را به کشــاورز 
بــا آنــان ماننــد دشــمن رفتــار شــد.  بــه رغــم خــوش آمــد گوئــی،  اقامــه کننــد، ولــی 
کشــاورزان آنــان را شــکنجه داده و کشــتند. خداونــد همچنــان رســوالن دیگــری را 
فرســتاد ولــی بــا آنــان همــان رفتــاِر بــار اول صــورت گرفــت. و کشــاورزان همچنــان 

نفــرِت راســختری از خــود نشــان دادنــد. 
بعنــوان آخریــن وســیله و چــاره، خداونــد فرزنــد خــود را فرســتاد و گفــت: » آنــان 
فرزنــد مــرا حرمــت خواهنــد گــذارد «. ولــی سرســختی آنــان را کینــه تــوز کــرده بــود 
و در میــان خودشــان گفتنــد: » ایــن وارث اســت بیاییــد او را بکشــیم تــا او ارثــی 
نبــرد «. ســپس از دســت او آزاد خواهیــم شــد تــا از تاکســتان لــذت ببریــم و هــر 

کاری کــه دلمــان خواســت بــا میــوه هــا انجــام دهیــم. 
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حاکمان یهود خدا را دوست نداشتند بنابراین خود را از او جدا کردند و همه 
پیشــنهادات و مکاشــفات او را بــرای توافقــی عادالنــه رد کردنــد. مســیح، آن محبــوب 
خدا آمده تا از ادعاهای مالک تاکســتان دفاع کند، ولی کشــاورزان با او با اهانت 
بیــش از حــدی رفتــار کــرده گفتنــد مــا نمــی خواهیــم کــه ایــن مــرد بــر مــا حاکــم باشــد. 
آنــان بــه خصائــل و خصوصیتهــای زیبــای مســیح حســادت کردنــد. روش تعلیــم او بــه 
مراتــب، عالیتــر از آنــان بــود و آنــان از توفیــق او بیمنــاک بودنــد. او آنــان را نکوهــش 
کــرد و پــرده از ریــاکاری آنــان برداشــت و بــه آنــان عواقــب کــردار آنــان را نشــان داد. 
ایــن امــر آنــان را دیوانــه کــرده بــود. آنــان از معیــار واالی انصــاف و عدالتــی کــه مســیح 
معرفــی کــرده بــود نفــرت داشــتند. آنــان دیــده بودنــد کــه تعالیــم او آنانــرا در جایگاهــی 
قــرار داده کــه خودخواهــی آنــان بیشــتر آشــکار خواهــد شــد و آنــان عــزم خــود را جــزم 
کــرده بودنــد تــا او را بکشــند. آنــان الگــوی ]294[ صداقــت و پارســایی و الوهیتــی کــه 
در تمــام اعمالــش نمایــان شــده بــود را دوســت نداشــتند. تمــام زندگــی او مامــت 
و تقبیحــی بــر علیــه خودخواهــی آنــان بــود. هنــگام آخریــن آزمــون فــرا رســیده بــود، 
آزمونــی کــه بــه معنــی فرمانبــرداری و هدایــت بــه ســوی حیــات ابــدی بــود. نافرمانــی، 
آنانرا بســوی مرگ ابدی ســوق می داد. با این وجود آنان، آن یگانه قدوِس اســرائیل 
را انــکار نمودنــد. وقتــی کــه از آنــان ســوال شــد کــه بیــن عیســی و برنابــاس یکــی را 
انتخــاب کننــد آنــان فریــاد زده گفتنــد: » برنابــاس را بــرای مــا آزاد کــن « )لوقــا 2٣: 
1٨( و وقتــی کــه پیاطــس پرســید » بــا عیســی چــه کنــم؟ « آنــان بــا خشــم فریــاد زدنــد 
» مصلوبــش کــن « )متــی ۲7: ۲۲(.پیاطــس پرســید: » آیــا پادشــاهتان را مصلــوب 
کنم؟ «. کاهنان و حاکمان یهود پاسخ دادند: » ما بجز قیصر پادشاهی نداریم « 
)یوحنــا ۱۹: ۱5(. وقتــی کــه پیاطــس دســتان خــود را شســت گفــت: » مــن از خــون 
این فرد عادل و بیگناه بری هستم «، کاهنان به همراه جماعت نادان با تندخویی 

گفتنــد: » خونــش بگــردن مــا و فرزنــدان مــا « )متــی 27: 24 و 25(. 
پــس رهبــران یهــود انتخــاب خــود را کــرده بودنــد. تصمیــم آنــان درکتــاب یوحنــا 
ثبــت شــده بــود. » او دیــده بــود کــه او بــر تخــت نشســته و کتابــی در دســت دارد 
کــه هیــچ انســانی نمــی توانســت بــاز کنــد. در همــه کینــه جوئــی هــا داوری انجــام 

خواهــد شــد در روزی کــه ُمهــر ایــن کتــاب توســط شــیر قبیلــه یهــودا بــاز شــود «.
داشــته  گرامــی  را  آســمان هســتند  برگزیــدگان  آنــان  کــه  ای  ایــده  یهــود  امــت 
بودنــد و فکــر مــی کردنــد کــه آنــان همیشــه بعنــوان کلیســای خــدا متعالــی خواهنــد 
بــود. آنــان اعــان کردنــد کــه فرزنــدان ابراهیــم بودنــد و در نظــر آنهــا شــالوده کامیابــی 

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   223 1/31/19   4:13 PM



224  |  پندهای مسیح

بنظرچنــان محکــم مــی آمــد کــه آنــان زمیــن و آســمان را بمبــارزه طلبیدنــد تــا آنــان را از 
حــق ایشــان محــروم ســازند. ولــی آنــان بــا زندگــی بدعهــدی کــه داشــتند خــود را آمــاده 

مــی کردنــد تــا بوســیله ملکــوت محکــوم گردیــده و از خــدا جــدا شــوند.
در تمثیــِل تاکســتان، پــس از اینکــه عیســی ]295[ کــرداِر مخفــِی شــریرانۀ کاهنــان 
بنظــر شــما وقتــی  کــرد: » حــاال  آنــان ســوالی  از  کــرد  فــاش  و  بتصویــر کشــیده  را 
مالــک بــاغ برگــردد بــا باغبانهــا چــه خواهــد کــرد؟ «. کاهنــان بــا عاقــه وافــر داســتان 
را دنبــال مــی کردنــد و بــدون اینکــه موضــوع را بخــود ربــط دهنــد، در پاســخ بــه مــردم 
انتقــام شــدیدی از آنــان خواهــد گرفــت و بــاغ را بــه  پیوســتند و گفتنــد: » حتمــاً 
باغبانهایــی اجــاره خواهــد داد تــا بتوانــد ســهم خــود را بموقــع از ایشــان بگیــرد «.

آنــان  بــه  بیــان کردنــد. عیســی  تبــاه خــود را  آنــان بطــور غیــر ارادی سرنوشــت 
نــگاه کــرد و آنــان بــا نــگاه، منظــور او فهمیدنــد مبنــی بــر ایــن کــه او اســرار دلهایشــان 
را خوانــده اســت. الوهیــت او در مقابــل ایشــان بــا قــدرت بــی تردیــد منــور گردیــد. 
آنــان در کشــاورز تصویــری از خــود دیدنــد و بــی اختیــار بانــگ زدنــد: » خــدا نکنــد «.

عیســی بــا تاســف پرســید: » آیــا شــما هیچــگاه ایــن آیــه را در کتــاب آســمانی 
نخوانــده ایــد کــه: همــان ســنگی کــه بناهــا دور انداختنــد ســنگ اصلــی ســاختمان 
اینســت  منظــورم  اســت.  کــرده  خداونــد  کــه  کاری  اســت  عالــی  چقــدر  شــد. 
کــه خداونــد بــرکات ملکــوت خــود را از شــما گرفتــه بــه قومــی خواهــد داد کــه از 
محصــول آن ســهم خداونــد را بــه او بدهنــد. اگــر کســی روی ایــن ســنگ بیفتــد تکــه 
تکــه خواهــد شــد و اگــر ایــن ســنگ بــر روی کســی بیفتــد او را لــه خواهــد کــرد «.

مســیح مــی توانســت سرنوشــت تاریــِک قــوم یهــود را عــوض کنــد چنانچــه آن 
مردم او را می پذیرفتند. ولی حســادت و رشــک، آنان را ســنگدل و کینه توز کرده 
بــود. آنــان مصمــم شــده بودنــد تــا عیســای ناصــری را بعنــوان مســیح نپذیرنــد. آنــان 
نــور جهــان را رد کردنــد. و از آن پــس زندگــی آنــان ماننــد شــب در تاریکــی احاطــه 
اَغــراض  آمــد.  یهــود  قــوم  بــر ســر  بــود  پیشــگوئی شــده  کــه  بــود. سرنوشــتی  شــده 
بــود. آنــان در خشــم  َســبُعانه آنــان غیــر قابــل کنتــرل شــده و آنــان را تبــاه ســاخته 
کورکورانــه یکدیگــر را نابــود ســاختند. ]296[ غــرور سرســختانه و ســرکش آنــان خشــم 
و قهــِر فاتحــان رومــی را بــر آنــان فــرو ریخــت. اورشــلیم ویــران شــد. معبــد تبدیــل بــه 
ویرانــه گردیــد و محوطــه آن ماننــد مزرعــه شــخم زده ای شــد. فرزنــدان یهودیــه بــا 
دهشــتناکترین حالــت هــاک شــدند. میلیونهــا نفــر فروختــه شــدند تــا بعنــوان اســیر 

در ســرزمینهای کفــر بردگــی کننــد. 
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وقتــی امــت یهــود در انجــام هــدف خــدا قصــور کردنــد، تاکســتان از آنــان گرفتــه 
شــد. آنان از امتیازات خود ســوء اســتفاده کردند. کاری را که آنان پســت و حقیر 

شــمرده بودنــد از آنــان بــاز ســتانده و بدیگــران محــول گردیــد. ]296[

کلیسای امروز
حکایــت تاکســتان تنهــا در بــاره قــوم یهــود صــدق نمــی کنــد. ایــن درس، پنــدی 
عبــرت آمــوز بــرای ماســت. کلیســا توســط خــدا بــا امتیــازات و بــرکات عظیمــی بــه 
ایــن نســل اعطــا گردیــد و او از ایــن نســل انتظــار مشــابهی دارد، همــان انتظــاری کــه از 

یهودیــان داشــت. 
مــا بــا خونبهــای گرانبهایــی رهــا شــده ایــم. تنهــا بــا عظمــت ایــن خونبهــا اســت کــه 
مــی توانیــم دســتاورد آنــرا درک کنیــم. درایــن زمیــن، زمینــی کــه خــاک آن بــا اشــکها و 
بــود، ثمــرات ارزشــمند فــردوس را خواهنــد آورد.  خــون فرزنــد خــدا مرطــوب شــده 
در زندگیهــای امــت خــدا حقایــِق کام او در ُشــرُف آشــکار کــردن جــال و فضیلــت 
هســتند. بواســطه امــت وی، مســیح ذات خویــش را فــاش خواهــد ســاخت و اصــول 

و مبــادی ملکوتــش را هویــدا خواهــد نمــود. 
شــیطان در پــی بــی اثــر کــردن اعمــال خداســت و مداومــاً ابــرام مــی ورزد تــا انســان 
اصول او را بپذیرد. شیطان امت برگزیده خدا را بعنوان امت فریب خورده معرفی 
می کند. او تهمت زننده به برادران است و قدرت سرزنش کننده او بر علیه کسانی 
کــه بــا عدالــت و انصــاف عمــل مــی کننــد بــکار گرفتــه شــده اســت. خداونــد بواســطه 
امت خویش با نشان دادن نتایج اطاعت از اصول درست و برحق، خواهان عکس 

العمل در برابر حمات شــیطان اســت.
ایــن اصــول بایــد در افــراد مســیحی، در خانــواده، در کلیســا و در هــر نهــادی کــه 
بــرای خدمــت بــه خــدا تشــکیل مــی شــود هویــدا شــوند. همگــی نمادهایــی هســتند 
]297[ از آنچــه کــه مــی توانــد بــرای جهــان انجــام شــود. آنهــا نمونــه هــای قــدرت نجــات 

دهنــده حقایــق انجیــل هســتند. همگــی واســطه هایــی در انجــام هــدف عظیــم خــدا 
بــرای نــژاد نــوع بشــر هســتند. 

رهبــران یهــودی در معبــِد باشــکوه، بــه مراســم جبــرِی مذهبــِی خــود بــا غــرور مــی 
نگریســتند کــه فاقــد عدالــت، رحمــت و محبــت خــدا بــود. ابهــت معبــد و شــکوه 
مراســم آن نتوانســت آنــان در محضــر خــدا حمایــت و پشــتیبانی کنــد زیــرا آنچــه 
کــه تنهــا در مراســم خــود انجــام مــی دادنــد از نظــر خــدا ارزش نداشــت. یهودیــان 
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روح تــواب و متواضــع فداکارانــه را بــه خــدا تقدیــم نکــرده بودنــد. ایــن زمانــی اســت 
کــه اصــول واجــب ملکــوت خــدا مفقــود گردیــده، تــا حدیکــه مراســم و تشــریفات 

مذهبــی افــراط گرایانــه، عجیــب و غریــب بنظــر مــی آمــد. ]298[
ایــن زمانــی اســت کــه بنــای شــخصیت مــورد بــی توجهــی قــرار گرفتــه اســت. 
هنگامــی کــه آراســتگی جــان نیــاز اســت، وقتــی کــه بــی آالیشــی خداگونــه، بصیــرت 
و بینــش خــود را از دســت داده، غــرور و عشــق بــه تظاهــر و نشــان دادن عمارتهــای 
مجلل کلیسا، تزئینات و دکوراسیون های پر زرق و برق، و تشریفات مجلل ظاهر 
می شود. با این چیزها خداوند حرمت و جال داده نمی شود. خداوند، مذهبی 
را نمی پذیرد که شامل ُمد روز و مراسم و تشریفات پر زرق و برق، تظاهر و نمایش 

اســت. آن گونــه تشــریفات، هیــچ پاســخی را از ملکــوت دریافــت نخواهــد کــرد. 
کلیســا در نظــر خــدا خیلــی ارزشــمند اســت. او بــه آن ارزش مینهــد، نــه بخاطــر 
امتیــازات ظاهــرِی آن، بلکــه بــرای پارســایی خالصانــه ای کــه آنــرا از دنیــا متمایــز مــی 
کند. او آنرا مطابق با رشــد اعضا در فهم و بصیرت و معرفت مســیح و بر اســاس 

پیشــرفت در تجربیــات روحانــی مــی ســنجید. 
مســیح مشــتاِق دریافــِت ثمــراِت قدوســیت و متواضعانــه تاکســتان خــود مــی 
باشــد. او چشــم انتظار اصول محبت و خیریت و نیکوئیســت. همه زیبایی هنر، 
بــا زیبایــی خــوش ُخلقــی و شــخصیت برابــر نیســت کــه مــی توانــد در کســانی کــه 
نماینــدگان مســیح هســتند آشــکار شــود. ایــن فضــای فیــض اســت کــه جــان مومــن 
را احاطــه نمــوده، روح القــدس در ذهــن و قلــب کار کــرده و او را نمــک و چاشــنی 

زندگــی مــی ســازد و خــدا را قــادر مــی ســازد تــا بــه کار خــود برکــت دهــد. 
یــک کلیســا ممکــن اســت فقیــر تریــن جامعــه در یــک ســرزمین باشــد. کلیســا 
ممکــن اســت در ظاهرهیــچ جذبــه و کششــی نداشــته باشــد ولــی چنانچــه اعضــای 
بهــره منــد  بــه صفــات مســیح باشــند از خوشــی او در جانهــای خــود  ُمتِّصــف  آن 
خواهنــد گردیــد. فرشــتگان بــا آنــان در پرســتش متحــد خواهنــد گردیــد. ســتایش و 
شــکرگزاری از قلبهــای حــق شــناس ماننــد خیراتــی دلپذیــر اســت کــه رایحــه خــوش 

آن بســوی خــدا صعــود مــی نمایــد. 
خداونــد از مــا مــی خواهــد تــا بــه نیکوئــی او اشــاره کنیــم و از قــدرت او بگوئیــم. 
او با دعا و شکرگزاری حرمت داده خواهد شد. او می گوید: » قربانی شایسته 
مــن آنســت کــه از مــن سپاســگزار باشــید و مــرا ســتایش کنیــد « )مزامیــر 50: ۲3(. 
امــت اســرائیل در حالــی کــه ]299[ در حــال عبــور از بیابــان بودنــد خداونــد را تمجیــد 
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نمــوده و ســرودهای روحانــی مــی خواندنــد. فرامیــن و وعــده هــای خــدا بصــورت 
موســیقی خوانــده مــی شــد و در تمــام مــدت ســفر ســرودها توســط مســافران و 
زائریــن خوانــده مــی شــدند. و در کنعــان وقتــی کــه ضیافتهــای روحانــی برپــا مــی 
مــی شــد و شــکرگزاریهای حــق  بــر شــمرده  انگیــز خــدا  کردنــد، کارهــای شــگفت 
شناســانه بــرای جــال نــام او تقدیــم مــی گردیــد. خداونــد خواهــان ایــن اســت کــه 
همــه زندگــی امــت خویــش، زندگــی شــکرگزارانه باشــد. پــس راه و روش او » بایــد 
در جهــان شــناخته شــود و خبــر خــوش نجــات او بــه همــه مــردم روی زمیــن برســد « 

)مزامیــر 67: ۲(. 
پــس االن نیــز بایــد چنیــن شــود. مــردم جهــان خداهــای جعلــی را عبــادت مــی 
کننــد. آنــان بایــد از ایــن عبــادت غلــط بازگردنــد نــه بــا شــنیدن اخطارهــای تهدیــد آمیــِز 
خدایــان دروغــِی خــود بلکــه بــا نگــرش بــه چیــزی بهتــر. نیکوئــی خــدا بایــد شــناخته 
شــود. » من بودم که از آینده خبر می دادم و به کمک شــما می شــتافتم. خدای 
دیگــری نبــوده کــه ایــن کارهــا را بــرای شــما انجــام داده اســت. شــما شــاهدان مــن 

هســتید « )اشــعیا 43: ۱۲(. 
خداونــد از مــا مــی خواهــد تــا قــدردان برنامــه عظیــم رهایــی باشــیم، برتــری و 
امتیازخود را بعنوان فرزندان خدا درک کنیم و در برابر او در اطاعت و فرمانبرداری 
با شکرگزاری حق شناسانه راه برویم. او از ما می خواهد تا او را هر روز در طراوت 
زندگی، با خوشی و مسرت خدمت کنیم. او خواهان مشاهده حمد و سپاسی 
است که از قلبهای ما جاری می شود، زیرا نامهای ما در کتاب حیات بره نوشته 
شــده اســت. زیــرا مــا مــی توانیــم همــه توجهــات خــود را بــه او معطــوف داریــم. زیــرا 
او مــا را تحــت مراقبــت خــود قــرار مــی دهــد. او از مــا مــی خواهــد تــا وجــد و شــادی 
کنیــم، زیــرا مــا وارثــان خــدا هســتیم. زیــرا عدالــِت مســیح، ردای ســفیِد مقدســین 
اوســت. بخاطــر اینکــه امیــد مبــارک داریــم، از اینکــه منجیمــان بــزودی خواهــد آمــد. 
حمــد خــدا در پُــری و خلــوص قلــب بــه انــدازه دعــا، جــزو وظایــف ماســت. مــا 
بایــد بــه دنیــا و بــه همــه فرشــتگان آســمانی نشــان دهیــم کــه قــدردان محبــت شــگفت 
انگیز خدا برای بشــر ســقوط کرده هســتیم و بدین خاطر ما انتظار بیشــتر و برکت 
بزرگتــری از پــری بینهایــت او داریــم. بیــش از هــر چــه کــه انجــام میدهیــم نیــاز داریــم 
تــا از تجربــه هــای ارزشــمند ســخن بگوئیــم. بمراتــب بیــش از آنچــه کــه انجــام مــی 
دهیــم نیازمنــد گفتگــو بــا روح القــدس هســتیم کــه خوشــی مــا در خداونــد اســت 
]300[ و کفایــت و شایســتگی مــا در خدمــت او مــی توانــد بــا برشــمردن نیکوئــی هــای 
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او و کارهــای شــگفت انگیــز او از طــرف فرزنــدان او بمقــدار زیــادی افزایــش یابــد.
این ممارســت ها قدرت شــیطان را منکوب می کند. آنان روِح شــایعه پراکنی 
و شــکایت را بیــرون مــی راننــد و اغــوا کننــده، عرصــه خــود را از دســت خواهــد داد. 
آنــان خصوصیــاِت شــخصیت را پــرورش داده تــا کــه مســکونان زمیــن بــرای کاخهــای 

آســمانی شایســته شوند.
ایــن قبیــل شــهادتها بــر دیگــران نیــز تاثیــر خواهــد گــذارد. بیــش ازایــن، روشــهای 

موثــر دیگــری نمــی توانــد بــرای آوردن جانهــا بــه مســیح بــکار بــرده شــود. 
ما باید خدا را با کارهای مشهود خود حمد بگوئیم . با انجام کارهایی با قوت 
خویــش بایــد باعــث اعتــای نــام و جــال او بشــویم. خداونــد عطایــای خــود را بــا مــا 
تقســیم مــی کنــد کــه مــا نیــز از همیــن الگــو پیــروی کنیــم تــا بدیــن جهــت ذات و صفــات 
او در جهــان شــناخته شــود. اموراقتصــادی و داد و ســتد، هدایــا و پیشکشــها بخــش 
ضــروری و اصلــی از عبــادت را شــکل داده اســت. بــه اســرائیلیان تعلیــم داده شــده 
بــود تــا یــک عشــر از همــه عایــدی هــای خــود را بــرای خدمــات حــرم مطهــر اختصــاص 
دهنــد. وانگهــی، آنــان بــرای گنــاه نیــز بایــد پیشــکش مــی آوردنــد، هدایــای اختیــاری 
یــا مســتحبی مــی دادنــد و پیشــکش هــای سپاســگزاری عرضــه مــی داشــتند. اینهــا 
روشــهایی بــرای پشــتیبانی از بشــارت انجیــل بــرای آن زمــان بــود. خداونــد کمتــر از آن 
مــردِم عهــِد کهــن، از مــا انتظــار نــدارد. کار بــزرگ بــرای رســتگارِی جانهــا بایــد ادامــه 
یابــد و بــه پیــش بــرود. پرداخــت عشــر و ارزانــی داشــتن هدایــا و پیشکشــها برنامــه ای 
بــود کــه از پیــش تــدارک دیــده شــده بــود. از اینــرو او قصــد دارد کــه کار بشــارت انجیــل 
تقویــت شــود. او عشــر را مختــص بخــود مــی دانــد و ایــن امــر بایــد همیشــه بعنــوان 
یــک حســاب موجــودی وقــف شــده بــرای مخــارج امــور روحانــی در نظــر گرفتــه شــود 
تــا بعنــوان خزانــه او بــرای اســتفاده بــرای کارهــای او بــکار بــرده شــود. او همچنیــن از 
مــا هدایــای مســتحبی و پیشکشــهای نــذری بــرای سپاســگزاری مــی طلبــد. همــه ایــن 

هدایــا بایــد بــرای ارســال انجیــل بــه اقصــا نقــاط زمیــن اختصــاص یابــد. 
خدمت برای خدا شــامل خدمات شــخصی نیز هســت. ما با تاش شــخصی 
بــرای نجــات جهــان، بــا او همــکاری مــی کنیــم. ماموریتــی کــه مســیح بــه مــا مــی دهــد 
ایــن اســت: » حــال بایــد بــه سراســر دنیــا برویــد و ]301[ پیغــام انجیــل را بــه مــردم 
برســانید « )مرقس 16: 15(. همه کســانی که وقف زندگی مســیح شــده اند خود 
را وقــف کار بــرای نجــات همنــوع خــود کــرده انــد. قلبهــای ایشــان در هماهنگــی بــا 
قلــب مســیح مــی تپــد. همــان اشــتیاِق مشــابهی کــه او بــرای جانهــا احســاس کــرد، 
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در خادمــان او نیــز آشــکار مــی شــود. همــه نمــی تواننــد بــه یــک کار بپردازنــد، ولــی 
همیشــه مکانــی و کاری بــرای تــک تــک افــراد وجــود دارد. 

در زمانهــای کهــن، ابراهیــم، اســحق و ایــوب و موســی و یوشــع بــا فروتنــی و 
حکمــت، بــا تواناییهــای گوناگــون، همگــی داوطلبــان خدمــت بــه خــدا بودنــد. آواز 
مریــم، رشــادت و پارســایی دبــوره، عاطفــه فرزنــد خواندگــی روت، اطاعــت و ایمــان 
الیشــع – همگــی  تاثیــر مقهــور کننــده  ایلیــا،  ایمــان  ســموئیل، راســت قامتــی در 
نیــاز بــود. پــس حــال همــه کســانی کــه بــرکات خداونــد بایشــان ارزانــی شــده بایــد بــا 
خدمــت واقعــی واکنــش نشــان دهنــد. هــر عطیــه ای بایــد بــرای پیشــرفت ملکــوت 

او و بــرای جــال نــام او بــکار رود. 
همــه کســانی کــه مســیح را بعنــوان منجــی شــخصی خــود قبــول مــی کننــد بایــد 
حقیقت انجیل و قدرت نجات آنرا در زندگی نشان دهند. خداوند بدون تدارک 
و تمهیــد، کاری را بــرای انجــام ملــزم نمــی کنــد. مــا بایــد بواســطه فیــض مســیح هــر 
امــری کــه خــدا ملــزم نمــوده اســت را انجــام دهیــم. همــه خزانــه هــای آســمان از 
طریــق امــت خــدا آشــکار خواهنــد گردیــد. » شــاگردان واقعــی مــن محصــول فــراوان 

مــی دهنــد و ایــن باعــث بزرگــی و جــال پــدرم خــدا مــی شــود « )یوحنــا 15: ٨(.
در  اکنــون  اوســت. گرچــه  تاکســتان  زمیــن  کــه همــه  کنــد  مــی  ادعــا  خداونــد 
بــه خداســت. رســتگاری و نجــات کمتــر از  دســتان غاصــب اســت ولــی متعلــق 
خلقــت نیســت و هــر دو بــه واســطه اوســت. )در اصــل، رهایــی از اســارت گنــاه 
مرگبــار، تولــد و زندگــی دوبــاره ای اســت(. مســیح بــرای ایــن جهــان قربانــی شــد. 
» زیــرا خــدا بقــدری مــردم جهــان را دوســت دارد کــه یگانــه فرزنــد خــود را فرســتاده 
اســت تــا هــر کــه بــاو ایمــان آورد هــاک نشــود بلکــه زندگــی جــاودان یابــد « )یوحنــا 
بــه انســان ارزانــی شــده  3: ۱6(. از طریــق آن هدیــه اســت کــه هــر چیــز دیگــری 
اســت. همــه جهــان هــر روزه بــرکات او را دریافــت مــی دارنــد. هــر قطــره بــاران، هــر 
اشــعه نــوری کــه بــه نســل ناســپاس ]302[ مــا مــی رســد، هــر برگــی و گل و میــوه ای، 

همــه بــه صبــر عظیــم و محبــت بیکــران او شــهادت مــی دهنــد. 
و چــه چیــزی را بایــد بــه آن بخشــنده بــزرگ بــاز گردانیــم؟ چگونــه بشــر بــه ادعــا 
و درخواســتهای خــدا عمــل مــی کنــد؟ تــوده بشــر بــه چــه کســانی خدمــات خــود 
ثــروت، مقــام  آنــان دولــت و حشــمت را خدمــت مــی کننــد.  را ارائــه مــی دارد؟ 
و خوشــگذرانیهای دنیــا هــدف آنــان اســت. آنــان ثــروت را بــا ســرقت اســتحصال 
مــی کننــد نــه تنهــا از انســان بلکــه از خــدا. انســانها هدایــای او را بــکار مــی برنــد تــا 
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خودخواهیهــای خــود را ارضــا کننــد. آنــان هــر چیــزی را کــه بتواننــد بدســت بیاورنــد 
بــرای خدمــت بــه حــرص و طمــع و خودخواهــی و خوشــگذرانیهای خودخواهانــه 

شــان بــکار مــی برنــد. 
بــه  اســرائیل  بــرای  را  نابــودی  کــه  اســت  گناهــی  همــان  امــروز،  جهــان  گنــاه 
ارمغــان آورده بــود. ناسپاســی نســبت بخــدا، بــی توجهــی و مســامحه نســبت بــه 
فرصتهــا و بــرکات، تخصیــص دادن خودخواهانــه هدایــا بــه خــدا؛ همــه اینهــا گنــاه را 
در بــر دارد کــه قهــر و غضــب را بــر اســرائیل نــازل کــرد. آنهــا امــروز ویرانــی را بــر ایــن 

جهــان مــی آورنــد.
اشــکهایی را کــه مســیح در کــوه زیتــون مــی ریخــت، هنگامــی کــه ایســتاده و بــه 
شــهر برگزیده خدا نظر می کرد، تنها برای اورشــلیم نبود. در سرنوشــت اورشــلیم، 

او ویرانــی جهــان را مشــاهده کــرد. 
» و درحالــی کــه اشــک مــی ریخــت گفــت ای اورشــلیم صلــح و آرامــش جاویــد 
در اختیــار تــو قــرار داده شــد امــا تــو آن را رد کــردی و اینــک دیگــر بســیاردیر اســت « 

)لوقــا ۱۹: 4۲(.
اتمــام اســت. دوره رحمــت و فرصــت  بــه  ایــن همــان روز اســت. روزهــا رو 
نزدیــک بــه پایــان اســت. ابرهــای انتقــام جمــع مــی شــوند و انــکار کننــدگان فیــض 

خــدا در هنگامــه ویرانــی ســریع و راه آنــان غیــر قابــل بازگشــت اســت. 
با این حال جهان در خواب بسر می برد. مردم از زمان مصیبت آگاه نیستند.

آن  اعضــای  آیــا  یافــت؟  را  کلیســا  تــوان  مــی  کجــا  محشــر،  و  بحــران  ایــن  در 
ادعاهــای خــدا را بــرآورد مــی کننــد؟ آیــا آنــان ماموریــت او را بــه انجــام مــی رســانند و 
خصوصیات وی را به جهان معرفی می کنند؟ آیا آنان ُمصرانه در حال رسیدگی 

و توجــه بــه همنوعــان خــود در آخریــن پیــام هشــدار آمیــز رحمانــی هســتند؟ ]303[
انســانها در مخاطــره هســتند. تــوده هــا هــاک مــی شــوند. ولــی چگونــه تعــداد 
کمــی از پیــرواِن راســتیِن مســیح متحمــل بــار ایــن جانهــا مــی شــوند. سرنوشــت ایــن 
جهــان آینــده نامعلومــی دارنــد. ولــی قلــب ایمانــداران مدعــی را بــه تپــش وانمــی دارد 
تــا در پــی حقیقــت باشــند تــا آنــرا بــا دیگــران بــه مشــارکت بگذارنــد. کمبــود محبتــی 
وجــود داشــت کــه مســیح خانــه آســمانی را تــرک نمــوده و طبیعــت بشــری بــه خــود 
گرفــت. زیــرا بشــر مــی توانــد بشــر را حــس کنــد و بشــریت را بــه معنویــت رهنمــون 
ســازد. کرختــی و رخوتــی در امــت خــدا وجــود دارد کــه آنــان را از درک وظیفــه ای 

کــه در آن لحظــه بــه عهــده دارنــد بــاز مــی دارد. 
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وقتــی کــه بنــی اســرائیل وارد کنعــان شــدند و همــه آن ســرزمین را تصــرف نمودنــد، 
وظیفــه خــود را فرامــوش کــرده و هــدف و منظــور خــدا را انجــام ندادنــد. پــس از پیــروزی 
جزئــی، آنــان از کار دســت شســتند تــا از ثمــره فتوحاتشــان لــذت ببرنــد. آنــان در بــی 
ایمانــی و راحــت طلبــی در بخشــی کــه بتازگــی تســخیر کــرده بودنــد جمــع شــدند در 
حالــی کــه بایــد پیــش مــی رفتنــد و ســرزمینهای تــازه ای را بــرای خــدا فتــح مــی کردنــد. 
در نتیجــه ایــن سســتی، شــروع بــه فاصلــه گرفتــن ازخــدا کردنــد. آنــان بــا قصــور در ادامــه 
پیشــبرد اهــداف الهــی، بــرای او غیــر ممکــن ســاختند تــا وعــده مبــارک خــود را کامــل 
کند. آیا کلیسای امروزچنین نمی کند؟ با وجود اینکه جهانی که در مقابل آنان قرار 
دارد نیازمنــد بــه انجیــل اســت، جماعــت مســیحیان متعهــد از امتیــازات انجیــل فقــط 
برای خود بهره می برند. آنان ضرورت اشــغال قلمروهای تازه را احســاس نمی کنند 
تا پیام رســتگاری را به مناطق فراتر منتقل کنند. و از انجام ماموریت مســیح ســر باز 
می زنند در حالی که گفته بود: » حال به سراسردنیا بروید و پیغام انجیل را به مردم 

برســانید « )مرقــس 16: 15(. آیــا آنــان کــم تقصیــر تــر از کلیســای یهودیــان هســتند؟ 
پیــروان متعهــد مســیح در برابــر جهــان آســمانی در معــرض آزمــون و محــک قــرار 
دارنــد، ولــی ســردی، کــم همتــی آنــان و سســتی در کوشــش بــرای خدمــت بــه خــدا 
باعــث شــد تــا درنتیجــه آزمــون، بعنــوان بــی ایمانــی و نقــض عهــد ارزیابــی شــوند. اگــر 
آنچــه کــه انجــام مــی دادنــد بهتریــن کاری بــود کــه مــی توانســتند بکننــد، آنــگاه محکــوم 
نمی شــدند ولی اگر قلبهایشــان داوطلب کار کردن بود، آنگاه می توانســتند بهتر 

از ایــن را انجــام دهنــد. ]304[
آنــان مــی داننــد و جهــان نیــز مــی دانــد کــه بایــد تــا حــد زیــادی روح انــکار نفــس 
اعمــال  کــه در دفاتــر  بســیاری هســتند  نماینــد.  را حمــل  داشــته و صلیــب خــود 
آســمانی نامشــان نوشــته شــده اســت، نه بعنوان تولید کننده بلکه بعنوان مصرف 
کننــده. بســیاری از افــراد نــام مســیح را بــر خــود حمــل مــی کننــد و خــود را مســیحی 
مــی داننــد در حالــی کــه جــال او را محــو نمــوده، زیبایــی او را درپــرده حجــاب قــرار 

داده و حرمــت او نــگاه نمــی دارنــد. 
بســیاری وجــود دارنــد کــه نامشــان در دفاتــر کلیساســت امــا تحــت قوانیــن و 
مقــررات کلیســا نیســتند. آنــان بــه آمــوزه هــا و کارهــای او بــی اعتنــا هســتند. بنابــر 
ایــن آنــان خــود را تحــت کنتــرل دشــمن خــدا قــرار داده انــد. آنــان هیــچ کار مثبتــی 
انجــام نمــی دهنــد، بنابرایــن خســارتهای بــی حســابی مــی زننــد. از آنــان بــوی زندگــی 

بــه مشــام نمــی رســد بلکــه بــوی مــرگ شــامه را آزرده مــی ســازد.
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خداوند می گوید: » آیا برای این کارهای شــرم آور تنبیهشــان نکنم؟ « )ارمیا 
5: ۹(. بخاطــر اینکــه بنــی اســرائیل از انجــام اهــداف خــدا قصــور ورزیــد، فرزنــدان 
اســرائیل کنــار گذاشــته شــدند و فراخــوان خدمــت بــه خــدا بــه امتهــای دیگــر تعمیــم 
داده شــد. اگــر اینهــا نیــز بــی ایمانــی خــود را اثبــات کننــد آیــا بهمــان رفتــار مشــابه بــا 

آنــان برخــورد نخواهــد شــد؟ 
در حکایت تاکســتان، این کشــاورزان بودند که مســیح او را مقصر اعام کرد. 
آیــا آنــان نبودنــد کــه از بازگردانــدن ثمــرات زمینهایشــان ســر بــاز زدنــد؟ در قــوم یهــود 
کاهنــان و معلمانــی بودنــد کــه بــا گمــراه کــردن مــردم، اهــداف خــدا را بــه یغمــا بــرده 
و بــه بــاد دادنــد و آن اهــداف همــان خدماتــی بــود کــه خــدا بعهــده آنــان ســپرده بــود 

تــا بانجــام رســاندند. آیــا آنهــا نبودنــد کــه قومهــا را از مســیح دور کردنــد؟ 
بــه  مســیح،  توســط  بشــری  هــای  بــا ســنت  شــدن  بــدون عجیــن  خــدا  احــکام 
عنــوان معیــار بــزرگ اطاعــت عرضــه گردیدنــد. ایــن امــر خصومــت عالمــان یهــودی 
را بــر انگیخــت. آنــان تعالیــم بشــری را مافــوق کام خــدا قــرار داده بودنــد و مــردم 
را از احــکام او دور مــی کردنــد. آنــان احــکام ســاخته شــده بشــر را رهــا نمــی کردنــد 
بخاطــر اینکــه از واجبــات کام خــدا اطاعــت کننــد. آنــان بخاطــر حقیقــت هــم کــه 
شــده از غــرور و اســتداللها و ســتایش انســان دســت نکشــیدند. وقتــی کــه مســیح 
آمــد، خواســته هــای خــدا را بــه قــوم ]305[ اســرائیل گفــت. کاهنــان و مشــایخ یهــود 
حــق او را در مداخلــه بیــن آنــان و مــردم رد کردنــد. آنــان مامــت هــا و هشــدارهای 
او را نپذیرفتنــد و مــردم را بــر ضــد مســیح شــوراندند تــا تدابیــر ویــران کننــده او را بــر 

ضــد خودشــان محــدود کــرده و از بیــن ببرنــد.
آنــان مســیح را انــکار کردنــد و مســئول پیامدهــای آن بودنــد. گنــاه یــک قــوم و 

ویرانــی یــک قــوم بســبب بــی تدبیــری و بــی خــردی رهبــران دینــی آنــان بــود.
آیــا در ایــام مــا نیــز چنیــن اثراتــی در کار نیســت؟ از کشــاورزان تاکســتان خــدا 
آیــا بســیاری از افــراد نیســتند کــه پــای خــود را در جــای پــای قدمهــای رهبــران یهــود 
کــه کام خــدا بســادگی  آنچــه  از  را  انســان  آیــا معلمیــن مذهبــی،  انــد؟  گذاشــته 
ملــزم نمــوده دور نمــی کننــد؟ در عــوِض تعلیــِم اطاعــت نســبت بــه احــکام خــدا، آیــا 
ســرپیچی از خــدا را تعلیــم نمــی دهنــد؟ چــه مقــدار از مــردم بخاطــر تعالیــم غلــط 
از خــدا روی گردانــده انــد؟ دربســیاری از منبرهــای کلیســاها بــه مــردم تعلیــم داده 
شــده اســت کــه اطاعــت از احــکام خــدا الزامــی نیســت. آیــا خــدا و احــکام او تغییــر 
پذیــر اســت؟ ســنتها، آئیــن هــا و رســوم بشــری همگــی مــورد تمجیــد و تجلیــل قــرار 

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   232 1/31/19   4:13 PM



تاکستان خدا  |  2٣٣

مــی گیرنــد. غــرور و ارضــای نفــس بخاطــر عطایــای خــدا رشــد یافتــه انــد، در حالــی 
کــه بــه درخواســتهای خــدا بــی توجهــی و بــی اعتنایــی شــده اســت. 

انســان بــا کنــار گذاشــتن احــکام خــدا نمــی دانــد کــه چــه مــی کنــد. احــکام خــدا، 
بــر دارد.  رونوشــِت ذات و صفــات اوســت. ایــن امــر، اصــول ملکــوت وی را در 
کســی کــه از پذیرفتــن ایــن اصــول ســر بــاز زنــد خــود را خــارج از مجرائــی قــرار داده 

اســت کــه بــرکات خــدا از آن جــاری مــی شــود.
امکانــات بــا شــکوهی کــه در برابــر اســرائیل قــرار گرفتــه بــود مــی توانســت تنهــا 
از طریــق اطاعــت بــه احــکاِم خداونــد درک شــود. رفعــِت شــخصیِت مشــابه، پُــرِی 
بــرکاِت مشــابه، – بــرکات ارزانــی شــده بــه ذهــن و جــان و جســم، بــرکات داشــتن 
خانــه و مزرعــه، بــرکات بــرای ایــن زندگــی و حیــات اخــروی – همگــی ممکــن اســت 

بــرای مــا تنهــا از طریــق اطاعــت دریافــت شــود.
در جهان روحانی مانند جهان طبیعت، اطاعت از احکام خدا شرط باروری 
اســت. و وقتــی کــه انســان بــه مــردم تعلیــم دهــد تــا بــه احــکام خــدا بــی توجهــی کنــد 

آنــان را از آوردن ثمــرات در جــال او محــروم مــی کنــد. ]306[
آنان بخاطر دریغ از میوه دادن و ثمرآوردن برای خدا مقصرند. 

فرســتادگان خــدا بــه امــر خــدا نــزد مــا مــی آینــد. آنــان آمــده و همانطــور کــه مســیح 
چنیــن کــرد، اطاعــت از کام خــدارا مطالبــه مــی کننــد. آنــان درخواســت او را از 
ثمــرات تاکســتان ارائــه نمــوده و میــوه هــای محبــت و فروتنــی و خدمــات فداکارانــه 
را طلــب مــی کننــد. ماننــد رهبــران یهــود، آیــا بســیاری از باغبانــان تاکســتان تحریــک 
و عصبانــی نمــی شــوند؟ وقتــی کــه درخواســت احــکام خــدا در برابــر مــردم قــرار 
بگیــرد آیــا ایــن معلمیــن نفــوذ خــود را در هدایــت مــردم بــرای رد کــردن او بــکار نمــی 
گیرنــد؟ خداونــد ایــن قبیــل معلمیــن را خادمــان بــد عهــد و ناقــض پیمــان مــی نامــد. 
کام خــدا بــه اســرائیل کهــن هشــداری جــدی بــه کلیســا و رهبــران جهــان امــروزی 
آن اســت. در بــاره اســرائیل خداونــد فرمــود: » احکام بســیاِر شــریعت  خــود را بــرای  
او نوشــتم اما آنهــا را مثل چیــز غریــب  شــمردند « )هوشــع ٨: 12(. »  قــوم مــن نابــود 
شــده انــد زیــرا مــرا نمــی شناســند و ایــن تقصیــر شــما کاهنــان اســت زیــرا خــود شــما 
نیــز نمــی خواهیــد مــرا بشناســید. مــن شــما را کاهــن خــود نمــی دانــم شــما قوانیــن مــرا 
فرامــوش کــرده ایــد مــن نیــز فرزنــدان شــما را فرامــوش خواهــم کــرد  « )هوشــع 4: 6(.

آیا هشدار خدا باید مورد بی اعتنایی قرار گیرد؟ آیا فرصت ها برای خدمت 
نبایــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد؟ اســتهزاء دنیــوی، غــرور بــه دانســتن و اســتدالل، 
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پیــروی از رســوم و عقایــد بشــری، آیــا اینهــا باعــث نمــی شــود تــا ایمانــداران مســیح 
از خدمــت بــه خــدا بــاز داشــته شــوند؟ آیــا آنــان کام خــدا را ماننــد رهبــران یهــود رد 
نمی کنند همانگونه که آنان مســیح را رد کردند؟ عقوبِت گناِه اســرائیل در مقابل 

مــا قــرار دارد. آیــا کلیســای امــروزی ایــن هشــدار را مــی پذیــرد؟
» و چــون بعضــی از شــاخه هــا بریــده شــدند و تــو کــه زیتــون وحشــی بــودی در 
آنهــا پیونــد خــوردی و در ریشــه و روغــن زیتــون شــریک شــدی. بــر شــاخه هــا فخــر 
مکــن و اگــر فخــر کنــی تــو حامــل ریشــه نیســتی بلکــه ریشــه حامــل توســت... بــه 
جهــت بــی ایمانــی بریــده شــدند و تــو محــض ایمــان پایــدار هســتی. مغــرور نبــاش 
بلکه بترس. زیرا که خدا بر شــاخه های طبیعی شــفقت نفرمود بر تو نیز شــفقت 
نخواهــد کــرد. پــس ســختی و مهربانــی خــدا را ماحظــه نمــا. ســختی بــر آنانــی افتــاد 
کــه قصــور ورزیدنــد امــا مهربانــی بــر تــو اگــر در مهربانــی ثابــت باشــی و اال تــو نیــز 

بریــده خواهــی شــد « )رومیــان ۱۱: ۲۱-۱7(.
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۲4
رفتن به عروسی 

بدون جامه عروسی
این فصل بر اساس کتاب متی  22: 1-۱4 تدوین گردیده است.

حکایــت جامــه عروســی درســی را از سرنوشــتی تلــخ در برابــر دیــدگان مــا مــی 
گشــاید. ازدواج و وصلــت در اینجــا معــرف وحــدت بشــریت بــا الوهیــت اســت. 
جامــه عروســی نمایانگــر صفــات بــارزی اســت کــه همــه بایــد از آن برخــوردار باشــند 

کــه آنــان را شایســته پذیرفتــه شــدن در ضیافــت عروســی مــی کنــد.
بــه تصویــر کشــیده  انجیــل  بــزرگ، دعــوت  ایــن حکایــت، در آن ضیافــت  در 
شــده اســت – عــدم پذیــرش آن از طــرف امــت یهــود – و فراخــوان رحمــت بــرای 
غیریهودیــان و غریبــان. ولــی در بــاره کســانی کــه دعــوت را نپذیرفتنــد ایــن حکایــت، 
بــی حرمتــی آنــان و عقوبــت دهشــتناک آن را بــه نمایــش مــی گــذارد. دعــوت بــه 
ضیافــت، همــان دعــوت از طــرف پادشــاه اســت. ایــن دعوتنامــه از طــرف کســی 
اســت کــه امــر و فرمــان او مقتدرانــه اســت. ایــن دعــوت بــا حرمتــی عالــی ارزانــی 
گردیــد. بــا ایــن حــال ایــن دعــوت مــورد احتــرام و قدرشناســی واقــع نشــد. در ایــن بــی 
حرمتی و نپذیرفتن دعوت، اقتدار پادشاه خوار شمرده شد. در حالی که دعوت 
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صاحــب الدعــوه بــا بــی تفاوتــی نگریســته شــد، فرســتادگان پادشــاه بــا بــی احترامــی 
و قتــل مواجــه گردیدنــد. آنــان خدمتــکاران او را تحقیــر و بــا آنــان بــا خصومــت رفتــار 

شــده و بــه بــه قتــل رســیدند.  
داشــت:  اظهــار  شــده  واقــع  تحقیــر  مــورد  دعوتــش  دیــد  کــه  وقتــی  میزبــان 
هیچیــک از مردانــی کــه فراخوانــده شــده بودنــد طعــم شــام را نخواهنــد چشــید. 
ولــی بــرای کســانی کــه نســبت ]308[ بــه پادشــاه کینــه و عــداوت ورزیدنــد بیــش از 
محرومیــت در شــرکت در ضیافــت، حکمــی نیــز صــادر گردیــد. » او لشــکریانش را 

فرســتاده تــا قاتــان را هــاک کــرده و شــهر آنــان را بســوزاند «. 
در هر دو حکایت، ضیافتی برای مهمانان برپا شده بود. ولی دومین مهمانی 
نشان می دهد که مقدماتی برای همه کسانی که در ضیافت شرکت کرده بودند 
تدارک دیده شده بود. کسانی که خود را آماده نکرده بودند بیرون انداخته شدند. 
» پادشــاه وارد شــده تــا مهمانــان را ببینــد « و » مــردی را دیــد کــه جامــه عروســی بــر 
تن نداشت و به او گفت رفیق چطور باینجا آمده ای در حالی که جامه عروسی 
بــر تــن نــداری؟ ولــی او جوابــی نداشــت بدهــد. پــس پادشــاه دســتور داد دســت و 
پایــش را ببندیــد و بیــرون در تاریکــی رهایــش کنیــد تــا در آنجــا گریــه و زاری کنــد «. 
بــود.  گردیــده  ابــاغ  مســیح  رســوالن  و  حواریــون  توســط  ضیافــت  بــه  دعــوت 
خداوند ما دوازده نفر را فرستاد و پس از آن هفتاد نفر را، اعان نموده که ملکوت 
خــدا نزدیــک اســت و مــردم را نــدا دهیــد تــا توبــه کننــد و بــه انجیــل ایمــان آورنــد. ولــی 
دعــوت مــورد توجــه و اعتنــا قــرار نگرفــت. کســانی کــه بــه مهمانــی دعــوت شــده بودنــد 
نیامدنــد. خدمتــکاران بعــداً فرســتاده شــدند تــا بگوینــد » عجلــه کنیــد و بــه عروســی 
بیاییــد زیــرا گاوهــای پــروار خــود را ســر بریــده ام و همــه چیــز آمــاده اســت «. پــس از 
مصلــوب شــدِن مســیح، ایــن پیامــی بــود کــه بــه قــوم یهــود داده شــد. ولــی قومــی کــه 
ادعــا مــی کــرد کــه امــت خــاص خداســت، انجیلــی را کــه بــا قــدرت روح القــدس آورده 
شــده بــود را نپذیرفتنــد. بســیاری رفتــاری اســتهزاء آمیــز داشــتند. دیگــران از پیشــکِش 
رســتگاری خشــمگین شــدند، و بــا رد ایــن پیشــکِش ملوکانــه، جــال خــدا را رد کــرده 
بودند و بر ضد آورندگان پیام برخاســته بودند و » آزار و شــکنجه عظیمی برپا شــده 
بــود « )اعمــال رســوالن ٨: ۱(. بســیاری از زنــان و مــردان بــه زنــدان افکنــده شــدند و 

بعضــی از رســوالن خــدا ماننــد اســتیفان و یعقــوب کشــته شــدند. 
بدیــن گونــه امــت یهــود بــر رد رحمــت خــدا صحــه گذاشــتند. ]309[ در حکایــت، 
عقوبــت آن رفتــار بواســطه مســیح پیشــگوئی شــده بــود. پادشــاه، لشــکریان خــود 
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را فرســتاده و قاتــان را هــاک کــرد و شــهر آنــان را بــه آتــش کشــید. داورِی شــایان 
توجهــی بــر یهودیــان واقــع گردیــد تــا اورشــلیم ویــران و قــوم پراکنــده شــود. 

ســومین دعــوت بــه ضیافــت نمایانگــر واگــذاری انجیــل بــه غیریهودیــان اســت. 
پادشــاه گفــت: » جشــن عروســی بــر ســر جــای خــود باقــی اســت امــا مهمانانــی کــه 
مــن دعــوت کــرده بــودم لیاقــت آنــرا نداشــتند. حــال بــه کوچــه و بــازار برویــد و هــر کــه 

را دیدیــد بــه عروســی دعــوت کنیــد «. 
خدمتــکاراِن پادشــاه کــه بــه کوچــه و راههــا رفتــه بودنــد هــر کــه را یافتنــد – خــوب و 
بــد– بــا خــود آوردنــد. در ایــن گردهمایــی از همــه گروههــا جمــع شــده بودنــد. بعضــی از 
آنــان بــرای صاحــب ضیافــت شــباهت زیــادی بــه رد کننــدگان دعــوت داشــتند. اولیــن 
گروه از دعوت شدگان برای پیوستن به ضیافت پادشاه نتوانستند از منافع دنیوی 
خــود بگذرنــد. و از جملــه کســانی کــه دعــوت را پذیرفتنــد جمعــی وجــود داشــتند کــه 
تنهــا بدنبــال منافــع خودشــان بودنــد. آنــان فرصــت طلــب بــوده و بــرای منفعــت طلبــی 
آمــده بودنــد تــا از ضیافــت نفعــی ببرنــد ولــی خواهــان حرمــت دادن بــه پادشــاه نبودنــد. 
تــا میهمانــان را نظــاره کنــد، شــخصیت واقعــی آنــان  وقتــی کــه پادشــاه آمــده 
آشــکار گردیــد. بــرای هــر یــک از مهمانــان در ضیافــت جامــه عروســی تــدارک دیــده 
شــده بــود. ایــن جامــه هدیــه ای از طــرف پادشــاه بــود. بــا پوشــیدن آن جامــه هــا 
مــردی  ولــی  دادنــد.  مــی  نشــان  بــه صاحــب ضیافــت  را  خــود  احتــرام  میهمانــان 
بــا لبــاس معمولــی خــودش ایســتاده بــود. او از آنچــه کــه پادشــاه بــرای حضــور در 

مراســم ضیافــت ُملــزم کــرده بــود، امتنــاع ورزیــده بــود. ]310[
بررســی میهمانــان در ضیافــت نمایانگــر کار داوری و قضــاوت بــود. مهمانــان 
در ضیافــت انجیــل کســانی بودنــد کــه بــرای خدمــت بــه خــدا اعــام آمادگــی کــرده 
بودنــد، کســانی کــه نامشــان در دفتــر حیــات نوشــته شــده بــود. ولــی همــه کســانی 
کــه اقــرار بــه مســیحیت کــرده بودنــد پیــروان حقیقــی نبودنــد. پیــش از اینکــه پــاداش 
نهایــی داده شــود بایــد تصمیــم گرفتــه شــود کــه چــه کســانی شایســته ســهم بــردن از 
میــراث عدالــت هســتند. ایــن تصمیــم بایســتی قبــل از رجعــت ثانــی مســیح گرفتــه 
شود که در میان ابرهای آسمان می آید زیرا هنگامی که او بیاید اجر او با ایشان 
اســت. عیســی مســیح مــی فرمایــد: » چشــم بــراه باشــید مــن بــزودی مــی آیــم و بــرای 
هر کس مطابق اعمالش پاداشــی با خود خواهم آورد « )مکاشــفه 22:12(. قبل 
از آمــدن او، خصوصیــات کار هــر انســانی تعیــن و بررســی خواهــد شــد. و بــه هــر 

یــک از پیــروان مســیح اجــر او مطابــق بــا اعمالــش تعیــن خواهــد گردیــد. 
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در حالــی کــه انســانها همچنــان بــر زمیــن ســاکنند کار بررســی داوری در تــاالر 
هــا و بارگاههــای آســمان واقــع خواهــد گردیــد. زندگــی هــای همــه پیــروان متعهــد 
او بــرای مــرور و بررســی نــزد خــدا خواهــد رفــت. همگــی بــر اســاس ســوابقی کــه 
در دفاتــر اعمــال در آســمان اســت مــورد تفحــص و بررســی قــرار خواهنــد گرفــت 
و براســاس کــردار اوســت کــه سرنوشــت و عاقبــت هــر فــرد بــرای همیشــه قطعــی 

خواهــد شــد. 
جامــه عروســی در حکایــت، معــرف خلــوص و بــی عیــب بــودن صفاتــی اســت 
کــه پیــروان واقعــی مســیح از آن برخــوردار خواهنــد شــد. تــا » بــه ایــن ترتیــب بتوانــد 
یــا عیــب و  بــرای خــود مهیــا ســازد کــه هیــچ لکــه و  پــاک  کلیســایی شــکوهمند و 
نقصــی در آن دیــده نشــود « )افسســیان 5: 27(. منظــور از کتــان لطیــف در کام 
» همانــا اعمــال نیــک خلــق خداســت « )مکاشــفه ۱۹: ٨(. ایــن عدالــت مســیح 
اســت، آن ذات بــی عیــب او کــه بواســطه ایمــان بــه همــه کســانی کــه او را بعنــوان 

منجــی شــخصی خــود بپذیرنــد اعطــا خواهــد گردیــد. 
ردای ســفید عصمــت و برائــت از گنــاه بوســیله اولیــن والدیــن مــا پوشــیده شــد؛ 
وقتــی کــه آنــان در بــاغ مقــدس عــدن در محضــر خــدا بودنــد. آنــان در انطبــاق کامــل 
بــا اراده خــدا زندگــی مــی کردنــد. آنــان همــه عطوفــت و مهربانــی خــود را بــه پــدر 
آســمانی ارزانــی مــی داشــتند. نــور لطیــف زیبــا و نــور خدایــی، ]311[ آن زوج مقــدس 
را پوشــانده بــود. ردای نــور، نمــادی از جامــه هــای روحانــی و پــاک آســمانی بــود. 
ولــی وقتیکــه گنــاه وارد شــد آنــان ارتبــاط خــود را بــا خــدا قطــع کردنــد و نــوری کــه آنــان 
را احاطــه کــرده بــود از آنــان جــدا شــد. آنــان عریــان و خجلــت زده در صــدد تــدارک 

جایگزینــِی جامــه آســمانی بــر آمدنــد و بــا برگهــای انجیــر خــود را پوشــاندند.
بــه احــکام خــدا انجــام  بــود کــه متجاوزیــن  ســرپیچی آدم و حــوا همــان کاری 
بــه ســبب  کــه  را  تــا عریانــی  بهــم دوختنــد  را  انجیــر  برگهــای درخــت  آنــان  دادنــد. 
خطــای آنــان ظاهــر شــده بــود بپوشــانند. آنــان جامــه هایــی را پوشــیدند کــه خــود 
دوختــه بودنــد. آنــان بــا کار خــود مــی خواســتند تــا گناهــان را بپوشــانند و در مقابــل 

خــدا مقبــول واقــع گردنــد. 
ولــی بــا ایــن کار هرگــز توفیــق نخواهنــد یافــت. انســان هیــچ چیــزی را نمــی توانــد 
ابــداع کنــد تــا جایگزیــن ردای از دســت داده شــده بــی گناهــی شــود. هیــچ جامــۀ 
بــرگ انجیــری و هیــچ لبــاس دنیایــی نمــی توانــد توســط آنانیکــه بــا مســیح و فرشــتگان 

در شــام عروســی بــره همنشــین شــدند پوشــیده شــود.
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تنهــا لباســی کــه مســیح آنــرا تــدارک دیــده مــی توانــد مــا را شایســته حضــور در 
مقابــل خــدا گردانــد. ایــن پوشــِش رداِی عدالــت، توســط مســیح بــه هــر کســی کــه 
توبــه کنــد اعطــا مــی شــود. » بنابرایــن بتــو نصیحــت میکنــم کــه از مــن طــای نــاب 
را بخــری طایــی کــه بــا آتــش تصفیــه شــده اســت تــا ثــروت باقــی را بدســت آوری « 

)مکاشــفه ٣: 1٨(. 
ایــن جامــه کــه در کارگاه بافندگــی آســمانی بافتــه شــده اســت، ریســمانهای 
ســاخته دســت بشــر نــدارد. مســیح در بشــریت خویــش شــخصیتی کامــل بوجــود 
آورد و ایــن شــخصیتی بــود کــه بــه مــا ارزانــی داشــت. » همــه مــا گناهکاریــم حتــی 
کارهــای خــوب مــا نیــز تمامــاً بــه گنــاه آلــوده اســت. گناهمــان مــا را ماننــد برگهــای 
پائیــزی خشــک کــرده و خطایــای مــا همچــون بــاد مــا را بــا خــود مــی بــرد و پراکنــده 
مــی کنــد «  )اشــعیا 64: 6(. هرچیــزی را کــه بواســطه خودمــان بخواهیــم انجــام 
دهیــم، بــه گنــاه آلــوده اســت. ولــی فرزنــد خــدا آشــکار ســاخت کــه » مســیح مــا را 
پــاک مــی کنــد « و در او گناهــی نیســت. گنــاه » تخطــی و ســرپیچی از احــکام « 
تعریــف شــده اســت )اول یوحنــا 3: 4-5(. ]312[ ولــی مســیح، مطیــع همــه فرامیــن 
بــود. او گفــت: » ای خــدای مــن چقــدر دوســت دارم خواســت تــو را بجــا آوریــم. 
دســتورات تــو را در دل خــود حفــظ مــی کنــم « )مزامیــر 40: ٨(. وقتــی کــه مســیح بــر 
روی زمیــن بــود بــه حواریــون خــود گفــت » مــن احــکام پــدرم خــدا را نــگاه داشــته ام « 
)یوحنــا۱5: 10(. او بــا اطاعــت کامــل خــود بــرای هــر بشــری ممکــن ســاخت تــا از 
احــکام خــدا اطاعــت کنــد. وقتــی کــه مــا خــود را تســلیم مســیح مــی کنیــم قلــب مــا بــا 
او متحــد مــی شــود، اراده و خواســت مــا بــا اراده او ممــزوج و یکــی مــی شــود، ذهــن 
مــا بــا ذهــن او یکــی مــی گــردد و افــکار در حیطــه او در مــی آیــد و ماننــد او زندگــی 
خواهیــم کــرد. ایــن مطلــب، معنــی پوشــیده شــدن بــا جامــه عدالــت را متبــادر مــی 
ســازد. ســپس وقتــی کــه خداونــد بــه مــا نــگاه مــی کنــد، تنپــوِش بــرگ انجیــر و عریانــی 
و بدشــکلی از گنــاه را نمــی بینــد، بلکــه ردای عدالــت خــود را مــی بینــد کــه اطاعــت 

کامــل از احــکام خداونــد اســت. 
مهمانــان در ضیافــت عروســی توســط پادشــاه مــورد بررســی و قضــاوت قــرار 
مــی گیرنــد. تنهــا کســانی پذیرفتــه شــدند کــه بــه خواســته هــای او اطاعــت ورزیدنــد 
و جامه عروسی را پوشیدند. پس این قضیه در مورد مهمانان در ضیافِت انجیل 
تنهــا کســانی  از بازرســی موشــکافانه پادشــاه عبــور کننــد و  بایــد  اســت. همگــی 

مجــاز بــه حضــور در مهمانــی شــدند کــه رداِی عدالــت مســیح را پوشــیده بودنــد. 
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ایشــان  اعمــال  و  اســت  ُمحقانــه  و  درســت  کار  انجــام  انصــاف،  و  عدالــت 
همگــی مــورد داوری قــرار خواهــد گرفــت. شــخصیت و ذات مــا بــا آنچــه کــه انجــام 
مــی دهیــم آشــکار مــی گردنــد. اعمــال مــا نشــان مــی دهنــد کــه آیــا ایمــان مــا خالــص 

و واقعــی اســت یــا خیــر. 
اینکــه  یــک طــرار نیســت و  بــاور کنیــم کــه عیســی  تــا  مــا کافــی نیســت  بــرای 
دیــِن کتــاب مقــدس یــک داســتانبافی زیرکانــه و ابداعــی نیســت. مــا مــی توانیــم 
بــاور کنیــم کــه نــام عیســی در زیــر آســمان تنهــا نامــی اســت کــه انســان مــی توانــد بــه 
واســطه آن نجــات یابــد و بــا ایــن حــال مــا نمــی توانیــم بواســطه ایمــان او را منجــی 
شــخصی خــود بســازیم. ایــن کافــی نیســت تــا فرضیــه حقیقــت را بــاور کنیــم. ایــن 
کافــی نیســت تــا بــه ایمــاِن مســیح اقــرار کنیــم و نــام خــود را در طومارهــای کلیســا 
ثبــت کنیــم. » هــر کــه احــکام خــدا را بجــا آورد بــا خــدا زندگــی مــی کنــد و ]313[ 
خــدا نیــز بــا او. ایــن حقیقــت را از آن روح پــاک کــه خــدا بــه مــا اعطــا فرمــوده اســت 
دریافــت کــرده ایــم « )اول یوحنــا 3: ۲4؛ 2 و ٣(. ایــن مــدرک ُمدلّــل واقعــی از 
تبدیــل و تحــول ماســت. اقــرار مــا هــر چــه کــه باشــد هیــچ بشــمار مــی آیــد مگــر اینکــه 

مســیح را در رفتــار و کــرداِر عادالنــه و منصفانــه خــود آشــکار نمایــد. ]314[
حقیقــت بایــد در قلبهــا کاشــته شــود. ایــن بــرای کنتــرل ذهــن و مــوزون کــردن 
احساســات اســت. کل شــخصیت بایــد بــا کام خــدا مــورد تاییــد واقــع گــردد. هــر 

نقطــه و همــزه از کام خــدا بایــد هــر روزه عمــل شــود. 
کسی که شریک ذات الهی شود با معیار عظیم عدالت خدا که احکام مقدس 
اوســت مــوزون و هماهنــگ خواهــد شــد. ایــن قانونــی اســت کــه بوســیله آن خــدا 
اعمال انسان را می سنجد. این آزمون شخصیت، در داوری و قضاوت خواهد بود. 
بســیاری از افــراد وجــود داشــتند کــه بــا مــرگ مســیح ادعــا کردنــد کــه احــکام 
موســی دیگــر منســوخ گردیــده انــد ولــی بــا چنیــن گفتــاری ســخنان مســیح را نقــض 
می کنند زیرا عیســی گفت: » گمان مبرید که آمده ام تا تورات موســی و نوشــته 
هــای ســایر انبیــا را منســوخ کنــم. مــن آمــده ام تــا آنهــا را تکمیــل نمایــم و بــه انجــام 
رســانم. براســتی بــه شــما مــی گویــم کــه از میــان احــکام تــورات هــر آنچــه کــه بایــد 
عملــی شــود یقینــاً همــه یــک بــه یــک عملــی خواهنــد شــد « )متــی 5: ۱7-۱٨(. 
ایــن کفــاره ای بــرای ســرپیچی انســان از احکامــی اســت کــه مســیح بخاطــر آن جــان 
خــود را فــدا کــرد. اگــر احــکام تغییــر مــی کــرد و یــا بــه کنــاری گذاشــته مــی شــد آنــگاه 
دیگــر نیــازی نبــود کــه مســیح بمیــرد. مســیح بــا زندگــی خــود بــر زمیــن، احــکام خــدا را 
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حرمــت بخشــید. او بــا مــرگ خویــش آنــرا احیــا کــرد. او حیــات خویــش را بــه عنــوان 
یــک قربانــی داد، نــه بــرای نابــودی احــکام خــدا، و نــه بــرای خلــق یــک معیــار ضعیــف 
تــر بلکــه آن عدالــت بایــد ابقــاء مــی شــد زیــرا کــه احــکام پابرجــا و تغییــر ناپذیــر اســت 

و بــه موجــب آن مــی توانــد تــا ابــد مســتحکم و پابرجــا باقــی بمانــد. 
شــیطان ادعــا کــرده بــود کــه بــرای انســان، نگاهــداری احــکام خــدا ممکــن نیســت 
و اگــر بخواهیــم بــا قــوت و تــوان خــود چنیــن کنیــم ایــن ادعــا درســت اســت زیــرا مــا 
بــا تــوان خــود نمــی توانیــم از آنهــا اطاعــت کنیــم. ولــی مســیح بــه شــکل بشــری آمــد و 
بــا اطاعــت کامــل از احــکام ثابــت کــرد کــه وقتــی بشــریت و الوهیــت بــه هــم پیونــد 
خــورد مــی تــوان از هــر یــک از احــکام خــدا اطاعــت کــرد. آجرهــا بــه تنهایــی نمــی 
تواننــد بــدون مــات بــر روی هــم بنــد شــوند، بلکــه مــات اســت کــه باعــث تقویــت 
در ایجاِد یک ســاختار قوی می گردد. و ماســه و ســیمان نیز به تنهایی نمی توانند 

ماتــی همگــن بســازند، بلکــه ایــن آب اســت کــه آنهــا را بــا هــم عجیــن مــی کنــد.
» او بــه تمــام کســانی کــه بــه او ایمــان آوردنــد ایــن حــق را داد کــه فرزنــدان خــدا 
گردنــد بلــی فقــط کافــی بــود بــه او ایمــان آورنــد تــا نجــات یابنــد « )یوحنــا ۱: ۱۲(. 
این قدرت در توان بشــر نیســت. این قدرِت خداســت. وقتی که جانی، مســیح را 

پذیرفــت او قدرتــی را دریافــت مــی کنــد تــا ماننــد مســیح زندگــی کنــد. ]315[
خداوند از فرزندان خویش کمال را می طلبد. احکام او رونوشتی از صفات 
اوســت و معیــار همــه شخصیتهاســت. ایــن اســتاندارد و معیــار ازلــی بــه مردمــی 
اعطــا شــده اســت کــه ملکــوت خــدا را بــا آن خواهنــد ســاخت. زندگــی مســیح در 
زمیــن تجلــی کاملــی از احــکام خــدا بــود و وقتــی کســانی ادعــا مــی کننــد کــه فرزنــدان 
خــدا شــده انــد، در صفــات و شــخصیت خــود مســیح گونــه گردیــده و مطیــع فرامیــن 
خداونــد خواهنــد گشــت. ســپس خداونــد مــی توانــد بــه آنــان اعتمــاد داشــته تــا جــزو 
کســانی باشــند کــه خانــواده آســمانی را تشــکیل مــی دهنــد. آنــان آراســته بــه جامــه 
عدالــت مســیح، مکانــی را در ضیافــت پادشــاه خواهنــد داشــت. آنــان حــق دارنــد 

تــا جــزو جماعتــی بشــوند کــه بــا خــون مســیح شســته شــده انــد. 
مــردی کــه بــدون جامــه عروســی بــه ضیافــت آمــده بــود، وضعیــت بســیاری را 
در ایــن جهــان بــه نمایــش مــی گــذارد. آنــان اقــرار مــی کننــد کــه مســیحی هســتند و 
ادعــا مــی کننــد تــا بــرکات و امتیــازات انجیــل را داشــته باشــند، بــا ایــن حــال آنــان 
نیــازی را بــه تغییــر در خصوصیــات و صفــات خویــش احســاس نمــی کننــد. آنــان 
هرگز نســبت به توبه از گناه احســاس واقعی نداشــته اند. آنان نیاز به مســیح و یا 
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عمــل بــه تکالیــف ایمانــی خویــش را درک نمــی کننــد. آنــان بــر صفــات موروثــی غلــط 
و یــا بــر گرایشــهای خطــاکاری اکتســابی خویــش فائــق نیامــده انــد. بــا ایــن حــال فکــر 
مــی کننــد کــه نیکوئــی آنــان در خودشــان کافــی اســت و بــه رغــم اعتمــاد بــه مســیح 
وابســته بــه شایســتگی هــای خــود هســتند. شــنوندگان کام بــه ضیافــت مــی آینــد 

ولــی ردای عدالــت مســیح را بــر دوش خــود ندارنــد. 
بســیاری از افــراد کــه خــود را مســیحی مــی داننــد تنهــا معتقــد بــه اصــول اخاقــی 
بشــری هســتند. آنــان هدیــه ای را رد کردندکــه تنهــا مــی توانســتند بــا آن مســیح را 
بــه جهــان معرفــی کننــد. کار روح القــدس بــرای آنــان کاری عجیــب اســت. گفتــار 
اصــول  کــه  مقایســه کســانی  و  تشــخیص  نیســت.  آنــان  کــردار  لوحــۀ  ســر  مســیح 
آســمانی را رعایت کرده و با مســیح یکی هســتند، از آنانی که با دنیا یکی هســتند 
تقریبــاً غیــر قابــل ممکــن شــده اســت. پیــرواِن اقــرار کــردۀ مســیح، ]316[ بیــش از ایــن 
امت برگزیده و خاص او نیســتند. حد و حدود، دیگر روشــن و مشــخص نیســت. 
مــردم خــود را بــا عمــل کــردن بــه امــور و رســوم و خودخواهــی هــا تســلیم جهــان کــرده 
اند. در عوِض اینکه دنیا پیرو کلیســا باشــد، کلیســا پیرو دنیا شــده اســت. کلیســا 
اصــول خــود را تبدیــل بــه اصــول و معیــار دنیایــی کــرده اســت بجــای اینکــه مبنــای 

خــود را معیــار کتــاب مقدســی بدانــد. 
همــه ایــن افــراد توقــع دارنــد کــه بــا مــرگ مســیح نجــات داده شــوند در حالــی کــه 
آنــان از زندگــی فداکارانــه بــرای او ســرباز مــی زننــد. آنــان از خزایــن فیــض رایــگان 
مســتغنی هســتند و در تاشــند تــا خــود را بــا ظاهــری منصفانــه بپوشــانند بــه امیــد 
اینکــه نقــص هــای شــخصیِت خــود را در پــرده ای بپوشــانند، ولــی تاشــهای آنــان در 
روز داوری خــدا ســودی نخواهــد بخشــید. )ِخرقــه پوشــی مــن از غایــت دینــداری 

نیســت...پرده ای بــر ســر صــد عیــب نهــان مــی پوشــم. حافــظ شــیرازی(.
عدالــِت مســیح، گنــاِه گرامــی داشــته شــده را مســتور نخواهــد نمــود. انســان 
او در ظاهــر  اگــر  حــال  ایــن  بــا  باشــد  قانــون شــکن  قلــب خــود  در  اســت  ممکــن 
ســرپیچی نشــان ندهــد، توســط جهــان بــه عنــوان دارنــده کمــال و معرفــت شــناخته 
مــی شــود. ولــی قانــون خــدا بــه اســرار دل نــگاه مــی کنــد. هــر عملــی بــا هــر نیــت 
و انگیــزه ای کــه آنــرا بــه فعالیــت واداشــته اســت داوری مــی شــود. تنهــا آنچــه کــه 

مطابــق بــا اصــول احــکام خداســت در داوری برجــای خواهــد مانــد. 
خداونــد محبــت اســت. او نشــان داده اســت کــه محبــت هدیــه خداســت. 
وقتــی کــه » خــدا بخاطــر دوســت داشــتِن مــردِم جهــان یگانــه فرزنــد خــود را فرســتاد 
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تــا هــر کــه بــه او ایمــان آورد هــاک نشــود بلکــه زندگــی جاویــد بیابــد «، او هیــچ 
او ملکــوت  کــرد )یوحنــا 3: ۱6(.  بازخریــد شــده دریــغ نخواهــد  فــرد  از  چیــزی را 
را رهــا کــرد تــا بواســطه آن قــوت و کفایــت یابیــم، تــا توســط دشــمن بــزرگ خــود 
مغلــوب و منکــوب نشــویم. ولــی محبــت خــدا باعــث نمــی شــود تــا بــرای گنــاه عــذر 
و بهانــه ای وجــود داشــته باشــد. او شــیطان را تبرئــه نکــرد. او آدم و قائــن را تبرئــه 
نکــرد و هیــچ یــک از فرزنــدان انســان را تبرئــه نخواهــد کــرد. او از گناهــان مــا چشــم 
پوشــی نخواهــد کــرد یــا اینکــه از نقصهــای شــخصیتمان چشــم پوشــی کنــد. او از مــا 

انتظــار دارد تــا در او غلبــه یابیــم. 
آنانــی کــه هدیــه عدالــت مســیح را رد مــی کننــد ]317[ خصوصیاتــی را انــکار مــی 
کننــد کــه آنــان را پســران و دختــران خــدا خواهــد ســاخت. آنــان تنهــا چیــزی را رد مــی 

کننــد کــه آنــان را شایســته حضــور در ضیافــت عروســی مــی نمایــد. 
در تمثیل، وقتی که پادشــاه جویا شــد که » چطور به اینجا آمده ای در حالی 
کــه جامــه عروســی بــه تــن نــداری؟ «، آن مــرد خامــوش مانــد و حرفــی بــرای گفتــن 
نداشــت. پــس در روز بــزرگ قیامــت و داوری نیــز چنیــن خواهــد شــد. انســانها 
ممکــن اســت کــه االن بخاطــر نقصهــای شــخصیت خــود بهانــه بیاورنــد، امــا در آن 

روز از آنــان هیــچ عــذر و بهانــه ای پذیرفتــه نخواهــد شــد. 
یافتــه  رفعــت  عالــی  امتیــازات  بــا  نســل  ایــن  در  مســیح  متعهــد  کلیســاهای 
انــد. خداونــد بــه مــا نــور چشــمگیری بــرای هدایــت آشــکار نمــود. امتیــازات مــا از 
امتیــازات امــت کهــن خــدا بــه مراتــب بیشــتر اســت. مــا نــه تنهــا نــور عظیمــی را کــه بــه 
اســرائیل ســپرده شــد داریــم، بلکــه مــدارک و شــواهد زیــادی را از رســتگاری عظیــم 
داریــم کــه مســیح بــرای مــا آورد. آن چیــزی کــه بــرای یهودیــان نمونــه و ســمبلی بیــش 
نبــود بــرای مــا اصــل و واقعــی اســت. آنــان تاریــخ عهــد قدیــم را داشــتند و مــا، هــم 
آنــرا و هــم عهــد جدیــد را داریــم. مــا تضمیــِن منجــی را داریــم کــه آمــده بــود. آن منجــی 
کــه مصلــوب شــد، قیــام نمــوده و بــر مــزار یوســف اعــان نمــود: » مــن رســتاخیز و 
حیات هســتم «. در شــناخت و معرفت ما نســبت به محبت خدا و ملکوت او، 
مســیح در بیــن مــا قــرار گرفــت. مســیح آن چیزهــا را در موعظــه هــا و در ســرودها 
بــه مــا آشــکار نمــود. ضیافــت روحانــی بــه وفــور و غنــا در مقابــل مــا قــرار گرفــت. 
جامــه عروســی بــا قیمــت ازلــی تهیــه شــد و بــه هــر جانــی بــه رایــگان ارزانــی گردیــد. 
بوســیله رســوالن مســیح اســت کــه عدالــت مســیح، عدالــت بــا ایمــان، وعــده هــای 
بــه خــدا توســط مســیح، تســلی  بــزرگ کام خــدا، دسترســی رایــگان  ارزشــمند و 
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روح، و ضمانــِت بنیادیــِن حیــاِت ازلــی در ملکــوت خــدا بــه مــا معرفــی شــد. خداونــد 
در تهیــه آن ضیافــِت بــزرِگ آســمانی چــه کاری نمــی توانســت بــرای مــا انجــام دهــد 

کــه نکــرده باشــد؟ ]318[
توســِط فرشــتگاِن خدمتگــزار در آســمان گفتــه شــده اســت: ماموریتــی را کــه 
بــرای اجــرا بــه عهــده مــا گذاشــته شــده را بــه انجــام رســاندیم. مــا لشــکر فرشــتگان 
انســانها  بــرای جانهــای  را  و روشــنایی  نــور  مــا  ایــم.  رانــده  بــه عقــب  را  اهریمنــی 
فرســتادیم، خاطــره محبــت خــدا کــه در عیســی بیــان شــده بــود را زنــده کردیــم. مــا 
چشــمان آنــان را بــه صلیــب عیســی جــذب کردیــم. قلبهــای آنــان بــا حــس گناهــی 
کــه فرزنــد خــدا را مصلــوب کــرد شــدیداً تــکان خــورد. حــس تقصیــردر آنــان ثابــت 
شــد. آنــان قدمهایــی را دیدنــد کــه بــرای تغییــر و تبدیــل برداشــته مــی شــوند. آنــان 
قــدرت انجیــل را حــس کردنــد، و هنگامــی کــه لطافــت و ماحــت محبــت خــدا را 
دیدنــد، قلــب آنــان رئــوف گردیــد. آنــان زیبایــِی ذات مســیح را مشــاهده کردنــد. 
ولــی از نظــر بســیاری، همــه اینهــا بطالــت بــود. آنــان عادتهــا و صفــات خــود را رهــا 
نمــی کننــد. آنــان جامــه هــای زمینــی را در نمــی آوردنــد تــا بــه ردای آســمانی ملبــس 
شــوند. قلبهــای آنــان طمعــکار شــده بــود. آنــان ارتبــاط بــا دنیــا را بیــش از ارتبــاط بــا 

خــدا دوســت داشــتند. 
روز نهایــی بــرای حکــم قطعــی، روزی بســیار ســخت خواهــد بــود. در رویــای 
نبوتــی، یوحنــای رســول شــرح مــی دهــد کــه: » آنــگاه تخــت بــزرگ ســفیدی دیــدم. 
بــر آن تخــت کســی نشســته بــود کــه زمیــن و آســمان از روی او گریختنــد و ناپدیــد 
شــدند. ســپس مــرده هــا را دیــدم کــه از بــزرگ و کوچــک در برابــر خــدا ایســتاده انــد. 
دفترهــا یکــی پــس از دیگــری گشــوده شــد تــا بــه دفتــر حیــات رســید. مــردگان همگــی 

بــر طبــق نوشــته هــای ایــن دفترهــا محاکمــه شــدند « )مکاشــفه ۲0: ۱۲-۱۱(.
هنگامــی کــه انســانها رو در روی ابدیــت قــرار بگیرنــد، نــگاه بــه قبــل اندوهنــاک 
خواهــد بــود. کل زندگــی، همانگونــه کــه بــود بــه نمایــش در خواهــد آمــد. لــذات 
زندگــی، ثروتهــا و افتخــارات، دیگرمهــم جلــوه داده نخواهنــد شــد. ســپس انســان 
خواهــد دیــد کــه عدالتــی را کــه آنــان خــوار شــمردند تنهــا ارزش واقعــی اســت. آنــان 
بــا اغواهــای شــیطان همســاز کــرده انــد.  خواهنــد دیــد کــه خصوصیــات خــود را 
جامــه هایــی را کــه آنــان انتخــاب کــرده انــد مــدال وفــاداری بــرای اولیــن ]319[ ارتــداد 
عظیــم اســت. ســپس آنــان نتیجــه انتخــاب خــود را مــی بیننــد. آنــان معنــی ســرپیچی 

از احــکام خــدا را خواهنــد فهمیــد. 
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هیــچ رســیدگی و تفحصــی واپســینی نخواهــد بــود تــا ابدیــت محقــق شــود. در 
ایــن زندگــی اســت کــه مــا ردای عدالــت مســیح را بــه تــن مــی کنیــم. ایــن تنهــا فرصــت 
بــه خانــه هایــی کــه  تــا شایســته باشــیم  تــا صفــات خــود را شــکل بدهیــم  ماســت 

مســیح بــرای مطیعــان بــه احــکاِم خــود ســاخته اســت وارد گردیــم. 
روزهای رسیدگی به اعمال ما به سرعت می گذرند. پایان آن نزدیک است.

بــه مــا هشــدار داده شــده اســت » پــس مراقــب باشــید کــه بازگشــت ناگهانــی مــن، 
شــما را غافلگیــر نکنــد « )لوقــا ۲۱: 34(. مراقــب باشــید مبــادا کــه آمــاده نباشــید. 
توجــه کنیــد کــه مبــادا در ضیافــت پادشــاه بــدون جامــه عروســی پادشــاه حضــور 

داشــته باشــید. 
» بــه همــان ترتیــب شــما نیــز بــرای آمــدن ناگهانــی مــن همیشــه آمــاده باشــید تــا 
غافلگیــر نشــوید « )متــی ۲4: 44(. » خوشــا بحــال کســی کــه بــرای بازگشــت مــن 
آمــاده اســت و لبــاس خــود را نــگاه مــی دارد مبــادا برهنــه راه رود و رســوا شــود « 

)مکاشــفه 16: 15(. 
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۲5
 استعدادها 

)سکه ها(
این فصل بر اساس کتاب متی ۲5: ۱٣-30 تدوین گردیده است.

مســیح بــر کــوه زیتــون بــا حواریــون خــود در بــاره بازگشــت دوبــاره خــود بــه جهــان 
سخن می گفت. او برخی عامات و نشانه ها را مشخص و تصریح نمود که نشان 
دهنــده ایــن خواهــد بــود کــه آمــدن او نزدیــک اســت و حواریــون خــود را امــر نمــوده تــا 
مراقب بوده و آماده باشند. او مجدداً هشدارهای خود را تکرار کرد » پس شما 
بیــدار بمانیــد و آمــاده باشــید چــون نمــی دانیــد در چــه روز و ســاعتی مــن بــاز مــی 
گردم «. سپس او نشان داد که » آماده بودن برای آمدن او « به چه معنی است. 
زمانــی کــه بایــد صــرف شــود – نــه در بیهودگــی و بطالــت بلکــه در ســخت کوشــی 
و پشــتکاری. درســی را کــه او در ایــن تمثیــل آموخــت در بــاره اســتعداد هاســت. 
او ملکوت آسمان را با این حکایت شرح داد: » مردی عزم سفر داشت. پس 
خدمتگــزاران خــود را خواســت و بــه آنــان ســرمایه ای داد تــا در غیــاب او آن را بــکار 
برنــد. بــه هــر کــدام بــه انــدازه توانایــی اش ســرمایه ای داد: بــه اولــی پنــج کیســه طــا، 
به دومی دو کیسه طا و به سومی یک کیسه طا داد. سپس عازم سفر شد «. 
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ایـــن  در  کـــه   ]326[ بـــود  معـــرف مســـیح  رفـــت  مـــی  دور  ســـفری  بـــه  کـــه  مـــردی 
شـــد.  مـــی  آســـمان  راهـــی  و  بســـته  بـــر  رخـــت  زمیـــن  ایـــن  از  زودی  بـــه  حکایـــت 
خدمتـــکاران یـــا بنـــدگان در حکایـــت، معـــرِف پیـــروان مســـیح هســـتند. مـــا متعلـــق 
بـــه خودمـــان نیســـتیم. مـــا » بـــا قیمتـــی خریـــداری شـــده ایـــم « )اول قرنتیـــان 6: 
۲0 و نـــه بـــا چیزهـــای فســـاد پذیـــر ماننـــد نقـــره و طـــا... بلکـــه بـــا خـــون گرانبهـــای 
مســـیح « )اول پطـــرس ۱: ۱٨ و ۱۹(،» کـــه بـــرای همـــه ُمـــرد تـــا تمـــام کســـانی کـــه 
خـــود  بـــرای  دیگـــر  انـــد  یافتـــه  جاویـــد  زندگـــی  او  از  کـــه  کســـانی  یعنـــی  انـــد  زنـــده 
همـــان  خشـــنودی  بـــرای  بلکـــه  نکننـــد  زندگـــی  خـــود  هـــای  خواســـته  ارضـــای  و 
 .)15  :5 قرنتیـــان  )دوم  شـــد «  زنـــده  دوبـــاره  و  مـــرد  ایشـــان  راه  در  کـــه  کســـی 
همــه انســان هــا بــا قیمــت ازلــی خریــداری شــده انــد. خداونــد بــا بــارِِش تمــاِم 
خزائــِن آســمانی بــه ایــن جهــان، بــا ارزانــی داشــتِن ملکــوِت خــود توســط مســیح – 
اراده، عاطفــه، ذهــن و جــان هــر بشــری را خریــداری نمــود. خــواه ایمانــدار یــا بــی 
بــا  تــا  انــد  فــرا خوانــده شــده  بــه خــدا تعلــق دارنــد. همگــی  ایمــان، همــه انســانها 
روشــی کــه خواســته شــده او را خدمــت کننــد و همچنیــن از همــه خواســته خواهــد 

شــد تــا در روز داوری حســاب پــس بدهنــد.
ولــی مــردم همــه خواســته هــا و مطالبــات خــدا را تشــخیص نمــی دهنــد. در ایــن 
تمثیل، کسانی که متعهد به خدمت به خدا شده اند معرف خدمتگزاران او هستند. 
بــه مــا تعلیــم  انــد. خداونــد  بــرای خدمــت کــردن رهایــی یافتــه  پیــروان مســیح 
خــود  مســیح  خداســت.  بــه  خدمتگــزاری  زندگــی،  واقعــِی  هــدف  کــه  دهــد  مــی 
نیز» کارگــر « بــود و بــرای همــه پیروانــش ضوابــط خدمتگــزاری را اینچنیــن گفــت: 
خدمــت بــه خــدا و خدمــت بــه خلــق. در اینجــا مســیح بــه جهــان درک باالتــری را از 
زندگــی ارائــه نمــود کــه تــا بــه حــال آنــرا نمــی دانســتند. بــا زندگــی کــردن در خدمــت بــه 
دیگــران، انســان بــه مســیح ملحــق مــی شــود. قانــون خدمــت، کانــال ارتباطــی اســت 

کــه مــا را بــه خــدا و همنــوع بشــر پیونــد مــی دهــد. 
مســیح » امــوال خــود « را بــه خدمتگــزاران خویــش مــی ســپارد – اموالــی کــه 
بایــد بــرای او مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. او » بــه هــر مــردی کاری واگــذار مــی کنــد «. 
هرکــدام موقعیتــی در برنامــه ازلــی آســمان دارنــد. بــه هرکــدام در همــکاری بــا مســیح 
بــرای نجــات و رســتگاری ]327[ انســانها کاری محــول شــده اســت. بــه تدقیــق، بــرای 
مــا مکانهایــی در کاخهــای آســمانی تــدارک دیــده شــده و مکانهایــی خــاص نیــز در 

زمیــن بــرای مــا تعیــن گردیــده کــه بــرای خــدا کار کنیــم.
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عطایای روح القدس
و  نمــوده عطایــا  واگــذار  کلیســا  بــه  کــه مســیح  )اســتعدادهایی(  یــا  هــا  ســکه 
بــرکات خاصــی هســتند کــه بواســطه روح القــدس بمــا ارزانــی گردیــده انــد. » روح 
القــدس بــه یــک شــخص عطایــای بیــان حکمــت مــی بخشــد تــا بــا ارائــه راه حلهــای 
حکیمانــه، دیگــران را یــاری نمایــد و بــه دیگــری دانســتن اســرار را عطــا مــی کنــد. او بــه 
یــک فــرد ایمانــی فــوق العــاده عطــا مــی نمایــد و بــه دیگــری قــدرت شــفای دیگــران را 
مــی بخشــد. بــه بعضــی قــدرت انجــام معجــزات مــی دهــد و بــه برخــی دیگــر عطــای 
نبــوت کــردن. بــه یــک نفــر قــدرت عطــا مــی کنــد کــه تشــخیص دهــد چــه عطایــی از 
جانب روح خداســت و چه عطایی از جانب او نیســت. باز ممکن اســت به یک 
شــخص ایــن عطــا را ببخشــد کــه بتوانــد بــه هنــگام دعــا بــه زبانهایــی کــه نیاموختــه 
اســت ســخن بگویــد و بــه دیگــری عطــای ترجمــه ایــن زبانهــا را بدهــد « )اول قرنتیــان 
1۲: ٨-11(. همــه انســانها عطایــای مشــابهی دریافــت نمــی کننــد ولــی خداونــد بــه 

هــر خدمتگــزار، تعــدادی از عطایــای روح را وعــده داده اســت. 
مســیح قبــل از اینکــه شــاگردان خــود را تــرک گویــد » بــه ایشــان دمیــد و فرمــود 
روح القــدس را در یابیــد « )یوحنــا 20: 22(. او دوبــاره گفــت: » اینــک مــن روح 
القــدس را کــه پــدرم بــه شــما وعــده داده اســت بــر شــما خواهــم فرســتاد « )لوقــا 
۲4: 4۹(. ولــی عطایــا پــس از صعــود مســیح بــه آســمان در پُــری دریافــت شــدند. 
حواریــون بواســطه ایمــان و دعــا و ســر ســپردگی کامــل بــرای خدمــت بــه او، پُــری 
بــه  روح القــدس را دریافــت نمودنــد. ســپس در حســی خــاص خیریــات آســمان 
پیــروان مســیح ســپرده شــد. » بــا ایــن حــال مســیح طبــق صاحدیــد خــود از دولــِت 
کَــرَِم خویــش بــه هــر یــک از مــا فیــض خاصــی بخشــیده اســت. در کتــاب زبــور داود 
نیــز دربــاره مســیح پیشــگویی شــده کــه وقتــی او پــس از مــرگ زنــده شــد و شــیطان را 
مغلــوب ســاخت و ظفرمندانــه بــه آســمان بازگشــت بــه مــردم عطایایــی بخشــید «  
)افسســیان 4: 7 و ٨(. » امــا تمــام ایــن عطایــا از جانــب یــک روح یعنــی همــان روح 
القــدس اســت و اوســت کــه تصمیــم مــی گیــرد بــه هــر کــس چــه عطایــی ببخشــد « 
)اول قرنتیــان ۱۲: ۱۱(. عطایــا هــم اکنــون متعلــق بماســت ولــی مالکیــت واقعــی 

آنهــا بســتگی بــه روح خــدا دارد. ]328[
وعــده روح آنطــور کــه بایــد و شــاید مــورد قدردانــی واقــع نگردیــده اســت. انجــام 
وکمــال آن، آنگونــه کــه بایــد و شــاید، درک نگردیــده اســت. ایــن غیــاِب روح اســت 
کــه خدمــِت انجیــل را چنیــن بــی قــوت ســاخته اســت. فراگیــری، اســتعداد هــا، 
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ســخنوری و علم بیان، هر موهبت طبیعی و یا اکتســابی ممکن اســت در اختیار 
هیــچ  و  گردیــد  نخواهــد  لمــس  قلبــی  هیــچ  خــدا  روح  بــدون حضــور  ولــی  باشــد. 
گناهــکاری را بــرای مســیح نمــی تــوان نجــات داد. از طرفــی دیگــر چنانچــه بــه مســیح 
پیونــد خــورده باشــند– چنانچــه عطایــای روح القــدس بــه آنــان تعلــق داشــته باشــد– 
عاجز ترین و جاهلترین مریدان او قدرتی خواهند یافت که بر قلبها چیره خواهند 
شــد. خداونــد آنــان را معبــری بــرای نافذتریــن کار در جهــان خواهــد ســاخت. ]328[ 

استعدادهای دیگر
عطایــای خــاِص روح تنهــا ســکه هایــی نبودنــد کــه در تمثیــل از آنــان یــاد شــد. ایــن 
شــامل همــه عطایــا و موهبتهــا اســت، خــواه اصلــی )مــادرزادی( و یــا اکتســابی، 
طبیعــی یــا روحانــی. همگــی بایــد در خدمــت بــه مســیح بــکار گمــارده شــوند. بــرای 
اینکــه مریــد و پیــرو او شــویم بایســتی خــود را بــا تمــام چیزهایــی کــه داریــم تســلیم او 
کنیــم. ایــن عطایایــی را کــه او بــه مــا بــاز مــی گردانــد خالــص و شــریف هســتند کــه 

بایــد بــرای جــال او در برکــت دادن بــه همنوعــان خــود بــکار بریــم. 
خداونــد بــه هــر انســانی » مطابــق بــا توانائــی هایــش « اســتعداد اعطــا مــی 
کنــد. اســتعدادها بطــور اتفاقــی اختصــاص نیافتــه انــد. کســی کــه توانایــی بــکار 
توانایــی  آنکــه  و  عــدد  پنــج  دارد،  را  )اســتعداد(  ســکه  پنــج  از  اســتفاده  و  گیــری 
دو عــدد دارد، دو عــدد و کســی کــه مــی توانــد عاقانــه یــک عــدد را بــکار گیــرد، 
یکــی دریافــت مــی کنــد. لزومــی نــدارد هیچیــک تاســف بخورنــد کــه چــرا عطایــای 
بزرگتــری دریافــت نکردنــد زیــرا او کــه بــه هــر یــک از مــردان ســهمی اختصــاص داد، 
بطــور برابــر آنــان را بــا ســود دهــی در هــر یــک از ودیعــه ای کــه دریافــت کــرده، 
خــواه بــزرگ باشــد و خــواه کوچــک حرمــت خواهــد داد. آن فــردی کــه بــه او پنــج 
یــک  کــه  آنکــس  پنــج ســکه ســود تحویــل دهــد. و  بایســتی  بــود  ســکه داده شــده 
ســکه دریافــت نمــود بایــد یکــی بــاز گردانــد. خداونــد انتظــار بازدهــی از کارهایــش 
بــه ایــن امــر بــرای خــدا  را دارد » مقــدار مهــم نیســت بلکــه عاقــه و توجــه شــما 
اهمیــت دارد. در ضمــن او انتظــار نــدارد کــه شــما بیــش از توانایــی خــود هدیــه 

بدهیــد بلکــه تــا آن حــد کــه مــی توانیــد « )دوم قرنتیــان ٨: ۱۲(. ]329[ 
در تمثیــل، » اولــی کــه پنــج ســکه گرفتــه بــود بــی درنــگ مشــغول خریــد و فــروش 
شــد و طولــی نکشــید کــه پنــج ســکه دیگــر هــم بــه دارایــی او اضافــه شــد. دومــی هــم 

کــه دو ســکه داشــت همیــن کار را کــرد و دوســکه دیگــر نیــز ســود بــرد «.
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ســکه هــا هــر قــدر هــم کــه کــم باشــند بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. ســوال 
ایــن نیســت کــه چقــدر دریافــت کردیــم؟ بلکــه چــه بایــد بــا آن مقــدار کــه داریــم انجــام 
کــه  اســت  ای  اولیــن وظیفــه  تــوان  تمــام  بــا  انجــام وظایــف  در  پیشــرفت  دهیــم؟ 
بــه همنوعــان خــود داریــم. کســی کــه روزانــه در توانایــی و مفیــد  نســبت بخــدا و 
بــودن خــود رشــد نکنــد هــدف ]330[ زندگــی را کامــل نکــرده اســت. بــا اقــرار بــه مســیح 
ما خود را ملزم و متعهد می ســازیم تا آنگونه که برایمان امکانپذیر اســت همانند 
کارگــران خــدا بشــویم و بایــد هــر اســتعدادی را در حــد اعلــی و کمــال بــکار ببریــم و 

تــا حــد اعلــی بــه امــور خیــر و نیکوئــی بپردازیــم. 
خداوند کارهای عظیمی دارد و بیشــترین اجر را در زندگی اخروی به کســانی 
کــه کــه بــا ایمــان خواهــان خدمــت در زندگــی کنونــی هســتند خواهــد داد. خداونــد 
نماینــدگان خویــش را انتخــاب خواهــد نمــود و هــر روز تحــت شــرایط مختلــف بــه 
آنــان قوتــی را در برنامــه عملکــرد خــود خواهــد داد. خداونــد نماینــدگان ســاعی و 
خالــص و بــی ریــا را بــرای امــور خــود انتخــاب مــی کنــد نــه بخاطــر اینکــه آنــان کامــل 

هســتند بلکــه از طریــق رابطــه بــا او آنــان مــی تواننــد بــه کمــال نائــل شــوند. 
خداونــد تنهــا کســانی را مــی پذیــرد کــه عــزم بــه اهــداف عالــی دارنــد. او نماینــدگان 
بشــری را ملــزم مــی نمایــد تــا بــه نحــو احســن بــرای او کار کننــد. کمــال اخاقــی از همــه 
الزم تــر اســت. مــا هرگــز نبایــد بــرای گرایشــهای موروثــی و یــا اکتســابی بخاطــر انجــام 
کارهای ناصحیح، معیار و اســتاندارد عدالت را تنزل دهیم. ما باید درک کنیم که 
عیــب در شــخصیت گنــاه اســت. همــه صفــات نیکــو بعنــوان یــک مجموعــه کامــل 
و هماهنــگ در خداونــد ســاکن هســتند. و هــر کســی کــه مســیح را بعنــوان منجــی 

شــخصی پذیرفــت حــق ویــژه ای دارد تــا ایــن صفــات را داشــته باشــد. 
و کســانی کــه بــا خــدا کار کننــد بایــد بــرای کمــال در جســم و ذهــن بکوشــند. 
تحصیــل واقعــی، آمــاده ســازی جســمی و ذهنــی و اخاقــی بــرای انجــام هــر وظیفــه 
الهــی  انجــام خدمــات  بــه منظــور  پــرورش جســم و ذهــن و جــان  ایــن  ای اســت. 

اســت. ایــن تحصیلــی اســت کــه تــا حیــات ابــدی ادامــه خواهــد یافــت. 
خداونــد از هــر فــرد مســیحی در هرصنــف انتظــار رشــد و بازدهــی دارد. مســیح 
 ]331[ بتوانیــم  تــا  اســت  پرداختــه  رنــج خویــش  و  بــا خــون  را در هرصنــف  مــا  اجــر 
خدمــات خــود را از روی رغبــت و داوطلبانــه انجــام دهیــم. او بــه دنیــای مــا آمــد تــا 
الگوئــی از چگونگــی کار را بــه مــا بدهــد و اینکــه چــه روحــی را بایــد بــکار بندیــم. او از 
مــا مــی خواهــد تــا مطالعــه کنیــم کــه چگونــه کار او را بــه جلــو پیــش بــرده و نــام او را بــا 
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محبتــی عظیــم و حمــد در دنیــا جــال دهیــم و تــاج حرمــت بــر ســر آن پــدری بنشــانیم 
زیــرا کــه » بقــدری مــردم جهــان را دوســت داشــت کــه یگانــه فرزنــد خــود را فرســتاد 
تــا هــر کــه بــاو ایمــان آورد هــاک نشــود بلکــه زندگــی جاویــد بیابــد « )یوحنــا 3: ۱6(. 
ولــی خداونــد بمــا ضمانتــی نــداده اســت کــه اســتحصال کمــال در شــخصیت 
و  نیســت.  موروثــی  شــریف،  و  کامــل  شــخصیت  اســت.  ســاده  موضوعــی 
فــردی  تــاش  بــا  یــک شــخصیت شــریف  بطورتصادفــی حاصــل نگردیــده اســت. 
خداونــد  مســیح.  فیــض  و  هــا  شایســتگی  بواســطه   – اســت  آمــده  بدســت 
را  شــخصیت  کــه  ذهــن  قدرتهــای  آن   – بخشــد  مــی  را  هــا(  )ســکه  اســتعدادها 
شــکل مــی دهنــد. ایــن شــکل گیــری بواســطه مبــارزه ســخت و حــاد بــا نفــس صــورت 
پذیرفتــه اســت. مبــارزه پــس از مبــارزه بایــد بــر ضــد گرایشــهای موروثــی ادامــه یابــد. 
مــا بایــد از نزدیــک خــود را نقــد و بررســی کنیــم و اجــازه ندهیــم کــه یــک خصوصیــِت 

نامطلــوِب تصحیــح نشــده در مــا باقــی بمانــد. 
هیچکــس نبایــد بگویــد کــه مــن نمــی توانــم نقصهــای شــخصیِت خــود را درمــان 
کنــم. اگــر بــه چنیــن تصمیمــی رســیدید قطعــاً در نائــل شــدن بــه حیــات جاودانــی 
بــر مــی  شکســت خواهیــد خــورد. مشــکل واقعــی از تباهــی قلــب تطهیــر نشــده 
خیــزد و بــی میلــی نســبت بــه تســلیم در برابــر کنتــرل شــدن توســط خداســت. امــکان 
ناپذیــری خواســته و اراده، در وجــود خودتــان نهفتــه اســت. اگــر نخواهیــد آنوقــت 

نمــی توانیــد بــر مشــکل غالــب شــوید. 
بســیاری از افــرادی کــه خداونــد آنــان را شایســته ســاخت تــا کار عالــی او را انجــام 
دهنــد، خیلــی کــم کار کردنــد زیــرا همــت و تــاش کمــی داشــتند. هــزاران نفــر از مســیر 
زندگــی عبــور کردنــد، گویــی کــه هــدف معلومــی بــرای زندگــی نداشــتند و هیــچ معیــار و 
استانداردی برای حصول نداشتند. این افراد اجر خود را متناسب با کار خود یافتند.

بیــاد داشــته باشــید کــه اســتاندارد و معیــار حاصــل شــده بســتگی بــه آن چیــزی 
دارد کــه خودتــان تعیــن کــرده باشــید. پــس نمــره باالیــی را انتخــاب کنیــد و پلــه پلــه 
از  نفــس و  انــکاِر  بــا  باشــد.  گــر چــه ممکــن اســت تاشــی دردنــاک  برویــد،  پیــش 
خــود گذشــتگی، از نردبــان ]332[ بــاال برویــد تــا بــه هــدف نائــل شــوید. نگذاریــد تــا 
هیــچ چیــزی مانــع شــما بشــود. سرنوشــت تورهــای خــود را چنــدان محکــم نبافتــه 
تــا بشــردر درماندگــی و در باتکلیفــی بمانــد. مصــاف بــا شــرایط محیطــی مــی توانــد 
بیشــتری  توانایــی  یــک ســد  یابیــد. شکســتن  آنهــا غلبــه  بــر  تــا  نمــوده  عــزم را جــزم 
حاصــل کــرده و بــه مــا دل و جــرات بیشــتری مــی بخشــد تــا پیشــروی کنیــم. بــا عزمــی 
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راســخ در مســیر درســت حرکــت کنیــد و محیــط اطرافتــان نــه تنهــا مانعــی دســت و 
پاگیــر نخواهــد بــود بلکــه دســتیار و همــراه شــما خواهــد شــد.

بــرای جــاِل خــدا همــت عالــی داشــته باشــید تــا هــر فیــض از شــخصیت را 
پــرورش دهیــد. در هــر مرحلــه از شــخصیت ســازی، خداونــد را خشــنود خواهیــد 
ســاخت. شــما چنیــن خواهیــد کــرد زیــرا خنــوخ بــا اینکــه مســن و رو بــه زوال بــود او 

را خشــنود ســاخت. و خنــوخ هــا همچنــان در ایــام مــا وجــود دارنــد. 
ماننــد دانیــال محکــم و راســخ بایســتید زیــرا کــه آن زمامــداِر مومــن مــردی بــود 
کــه هیــچ وسوســه ای نتوانســت او را تبــاه ســازد. مســیح را نومیــد نســازید زیــرا کــه 
او شــما را بــه حــدی دوســت دارد کــه زندگــی خــود را بــرای شــما داد تــا گناهــان 
شــما را محــو ســازد. او مــی گویــد: » بــدون مــن هیــچ کاری نمــی توانیــد بکنیــد « 
)یوحنــا ۱5: 5(. ایــن را بخاطــر بســپارید. اگــر اشــتباه کــرده ایــد مطمئنــاً بــه پیــروزی 
دســت خواهیــد یافــت. بــه اشــتباهات ماننــد چــراغ خطــری نــگاه کنیــد کــه هشــدار 
دهنــده هســتند. اگــر چنیــن کنیــد آنــگاه شکســت را بــه پیــروزی تبدیــل خواهیــد کــرد 

و خصــم را نــا امیــد کــرده و نجــات دهنــده خــود را حرمــت مــی نهیــد. 
شخصیِت شکل یافته مطابق با شباهت الهی تنها گنجینه ای است که می 
توانیــم از ایــن جهــان فانــی بــه جهــان ابــدی ببریــم. کســانی کــه تحــت رهنمودهــای 
مســیح در ایــن جهــان هســتند تمــام تــوان الهــی را بــا خــود بــه قصرهــای آســمانی 
خواهنــد بــرد. و در بهشــت بطــور مســتمر پیشــرفت خواهیــم کــرد. پــس ببینیــد کــه 

چقــدر در ایــن زندگــی بهبــود و اصــاح شــخصیت اهمیــت دارد. 
فرشــتگان آســمانی بــا نماینــدگان بشــری کار خواهنــد کــرد کــه بــا ایمانــی راســخ 
بــه کمــال خواهیــد  کــردار خویــش  پــی رشــد و کمــال شــخصیت هســتند. در  در 
رســید. مســیح بــه هــر کســی کــه در ایــن کار متعهــد شــده مــی گویــد مــن در دســت 

راســت تــو، بــه تــو کمــک خواهــم کــرد. ]333[ 
وقتــی اراده و خواســت بشــر بــا اراده خــدا همــکاری کنــد ایــن بــه منزلــه قــدرت 
و تــوان مطلــق خواهــد بــود. هــر چــه کــه انجــام بشــود بــه فرمــان و بــا قــوت او انجــام 

خواهــد گردیــد. همــه فرامیــن او دارای اقتــدار و توانایــی هســتند. ]333[

استعدادهای ذهنی
کــه  اســت.  نمــوده  ملــزم  را  ذهنــی  اســتعدادهای  تربیــِت  و  رشــد  خداونــد 
خدمتگــزاران او ذکاوت و بصیــرِت بیشــتری از انســانهای دنیــوی داشــته باشــند و 
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او از کارگرانــی کــه بخوبــی از ایــن موضــوع آگاه هســتند و در بهــره وری و کارآمــدی 
بی تفاوت و یا خیلی کاهل هســتند ناخشــنود اســت . خداوند از ما می خواهد 
کــه بــا تمامــی دل و جــان و قــوِت خــود، او را دوســت بداریــم. ایــن مــا را ملــزم مــی 
دارد کــه هــوش و ذکاوت خــود را در ظرفیــت کامــل رشــد دهیــم تــا خــدا را شــناخته 

و او را دوســت بداریــم. 
اگــر هــوش و ذکاوت مــا تحــت کنتــرل روح القــدس قــرار بگیــرد، هــر چــه کــه 
بیشــتر پــرورش داده شــود موثــر تــر مــی توانــد در خدمــت بــه خــدا قــرار بگیــرد. فــرد 
تحصیــل نکــرده کــه خــود را وقــف خــدا کــرده و خواهــان برکــت دادن بدیگــران اســت 
همانگونــه کــه هســت مــی توانــد بــرای خدمــت خــدا بــکار گرفتــه شــود. ولــی کســانی 
کــه بــا روح مشــابه در وقــف و تعهــد از تحصیــل منتفــع بــوده انــد مــی تواننــد در بُعــِد 

وســیعتری بــرای مســیح کار کننــد. آنــان افــق دیــد بهتــری دارنــد. 
خداونــد از مــا مــی خواهــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت تحصیــل کنیــم، بــا هــدف 
اینکــه دانــش خــود را بــه منظــور بهــره بــه دیگــران ارزانــی کنیــم. هیــچ کــس نمــی دانــد 
از کجــا و یــا چطــور ممکــن اســت بــرای کار فراخوانــده شــود و یــا چطــور بــرای خــدا 
ســخن بگویــد. پــدر آســمانی مــا تنهــا مــی توانــد ببینــد کــه چــه چیــزی ازعهــده انســان 
بــر مــی آیــد. در مقابــل مــا امکاناتــی وجــود دارد کــه ایمــان سســت مــا آنــرا تشــخیص 
نمــی دهــد. ذهنهــای مــا مــی توانــد بگونــه ای پــرورش یابــد کــه اگــر الزم باشــد مــی 
ارائــه  بطــوری   ]334[ دنیــوی  عالــی  مقامهــای  مقابــل  در  را  او  توانیــم حقایــق کام 
نمائیــم کــه نــام خــدا را جــال دهیــم. مــا نبایــد بــرای تحصیــل دانــش هیــچ فرصتــی را 

از دســت بدهیــم تــا اینکــه بــرای کار خــدا حائــز شــرایط بشــویم. 
بگذاریــد جوانانــی کــه بــه تحصیــل نیــاز دارنــد بــه کار گرفتــه شــوند تــا بــا عزمــی 
راســخ بــه تحصیــل پرداختــه و دانــش کســب کننــد. منتظــر نباشــید تــا درب را کســی 
برایتــان بــاز کنــد بلکــه خودتــان آنــرا بــاز کنیــد. از هــر فرصــت کوچکــی بهــره ببریــد. 
اقتصــاد و تنظیــم بودجــه را تمریــن کنیــد. دارایــی خــود را صــرف لــذت شــکم و امیــال 
نکنیــد و یــا در طلــب هوســرانی و خوشــگذرانی نباشــید. مصمــم باشــید تــا فــردی 
کارآمــد و موثــر باشــید همانگونــه کــه خــدا از شــما مــی خواهــد تــا آنگونــه باشــید. 
در انجــام هــر چــه کــه متعهــد مــی شــوید کامــل و بــا ایمــان باشــید. از هــر مزیتــی 
اســتفاده کنیــد تــا هــوش و خــرد خــود را تقویــت کنیــد. بگذاریــد تــا مطالعــه کُتُــب 
بــا دعــا،  بــا ایمانــی راســخ – هشــیار و  بــا کتــاب راهنمــاِی حیــات تلفیــق شــود و 
بــه  ایــن  تامیــن و تضمیــن نماییــد.  بــرای خــود  خردمنــدی و حکمــت را از آســمان 
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شــما آمــوزش کاملــی خواهــد داد. بنابرایــن مــی توانیــد در شــخصیت رشــد کــرده و 
بــر اذهــان دیگــران تاثیــر بگذاریــد کــه شــما را قــادر مــی ســازد تــا دیگــران را درمســیر 

قدوســیت و درســتکاری هدایــت کنیــد. 
خــود آمــوزی بــه مراتــب بیشــتر مــی توانــد انجــام شــود، چنانچــه بیــدار و هشــیار 
بــوده و ازامتیــازات و فرصــت هایمــان اســتفاده کنیــم. آمــوزش واقعــی بیــش از آن 
چیــزی اســت کــه در دانشــگاهها و کالجهــا ارائــه مــی کننــد. در حالــی کــه مطالعــه 
علــوم نبایــد مــورد اهمــال و مســامحه قــرار گیــرد واجــب اســت تــا از طریــق پیونــد بــا 
خــدا آمــوزش عالــی تــری بدســت آیــد. هــر دانــش آمــوزی بایــد کتــاب مقــدس خــود 
را بــردارد و بــا معلــِم اعظــم خــود مشــارکت داشــته باشــد. اذهــان بایــد بــرای مقابلــه 

بــا مشــکاِت حــاد، در جســتجوی حقیقــت الهــی پــرورش یافتــه و تربیــت شــوند. 
آنانیکــه تشــنه دانــش هســتند تــا همنوعــان خــود را برکــت دهنــد، از خــدا برکــت 
خواهنــد یافــت. از طریــق مطالعــه کام قدرتهــای ذهنــی برانگیختــه مــی شــوند تــا 
بــا اشــتیاق بــه فعالیــت بپردازنــد. اســتعدادها توســعه و گســترش یافتــه و ذهــن، 

قــدرت و کارآیــی بدســت خواهــد آورد. ]335[
تادیب نفس باید توسط هر کسی که بخواهد کارگر خدا شود تمرین و ممارست 
گــردد. ایــن موضــوع باعــث شــیوایی بیشــتر در ســخنوری شــده یــا اینکــه اســتعدادها 
را درخشــان تــر کنــد. یــک ذهــن معمولــی و خــوب تربیــت شــده، کار بیشــتری را از 
ذهــن هــای بســیار تحصیــل کــرده و مســتعد ناپرهیــزکار انجــام خواهــد داد. ]335[ 

گفتار
قــدرت ســخنوری اســتعدادی اســت کــه بــا کوشــش بایــد پــرورش یابــد. از همــه 
عطایایــی کــه از خداونــد دریافــت نمودیــم هیچکــدام نمــی توانــد مبــارک تــر از ایــن 
باشــد. مــا بــا صــدا دیگــران را متقاعــد کــرده و یــا ترغیــب مــی کنیــم. بــا صــدا خــدا را 
حمــد و ســتایش مــی کنیــم و بــا آن محبــت منجــی را اعــام مــی کنیــم. اهمیــت فــن 
ســخنوری و بیــان تــا حــدی اســت کــه مــی توانــد موثرتریــن وســیله بــرای نیکــوکاری و 

خیریــت باشــد. 
فرهنــگ و اســتفاده درســت از صــدا بطــور زیــادی مــورد غفلــت واقــع گردیــده 
اســت، حتــی توســط روشــنفکران و مســیحیان فعــال. بســیاری ازافــراد هســتند کــه 
مطلــب یــا نطــق خــود را ضعیــف و یــا تنــد بیــان مــی کننــد و ایــن موجــب مــی شــود 
کــه نتــوان مطالــب را بــه آســانی فهمیــد. برخــی دارای نطقــی خشــن و بــم هســتند، 
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دیگــران بــا صوتــی بــاال و ریــز و لحــن صدایــی جیــغ ماننــد صحبــت مــی کننــد کــه بــرای 
شــنوندگان دردنــاک اســت. متــون، ســرودهای روحانــی و گزارشــها و اوراق دیگــر 
کــه در گردهمایــی هــای عمومــی قرائــت مــی شــوند گاهــی اوقــات بطریقــی خوانــده 

مــی شــوند کــه درک نگردیــده و اغلــب قــدرت و تاثیــر آن از بیــن مــی رود. 
ایــن طــرز ســخن گفتــن، بــد و زیــان آور اســت کــه بایــد اصــاح شــود. در ایــن 
نکتــه، کتــاب مقــدس مــا را راهنمایــی مــی کنــد. در مــورد الویانــی کــه کام را مــی 
خواندنــد یــا مردمــی کــه در ایــام عــزرا کام را قرائــت مــی کردنــد گفتــه شــد: » پــس 
کتــاب تــورات خــدا را بــه صــدای روشــن خواندنــد و تفســیر کردنــد تــا آنچــه را کــه مــی 

خواندنــد بفهمنــد « )نحمیــا ٨:٨(. 
همــه بــا ســخت کوشــی مــی تواننــد بــه توانــی دســت یابنــد تــا مطالــب را واضــح 
بخواننــد و کامــل صحبــت کننــد و ]336[ بــا تـُـِن صدایــی کنتــرل شــده در حالتــی گیــرا 
و شــفاف مطالــب را ادا کننــد. بــا چنیــن کاری مــی توانیــم کارایــی خــود را بــه عنــوان 

کارگرانــی بــرای مســیح بطــور شــگرفی افزایــش دهیــم. 
هــر فــرد مســیحی فراخوانــده شــده اســت تــا بــه دیگــران خزانــه هــای کشــف نــا 
شــده مســیح را نشــان دهــد. بنابرایــن او بایــد در پــی بهبــود و کمــال در ســخنوری 
بشــود. او بایــد کام خــدا را بروشــی کــه تحســیِن شــنوندگان را برانگیــزد بخوانــد. 
ایــن اراده او  خداونــد هنجــره بشــر را طــوری طراحــی نکــرده کــه ناهنجــار باشــد. 
نیســت کــه انســان، ســروش هــای آســمانی را کــه از طریــق او بــه جهــان ســرایت مــی 

کنــد را کــم ارزش و یــا پســت جلــوه دهــد. 
مــا بایــد بــه مســیح نــگاه کنیــم کــه الگویــی کامــل اســت. مــا بایــد بــرای یــاری روح 
القــدس دعــا کنیــم و در قــوت او مــی توانیــم در پــی آمــوزش و تهذیــب هــر عضــوی 

بــرای کار بــی عیــب باشــیم. 
عمومــی  خدمــات  بــرای  کــه  اســت  کســانی  بــاب  در  باالخــص  موضــوع  ایــن 
فراخوانــده شــده انــد. هــر خــادم و هــر معلمــی بایــد در ذهــن خــود داشــته باشــد کــه 
او بــه مــردم پیامــی را مــی دهــد کــه بــا منافــع اُخــروی ســر و کار دارد. آنــان در مــورد 
حقایقــی کــه گفتــه انــد در روز حســاب داوری خواهنــد شــد. حالــت و چگونگــی 
گفتــن پیــام تعیــن کننــده پذیــرش و یــا عــدم پذیــرش آن اســت. پــس کام بایــد بــه 
نحــوی بیــان شــود کــه بــرای شــنونده قابــل درک بــوده، او را جــذب کنــد و بــر قلبهــا 
موثــر واقــع اُفتــد. ســخنان بایــد بــا آرامــش، بطــور مشــخص و موقرانــه بیــان شــود، بــا 

ایــن حــال بایــد بــا جدیتــی تــوام باشــد کــه اهمیــت آن را ایجــاب مــی نمایــد. 
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فرهنــگ درســت و اســتفاده صحیــح از فــن بیــان در همــه امــور بشــارتی و کار 
تبلیغــی بــکار بــرده مــی شــود. بــا قــدرت ســخنوری اســت کــه وارد خانــه هــا شــده و 
بــا یکدیگــر مــراوده و معاشــرت مــی کنیــم. مــا بایــد خــود را عــادت دهیــم تــا بــا لحــن 
صــدای خوشــایند صحبــت کنیــم و از گفتــاری خالــص و صحیــح بهــره بگیریــم و از 
لغاتی که محبت آمیز و مودبانه هســتند اســتفاده کنیم. لغات دلنشــین و محبانه 
ماننــد شــبنم و ترنــم بــاران بــرای جانهــا هســتند. کام مــی گویــد کــه از لبــان مســیح، 
فیــض جــاری مــی گشــت: » تــو از همــه انســان هــا زیبنــده تــری و از لبانــت نعمــت 
مــا فرمــان  بــه  اشــعیا 50: 4(. و خداونــد  )مزامیــر 45: 2؛  مــی چکــد «  فیــض  و 
مــی دهــد » گفتگــوی شــما معقــول و پــر از لطــف باشــد تــا بــرای هــر کــس پاســخی 
مناســب داشــته باشــید « )کولســیان 4: 6(، » هیچــگاه ســخنان بــد و زشــت بــر 
زبــان نیاوریــد بلکــه گفتارتــان نیکــو و مفیــد باشــد تــا بــه شــنوندگان خیــر و برکــت 

برســاند « )افسســیان 4: ۲۹(. ]337[
بــکار مــی بریــم باشــیم.  بایــد مراقــب کلمــه هایــی کــه  پــی اصــاح دیگــران  در 
کلمــات مــا ممکــن اســت زندگــی بخــش یــا مهلــک باشــد. خیلــی افــراد درنکوهــش یــا 
مشــاوره زیــاده روی مــی کننــد و از کامــی تنــد و تیــز اســتفاده مــی کننــد و ایــن واژه 
هــا جانهــای مجــروح را شــفا نمــی بخشــند. بــا ایــن کلمــاِت ناخوشــایند، روح آزرده 
مــی شــود و خطــاکاران اغلــب تحریــک بــه سرکشــی مــی شــوند. همــه کســانی کــه از 
اصــول حقیقــت دفــاع کردنــد نیــاز اســت تــا ابــزار محبــت را بهمــراه داشــته باشــند. 
تحــت همــه شــرایط و اوضــاع، توبیــخ و مامــت بایســتی بــا محبــت همــراه و بیــان 
شــود. در نتیجــه، کام مــا اصــاح بخــش خواهــد بــود و نــه خشــمگین کننــده. مســیح 
بــا روح القــدِس خویــش تامیــن کننــده نیــرو و قــدرت خواهــد بــود. ایــن کار اوســت. 
حتــی یــک کاِم نامعقــول نبایــد گفتــه شــود. نــه گفتــار شــریرانه و نــه ســخنان 
سبکسرانه، نه گایه های مغرضانه، یا پیشنهادات ناپاک از لبان کسی که مسیح 
را پیــروی مــی کنــد نبایــد بیــرون بیایــد. پولــس رســول بــا هدایــت روح القــدس نوشــت 
» هیچــگاه ســخنان بــد و زشــت بــر زبــان نیاوریــد بلکــه گفتارتــان نیکــو و مفیــد باشــد 
تا به شــنوندگان خیر و برکت رســاند « )افسســیان 4: ۲۹(. ارتباطات و مراوداِت 
معیوب فقط به معنی استفاده از لغات زننده نیست. این به معنی هر گونه طرز 
بیانی اســت که بر خاف اصول مقدس وخالص بوده و باعث بی حرمتی شــود. 
این موارد شامل اشارات نادرست و ناپاک، غیرمستقیم و در لفافه و شرارت آمیز 
مــی باشــد. اگــر طــرز بیــان بافاصلــه اصــاح نشــود بــه گناهــی بــزرگ مــی انجامــد.
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هــر خانــواده ای و هــر فــرد مســیحی موظــف اســت کــه از گفتــار ناســنجیده و 
فاســد پرهیــز نمایــد. وقتــی در مشــارکت، افــرادی در ســخنان نابخردانــه زیــاده روی 
مــی کننــد در هــر صــورت ایــن وظیفــه ماســت تــا موضــوع گفتگــو را عــوض کنیــم. 
بــا یــارِی فیــض خــدا، مــا بایــد موضوعــی را معرفــی کنیــم کــه گفتگــو را بــه مســیری 

مفیــد تغییرجهــت دهــد. 
ایــن وظیفــه والدیــن اســت تــا فرزنــدان خــود را بــه ســخنان شایســته آمــوزش داده 
ایــن فرهنگســازی خانــه اســت. از اولیــن  بــرای  و عــادت دهنــد. بهتریــن مدرســه 
ســالها، فرزنــدان بایــد تعلیــم داده شــوند تــا چگونــه بــا والدیــن و بــا یکدیگــر محترمانــه 
و محبــت آمیــز صحبــت کننــد. آنــان بایــد تعلیــم داده شــوند کــه تنهــا کام ]338[ 
نجیبانــه، درســت و خالــص از لبانشــان بیــرون بیایــد. والدیــن نیــز بایــد خودشــان 
شــاگردان روزانــه مدرســه مســیح باشــند. پــس بــا قاعــده اخاقــی و الگــو مــی تواننــد 
تــا از  بــر زبــان آورنــد  تــا » ســخنان منطقــی و معقــول  فرزندانشــان را تعلیــم داده 
آنــان ایــراد گرفتــه نشــود « )تیطــوس ۲: ٨(. ایــن یکــی از بزرگتریــن و مســئوالنه تریــن 

وظایــف والدیــن اســت. 
بــه عنــوان پیــروان مســیح بایــد کام خــود را بــه گونــه ای تنظیــم کنیــم کــه کمــک 
کننــده و مشــوق یکدیگــر در زندگــی مســیحی باشــد. بــه مراتــب بیــش از آنچــه کــه 
انجــام مــی دهیــم بایســتی از تجربیــات ارزشــمند خــود ســخن بگوئیــم. مــا بایــد از 
لطــف و مهربانــی خــدا صحبــت کنیــم و از اعمــاق محبــِت بــی نظیــِر منجــی ســخن 
بمیــان آوریــم. کلمــات مــا بایــد واژگاِن ســتایش و شــکرگزاری باشــد. اگــر ذهــن و دل 
مملــو از محبــت خــدا باشــد در مکالماتمــان نیــز آن محبــت آشــکار مــی گــردد. )از 
کــوزه همــان بــرون تــراود کــه در اوســت(. و بــرای مــا ســخت نخواهــد بــود تــا از خــدا 
و امــور روحانــی صحبــت کنیــم . افــکار بــزرگ، آرزوهــای شــریف، درک شــفاف 
قدوســیت  و  پارســایی  بــرای  اشــتیاق  خودخواهانــه،  غیــر  حقیقت،اهــداف  از 
ببــار  ثمــر  کــه در قلــب ماســت  کــه آشــکار کننــده خصوصیاتــی اســت  درکامــی 
خواهد آورد. وقتی که مسیح درکام ما آشکار شود، قدرتی را برای آوردن جانها 

بــرای او پدیــدار خواهــد ســاخت.
مــا بایــد بــرای آنانیکــه مســیح را نمــی شناســند از وی ســخن بگوئیــم. مــا بایــد آن 
کاری را انجــام دهیــم کــه مســیح انجــام مــی داد. او هــر کجــا کــه بــود، در کنیســه، 
بــا  بــر ســفره گناهــکار،  یــا  بــر قایــق، در ضیافــِت فریســی و  درکنــار جــاده، ســوار 
آنهــا از مطالبــی کــه بــرای اعتــای زندگــی متناســب بــود ســخن مــی گفــت. امــور 
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مــی  مطــرح  و  بــا کام حقیقــت عجیــن  زندگــی، همگــی  روزانــه  وقایــع  طبیعــت، 
گردیــد. و قلبهــای شــنوندگان مجــذوب وی مــی شــد زیــرا کــه او مریضــان را شــفا 
داده، رنجدیدگان را تسلی بخشده، فرزنداِن آنان را در آغوش گرفته و برکت می 
داد. وقتــی کــه لبــان خــود را بــرای ســخن گفتــن مــی گشــود توجــه آنهــا بــه او جلــب 
مــی شــد و هــر کلمــه اش بــرای بعضــی جــان هــا رایحــه دل انگیــز زندگــی بــود. ]339[

از فرصتهــای  بایــد  کــه هســتیم  بایــد عمــل کنیــم. هــر کجــا  نیــز همینطــور  مــا 
موجــود بــرای دیگــران اســتفاده و از مســیح ســخن بگوئیــم. اگــر در انجــام نیکــی از 
الگــوی مســیح پیــروی کنیــم، قلبهــا بــرای مــا گشــوده خواهنــد گردیــد، همانگونــه کــه 
بــرای اوگشــوده شــد. نــه بطــور ناگهانــی بلکــه بــا درایــت زاده شــده از محبــت الهــی 
مــی توانیــم بــه ایشــان از او بگوییــم کــه » او در میــان ده هــزار همتایــی نــدارد « و او 
کــه » دهانــش شــیرین اســت و وجــودش دوســت داشــتنی « )غــزل غزلهــا 5: ۱0 
و ۱6(. ایــن عالیتریــن کار اســت کــه بتوانیــم اســتعداد خــود را در ســخنوری بــکار 
بریــم. فــن بیــان و شــیوائی کام بمــا ارزانــی شــده اســت تــا بتوانیــم مســیح را بعنــوان 

منجــی آمرزنــدۀ گنــاه معرفــی کنیــم. ]339[

تاثیر و نفوذ )ترغیب(
زندگی مسیح اثر نامحدود و گسترده ای داشت. تاثیری که او را به خدا و به 
همــه خانــواده بشــری ملحــق ســاخته بــود. از طریــق مســیح، خداونــد بــه بشــرقدرت 
تاثیــری بخشــیده بــود کــه بــرای او ناممکــن مــی ســاخت تــا بــرای خــودش زندگــی 
بــا همنوعــان خویــش ارتبــاط داریــم. بخشــی از مجموعــه  مــا  کنــد. بطورانفــرادی 
بــزرگ خــدا کــه ایــن ارتبــاط دوجانبــه اســت. هیــچ بشــری نمــی توانــد از همنــوع خــود 
برای خیریت بخشــیدن به دیگران مســتقل باشــد. این هدف خداســت تا هر یک 
از افــراد حــس کننــد کــه بــرای رفــاه و خیریــت دیگــران موثــر و مفیــد بــوده و در پــی 

ترفیــع شــادی آنــان باشــد. 
کــه  بــه خــود احاطــه شــده اســت، فضایــی  بــا فضایــی مخصــوص  هــر جانــی 
ممکــن اســت بــا قــدرِت زندگــی بخــِش مملــو از ایمــان، بــا دلگرمــی و امیــد و بــا رایحــه 
مطبــوع محبــت پــر شــده باشــد. یــا ممکــن اســت فضایــی ســنگین و ســرد باشــد کــه 
از ناخشــنودی و خودخواهــی پــر شــده باشــد و یــا از ســمهای کشــنده گنــاه آکنــده 
باشــد. در هــر فضایــی کــه احاطــه شــده باشــیم بــا هرفــردی کــه ارتبــاط برقــرار کنیــم 

چــه از روی عمــد و یــا بــدون قصــد روابــط مــا تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد. 
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ایــن مســئولیتی اســت کــه نمــی توانیــم خــود را از آن رهــا کنیــم. کام مــا، اعمــال 
مــا، لبــاس مــا، رفتــار مــا، حتــی حالــت صــورت مــا بــر دیگــران تاثیــر گــذار اســت. ]340[

از تاثیــر و نفــوذی کــه مــی گذاریــم نتایــج خــوب و بــدی باقــی مــی مانــد کــه هیــچ 
انســانی نمــی توانــد آنــرا انــدازه گیــری نمایــد. بــا هــر انگیــزه و نیتــی بــذری کاشــته 
مــی شــود کــه محصــول مخصــوص بخــود را تولیــد مــی کنــد. )هــر چــه بکاریــد همــان 
بدرویــد(. ایــن پیونــدی اســت از یــک زنجیــره طوالنــی وقایــع بشــری کــه نمــی دانیــم 
آنــان  بــرای  بــه دیگــران الگــوی خوبــی  بــا کمــک  بــه کجــا رفتــه اســت... اگــر مــا  تــا 
باشــیم، آنــگاه بــه آنــان قــوت قلــب مــی دهیــم تــا آنــان نیــز نیکــی کننــد. در مقابــل، 
بــر افــراد دیگــر تاثیــر مــی  نیــز  بــر دیگــران گــذارده و دیگــران  آنــان تاثیــر مشــابهی را 

گذارنــد. بنابرایــن بــا تاثیــِر ناخــودآگاه، هــزاران نفــر برکــت مــی یابنــد. 
یــک ســنگریزه بــه وســط یــک اســتخر بیندازیــد. موجــی پدیــد مــی آیــد و وقتــی کــه 
دامنــه آن افزایــش یافتــه و دایــره ای وســیع از مــوج بوجــود آمــده تــا اینکــه بــه هــر کرانــه 

ای مــی رســد. تاثیــر و نفــوذ مــا نیــز بــه دیگــران همینگونــه خواهــد بــود. 
شخصیت، قدرت است. شهادتی خاموش از زندگی خدایی و غیرخودخواهانه 
و واقعی که تاثیر غیر قابل اجتنابی را منتقل می کند. با آشکار کردن خصوصیاِت 
مسیح در زندگیمان، در کار نجاِت جانها با او همکاری می کنیم. این تنها با آشکار 
کــردن شــخصیت او در زندگــی خودمــان اســت کــه مــی توانیــم بــا او همیــاری کنیــم. و 
هــر چــه حیطــه تاثیــر و نفــوذ مــا وســیعتر باشــد، بیشــتر مــی توانیــم نیکــی کنیــم. افــرادی 
کــه اقــرار مــی کننــد کــه خدمتگــزار مســیح هســتند، الگــوی مســیح را دنبــال کــرده و 
اصــول احــکام را در زندگــی روزانــه اِعمــال مــی کننــد. کــردار ایشــان نشــان مــی دهــد 
کــه آنــان خــدا را در حــد اعلــی دوســت دارنــد و همســایه خــود را ماننــد خودشــان مــی 

داننــد، پــس کلیســا قــدرت دارد تــا دنیــا را بــه حرکــت در آورد. 
ولــی هرگــز نبایــد فرامــوش شــود کــه نفــوذ شــیطان دارای قــدرت کمــی نیســت. 
از دســت رفتــِن جــان چیــز وحشــتناکی اســت ولــی ُمســبِّب از دســت رفتــن جــان 
شــدن، چیــز دهشــتناک تــری اســت. نفــوِذ مــا ممکــن اســت مــرِگ روحانــی فــردی 
را در پــی داشــته باشــد کــه اندیشــه ترســناکی اســت، ولــی بــا ایــن حــال امــکان پذیــر 
اســت. بســیاری اعتــراف کــرده انــد کــه بــه مســیح ملحــق شــده انــد ولــی از او جــدا 
گردیــده انــد. بــه همیــن علــت اســت کــه چــرا کلیســا اینقــدر ضعیــف شــده اســت. 
]341[ بســیاری صراحتــاً انتقــاد کــرده و بــه افــراط تهمــت مــی زننــد. بــا ابــراز بدگمانــی، 

حســادت و ناخشــنودی، آنــان خــود را بعنــوان آلــت دســت شــیطان تســلیم مــی 
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کننــد. قبــل از اینکــه درک کننــد کــه چــه کاری کــرده انــد، خصــم از طریــق ایشــان 
بــه اهــداف خــود نائــل شــده اســت. شــرارت اثــر خــود را گــذارده و تیرهــای شــیطان 
هــدف خــود را یافتــه انــد. بــی اعتمــادی، بــی ایمانــی و کفــر محــض بــر کســانی کــه 
بــا  اثنــا کارگــراِن شــیطان  ایــن  بــود مســیح را بپذیرنــد ســایه مــی افکنــد. در  ممکــن 
رضایــت بــه کســانی کــه بــه شــک و بدبینــی کشــیده شــده انــد نــگاه مــی کننــد و آنــان 
کســانی هســتند کــه اکنــون در برابــر ســرزنش و آخــرت اندیشــی ســخت دل شــده 
انــد. آنــان درمقایســه بــا ایــن جانهــا بــه خــود مــی بالنــد و خیــال مــی کننــد کــه پرهیــزگار 
و عــادل هســتند. آنــان درک نمــی کننــد کــه ایــن شــخصیتهای ویــران شــدۀ نژنــد، 
نتیجــه زبــان لجــام گســیخته و قلبهــای ســرکش خودشــان اســت. بواســطه نفــوذ و 
تاثیــر آنهاســت کــه ایــن وسوســه شــدگان بــه ســقوط و تباهــی کشــیده شــده انــد. 

چــه بســا کــه افــراط گریهــای بیهــوده و خودخواهانــه و بــی تفاوتــی هــای ســهل 
انگارانــه از طــرف مســیحیاِن بظاهــر متعهــد، بســیاری از جانهــا را از مســیر زندگــی 
دور مــی ســازد. بســیاری هســتند کــه از روبــرو شــدن بــا مانــع خــدا واهمــه دارنــد کــه 

نتیجــه نفــوذ و تاثیــر گــذاری خودشــان اســت.
ایــن موهبتهــا درســت  از  توانیــم  مــی  کــه  فیــض خداســت  بواســطه  تنهــا  ایــن 
تاثیــر  دیگــران  بــر  بتوانیــم  آن  بــا  کــه  نیســت  چیــزی  مــا  وجــود  در  کنیــم.  اســتفاده 
خــوب بگذاریــم. اگــر درماندگــی و نیازمنــدی خــود را بــه قــدرت الهــی درک کنیــم، 
آنــگاه بــه خودمــان اعتمــاد و تکیــه نخواهیــم کــرد. مــا نمــی دانیــم کــه لحظــات چــه 
نتیجــه ای را در بــر خواهنــد داشــت. و نبایــد روز را بــدون اینکــه راههــای خــود را 
بــه پــدر آســمانیمان بســپاریم آغــاز کنیــم. فرشــتگاِن او تعیــن شــده انــد تــا مراقــب 
مــا باشــند و اگــر خودمــان را تحــت قیمومیــت آنهــا بگذاریــم ســپس در زمانهــای 
خطــر بــه مــا کمــک خواهنــد کــرد. وقتــی بطــور ناخــودآگاه تاثیــر اشــتباه گذاشــته 
باشــیم، فرشــتگان در کنــار مــا خواهنــد بــود و ]342[ بطــور عاجــل مــا را در مســیر 
درســت قــرار داده، کلمــات را بــرای مــا انتخــاب مــی کننــد و بــر فعالیتهــای مــا اثــر 
مــی گذارنــد. پــس تاثیــر مــا ممکــن اســت در ســکوت و بطــور ناخــودآگاه باشــد ولــی 

قــدرت مطلقــی در جــذب دیگــران بســوی مســیح و دنیــای ملکــوت باشــد.

زمان
زمــان مــا متعلــق بــه خداســت. هــر لحظــه بــه او تعلــق دارد و مــا تحــت جــدی 
تریــن التــزام و تعهــد بــرای بهبــود و اصــاح آن بــرای جــال او هســتیم. زمــان در زمــره 
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امانــت هــا یــا اســتعدادهایی اســت کــه خــدا بــه مــا ســپرده اســت. او خواســتار ایــن 
اســت تــا جوابگــوی زمانــی کــه بمــا اعطــا شــده اســت باشــیم.

ارزش زمــان فراتــر از حســاب اســت. مســیح هــر لحظــه را ارزشــمند و نفیــس 
شــمرده اســت و مــا نیــز بایــد چنیــن در نظــر بگیریــم. زندگــی خیلــی کوتــاه اســت 
چنــد  جــز  چیــزی  هیــچ  مــا  بــرود.  دســت  از  بیهــوده  و  شــده  تلقــی  ارزش  کــم  تــا 
روزی از دوره آزمایــش بیــش نداریــم تــا اینکــه بــرای ابدیــت آمــاده شــویم. مــا زمانــی 
بــرای هــدر دادن نداریــم و نــه زمانــی بــرای اختصــاص دادن بــه خوشــگذرانی هــای 
خودخواهانــه و نــه زمانــی بــرای افــراط در گنــاه. در زمــان جــاری بایــد شــخصیتها 
را بــرای زندگــی جــاودان شــکل بدهیــم. اکنــون زمانــی اســت کــه بایــد خــود را بــرای 

دادرســی آمــاده کنیــم. 
خانــواده بشــری وقتــی زندگــی را آغــاز مــی کننــد کــه مــرگ را آغــاز کــرده انــد و کار 
پــی در پــی جهــان در پوچــی پایــان مــی پذیــرد مگــر اینکــه دانــش واقعــی در رابطــه بــا 
زندگــی ابــدی حاصــل شــود. انســانی کــه قــدِر زمــان را بشناســد، کار روزانــه و وقــت 
شناســانه او را شایســته قصــری خواهــد ســاخت کــه بــرای حیاتــی ابــدی مهیــا شــده 

اســت. بدیــن جهــت مــی باشــد کــه مولــود شــدن او ارزشــمند بــوده اســت.
بــه مــا توصیــه شــده تــا از زمــان بــه نحــو احســن اســتفاده کنیــم. زیــرا زمــان تلــف 
شــده هرگــز نمــی توانــد دوبــاره بدســت آیــد. مــا حتــی یــک لحظــه را نمــی توانیــم بــه 
عقــب بــاز گردانیــم. تنهــا راهــی کــه مــی توانیــم از زمــان، اســتفاده مطلــوب داشــته 
باشــیم ایــن اســت کــه از آن بــرای همــکاری بــا خــدا در برنامــه بــزرگ رهایــی حــد اکثــر 

اســتفاده را ببریــم. 
کســی کــه در مســیح چنیــن کنــد در او تغییــر شــخصیت بوجــود خواهــد آمــد. 
او فرزنــد خــدا خواهــد شــد کــه عضــوی از خانــواده ملوکانــه و فرزنــدی از پادشــاه 

آســمانی اســت. و او شایســتگی دارد تــا بــا فرشــتگان هــم نشــینی کنــد. ]343[
حــال زمــان آن فــرا رســیده اســت تــا بــرای رســتگاری همنوعــان خــود کار کنیــم. 
بعضــی فکــر مــی کننــد کــه اگــر آنــان بــرای مســیح پــول بدهنــد، ایــن همــه آن چیــزی 
خدمــت  تواننــد  مــی  آنهــا  کــه  ارزشــمندی  زمــان  بدهنــد.  انجــام  بایــد  کــه  اســت 
ایــن  بــدون ترقــی و پیشــرفت مــی گــذرد. ولــی  بــرای او انجــام دهنــد  شــخصی را 
امتیــاز و وظیفــه همــه اســت کــه بــا ســامتی و توانایــی خــود فعالیتهایــی را بــرای 
خــدا انجــام دهنــد. همــه بایــد بــرای آوردن جانهــا بــه مســیح کار کننــد. پــول ابــزار 

خوبــی اســت ولــی نمــی توانــد جــای ایــن فعالیتهــا را بگیــرد. 
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کــه  فــردی  ماننــد  بایــد  مــا  بــود.  خواهــد  ابــدی  عواقــب  آبســتن  لحظــه  هــر 
یادداشــت نویــس اســت بــرای خدمــت در آمــاده بــاش بســر ببریــم. فرصتــی کــه االن 
متعلــق بماســت بایــد بــرای صحبــت بــا جانهــای نیازمنــد بــکار رود زیــرا کــه ممکــن 
اســت هرگــز دوبــاره ایــن زندگــی بــه او داده نشــود. خداونــد ممکــن اســت بــه آن فــرد 
بگویــد » همیــن امشــب جانــت را خواهــم گرفــت « )لوقــا ۱۲: ۲0(. در روز بــزرگ 

داوری چگونــه مــی توانیــم بــه خــدا حســاب پــس بدهیــم؟
مــادی و  اینکــه جــذب موضوعهــای  تــا  از آن اســت  تــر  زندگــی بســیار جــدی 
دنیــوی شــود. مشــقتهای زندگــی در مقایســه بــا منافــع ابــدی ماننــد قطــره ای در 
مقابل اقیانوس است. با این حال خداوند ما را فرا خوانده است تا او را در این 
زمــاِن زودگــذِر زندگــی خدمــت کنیــم. پشــتکار در ایــن کار بمثابــه بخشــی ازعبــادت 
دیــِن واقعــی اســت. کتــاب مقــدس کســی را بــه تنبلــی و رخــوت توصیــه نمــی کنــد. 
تنبلــی و رخــوت بزرگتریــن لعنتــی اســت کــه دنیــا را دچــار مصیبــت ســاخته اســت. 
هــر مــرد و زنــی کــه خالصانــه تغییــر کــرده باشــد کارگــر ســخت کوشــی خواهــد بــود. 
مــا در بدســت آوردن دانــش و  توفیــق  بــه  از زمــان بســتگی  اســتفاده صحیــح 
فرهنــگ فکــری دارد. پــرورش هــوش و خــرد نبایــد بــا فقــر یــا قــرار داشــتن در منطقــه 
محــروم و یــا محیــط نامســاعد بازداشــته و متوقــف شــود. همــه لحظــه هــای زندگــی 
ارزشــمند و گرانقــدر مــی باشــند و بایــد ارزش آنهــا دانســته شــود. لحظــه هــا ممکــن 
اســت در حرفهــای بــی هــدف و بیهــوده هــدر شــود، زمانهــای پــرارزش صبحگاهــی 
اغلــب در رختخــواب بیهــوده تلــف مــی شــود، ]344[ زمــان در هنــگام ســفر در قطــار 
]مترو[ و یا انتظار در ایستگاه می گذرد، لحظه های انتظار برای غذا، انتظار برای 
کســانی کــه در قــرار ماقــات تاخیــر مــی کننــد بــه بطالــت مــی گذرد،اگــر یــک کتــاب 
در دســت داشــته باشــیم، آنگاه می توانیم از این خرده زمان ها در مطالعه و تفکر 
صحیــح اســتفاده ببریــم. و بــا بهــره بــرداری مناســب از زمانهــای انــدک چــه کارهایــی 
کــه مــی توانــد انجــام بشــود. یــک هــدف مصمــم، کار و صنعــت مــداوم و اســتفاده 
بهینــه و اقتصــادی از زمــان، انســان را قــادر مــی ســازد تــا دانــش و انضبــاط فکــری را 
کسب کند که او را شایسته می سازد تا در هر موقعیتی موثر و سودمند باشد. 
ایــن وظیفــه هــر مســیحی اســت تــا عادتهــای نظــم و ترتیــب، کمــال، و ســرعت 
در کار را اســتحصال کنــد. عــذر و بهانــه ای بــرای ســر هــم بنــدی کــردن در کار در 
هــر نوعــی مــورد قبــول نیســت. وقتــی یــک نفــر همیشــه مشــغول بــه کار اســت و 
کارهیــچ وقــت تمــام نمــی شــود بــه ایــن دلیــل اســت کــه وی ذهــن و دل بــکار نمــی 
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دهــد. کســی کــه کنــد اســت و کســی کــه کار را بــا اِشــکال انجــام مــی دهــد بایــد 
تــا  درک کنــد کــه اینهــا نقایصــی هســتند کــه بایــد برطــرف شــوند. او الزم اســت 
ذهــن خــود را بــکار بینــدازد و بدانــد کــه بــا برنامــه ریــزی چطــور از زمــان اســتفاده 
کنــد تــا بهتریــن نتیجــه مطلــوب را بدســت آورد. برخــی افــراد بــا درایــت و کاردانــی 
مــی تواننــد بیــش از پنــج ســاعت و دیگــران تــا ده ســاعت کار مفیــد انجــام دهنــد. 
بعضی مســتخدمیِن خانه همیشــه مشــغول به کارهســتند نه بخاطر اینکه کار زیاد 
دارنــد بلکــه بخاطــر اینکــه نمــی داننــد چگونــه از وقــت اســتفاده کننــد تــا آنــرا بیهــوده 
هــدر ندهنــد. بــا روشــی آرام و کُنــد تمــام کاری کــه انجــام مــی دهنــد انــدک اســت. 
ولــی هــر کــس کــه بخواهــد مــی توانــد بــر ایــن عادتهــای تاخیــر انــدازی و کنــدی در 
کار فائــق آیــد. آنــان بایــد در کارشــان هدفــی معیــن داشــته باشــند. تعیــن کننــد کــه 
چقــدر زمــان نیــاز اســت تــا تکلیــف انجــام شــود و توجــه کنیــد تــا بــرای انجــام هــر کار 
و کوششــی زمانــی اختصــاص داده شــود. بــکار بــردن تــوان، اراده و اختیــار باعــث 

زبردســتی و چاالکــی خواهــد شــد. 
بــه منظــور در دســت گرفتــن زمــان و اصــاح بهینــه روشــهای  بــا فقــدان عــزم 
بــه بهتریــن وجــه  تــا  غلــط در انجــام کار، شــخص مــی توانــد توانایــی کســب کنــد 
خدمــت خــود را انجــام دهــد. ســپس خواهنــد دیــد کــه همیشــه و همــه جــا بدنبــال 
آن خواهنــد بــود و از آنــان تقاضــا خواهــد شــد تــا برایشــان کار کننــد. آنــان بخاطــر 

شایســتگی خــود مــورد قدردانــی واقــع خواهنــد شــد. ]345[
بســیاری از کــودکان و نوجوانــان وقــت را هــدر مــی دهنــد. وقــت بــا ارزشــی کــه 
مــی توانســته صــرف کارهــای خانــه بشــود و از ایــن قــرار عاقــه محبــت آمیــز خــود را 
بــه پــدر و مــادر خــود نشــان دهنــد. جوانــان بــا قــوت و انــرژی جســمی و ذهنــی کــه 

دارنــد مــی تواننــد بســیاری از مســئولیتها را بــر دوش خــود حمــل کننــد.
زندگی مسیح در اوان جوانی، زندگی فعال و با شور و شوقی بود. او طوری 
زندگــی نکــرد کــه خــود را خشــنود ســازد. او فرزنــد خــدای ازلــی بــود، بــا ایــن حــال او 
در یک نجاری با پدرش یوسف کار می کرد. کار او برجسته بود. او به این جهان 
آمــده بــود تــا شــخصیت ســازی کنــد و بــه همیــن گونــه همــه کارهــای او تمــام عیــار 
بــود. در همــه کار دنیــای اش او همــان کمــال را آورد کــه بــا قــدرت الهــی اش حمــل 

کــرده بــود. او الگــو و سرمشــق ماســت. 
والدیــن بایــد فرزنــدان خــود را طــوری بیاموزنــد کــه ارزش و اســتفاده درســت از 
زمــان را بفهمنــد. بــه آنــان چیــزی بیاموزیــد تــا کاری را انجــام دهنــد. حرمــت دادن 
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بــه خــدا و برکــت دادن بــه بشــر ارزش تــاش دارد. فرزنــدان حتــی در ســالهای اولیــه 
زندگیشــان مــی تواننــد خدمتگــزاران خــدا باشــند. 

گناهــی بزرگتــر از ایــن نیســت کــه والدیــن اجــازه دهنــد تــا فرزندانشــان کاری 
انجــام نــداده و وقتشــان بــه بطالــت بگــذرد. اگــر چنیــن شــود کــودکان بــزودی فــرا 
خواهنــد گرفــت تــا تــن آســا و بــی دســت و پــا شــده و مــردان و زنانــی بــا اســتفاده 
بــرای زندگــی شــغل و در  تــا  بــزرگ شــوند  انــدازه کافــی  بــه  بــار بیاینــد. وقتــی کــه 
آمــدی دســت و پــا کننــد، آنــگاه بــا تنبلــی و خرفتــی کار مــی کننــد. بــا ایــن حــال توقــع 
دارنــد تــا بــه آنــان پــول خوبــی پرداخــت شــود گوئــی کــه در کار امانــت دار بــوده انــد. 
اختافــی وســیع بیــن ایــن طبقــه از کارگــران و آنانــی اســت کــه درک کــرده انــد کــه 

بایــد ناظــران و مباشــران وفــاداری باشــند. 
عــادات سســتی و بــی تفاوتــی کــه در کارهــای دنیــوی افــراط شــده انــد بــه زندگــی 
روحانــی آورده شــده و افــراد را بــرای کار موثــر بــرای خــدا ناشایســت و بــی کفایــت 
مــی کنــد. بســیاری کــه بــه واســطه ســخت کوشــی مــی توانســته انــد برکتــی بــرای 
جهان باشند، در تنبلی ویران شده اند. کمبود شغل وثابت قدم نبودن و هدف 
نابجا، درب را به روی هزاران وسوســه باز می کند. معاشــران و همنشــینان شــریر 
و عادتهــای نادرســت، ذهــن و جــان را تبــاه و مکــدر مــی ســازند و در نتیجــه باعــث 

ویرانــی در زندگــی کنونــی و حیــات اُخــروی خواهــد بــود. ]346[
در هــر مســیری از کار کــه خــود را مشــغول کنیــم کام خــدا بــه مــا مــی آمــوزد 
کــه » در خدمــت بــه خداونــد تنبلــی و سســتی بــه خــود راه ندهیــد بلکــه بــا شــور و 
شــوق روحانــی او را خدمــت کنیــد « و » هــر کاری کــه مــی کنیــد آنــرا خــوب انجــام 
بدهیــد « و » فرامــوش نکنیــد کــه شــما پاداشــتان را از مســیِح خداونــد دریافــت 
خواهیــد کــرد زیــرا کــه او را خدمــت مــی کنیــد « )رومیــان 12: 11؛ جامعــه ۹: ۱0؛ 

کولســیان 3: ۲4(. 

سالمت 
ســامتی برکتــی اســت کــه اندکــی از افــراد قــدر و ارزش آنــرا مــی داننــد بــا ایــن حــال 
بــا داشــتن آن کارایــی، تــوان ذهنــی و جســمی مــا در حــد زیــادی بــه آن بســتگی دارد. 
عایــق و انگیــزه هــا جایــی در جســم مــا دارنــد و جســم بایــد تحــت تاثیــرات روحانــی 
در بهتریــن وضعیــت نگهــداری شــود بخاطــر اینکــه اســتعدادهای مــا در کار آمــد 

تریــن حالــت اســتفاده شــوند. 
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هــر چیــزی کــه تــوان جســمی را بکاهــد ذهــن را نیزضعیــف کــرده و توانایــی آنــرا 
بــرای تشــخیص بیــن درســت و غلــط مختــل مــی ســازد. مــا کمتــر قــادر مــی شــویم تــا 
نیکــی را انتخــاب نمــوده و قــدرت ارادی کمتــری خواهیــم داشــت تــا آنچــه را کــه مــی 

دانیــم درســت اســت انجــام دهیــم. 
ســوء اســتفاده از توانائیهــای جســمی، دوره زمانــی کــه در آن زندگــی مــا بتوانــد 
بــرای جــال خــدا اســتفاده شــود را کوتــاه مــی ســازد. و مــا را از کاری کــه خــدا بــه مــا 
ســپرده اســت بــی کفایــت مــی ســازد. بــا اجــازه دادن بخودمــان بــرای شــکل دادن بــه 
عادتهــای غلــط، بــا اســتفاده غلــط از زمــان و ســپری کــردن وقــت بــه بطالــت و تاخیــر 
در انجــام کار، بــا شــکمبارگی و بخطــر انداختــن ســامتی، مــا شــالوده ای را بــرای 
سســتی بنــا مــی کنیــم. بــا غفلــت از ورزشــهای جســمی، بــا کارکشــیدن بیــش از حــد 
از ذهــن و جســم، سیســتم عصبــی را نــا متعــادل و مختــل مــی کنیــم. کســانی کــه بــا 
عــدم رعایــت قانــون طبیعــی، زندگــی خــود را کوتــاه کــرده و خــود را بــرای خدمــت 
ناالیــق مــی کننــد، محکــوم بــه ســرقت از خــدا هســتند. و آنــان همنوعــان خــود را 
نیــز چپــاول کــرده انــد. فرصــت بــرای برکــت دادن بــه دیگــران حتــی بــرای زمانــی کوتــاه 
کاری واقعــی اســت کــه خــدا همــه را ُمکلــف ســاخته تــا آنــرا انجــام دهنــد. وقتــی 
کــه بواســطه عادتهــای مضــر از انجــام نیکویــی و ]347[ خیریــت بــه دنیــا خودمــان را 

محــروم مــی کنیــم آنــگاه خداونــد مــا را مقصــر قلمــداد مــی کنــد. 
تخطــی از قوانیــن طبیعــی، تخطــی از قوانیــن اخاقــی اســت زیــرا خــدا مولــف 
واقعــی قوانیــن طبیعــی اســت و همچنیــن مولــف قوانیــن اخاقــی اســت. احــکام 
او ]348[ بــا انگشــتان وی بــر هــر تــار عصبــی، هــر عضلــه، هــر اســتعداد فکــری کــه بــه 
انســان واگــذار گردیــده نوشــته شــده اســت. و ســوء اســتفاده ازهــر بخــش از انــدام، 

تجــاوز و تخطــی بــه آن قانــون اســت. 
همه باید از ســاختار جســمی خود و بهداشــت آن دانش کافی داشــته باشــند 
را  تــا کار خــدا  کننــد  بایســته و شایســته حفــظ  را در وضعیــت  بدنهــای خــود  تــا 
بتواننــد بــه نحــو احســن انجــام دهنــد. زندگــی جســمانی بایــد بــا دقــت حفــظ شــده 
و پــرورش داده شــود کــه بواســطه بشــریت، طبیعــت الهــی بتوانــد در کمــال و پــری 
بــا زندگــی روحانــی یکــی از مهمتریــن  بــدن  انــدام و اعضــای  آشــکار شــود. رابطــه 
شــاخه هــای آموزشــی اســت. بــه ایــن امــر مهــم درخانــه و مدرســه بایــد بدقــت توجــه 
تــا بــا ســاختار جســمی و قوانینــی کــه زندگــی طبیعــی را  شــود. همــه الزم اســت 
کنتــرل مــی کنــد آشــنا شــوند. کســی کــه در جهــل ارادی و خودخواســته باقــی مــی 
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مانــد از قوانیــن جســمی تخطــی مــی کنــد و بواســطه ایــن جهــل بــر ضــد خــدا گنــاه 
می ورزد. همه باید خودشــان را در بهترین رابطه ممکن از زندگی و ســامت نگاه 
دارنــد. عــادات مــا بایــد تحــت کنتــرل ذهــن آورده شــود کــه خــوِد ذهــن نیــز تحــت 

کنتــرل خداســت. 
پولــس رســول مــی گویــد » آیــا هنــوز نمــی دانیــد کــه بــدن شــما معبــد و مســکن 
روح القدس اســت که او را خدا به شــما عطا کرده اســت؟ آیا نمی دانید که روح 
القــدس در وجــود شــما زندگــی مــی کنــد؟ پــس بــدن شــما از آن خودتــان نیســت. 
خــدا شــما را بــه بهایــی گــران خریــده اســت پــس تمــام اعضــای بــدن خــود را بــرای 
نشــان دادن جــال و عظمــت خــدا بــکار ببریــد چــون او صاحــب بــدن شماســت « 

)اول قرنتیــان 6: 20-19(. ]348[

نیرو و قوت
شایســته اســت تــا خــدا را دوســت بداریــم. نــه تنهــا بــا همــه دل و جــان بلکــه 
بــا همــه قــوت. ایــن امــر بــه اســتفاده کامــل و هوشــمندانه از قــوت و تــوان جســمی 

تاکیــد مــی گــذارد. 
مســیح درایــن دنیــای مــادی و همچنیــن در امــور روحانــی کارگــر واقعــی بــود و در 
همــه کارهایــش عــزم داشــت تــا اراده پــدر خــود را بــه انجــام رســاند. امــور آســمانی و 
زمینــی بطــور نزدیکــی بهــم ارتبــاط دارنــد و بطــور مســتقیم تحــت نظــارت و سرپرســتی 

مســیح می باشــند. ]349[ 
ایــن مســیح بــود کــه مقدمــات را بــرای اولیــن قُــدس و حــرم مطهــِر زمینــی برنامــه 
ریزی کرد. او همه مشــخصات را در خصوص ســاخت معبد ســلیمان ارائه نمود. 
کــرد، آن  ناصــره کار  نجــار در دهکــده  کــه در زندگــی خاکــی خــود بعنــوان  کســی 
معمــار و طــراح آســمانی بــود کــه نقشــه را بــرای ســاختمان مذهبــی طراحــی کــرده 

بــود. جائــی کــه نامــش بایــد حرمــت داده مــی شــد. 
ایــن مســیح بــود کــه بــرای ســاخت اجــزای حــرم مطهرحکمــت بخشــید تــا آنــرا 
در زیبایــی، حذاقــت و اســتادی اجــرا کننــد. » خداونــد بــه موســی گفــت: مــن 
بصــل ئیــل را کــه پســر اوری و نــوه حــور از قبیلــه یهوداســت را انتخــاب کــرده ام 
و او را از روح خــود پــر ســاخته ام. او در ســاختن ظــروف طــا و نقــره و مفــرغ 
در  اســت.  اســتاد  صنعتــی  هــر  و  ســازی  جواهــر  و  خراطــی  کار  در  همچنیــن 
ضمــن اهولیــاب پســر اخیســامک از قبیلــه دان را نیزانتخــاب کــرده ام تــا دســتیار 
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مهــارت  کننــد  کارمــی  او  بــا  کــه  صنعتگرانــی  تمــام  بــه  ایــن  بــر  عــاوه  باشــد.  او 
مخصوصــی بخشــیده ام تــا بتواننــد همــه آن چیزهایــی را کــه بتــو دســتور داده ام 

بســازند « )خــروج 3۱: 6-۲(. 
خداونــد مــی خواهــد کــه کارگرانــش در هــر زمینــه ای بــه او توجــه و تــوکل کننــد، 
بعنــوان خالــق و آفریننــده ای کــه همــه چیــز را عطــا نمــوده اســت. همــه ابداعــات 
صحیــح و پیشــرفتهای مثبــت از او منشــاء گرفتــه انــد. از او کــه در تدابیــر عالــی و 
کارش شــگفت انگیــز اســت. تمــاس ماهرانــۀ دســِت پزشــکان، تــوان و تســلط او 
بــر هــر عصــب و عضلــه، دانــش او دراعضــای ظریــف جســم، همگــی از حکمــت و 
قــدرت ازلــی اســت تــا بــرای کســانی کــه رنــج مــی کشــند بــه کار بــرده شــود. مهارتــی 
کــه بــا آن نجــار ابــزار خــود را بــکار مــی بــرد، قوتــی کــه بــا آن آهنگــر بــا پتــک بــر ســندان 
مــی کوبــد، همگــی از خداســت. در هــر بخشــی از کار کــه در آن قــرار داریــم و هــر 
چــه کــه کنیــم، او مــی خواهــد تــا ذهنهــای مــا را کنتــرل کنــد تــا بتوانیــم کار درســت 

و عالــی انجــام دهیــم. 
مذهــب و کار دو چیــز از هــم مجــزا نیســتند بلکــه آنهــا یکــی هســتند. مذهــِب 
کتــاب مقــدس بــا آنچــه کــه مــی کنیــم و یــا مــی گوئیــم بــه هــم عجیــن شــده اســت. 
نماینــدگاِن بشــری و الهــی ]350[ دســتیابی هــا و موفقیتهــای روحانــی و دنیــوی را بــا 
هــم ترکیــب کــرده انــد. آنــان بایــد در همــه حرفــه هــای بشــری، در کارهــای مکانیکــی 
و کشــاورزی، در کارهــای بازرگانــی و امــور علمــی متحــد شــوند. همــکاری بایســتی 

در هــر امــری، فعالیتهــای مســیحیان را در بــر گیــرد. 
اعــان  مــی ســازد  ایــن همــکاری را ممکــن  تنهایــی  بــه  کــه  را  خداونــد اصولــی 
نمــوده اســت. جــال دادِن نــام مقــدِس او بایــد انگیــزه ای عالــی بــرای همــه کســانی 
باشــد کــه بــا او همــکاری مــی کننــد. همــه کارهــای مــا بایــد بــا محبــت خــدا و مطابــق 

بــا اراده او انجــام شــود. 
ایــن تنهــا ضــرورت دارد تــا اراده خــدا را انجــام دهیــم . همانگونــه کــه ســاختمانی 
را بــا همــکاری بنــا مــی کنیــم، همانگونــه هــم خدمــات مذهبــی را بــا همــکاری انجــام 
دهیــم. و چنانچــه کارگــران، اصــول مناســب را در شــخصیت ســازی خــود بیاورنــد 

ســپس در برپایــی هــر ســاختمان، آنــان در فیــض و دانــش رشــد خواهنــد کــرد. 
پذیــرد  نمــی  بــا شــکوه را  یــا خدمــات  اراده خــدا بزرگتریــن اســتعداد هــا  ولــی 
مگــر اینکــه نفــس بــر روی قربانــگاه قــرار گیــرد. ریشــه بایســتی مقــدس باشــد در غیــر 

اینصــورت میــوه نمــی توانــد بوســیله خــدا مقبــول واقــع شــود. 
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خداونــد دانیــال و یوســف را مدیــران باذکاوتــی ســاخت. او مــی توانســت از 
طریــق آنــان کار کنــد زیــرا آنــان طــوری زندگــی نکردنــد تــا طبیعــت خــود را خشــنود 

ســازند بلکــه خــدا را خشــنود ســازند. 
مــورد دانیــال درس ارزنــده ای بــرای ماســت. ایــن امــر، آشــکارا کننــده واقعیتــی 
اســت کــه یــک مــرِد تاجــر لزومــاً نبایــد تنــد و تیــز و سیاســتمدار باشــد. او مــی توانــد در 
هــر قــدم از طریــق خــدا راهنمایــی شــود. دانیــال در حالــی کــه صــدر اعظــم پادشــاهی 
بابــل بــود پیامبــر خــدا هــم بــود کــه نــور هدایــت و الهامــات الهــی را دریافــت مــی کــرد. 
زمامــداران جــاه طلــب و مادیگــرا در کام خــدا بعنــوان علفهایــی بودنــد کــه رشــد 
کــرده و ماننــد علــف پژمــرده شــدند. بــا ایــن حــال خداونــد خواهــان ایــن اســت کــه 
مــردان بــا ذکاوت و هوشــمندی کارهــای او را انجــام دهنــد. مردانــی کــه حائــز شــرایط 
درکارهــای گوناگــون هســتند. بــه تاجرانــی نیــاز اســت کــه اصــول بــزرگ حقیقــت 
را در همــه معامــات خــود بــکار برنــد. و اســتعدادهای آنــان بایــد بــا مطالعــه کامــل 
و کارآمــوزی تکامــل یابــد. چنانچــه الزم باشــد انســانها بایــد ]351[ در هــر حرفــه ای 
کار خــود را بهبــود ببخشــند و از فرصتهــای خویــش بهــره بــرده تــا خردمنــد و کارآمــد 
بشــوند. کســانی هســتند کــه توانایــی خویــش را در بنــا کــردن ملکــوت خــدا در ایــن 
جهــان بــکار مــی برنــد. از دانیــال مــی آموزیــم کــه در همــه معامــات خــود هنگامــی کــه 
برای حسابرســی خوانده می شــد، هیچ خطا و یا اشــتباهی در آن یافت نمی شــد. 
او نمونــه ای اســت از آنچــه کــه هــر تاجــری بایــد باشــد. زندگینامــه دانیــال نشــان مــی 
دهــد کــه توســط فــردی کــه قــوت ذهــن و اســتخوان و عضلــه و قلــب و زندگــی خــود را 

وقــف خــدا نمــوده چــه کارهــای بزرگــی انجــام مــی شــود.

پول
خداونــد توانایــی هــا و دارایــی هایــی را نیــز بــه انســان مــی ســپارد. او بــه بشــر 
قــدرت مــی بخشــد تــا تمــول یابــد. او زمیــن را بــا شــبنم هــای آســمان و بــا ریــزش بــاران 
آبیــاری و بــا طــراوت مــی کنــد. او بــا بخشــش نــور، زمیــن را گــرم مــی کنــد. گیاهــان و 
نباتــات را بــر خیزانــده و ســبب مــی شــود تــا آنهــا رشــد و نمــو کــرده و میــوه بیاورنــد. 

و او ســهم خــود را مــی طلبــد. 
پــول مــا، بمــا داده نشــده اســت تــا کــه خودمــان را حرمــت و جــال دهیــم. مــا 
بعنــوان ناظریــن وفــادار بایــد آنــرا بــرای حرمــت و جــال خــدا بــکار بریــم. بعضــی 
فکــر مــی کننــد کــه تنهــا یــک بخــش از دارایــی آنــان متعلــق بــه خداســت. وقتــی کــه 
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قســمتی را بــرای اهــداف مذهبــی و امــور خیریــه جــدا مــی کننــد، آنــان باقیمانــده 
امــوال را متعلــق بــه خــود فــرض مــی کننــد. و فکــر مــی کننــد هــر طــور کــه شایســته 
اســت بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ولــی در ایــن حالــت آنــان اشــتباه مــی کننــد. 
هرچیزی که داریم متعلق به خداســت. و ما به او برای اســتفاده ای که از آن می 
کنیم پاســخگو هســتیم. در کاربرِد هر ســکه ای دیده خواهد شــد که آیا ما خدا را 
در حــد اعلــی دوســت داریــم و همســایه را ماننــد خودمــان محبــت مــی کنیــم یــا نــه؟

پـول ارزش زیـادی دارد زیـرا مـی توانـد کارهـای بـزرگ و خوبـی انجـام دهـد. پـول در 
دستان فرزندان خدا می تواند غذائی برای گرسنگان، نوشیدنی برای تشنگان و لباس 
بـرای ژنـده پوشـان فراهـم آورد. پـول بـرای کسـانی کـه مـورد سـتم واقـع مـی شـوند ماننـد 
سپر است و ابزار و وسیله ای برای کمک به بیماران می باشد. ولی ارزش پول بیشتر 
ازشن ریزه نیست. پول تنها بعنوان ابزاری است که باید برای تهیه ضروریات زندگی 

بکار رفته و در برکت دادن به دیگران و پیشبرد امور مسیح استفاده شود. ]352[
ثــروت انباشــته شــده نــه تنهــا بیهــوده، بلکــه لعنــت اســت. درایــن زندگــی تلــه ای 
بــرای جــان وجــود دارد کــه عاطفــه را از گنجینــه آســمانی مــی ربایــد. در روز عظیــم 
داوری، خدا مالک ثروت را برای عدم استفاده از استعدادها و بخاطر فرصتهای 
اهمــال شــده محکــوم خواهــد کــرد. کام مــی گویــد » و اینــک شــما ای ثروتمنــدان 
توجــه کنیــد، گریــه و زاری نماییــد زیــرا باهــای وحشــتناکی در انتظــار شماســت. 
از هــم اکنــون ثروتتــان تبــاه شــده لباســهای گرانبهایتــان را نیــز بیــد خــورده اســت. 
شــما در ایــن دنیــای زود گــذر طــا و نقــره مــی اندوزیــد غافــل از اینکــه بــا ایــن کار 
بــرای خــود در روز قیامــت مجــازات ذخیــره مــی کنیــد. زیــرا همانگونــه کــه طــا و نقــره 
تــان را زنــگ خــورده اســت آتــش نیــز بــدن شــما را خواهــد خــورد. گــوش فــرا دهیــد 
بــه نالــه کارگرانــی کــه فریبشــان دادیــد و مزدشــان را نــداده ایــد. نالــه هــای ایشــان تــا 
بــه آســمان بــاال رفتــه و بگــوش خــدای متعــال رســیده اســت « )یعقــوب 5: 4-1(. 
ولــی مســیح، اســرافکاری و اســتفاده بــی توجــه و بیجــا از دارایــی هــا را ترغیــب 
باقیمانــده را جمــع کنیــد  اقتصــاد اســت » تکــه هــای  او درس  نمــی کنــد. درس 
او  پــول  کــه  کنــد  مــی  درک  کــه  کســی   .)12  :6 )یوحنــا  نشــود «  تلــف  چیــزی  تــا 
اســتعدادی از طــرف خداســت مقتصدانــه آنــرا اســتفاده مــی کنــد و احســاس مــی 
کنــد کــه وظیــف اوســت تــا آنــرا ذخیــره و در راه خیــر و بــرای امــور خــدا ارزانــی دارد. 
هــر چــه کــه بیشــتر در خودنمایــی و افــراط و اســرافکاری خــرج کنیــم، کمتــر مــی 
توانیــم گرســنگان را اطعــام و ژنــده پوشــان را لبــاس بپوشــانیم. هــر ســکه ای کــه بــی 
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مــورد خــرج شــود فــرد را از فرصــت گرانبهــای انجــام امــور خیــر محــروم مــی ســازد. 
ایــن ســرقت ازخــدای اجــل و اکــرم اســت کــه بایــد اســتعدادهای بامانــت ســپرده 

شــده و منافعــش بســوی او بازگــردد. ]352[

انگیزه ها و نیت های محبت آمیز و پرعاطفه
انگیــزه هــای محبــت آمیــز، نیــت هــای ســخاوتمندانه و فهــم ســریع ازچیزهــای 
مســئولیت  تحــت  آنــرا  دارنــدگان  و  هســتند  گرانبهایــی  اســتعدادهای  روحانــی، 
مــورد  خــدا  بــه  خدمــت  راه  در  بایــد  هــا  انگیــزه  همــه  دهنــد.  مــی  قــرار  ســنگینی 
اســتفاده قــرار گیرنــد. ولــی در اینجــا بســیاری خطــا مــی کننــد. آنــان بــا داشــتن ایــن 
خصوصیــات از خدمــت بــه دیگــران قصــور مــی ورزنــد. ]353[ آنــان بــه خــود مــی بالنــد 
و مجیــز خــود را گفتــه کــه اگــر فرصــت و مجالــی داشــتم، اگــر شــرایط بــر وفــق مــراد 
می بود، آنگاه می توانستم کارهای عظیم و خوب انجام دهم. ولی آنان فرصت 
را از دســت مــی دهنــد. آنــان بــا کوتــه فکــری، افــراد خســیس را حقیــر مــی شــمارند 
کــه چــرا کــه بــه فقیــران حتــی مقــدار جزیــی کمــک نمــی کننــد در صورتــی کــه مشــکل 
خــود را نمــی بیننــد کــه از اســتعداد خــود اســتفاده نمــی کننــد. آنــان مــی بیننــد کــه او 
بــرای خــودش زندگــی مــی کنــد و اینکــه او مســئول بــکار گیــری بــد از اســتعدادهای 
خویش است. آنان با خود متشکری خود را با کوته فکران قیاس کرده، احساس 
مــی کننــد کــه وضعیــت آنهــا بســی مطلــوب تــر از همســایگان خســیس اســت ولــی 
بایــد بداننــد کــه خــود را فریــب مــی دهنــد. داشــتن خصوصیتهــای بــا اســتفاده تنهــا 
مســئولیت آنــان را افزایــش مــی دهــد. کســانی کــه مالــک عطوفــت و خصوصیــت 
هــای زیــادی هســتند، تحــت التــزام و تعهــد خــدا هســتند تــا آنــان را نــه تنهــا بــرای 
دوســتان خــود بلکــه بــر همــه آنانیکــه نیازمنــد کمــک هســتند ارزانــی دارنــد. امتیــازات 
اجتماعــی جــزو اســتعداد هــا بشــمار رفتــه و بایــد بــرای تاثیرگــذاری همــگان ، عــام 
المنفعــه باشــند. محبتــی کــه دوســتی و صمیمیــت را تنهــا بــرای تعــداد کمــی عرضــه 
نــه خیریتــی  مــی دارد محبــت نیســت بلکــه خودخواهــی اســت. در هــر صــورت 
بــرای جانهــا دارد و نــه خــدا را جــال مــی دهــد. آنانــی کــه اســتعدادهای اربــاب 
خــود را بــدون توســعه و پیشــرفت رهــا مــی کننــد حتــی مقصــر تــر از آنانــی هســتند 
کــه نســبت بــه دیگــران بــه دیــده تحقیــر نــگاه مــی کننــد. بــه آنــان گفتــه خواهــد شــد: 

» شــما خواســته اربــاب خــود را مــی دانســتید ولــی بــه آن عمــل نکردیــد «.
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استعداد ها با بکارگیری رشد می یابند
یک دانه بکار و یک خوشه بچین. موفقیت در اثر خوش اقبالی یا سرنوشت 
پدیــد نمــی آیــد بلکــه مشــیت الهــی اســت، اجــر ایمــان و بصیــرت اســت، و بــا تقــوا 
و پشــتکار حاصــل مــی شــود. خداونــد از مــا مــی خواهــد تــا از هــر عطیــه ای کــه 
داریــم اســتفاده کنیــم و اگــر چنیــن کنیــم عطایــای بزرگتــری را بــرای اســتفاده خواهیــم 
داشــت. او بطــور خــارق العــاده مهــارت و معلوماتــی کــه فاقــد آن هســتیم را بــه مــا 
اعطــا نمــی کنــد بلکــه بــا اســتفاده از آنچــه کــه داریــم بــا مــا کار کــرده تــا هــر اســتعدادی 
را افزایــش داده و تقویــت کنیــم. ]354[ بــا شــور و از خودگذشــتگی بــرای خدمــت بــه 
ســرور کائنــات تــوان مــا افزایــش خواهــد یافــت. در حالــی کــه بــه عنــوان وســایل و 
ابزاری برای کار روح القدس خود را به او تسلیم می سازیم، فیض خدا در ما کار 
مــی کنــد تــا بــرای طبیعــت کهنــه مــا برائــت جویــد تــا بتوانیــم قدرتمندانــه برتمایــات 
طبیعــی و نفســانی غالــب شــده و ُخلــق و خــو و رفتــاری جدیــد در وجودمــان شــکل 
پذیــرد. وقتــی کــه از رهنمودهــای روح اطاعــت نمــوده و آنــرا گرامــی بداریــم، آنــگاه 
ســعه صــدر خواهیــم یافــت تــا تــوان و قــوت او را بیشــتر و بیشــتر دریافــت کــرده و 
متعاقبــاً بیشــتر و بهتــر کار کنیــم. در اینصــورت انــرژی هــای خفتــه و نهفتــه بیــدار مــی 

شــوند و اســتعدادهای فلــج شــده زندگــی تــازه ای خواهنــد یافــت. 
نــدای خــدا پاســخ مــی دهنــد از  بــه فراخــوان و  کارگــران فروتــن کــه مطیعانــه 
دریافــت کمــک الهــی اطمینــان حاصــل مــی کننــد. آنــان بــرای خدمــت فــرا خوانــده 
شده و قدرتهای روحانی و ذهنی تقویت شده و ذهن و قلب را خالص خواهند 
نمــود. بواســطه ایمــان و قــوت شــگفت انگیزخداســت کــه ســبب مــی شــود تــا یــک 
مــرد ضعیــف بتوانــد قــوی بشــود. چگونــه تــاش او نتیجــه پربــاری خواهــد داد؟ او 
کــه در طریقــی متواضعانــه بــا دانشــی کــم شــروع مــی کنــد و مــی گویــد کــه چــه چیــزی 
بلــد اســت در حالــی کــه بــا ســخت کوشــی در پــی بدســت آوردن دانــش بیشــتر 
اســت، بــه مجموعــه خزانــه هــای آســمانی دســت خواهــد یافــت. هــر چــه بیشــتر در 
پــی منتشــر کــردن نــور هدایــت باشــیم نــور بیشــتری خواهیــم یافــت. هــر چــه بیشــتر 
ســعی کنیــم تــا بــا محبــت کام خــدا را بــرای جانهــای دیگــر شــرح بدهیــم، کام و 
گفتــار نافــذ تــر و بـُـرّا تــر خواهــد گردیــد. و هــر چــه بیشــتر دانــش خــود را بــکار بریــم و 

بــه توانایــی هــای خــود عمــل کنیــم دانــش و تــوان بیشــتری خواهیــم یافــت. 
بــاز خواهــد  بخودمــان  آن  العمــل  بشــود عکــس  بــرای مســیح  کــه  هــر تاشــی 
گشــت. اگــر دارایــی هــای خــود را بــرای جــال او بــکار بریــم او بیشــتر بــه مــا خواهــد 
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داد. همانطــور کــه در پــِی آوردن دیگــران بــه ســوی مســیح هســتیم، بــار جانهــای دیگــر 
را در دعاهــا بــر دوش مــی کشــیم – قلبمــان بــا اثــری روح بخــش از فیــض خــدا بــه 
تپــش در خواهــد آمــد – عواطفمــان بــا گرمــِی الهــِی بیشــتری حــرارت خواهــد داد 
– و تمــام زندگــی مســیحیمان واقعــی تــر، مشــتاقانه تــر و پارســا تــر خواهــد گردیــد. 
ارزش انسان در ملکوت بر اساس ]355[ شناخت وی از خدا بر آورد می شود. 
ایــن دانــش، چشــمه ای اســت کــه همــه توانائــی هــا از آن جــاری مــی شــود. خداونــد 
بشــر را خلــق کــرد کــه هــر اســتعداد ذهنــی بتوانــد اســتعداد ذهنــی الهــی بشــود و او 
همیشــه در پــی ایــن اســت کــه ذهــن بشــر را بــا ذهــن و اندیشــه الهــی مرتبــط ســازد. او 
بــه مــا امتیــاز همــکاری بــا مســیح در آشــکارکردن فیــض او بــه جهــان را ارزانــی مــی کنــد 

کــه مــی توانیــم دانــِش افزایــش یافتــِه امــوِر آســمانی را متعاقبــاً دریافــت کنیــم. 
بــا نــگاه کــردن بــه مســیح مــی توانیــم دیــدگاه روشــن تــر و مشــخص تــری از خــدا 
بدست آوریم و با نگاه کردن به او می توانیم تغییر و تحول یابیم. نیکی و محبت 
بــرای همنوعانمــان غریــزه طبیعــی بــرای مــا مــی شــود. مــا شــخصیتی را رشــد مــی 
دهیــم کــه همــکار و همتــای ذات الهــی اســت. بــا رشــد در متشــبه شــدن بــه او، 
ظرفیــت خــود را بــرای شــناخت خــدا افزایــش مــی دهیــم. هــر چــه بیشــتر و بیشــتر 
وارد معاشــرت بــا دنیــای آســمانی شــویم بایــد مداومــاً تــوان خــود را افزایــش دهیــم تــا 

جوهــر دانــش و حکمــت ابــدی را دریافــت کنیــم. ]355[

یک سکه )استعداد(
مردی که یک سکه دریافت کرد » رفت و چاله ای کَند و آنرا پنهان ساخت «.

ایــن مــرد آن کســی بــود کــه کمتریــن عطیــه را داشــت و اســتعداد خــود را رشــد 
نــداد. بــه همــه کســانی کــه احســاس مــی کننــد کــه کوچکــِی موهبــِت آنــان بــه ایشــان 
عــذر و بهانــه مــی دهــد تــا از خدمــت بــرای مســیح شــانه خالــی کننــد، هشــدار داده 
شــده اســت. اگــر مــی توانســتند کارهــای بزرگــی انجــام دهنــد چقــدر مســرورانه آنــرا 
می پذیرفتند ولی بخاطر اینکه می توانند تنها در امور کوچکی خدمت کنند، حس 
مــی کننــد کــه بایــد خــود را از انجــام کارهــای جزئــی مبــرا ســازند. بــا چنیــن حالتــی آنــان 
خطــا مــی کننــد. خداونــد در توزیــع عطایــا شــخصیت را محــک مــی زنــد. مــردی کــه در 
رشــد اســتعدادش غفلت ورزید ثابت کرد که خدمتگزاری بی وفا و نا الیق اســت. 
اگــر حتــی پنــج ســکه نیــز دریافــت مــی کــرد آنــرا ماننــد یــک ســکه دفــن مــی کــرد. عــدم 
اســتفاده از یــک ســکه نشــان مــی دهــد کــه او عطیــه آســمانی را حقیــر شــمرد. ]356[ 
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» اگــر در کارهــای کوچــک درســتکار باشــید در کارهــای بــزرگ نیــز درســتکار 
خواهیــد بــود و اگــر در امــور جزئــی نادرســت باشــید درانجــام وظایــف بــزرگ نیــز 
اغلــب  کوچــک  چیزهــای  اهمیــت   .)10  :16 )لوقــا  بــود «  خواهیــد  نادرســت 
ناچیــز شــمرده مــی شــود زیــرا آنهــا کوچــک هســتند ولــی آن چیزهــای کوچــک نظــم 
دهنــده زندگــی خواهــد بــود. در زندگــی مســیحی در واقــع چیــزی غیــر اساســی و بــی 
اهمیــت و ناچیــز وجــود نــدارد. بنــای شــخصیت در مخاطــره اســت در حالــی کــه مــا 

اهمیــت چیزهــای کوچــک را ناچیــز مــی شــماریم. 
» کســی کــه در چیزهــای کوچــک بــی انصــاف اســت در چیزهــای بــزرگ هــم 
بــا بدعهــدی حتــی در انجــام وظایــف کوچــک، انســان از  بــی انصــاف اســت «. 
خالــق خــود از خدمتــی کــه بــر عهــده او گذاشــته شــده اســت ســرقت مــی کنــد. ایــن 
بدعهــدی بــه او عکــس العمــل نشــان خواهــد داد. او ازاســتحصال فیــض و قــوت 
و نیــروی شــخصیت شکســت مــی خــورد کــه مــی توانــد از طریــق تســلیم شــدن بــه 
خــدا بدســت آیــد. او بــا جــدا زندگــی کــردن خــود از مســیح، تحــت ســیطره شــیطان 
قــرار مــی گیــرد و در کار بــرای مــوالِی خویــش خطــا مــی ورزد. بــه علــت اینکــه او در 
چیــز هــای کوچــک بــا اصــول درســت هدایــت نشــده، او در اطاعــت از خــدا در 
بــاره چیزهــای بــزرگ کــه آنــرا بعنــوان کار خــاص خــود در نظــر گرفتــه، شکســت مــی 
خــورد. نقــص هــای برطــرف نشــده در رابطــه بــا جزییــاِت کوچــِک زندگــی وارد امــور 
مهــم تــر مــی شــود. او بــه آن اصولــی عمــل مــی کنــد کــه بــه آن خــو و عــادت داشــته 
تکــرار مــی شــود و عادتهــا از خصوصیــات و  پــس کارهــا از روی عــادت  اســت. 
صفــات تکــرار مــی شــوند. و بــا شــخصیت و صفــات اســت کــه سرنوشــت مــا بــرای 

زمــان و بــرای ابدیــت قطعــی شــده اســت. 
تنهــا بــا خــوش عهــدی در چیزهــای کوچــک اســت کــه جــان مــی توانــد آموختــه 
شــود تــا بــا راســتی و صداقــت تحــت مســئولیت هــای بزرگتــر عمــل کنــد. خداونــد، 
دانیــال و رفقــای او را بــا مــردان بــزرگ بابــل ارتبــاط داد تــا ایــن مــردان ُمشــرک بتواننــد 
بایــد  دانیــال  پرســت،  بــت  قــوم  میانــه  در  بشــوند.  آشــنا  حقیقــی  دیــن  اصــول  بــا 
شــخصیت و ذات خــدا را معرفــی مــی کــرد. او چطورمــی توانســت شایســته چنیــن 
مقــام عظمایــی بشــود کــه مــورد احتــرام و اعتمــاد قــرار گیــرد؟ ایــن خــوش عهــدی 
او در چیزهــای کوچــک بــود کــه بــه همــه زندگــی او چهــره بخشــید. او خــدا را در 
کوچکترین وظایف حرمت داد و خداوند با او همکاری کرد. خداوند به دانیال و 
همراهانــش ]357[ » چنــان درک و فهمــی بخشــید کــه ایشــان توانســتند تمــام علــوم 
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و حکمــت آن زمــان را بیاموزنــد. از ایــن گذشــته بــه دانیــال توانایــی تعبیــر خوابهــا و 
رویاهــا را نیــز عطــا فرمــود « )دانیــال ۱: ۱7(. 

همانگونــه کــه خــدا دانیــال را فــرا خوانــد تــا شــاهدی بــرای او در بابــل باشــد، 
همینطــور نیــز او مــا را فــرا مــی خوانــد تــا شــاهدان او در جهــان امــروز باشــیم. او در 
کوچکتریــن و همچنیــن بزرگتریــن امــور زندگــی از مــا مــی خواهــد تــا بــه انســان هــا 

اصــول ملکوتــش را آشــکار نمائیــم. 
مســیح در دوران زندگیــش بــر روی زمیــن درســی را بمنظــور دقــت بــه چیزهــای 
کــرد.  مــی  ســنگینی  جانــش  بــر  دایمــاً  رهایــی  بــزرگ  کار  داد.  تعلیــم  کوچــک 
بــه  بــود، فشــاِر همــه انرژیهــای ذهــن و جســم  همچنانکــه در حــال تعلیــم و شــفا 
بــه چیزهــای کوچــک و جزئــی  او  ایــن حــال  بــا  بــود،  منتهــای درجــه خــود رســیده 
در زندگــی و طبیعــت توجــه مــی نمــود. آموزنــده تریــن درســهای او آنهایــی بودنــد 
کــه بــا ســاده تریــن چیزهــای طبیعــت، ]358[ حقیقتهــای بــزرگ ملکــوت خــدا را بــه 
تصویرمــی کشــید. او از نیازهــای متواضعانــه خدمتگــزاران خویــش مضایقــه ننمــود. 
گوشــهای او هــر صــدای نیازمنــدی را مــی شــنید. وقتــی کــه آن زن بیمــار و رنجــور بــا 
ایمــان و اعتمــاد در میانــه جمعیــت ردای او را لمــس کــرد، او هشــیار بــود و بــه آن 
واکنــش نشــان داد. وقتــی کــه او دختــر یاریــوس را از مــرگ قیــام داد بــه والدینــش 
یــادآوری کــرد کــه او بایــد چیــزی بخــورد. وقتــی کــه بــا قــدرِت مطلــِق خویــش از قبــر 
برخاســت، او گلـّـه خویــش را مامــت نکــرد و بــا احتیــاط کََفــن را در جــای مناســبی 

قــرار داد – همــان جایــی کــه او را خوابانیــده بودنــد.
کاری کــه بــه عنــوان فــردی مســیحی از مــا خواســته شــده، همــکاری بــا بــرای 
نجــات جانهاســت. ایــن همــان کاری اســت کــه مــا بــا او عهــد و پیمــان بســته ایــم 
تــا آنــرا انجــام دهیــم. غفلــت و اهمــال از کار، اثبــاِت بــی وفایــی نســبت بــه مســیح 
اســت. ولــی بــه منظــور انجــام ایــن کار بایــد او را بــه عنــوان الگــوی وفــاداری و ایمــان 
و وظیفــه شناســی در توجــه بــه چیزهــای کوچــک پیــروی کنیــم. ایــن راِز توفیــق در 

هــر مســیر از تــاش و تاثیرگــذارِی مســیحیان اســت. 
خداونــد از امــت خویــش مــی خواهــد تــا بــه باالتریــن قلــه دســت یابیــم تــا اینکــه او 
را با توانائی هایی که به ما ارزانی داشــته جال دهیم. به واســطه فیض خدا، همه 
تمهیــدات آمــاده شــده اســت تــا آشــکار کنــد کــه نقشــه و عملکــرد مــا از مادیگرایــان 
دنیــوی بهتــر اســت. مــا بایــد برتــری خــود را در هــوش و فهــم و مهــارت و دانــش نشــان 
دهیم، زیرا ما به خدا ایمان داریم و با قدرت او بر قلب های بشری کار می کنیم.
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ولــی آنانــی کــه موهبــت عطایــای زیــادی را کســب نکــرده انــد لزومــی نــدارد تــا 
نــا امیــد و دلســرد شــوند. آنــان بایــد از هــر آنچــه کــه دارنــد بــا ایمــان اســتفاده و از آن 
نگهــداری و پاســداری کننــد و نقــاط ضعــِف خصوصیــات خــود را جســتجو کــرده تــا 
بــا فیــض الهــی آنــرا تقویــت کننــد. در هــر کــردار در زندگــی بایــد ایمــان را بــا وفــاداری 
بهــم بیامیزیــم وآنــرا پــرورش دهیــم؛ آن صفاتــی کــه مــا را قــادر خواهــد ســاخت تــا 

کار را کامــل کنیــم. 
باید با عزم راسخ بر عادتهاِی بیهودۀ بی مباالتی چیره شویم. ]359[ 

انجــام  بــرای  کافــی  ای  بهانــه  فراموشــی  ادعــای  کــه  کننــد  مــی  فکــر  بســیاری 
خطاهــای فاحــش اســت. ولــی آیــا آنهــا و نیــز دیگــران دارای هــوش ذهنــی نیســتند؟ 
پــس بایــد ذهــن هــای خــود را منضبــط ســازند تــا حافظــه بــکار بیفتــد. فرامــوش کــردن 
گنــاه اســت، گنــاه بــی دقتــی و مســامحه کاری اســت. اگــر خــود را بــه غفلــت و 
اهمــال کاری عــادت دهیــد از رســتگاری جــان خــود غافــل شــده ایــد و ســرانجام 

خواهیــد یافــت کــه بــرای ملکــوت خــدا آمــاده نیســتید. 
بــا  بایــد  دیــن  آورده شــود.  در چیزهــای کوچــک  بایــد  بــزرگ  و  عالــی  حقایــق 
تکالیــف کوچــک روزانــه زندگــی اعمــال شــود. تحصیــات عالــی و یافتــن مهــارت 

از مفاهیــِم کام خداســت.  اطاعــت  انســانی هماننــد  هــر  بــرای 
بخاطــر اینکــه بعضــی افــراد مســتقیماً در برخــی کارهــای مذهبــی مرتبــط نیســتند 
بســیاری احســاس مــی کننــد کــه زندگــی آنــان بــا اســتفاده و بــی فایــده اســت و فکــر 
مــی کننــد کــه هیــچ کاری بــرای پیشــبرد کار ملکــوت خــدا انجــام نمــی دهنــد. امــا ایــن 
اشــتباه اســت. شــغل و حرفــه ای کــه االن آنــرا انجــام مــی دهیــد نیــز مهــم اســت و 
بایــد یــک نفــر آنــرا انجــام بدهــد و بدیــن خاطــر نبایــد خــود را مقصــر بدانیــد کــه چــرا 
کار مذهبــی نمــی کنیــد. ولــی بــا کار صادقانــه خــود مذهــب مســیح را انجــام مــی 
دهیــد کــه همانــا درســتکاری و صداقــت اســت. بنابرایــن از وظایــف محقــر نبایــد 
چشــم پوشــی شــود. هر کار صادقانه ای برکت اســت و خوش عهدی در کار می 

توانــد ماننــد کارآمــوزی بــرای مســئولیت هــای بزرگترباشــد. 
هــر کاری هــر چقــدر هــم انــدک بــرای خــدا کــرده شــود، بــا تســلیم کامــل نفــس 
بــرای او بــه عنــوان بزرگتریــن خدمــت قابــل پذیــرش اســت. هیــچ پیشکشــی کــه بــا 

رغبــت و از جــان و دل ارائــه شــود، کوچــک نیســت.
هــر کجــا کــه باشــیم مســیح بــه مــا فرمــان مــی دهــد تــا وظیفــه ای را کــه بــه عهــده 
مــی گیریــم ُمعــرف او باشــد. اگــر در خانــه اســت بــا رغبــت و شــوق آنــرا انجــام دهیــد 
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تــا خانــه را مکانــی دلپســند کنیــد. اگــر مــادر هســتید کــودکان خــود را بــرای مســیح 
یــک  کــه  بــرای خداســت، همانطــور  نیــک  ایــن کاری  کــه  براســتی  کنیــد.  تربیــت 
واعــظ در منبــر چنیــن مــی کنــد. اگــر وظیفــه شــما در آشــپزخانه اســت، بدنبــال ایــن 
باشــید کــه آشــپز خــوب و کاملــی باشــید. غــذا را طــوری آمــاده کنیــد کــه بهداشــتی و 
مغــذی و اشــتها آور باشــد. و همانطــور کــه بهتریــن مــواد را بــرای درســت کــردن غــذا 
بــکار مــی بریــد بیــاد داشــته باشــید کــه شــما بایــد بــه ذهــن خــود نیــز بهتریــن غــذای 
فکــر را بدهیــد. اگــر ایــن کار شماســت تــا در زمیــن کشــاورزی کنیــد، یــا در هــر کار و 
تجارتــی خــود را مشــغول کنیــد، در وظیفــه کنونــی خــود توفیــق حاصــل کنیــد. ]360[ 
فکر خود را در کار بگذارید. در همه کارهایتان معرف مسیح باشید. چنان کنید 

کــه او در موقعیــت شــما چنیــن مــی کــرد. 
هر چقدر که استعداد شما کوچک باشد خدا جایی برای شکوفایی آن دارد. 
اگــر آن اســتعداد بطورخردمندانــه بکارگرفتــه شــود، کار تعیــن شــده بــه نحــو احســن 
انجــام خواهــد شــد. بــا وفــاداری و خــوش عهــدی، بایــد بــرای مســئولیتهای کوچــک 
برنامــه ریــزی کنیــم و خــدا بــا برنامــه ای کــه بــرای مــا دارد آن کار را توســعه خواهــد 
داد. ایــن کارهــای کوچــک، ارزشــمند تریــن تاثیــر را در کار او خواهنــد داشــت. 
نــخ ظریــف از  بــا گذشــتن  ابــزاری کوچــک هســتند، ولــی  نــخ و ســوزن  گرچــه 
سوراِخ کوچِک سوزن است که جامه های فاخر دوخته می شود. همه کارهای 
روزانه به رشــد مســیحیان کمک خواهد کرد. و نگریســتن و پیروی از مســیح ادامه 
خواهــد یافــت. محبــت بــه مســیح در انجــام وظایــف، نیــروی حیاتــی خواهــد داد. 
پــس از طریــق اســتفاده درســت از اســتعدادهایمان مــی توانیــم خــود را بــا زنجیــر 
طایــی بــه جهــان مــاوراء پیونــد دهیــم. ایــن تطهیــر واقعــی اســت کــه شــامل عملکــرد 
روزانــه بــه وظایــف از روی مســرت و خوشــی در اطاعــت کامــل بــه اراده خداســت. 
ولــی بســیاری از مســیحیان در انتظــار مســئولیتهای بــزرگ هســتند. آنــان بدلیــل 
اینکــه نمــی تواننــد جایــی بــه انــدازه کافــی بــزرگ بیابنــد تــا جــاه طلبــی هــای خــود را 
اغنا کنند، از اجرای وفادارانه به وظایف معمولی زندگی قصور کرده و شکســت 
مــی خورنــد. کارهــای کوچــک و معمولــی بنظرشــان جالــب نبــوده و کســل کننــده 
هســتند. آنــان هــر روزه فرصــت هــا را از دســت مــی دهنــد بــرای اینکــه نشــان دهنــد 
بــه خــدا وفادارنــد. در حالــی کــه منتظــر بعضــی کارهــای بــزرگ هســتند، زندگــی 
بســرعت مــی گــذرد و از دســت مــی رود و اهــداف آن انجــام نشــده، بالنتیجــه کار 

آن کامــل نمــی شــود. ]360[
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بازگرداندن سکه ها )استعدادها(
» پــس از مدتــی طوالنــی اربــاب از ســفر برگشــت و خدمتگــزاران خــود را بــرای 
فــرا خوانــد «. وقتــی خداونــد از خدمتگــزاران خــود حســاب  پــس دادن حســاب 
بخواهــد، بــاز پــس دادن هــر حســاب بــه دقــت موشــکافی خواهــد شــد. کار انجــام 

شــده، خصوصیــات کارگــر را آشــکار مــی کنــد. 
کســانی که پنج ســکه و دو ســکه دریافت کرده بودند، حســاب خود را با ســود 

افزوده آن پس دادند. ]361[
آن  آنــان،  اســتعدادهای  نخواســتند.  خــود  بــرای  آنــان چیــزی  بــا چنیــن کاری 
یافتنــد  دیگــری  اســتعدادهای  آنــان  بــود.  شــده  داده  آنــان  بــه  کــه  بــود  چیزهایــی 
آنــان مــی بیننــد کــه تنهــا  بــود.  بــدون ســرمایه گــذاری هیــچ عایــدی نخواهــد  ولــی 
وظیفــه خــود را انجــام داده انــد. ســرمایه از آِن خــدا بــود و ســود و رشــد آن نیــز از آن 
خداســت. اگــر منجــی محبــت و فیــض خــود را بــه آنــان ارزانــی نداشــته بــود، آنــان 

بــرای جاودانگــی و آخــرت ورشکســت مــی شــدند. 
اجــر  و  گردیــده  خشــنود  بازیافــت  را  خــود  هــای  ســکه  اربــاب،  وقتیکــه  ولــی 
کارگــران را داد، گوئــی کــه آنــان شایســته آن بودنــد. ســیمای او مملــو از خوشــی و 
مســرت و رضامنــدی بــود. او چنــان سرشــار از شــادی بــود کــه مــی توانســت بــه آنــان 
برکــت ارزانــی دارد. او بــرای هــر خدمــت و هــر از خــود گذشــتگی کــه از خــود نشــان 
دادنــد بــه آنــان پــاداش مــی دهــد. نــه بخاطــر اینکــه او بــه آنــان مدیــون اســت، بلکــه 

بخاطــر اینکــه قلــب او سرشــار از محبــت و رافــت اســت. 
» اربابــش بــه او گفــت آفریــن، تــو خدمتگــزار خــوب و بــا وفایــی هســتی. چــون 
در ایــن مبلــغ کــم، امانــت خــود را نشــان دادی حــاال مبلــغ بیشــتری بــه تــو مــی دهــم. 

بیــا و در شــادی مــن شــریک شــو «. 
ایــن صداقــت و وفــاداری نســبت بــه خداســت. آن خدمــت عاشــقانه ای کــه 
تایید الهی را به ارمغان می آورد. هر خواسته روح القدس، انسان را به نیکوئی و 
به خدا هدایت می کند که در کتابهای آسمانی ثبت گردیده است و در روز بزرگ 
خــدا، کارگــران بواســطه کســی کــه او آنــان را خلــق کــرده تحســین خواهنــد گردیــد. 
او،  ملکــوت  در  کــه  وارد خواهنــد شــد، همانطــور  بــه خوشــی خداونــد  آنــان 
کســانی را مــی بیننــد کــه بــه واســطه همیــاری رســتگار شــده انــد. و آنــان رجحــان 
خواهند داشت تا در کار او در آنجا شرکت کنند، زیرا شایستگی خود را بخاطر 
مشــارکت در کار او در اینجــا بدســت آوردنــد. چیــزی کــه در آســمان خواهیــم شــد 
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انعکاس آن چیزی است که االن هستیم، در خصلت ها و درخدمت مقدسانه. 
مســیح در باره خود گفت: » فرزند انســان آمد تا خدمت کند و نه اینکه خدمت 
ببینــد « )متــی ۲0: ۲٨(. ایــن کار او هــم در زمیــن بــود و هــم در آســمان. و اجــر مــا 
بــرای کار بــا مســیح در ایــن جهــان قــوت عظیمتــر و امتیــاز وســیعتری از کار بــا او در 

جهانــی اســت کــه در انتظــار آن هســتیم. ]362[
» آنــگاه فــرد آخــر بــا یــک ســکه جلــو آمــد و گفــت ای آقــا مــی دانســتم کــه شــما 
آنقــدر مــرد ســختگیری هســتید کــه حتــی از زمینــی کــه چیــزی در آن نکاشــته ایــد 
انتظــار محصــول داریــد. پــس از ترســم پولتــان را زیــر ســنگ مخفــی کــردم تــا مبــادا از 

دســت بــرود. بفرماییــد ایــن هــم پــول شــما «.
از اینــرو انســانها بخاطــر غفلــت و اهمــال از عطایــای خــدا عــذر و بهانــه مــی 
آورند. آنان به خدا مانند فردی سختگیر و ستمگر نگاه می کنند که خطاهایشان 
را جســتجو مــی کنــد تــا آنــان را داوری کنــد. آنــان او را مطالبــه کننــده ای جبــار مــی 
بینند که هرگز چیزی نداده و به دروگری تشــبیه می کنند که هرگز نکاشــته اســت 

ولــی طلــب محصــول مــی کنــد. 
بسیاری وجود دارند که در قلبهایشان به خدا به مانند اربابی سختگیر حمله 
مــی کننــد زیــرا او دارایــی آنــان را در خدمتشــان مطالبــه مــی کنــد. ولــی آیــا مــی توانیــم 
بــرای خــدا چیــزی بیاوریــم کــه متعلــق بــه او نیســت؟ داود مــی گویــد » همــه چیــز از 
طــرف او آمــده اســت و از چیزهایــی کــه متعلــق باوســت را بــاو بــاز مــی گردانیــم « 
)اول تواریــخ ۲۹: ۱4(. همــه چیــز متعلــق بــه خداســت نــه تنهــا بواســطه خلقــت 
بلکــه بــا رهایــی. همــه برکاتــی کــه در ایــن زندگــی کنونــی و اخــروی بــه مــا واگــذار 
شــده بــا صلیــب جلجتــا ُمهــر تاییــد خــورده اســت. بنابــر ایــن اتهامــی کــه خــدا اربــاِب 
کــه نکاشــته، غلــط اســت.  مــی خواهــد چیــزی را درو کنــد  ســختگیری اســت و 
اربـــاب اتهـــام خدمتـــکار نابـــکار خـــود را حاشـــا نکـــرد و غیـــر منصفانـــه نخوانـــد، 
ولـــی از اصـــول خـــودش اســـتفاده کـــرد و بـــه او نشـــان داد کـــه رفتـــار و انجـــام کار 
بـــوده و عـــذرو بهانـــه ای قابـــل پذیـــرش نیســـت. روش هـــا و وســـایل  او بیهـــوده 
کار آمـــاده شـــده بـــود کـــه بـــه موجـــب آن اســـتعداد مـــی توانســـت در جهـــت منافـــع 
مالـــک آن رشـــد و ترقـــی یابـــد. او گفـــت »  ای آدم تنبـــل و بیهـــوده اگـــر تـــو مـــی 
دانســـتی کـــه مـــن آنقـــدر ســـختگیرم کـــه حتـــی از زمینـــی کـــه چیـــزی در آن نکاشـــته 
ام انتظـــار محصـــول دارم پـــس چـــرا پولـــم را الاقـــل نـــزد صرافـــان نگذاشـــتی تـــا بهـــره 

اش را بگیـــرم  «. 
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پــدر آســمانی مــا از آن توانایــی کــه بــه مــا داده نــه کــم مــی خواهــد و نــه اینکــه زیــاد 
طلــب مــی کنــد. او بــاری بــر دوش خدمتگــزاران خــود نمــی گــذارد کــه نتواننــد آنــرا 
حمــل کننــد. » خداونــد از سرشــت و فطــرت مــا آگاه اســت و مــی دانــد کــه خــاک 
هســتیم « )مزامیــر ۱03: ۱4(. بــه واســطه فیــض الهــی، تمامــی چیزهایــی کــه او از 

مــا مــی خواهــد را مــی توانیــم ارائــه کنیــم. 
» امــا اگــر کســی ندانســته عمــل خافــی انجــام دهــد کمتــر مجــازات خواهــد 
از  نیــز  بیشــتری  بازخواســت  شــود  ســپرده  بزرگتــری  مســئولیت  کــه  هــر  بــه  شــد. 
او بعمــل خواهــد آمــد و نــزد هــر کــه امانــت بیشــتری گذاشــته شــود مطالبــه ]363[ 
بیشــتری نیــز خواهــد شــد « )لوقــا ۱۲: 4٨(. مــا مــی توانیــم بطــور فــردی مســئولیت 
انجــام کاری کوچــک تــر از آنچــه کــه توانایــی انجــام آنــرا داریــم بپذیریــم. خداونــد بــا 
دقــت هــر احتمالــی را بــرای خدمــت مــی ســنجد. توانائیهــای بــکار بــرده نشــده و 
توانائیهــای رشــد کــرده، بــه یــک انــدازه بــه حســاب آورده مــی شــود. خداونــد بــرای 
اســتفاده مناســب و درســت اســتعداهایمان، مــا را مســئول و پاســخگو خواهــد 
شــناخت. مــا مــی توانیــم مطابــق بــا آنچــه کــه بایــد انجــام مــی دادیــم داوری شــویم 
ولــی انجــام ندادیــم زیــرا تــوان خــود را بــرای جــال خــدا بــکار نبردیــم. حتــی اگــر جــان 
بهــره ای  از آن  کــه » داشــتیم « ولــی  بایــد درک کنیــم  از دســت ندهیــم  خــود را 

نبردیــم و ایــن زیــان ابــدی خواهــد بــود. 
ولــی وقتــی خــود را بطــور کامــل وقــف خــدا کنیــم و در کار خــود رهنمودهــای 
او را دنبــال کنیــم، او خــود را بــرای انجــام آن مســئول خواهــد دانســت. بنابرایــن او 
نمــی خواهــد مــا نگــران باشــیم کــه آیــا موفــق مــی شــویم یــا نــه و بایــد بــه تاشــهایمان 
صادقانــه ادامــه بدهیــم. حتــی یکبــار هــم نبایــد فکــر کنیــم کــه شکســت خــورده ایــم. 

مــا بایــد بــا کســی کــه شکســت را نمــی شناســد همــکاری کنیــم. 
مــا نبایــد از ضعــف و ناتوانــی خــود صحبــت کنیــم. ایــن بــی اعتمــادی آشــکار بــه 
خدا و کام اوست. وقتی که به خاطر باِر مسئولیت گله می کنیم یا از مسئولیت 
هایــی کــه او بــر دوشــمان گــذارده طفــره مــی رویــم، در واقــع مــی گوئیــم کــه او اربــاب 

ســختگیری اســت کــه طالــب کاری اســت کــه تــوان انجــام آنــرا بــه مــا نــداده اســت. 
مــا اغلــب ناچــار مــی شــویم تــا روح خدمتگــزاری سســت و کاهــل را فروتنــی و 
تواضــع بخوانیــم. ولــی افتادگــی و فروتنــی حقیقــی کامــاً متفــاوت اســت. آراســته 
شــدن بــا افتادگــی و تواضــع بدیــن معنــی نیســت کــه کــم هــوش و کــم خــرد بــوده و 
در اهــداف نــاکارا باشــیم و در زندگــی خــود بــزدل بــوده و از پذیرفتــن بارهــا اجتنــاب 
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بــه  بــا تــوکل کــردن  کنیــم، مبــادا کــه در توفیــق شکســت بخوریــم. تواضــع واقعــی 
قــوت او اهــداف خــدا را کامــل مــی کنــد. 

خداوند با کسی کار می کند که » بخواهد « و اراده داشته باشد. او گاهی 
اوقــات حقیرتریــن ابــزار هــا و وســایل را بــرای کارهــای عظیــم انتخــاب مــی کنــد زیــرا 
]364[ کــه قــدرت او از طریــق ضعــف انســان آشــکار شــده اســت. مــا بــا معیــار و 

اســتاندارد خــود یــک چیــز را کوچــک و یــک چیــز را بــزرگ مــی نامیــم. امــا ســنجش 
خــدا بــر اســاس قواعــد مــا نیســت. قــرار نیســت آنچــه کــه در نظــر مــا بــزرگ اســت 
در نظــر خــدا هــم بــزرگ باشــد و آنچیــزی کــه بــه چشــم مــا کوچــک مــی آیــد، خــدا نیــز 
آنــرا کوچــک بشــمارد. ایــن بعهــده مــا نیســت تــا بــر اســتعدادهایمان قضــاوت کنیــم 
و یــا کارمــان را خــود انتخــاب کنیــم. مــا بایــد بارهایــی را برداریــم کــه خــدا تعیــن نمــوده 
است و آنها را بخاطر او حمل کنیم و اگر حس کردیم که ازعهده آن بر نمی آییم، 
باید به خدا بگوئیم. با خوش قلبی و خدمت ما، خداوند حرمت داده می شود. 
او خشــنود مــی شــود وقتــی کــه وظایــف خــود را بــا سپاســگزاری بعهــده مــی گیریــم و 
مــا نیزخوشــحال مــی شــویم از اینکــه شایســته و الیــق شــدیم تــا بــا او کار کنیــم. ]364[

سکه )استعداد( باز پس گرفته شد
بــه آن کســی  و  بگیریــد  را  مــرد  ایــن  پــول  بــود: »   ایــن  حکــم خدمتــکار کاهــل 
بدهید که ده ســکه دارد  «. در اینجا بعنوان اجر کارگر وفادار نه تنها اجر داوری 
نهایی بلکه مرحله تدریجی مجازات در این زندگی نشان داده شده است. مانند 
طبیعــت و همچنیــن در جهــان روحانــی هــر توانــی کــه بکاربــرده نشــود، زوال خواهــد 
یافــت. فعالیــت، قانــون زندگــی اســت – و بیهودگــی و تنبلــی، مــرگ اســت. » در 
واقــع روح القــدس بوســیله هــر یــک از مــا قــدرت خــدا را جلــوه گــر مــی ســازد تــا 
از ایــن راه کلیســا را تقویــت نمایــد « )اول قرنتیــان 12: 7(. کســی کــه کار خــود 
افــزوده خواهــد شــد.  بــکار مــی گیــرد عطایایــش  بــه دیگــران  بــرای برکــت دادن  را 
کســانی کــه بــه خــود خدمــت مــی کننــد نُقصــان یافتــه و نهایتــاً کار از آنــان گرفتــه 
مــی شــود. کســی کــه از ســود دادن نســبت بــه آنچــه کــه دریافــت کــرده ســر بــاز مــی 
زنــد، ســرانجام خواهــد یافــت کــه هیــچ چیــز نــدارد. او بــه مرحلــه ای قانــع اســت کــه 

مطمئنــاً تنــزل یافتــه و نهایتــاً اســتعدادهای جــان را ویــران مــی ســازد.
همــه بایــد بداننــد کــه در خودخواهــی نمــی تواننــد زندگــی کننــد و بــا خدمــت بــه 
خــود نیــز نمــی تواننــد وارد خوشــی خــدای خــود شــوند. آنــان نمــی تواننــد در خوشــی 
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]365[ بارگاههــای  آنــان شایســته و الیــق  محبــت غیرخودخواهانــه شــرکت کننــد. 
آســمانی نخواهنــد شــد. آنــان نمــی تواننــد قــدر فضــای خالــص محبتــی را بداننــد کــه 
آســمان را پــر کــرده اســت. صداهــای فرشــتگان و موســیقی چنــگ نمــی توانــد آنــان 
را قانــع نمایــد. در ذهــِن آنــان درک و شــناخت آســمان بیــش از یــک معمــا نیســت. 
بــی  انــد، آنانــی کــه  بــرای مســیح کار نکــرده  بــزرگ داوری کســانی کــه  در روز 
مقصــد و هــدف بــه راه خــود رفتــه انــد و مســئولیتی تقبــل نکــرده انــد و بخودشــان 
فکــر مــی کننــد و خــود را خشــنود مــی ســازند در محکمــه در جایــی قــرار خواهنــد 

گرفــت کــه شــریر قــرار دارد. محکومیــت آنــان مشــابه خواهــد بــود. 
بســیاری کــه اقــرار کــرده کــه مســیحی انــد از خواســته خــدا غفلــت مــی ورزنــد. 
و بــا ایــن حــال احســاس نمــی کننــد کــه هیــچ چیــز اشــتباهی وجــود نــدارد. آنــان مــی 
داننــد کــه کفــر گویــان، قاتــان و زنــاکاران شایســته مجازاتنــد. امــا آنــان از خدمــات 
مذهبــی لــذت مــی برنــد. آنــان دوســت دارنــد تــا موعظــه انجیــل را بشــنوند و بنابــر 
این خیال می کنند که مســیحی اند. گرچه زندگی خود را صرف توجه و مراقبت 
ازخــود کــرده انــد، ولــی زمانــی کــه ماننــد خدمتگــزار بــی وفــای حکایــت حکــم خــود را 
بشــنوند شــگفت زده خواهنــد شــد کــه مــی گویــد: » ســکه را از او بگیریــد «. آنــان 
ماننــد یهودیــان در لــذت از برکاتشــان بــه خطــا رفتنــد زیــرا کــه بایــد از آن بــرکات در 

راه خــدا و بــرای بنــدگان خــدا اســتفاده مــی کردنــد. 
بســیاری از کســانی کــه از تاشــها و فعالیــت هــای مســیحی اعتــذار نمودنــد 
ادعــا مــی کننــد کــه درانجــام کار ناتــوان هســتند. ولــی آیــا خــدا آنــان را ناتــوان ســاخته 
بــا  و  ایجــاد گردیــده  بــودن خودشــان  بــا غیرفعــال  ناتوانــی  ایــن  نــه هرگــز!  اســت؟ 
انتخــاب عمــدی خودشــان دائمــی شــده اســت. هــم اکنــون آنــان نتیجــه محکومیــت 
را درک مــی کننــد: » ســکه را از او بگیریــد «. عــدم اســتفاده از اســتعداد هــا، روح 
القــدس را کــه تنهــا نــور هدایــت اســت، از آنــان خواهــد رانــد. محکومیــت او چنیــن 
بــود: » حــاال ایــن خدمتگــزار را کــه بــدرد هیــچ کاری نمیخــورد بگیریــد و در تاریکــی 

بیندازیــد تــا در آنجــا از شــدت گریــه دندانهایــش را برهــم بفشــارد «. 
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۲6
دوستان مباشر 

ناصالح
این فصل بر اساس کتاب لوقا 16: 1-9 تدوین گردیده است.

آمدن مسیح با اوج دنیا پرستی مصادف و مقارن بود. انسانها ابدیت را فرع 
و مادیگرایی را اصل کرده بودند ... آنان جای ظاهر و باطن را اشتباه می دیدند. 
آنــان بــا ایمــان، بــه جهــان نادیــده نظــر نمــی کردنــد. شــیطان بــه آنــان چیزهایــی را از 
زندگــی جــذاب و دلربــا معرفــی کــرده بــود و آنــان بــه وسوســه هــای او توجــه نمودنــد. 
پــی شکســتن  در  او  دهــد.  تغییــر  را  امــور  ایــن  ترتیــب  و  نظــم  تــا  آمــد  مســیح 
طلســمی بود که انســان بوســیله آن شــیفته و بدام آن افتاده بود. او در تعالیم وی 
در پــی تعدیــل ادعاهــای آســمان و زمیــن بــود تــا افــکار انســان را از حــال بــه آینــده 
عــوض کنــد. در عــوِض پیــروی از چیزهــای دنیــوی، او آنــان را فــرا خوانــد تــا خــود را 

بــرای ابدیــت آمــاده کننــد. 
او گفــت: » مــرد ثروتمنــدی مباشــری داشــت کــه بــه حســاب دارایــی هــای او 
رســیدگی مــی کــرد. امــا بــه او خبــر رســید کــه مباشــرش در امــوال او خیانــت مــی 
کنــد «. مــرد ثروتمنــد دارایــی خــود را بــه دســتان ایــن خدمتگــزار ســپرده بــود ولــی 
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خدمتگــزار وفــادار نبــود و اربــاب متقاعــد شــده بــود کــه ]367[ مرتبــاً از او ســرقت 
نــدارد و  نــگاه  ایــن در خدمــت  از  بیــش  او را  تــا  بــود  مــی شــود. او مصمــم شــده 
درخواســت کــرد تــا بــه حســابهایش رســیدگی شــود. و بــه او گفــت » شــنیده ام کــه 
امــوال مــرا حیــف و میــل مــی کنــی پــس هــر چــه زودتــر حســابهایت را ببنــد چــون از 

کار برکنــار هســتی «.
بــا دورنمایــی از اینکــه از کار برکنــار مــی شــود، مباشــر دیــد کــه ســه راه در پیــش 
روی اوســت. او یــا بایــد کارگــری کنــد، یــا گدایــی کنــد و یــا گرســنگی بکشــد. و بــا 
خــودش گفــت » حــاال چــه کنــم؟ وقتــی از اینــکار برکنــار شــدم نــه قــدرت بیــل زدن 
دارم و نــه غــرورم اجــازه مــی دهــد تــا گدایــی کنــم. فهمیــدم چــه کنــم. بایــد کاری کنــم 
کــه وقتــی از اینجــا میــروم دوســتان زیــادی داشــته باشــم تــا از مــن نگهــداری کننــد. 
پــس هــر یــک از بدهــکاران اربــاب خــود را فراخوانــد و بــا ایشــان گفتگــو کــرد. از 
اولــی پرســید چقــدر بــه اربــاب مــن بدهــکار هســتی؟ جــواب داد صــد حلــب روغــن 
زیتــون. مباشــر گفــت درســت اســت ایــن هــم قبضــی اســت کــه امضــا کــرده ای. 
پاره اش کن و در یک قبض دیگر بنویس پنجاه حلب. از دیگری پرسید تو چقدر 
بدهــکاری؟ جــواب داد صــد خــروار گنــدم. بــه او گفــت قبــض خــود را بگیــر و بجــای 

آن بنویــس هشــتاد خــروار «. 
ایــن خدمتگــزار بــی انصــاف دیگــران را در نادرســتی خــود شــریک کــرد. او ســر 
اربــاب خــود را بــه نفــع آنــان کاه گذاشــت و بــا پذیــرش ایــن امتیــاز، دیگــران خــود را 

متعهــد ســاختند تــا او را بــه عنــوان دوســت در خانــه خــود بپذیرنــد. 
» آن مــرد ثروتمنــد زیرکــِی مباشــِر خائــن خــود را تحســین کــرد «. مــرد دنیــوی و 
مالپرســت، هوشــیاری مــردی کــه ســرش را کاه گذاشــته بــود ســتود. ولــی ســتایش 

مــرد ثروتمنــد تحســین خــدا نبــود. 
مســیح مباشــر بی انصاف را تحســین نکرد ولی از اتفاقات جاری بهره جســت 
و ایــن حکایــت را بــه تصویــر کشــید. مســیح گفــت » مــال خــود را در راه درســت 
بــکار گیریــد تــا دوســتان بیابیــد. آنــگاه وقتــی مالتــان از میــان بــرود خانــه ای در آخــرت 

خواهیــد داشــت «. ]368[
مســیح بخاطــر همنشــینی بــا باجگیــران و گناهــکاران، توســط فریســیان مــورد 
نکوهــش قــرار گرفتــه بــود. ولــی عاقــه او نســبت بــه ایشــان کــم نشــد و حتــی تــاش 
خــود را بــرای آنــان متوقــف نکــرد. او دیــد کــه بکارگیــری یهودیــان بــرای انتقــال پیــام 
محبــت آمیــز خــدا آزمونــی بــرای ایشــان گردیــده اســت. آنــان بــا اغواهــای شــیطانی 
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محاصــره شــده بودنــد. اولیــن قــدم اشــتباه، آســان بنظــر مــی رســید در حالــی کــه 
غلتیــدن در سراشــیبی تنــد گنــاه، یهودیــان را بــه ناراســتی و تبــه کاری عظیمتــری 
هدایــت کــرد. مســیح بــا هــر وســیله ای در پــی فائــق شــدن بــر آنــان بمنظــور نائــل 
او در ذهــن  کــه  بــود. هدفــی  تــر  اصــول شــریف  و  تــر  عالــی  اهــداف  بــر  گردیــدن 
داشــت، داســتان مباشــر ناخلــف بــود. در میــان باجگیــران و مامــوران اخــذ مالیــات، 
مــوارد اینچنینــی زیــاد بــود کــه در حکایــت تعریــف شــد و در توضیــح مســیح، آنــان 
اعمــال خــود را تشــخیص دادنــد. توجــه آنــان جلــب شــده بــود و در تصویــِر نادرســتِی 

اعمــاِل ایشــان، بســیاری از آنــان درســی از حقیقــت روحانــی را آموختــه بودنــد. 
بــه هــر حــال ایــن تمثیــل مســتقیماً بــرای حواریــون گفتــه شــد. اولیــن خمیرمایــه 
حقیقــت بــه آنــان داده شــده بــود و از طریــق آنــان بایــد دیگــران جلــب مــی شــدند. 
و  دروس  اغلــب  و  فهمیدنــد  نمــی  ابتــدا  در  را  مســیح  تعلیمــات  حواریــون  اکثــراً 
 ]369[ پندهــای او، بنظــر بــه فراموشــی ســپرده مــی شــدند. ولــی ایــن حقایــق بعــداً 
تحــت تاثیــر روح القــدس بــا وضــوح احیــا مــی شــدند. از طریــق حواریــون، حکایتهــا 

بطــور واضــح بــرای متحــول شــدگان جدیــد کلیســا نقــل مــی شــد.
و منجــی نیــز بــا فریســیان صحبــت مــی کــرد. او از آنــان احســاس نــا امیــدی نکــرد 
زیــرا ممکــن بــود تــا نیــروی کام را درک کننــد، پــس آنانــرا رهــا نکــرد. بســیاری از آنــان 
عمیقــاً احســاس تقصیــر مــی کردنــد و حقیقــت را مــی فهمیدنــد و تحــت راهنمایــی 

هــای روح القــدس تنهــا چنــد نفــر بــه مســیح ایمــان مــی آوردنــد. 
فریســیان ســعی در رســوایی و بــی آبرویــی مســیح داشــتند، بــا ایــن اتهــام کــه او 
بــا باجگیــران و گناهــکاران همنشــینی مــی کنــد. حــال نوبــت او بــود تــا ایــن اتهــام 
او  و  پیوســت  بوقــوع  باجگیــران  میــان  در  واقعــه  ایــن  کنــد.  مامــت  را  زننــدگان 
کارهــای نادرســت ایشــان را بــه رخ آنــان کشــید تــا نشــان دهــد کــه او تنهــا راهــی 

اســت کــه بوســیله آن مــی تواننــد از خطاهــای خــود رهایــی یابنــد. 
امــوال اربــاب بــرای اهــداف خیرخواهانــه بــه مباشــر بــی انصــاف ســپرده شــده 
بــود، ولــی او آنهــا را بــرای خــودش اســتفاده کــرد. بنــی اســرائیل نیــز چنیــن کردنــد. 
خداونــد ذریــت ابراهیــم را برگزیــده بــود. مســیح بــا دســتان توانــای خــود آنــان را از 
اســارت مصــر بیــرون آورده بــود. او آنــان را امانتــداران حقیقــت الهــی نمــوده، تــا 
برکتــی بــرای جهــان باشــند. او بــه آنــان الهامــات الهــی زنــده را ســپرده بــود کــه بایــد 
بــرای روشــنگری دیگــران گفتگــو مــی کردنــد. ولــی مباشــران او ایــن عطایــا را بــرای 

توانگــری و متعالــی ســاختن خودشــان بــکار بــرده بودنــد. 
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فریســیان از غــرور و ]خویــش عــادل پنــداری[ پـُـر شــده بودنــد و از اموالــی کــه از 
طــرف خــدا بــه آنــان بــه عاریــه داده شــده بــود ســوء اســتفاده مــی کردنــد. اموالــی کــه 

از آن بایــد بــرای جــال خــدا اســتفاده مــی شــد.
خدمتگــزار در ایــن تمثیــل، آینــده نگــری نکــرده بــود. اموالــی کــه بــرای نفــع دیگــران 
بــه او ســپرده شــده بــود را بــرای خــودش مصــرف کــرده بــود. ولــی او فقــط حــال را 
خریــده بــوده و آینــده را از دســت داده بــود. وقتــی کــه مباشــرت از او گرفتــه مــی 
شــد، او هیچ چیزی برای خود نداشــت. ولی اموال ارباب همچنان در دســتان او 
بــود و مصمــم بــود ]370[ تــا از آن اســتفاده ببــرد تــا نیازهــای آینــده خــود را تامیــن کنــد. 
بــرای انجــام ایــن امــر او بایســتی نقشــه جدیــدی مــی کشــید. او بجــای جمــع کــردن 
امــوال بــرای خــودش، بایــد بدیگــران ســهم مــی داد. پــس او بهتــر بــود تــا دوســتانش 
را تامیــن کنــد کــه وقتــی از مقامــش خلــع شــد، آنهــا نیــز در عــوض او را کمــک کننــد. 
بــرای فریســیان نیــز چنیــن بــود. تصــدی امــور بــزودی از آنــان گرفتــه مــی شــد و آنــان 
بایــد بــرای آینــده خــود چــاره ای مــی جســتند. آنــان تنهــا بــا خیریــت دادن بدیگــران 
مــی توانســتند بخودشــان منفعــت برســانند. تنهــا بــا ارزانــی داشــتن عطایــای خــدا 

در زندگــی فعلــی مــی توانســتند ابدیــت را تــدارک ببیننــد. 
مســیح در حیــن شــرح ایــن تمثیــل گفــت: » در واقــع مــردم بــی ایمــان در روابــط 
مــردم خداشــناس هســتند «.  از  تــر  زیــرک  خــود  کارهــای  در  و  دیگــران  بــا  خــود 
انســانهای خردمنــد دنیــوی بیــش از کســانی کــه معتــرف بــه فرزنــدی خــدا هســتند 
حکمــت و جدیــت را در خدمــات و کارهایشــان از خــود نشــان مــی دهنــد. پــس در 
دوران مســیح نیزچنیــن بــود. و االن نیــز چنیــن اســت. بــه زندگــی بســیاری از افــرادی 
کــه ادعــای مســیحی بــودن دارنــد نــگاه کنیــد. خداونــد بــه آنــان توانایــی و قــدرت و 
نفوذ بخشــیده اســت. او به ایشــان پول و ثروت ارزانی داشــته تا در کار رســتگاری 
بــزرگ، همــکار خــدا باشــند. همــه عطایــای او بایــد بــرای برکــت دادن بــه بشــر مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد کــه همانــا برطــرف کــردن رنــج و آالم و بــر آورده کــردن نیازهــای 
از  بپوشــانیم،  را  عریانهــا  کنیــم،  اطعــام  را  گرســنگان  بایــد  مــا  اســت.  نیازمنــدان 
بیــوه زنــان و یتیمــان مراقبــت کنیــم، تنگدســتان و مســتضعفان را پرســتاری کنیــم. 
خداونــد هرگــز قصــد نداشــت تــا بیچارگــی و فاکــت در جهــان هســتی و در همــه 
جــا شــایع شــود. او هرگــز قصــد نداشــت کــه یــک انســان در وفــور نعمــت باشــد در 
حالــی کــه فرزنــدان دیگــران بــرای لقمــه نانــی گریــان باشــند. گذشــته از ایــن، منظــور 
همــان ضروریــات واقعــی زندگــی هســتند کــه بــه انســان بــرای اعمــال نیــک و برکــت 
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دادن به بشــریت ســپرده شــده اســت. خداوند میفرماید: » بنابراین هر چه دارید 
بفروشــید و بــه فقــرا بدهیــد تــا بــرای آخــرت خــود گنــج و ثروتــی اندوختــه باشــید « 
)لوقــا 1۲: ٣٣(. » بــه ایشــان بگــو دارایــی خــود را در راه خیــر صــرف کننــد و در 
نیکــوکاری ثروتمنــد باشــند « )اول تیموتائــوس 6: 1٨(. » وقتــی مهمانــی میدهــی 
فقــرا، علیــان و نابینایــان رادعــوت کــن  « )لوقــا ۱4: ۱3(. » زنجیرهــای ظلــم را 
پــاره کنیــد ]371[ ... خوراکتــان را بــا گرســنگان تقســیم کنیــد و فقیــران بــی کــس را بــه 
خانــه خــود بیاوریــد، اشــخاص برهنــه را لبــاس بپوشــانید و از کمــک بــه بستگانشــان 
دریــغ نکنیــد ... از خــوراک خــود بــه گرســنگان بدهیــد و بــه کســانی کــه در تنگنــا 
تاریکــی  و  درخشــید  خواهــد  تاریکــی  در  شــما  نــور  آنــگاه  کنیــد،  کمــک  هســتند 
اطرافتــان ماننــد روز روشــن خواهــد شــد « )اشــعیا 5٨: 6 و 7 و 10(. » حــال بــه 
سراســر دنیــا برویــد و پیغــام انجیــل را بــه مــردم برســانید « )مرقــس 16: 15(. اینهــا 

فرامیــن خــدا هســتند. آیــا بدنــۀ عظیــم مســیحیان متعهــد چنیــن مــی کننــد؟
همچنیــن چــه تعــدادی عطایــای خــدا را بــه خــود بــر مــی دارنــد. چــه تعــدادی 
خانــه روی خانــه و زمیــن روی زمیــن اضافــه مــی کننــد. چــه تعــدادی پــول خــود را 
بــرای خوشــگذرانی و شــکمبارگی – بــرای خانــه هــای گرانقیمــت – اثاثیــه و مبلمــان 
مجلــل و لبــاس صــرف مــی کننــد. در حالــی کــه همنوعــان ایشــان در تهیدســتی و 
جــرم و بیمــاری و مــرگ رهــا شــده انــد. جماعتــی، بــدون یــک نــگاه دلســوزانه، یــا یــک 

کام یــا عمــل مشــفقانه هــاک مــی شــوند.  
انســانها بــه جــرم ســرقت از خــدا مقصرنــد. اســتفاده خودخواهانــه از دارایــی 
رنجهــای  بــه  او در کمــک  بــه  بایــد  کــه  اســت  از خــدای جــال  کــردن  غــارت  هــا، 
بشــریت و نجــات جانهــا بازگردانــده مــی شــد. ]372[ آنــان خیریــات بــه امانــت ســپرده 
شــده را حیــف و میــل و چپــاول مــی کننــد. خداونــد اظهــار مــی دارد » مــن بــرای 
داوری به میان شــما خواهم آمد و بضد بدکاران شــهادت خواهم داد یعنی بضد 
جادوگــران زنــاکاران و دروغگویــان بضــد تمــام کســانی کــه حــق کارگــران خــود را نمــی 
دهنــد و کســانی کــه بــه بیــوه زنــان و یتیمــان و غریبــان ظلــم مــی کننــد و از مــن نمــی 
ترســند... آیــا کســی از خــدا دزدی مــی کنــد؟ ولــی شــما از مــن دزدی کــرده ایــد. مــی 
پرســید مقصودت چیســت؟ مقصودم ده یک ها و هدایاســت «.  )ماکی ٣: 5 
و٨ و۹(. » هان ای دولتمندان، بجهت مصیبتهایی که بر شما وارد می آید، گریه 
و ِولِولــه نماییــد. دولــت شــما فاســد و رخــت شــما بیدخــورده می شــود. طــا و نقــره 
شــما را زنــگ می خــورد، و زنــِگ آنهــا بــر شــما شــهادت خواهــد داد و مثــل آتــش، 
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گوشــت شــما را خواهــد خــورد. شــما در زمــان آخــر خزانــه اندوخته ایــد؛ بــر روی 
زمیــن بــه نــاز و کامرانــی مشــغول بــوده، دلهــای خــود را در یــوم قتــل پروردیــد؛ اینــک، 
مــزد عمله هایــی کــه کِشــته های شــما را درویده انــد، و شــما آن را بــه فریــب نــگاه 
داشــته اید، فریــاد برمــی آورد و ناله هــای دروگــران، بــه گوشــهای رّب الجنــود رســیده 

اســت « )یعقــوب 5: 1-٣، 5، 4(.
هرکســی ملــزم خواهــد بــود تــا عطایــای بــه امانــت ســپرده شــده را بازگردانــد. 
در روز داورِی نهایــی، ثروتهــای انباشــته شــده انســانها بــرای آنــان بــی ارزش خواهــد 

بــود. آنهــا هیــچ نخواهنــد داشــت تــا آنــرا جــزو مــال و مایملــک خــود بداننــد. 
کســانی کــه زندگــی خــود را صــرف جمــع آوری و روی هــم چیــدن گنجینــه هــای 
دنیــوی کردنــد بیــش از مباشــرت غیرمنصفانــه بــرای تملــک دنیــوی، حکمــت و خــرد و 
توجــه کمتــری بــرای رفــاه اخــروی از خــود نشــان دادنــد. فرزنــدان متعهــد، نــور حکمــت 
کمتری را از مردم دنیوی نسبت به خود نشان دادند. اینها کسانی هستند که نبی 
در رویایــی کــه در بــاره روز بــزرگ داوری دیــده بــود بــرای آنــان نقــل کــرد: » آنــگاه مــردم 
بتهای طا و نقره خود را برای موشــهای کور و خفاشــها خواهند گذاشــت. ایشــان 
بدرون غارها خواهند خزید تا از هیبت جال خداوند، خود را در میان شکافهای 

صخــره هــا پنهــان کننــد « )اشــعیا ۲: ۲۱-۲0(. ]373[
مســیح مــی گویــد: » مــال دنیــا اغلــب در راههــای بــد مصــرف مــی شــود. امــا مــن 
بــه شــما توصیــه مــی کنــم کــه آنــرا در راه درســت بــکار گیریــد تــا دوســتان بیابیــد. آنــگاه 
وقتــی اموالتــان از میــان بــرود خانــه ای در آخــرت خواهیــد داشــت « )لوقــا 16:9(. 
خداونــد و مســیح و فرشــتگان همــۀ رنجدیــدگان، مصیبــت دیــدگان و گناهــکاران 
را خدمــت و از آنــان پرســتاری مــی کننــد. خــود را بــرای ایــن کار بــه خــدا بســپارید. 
عطایــای او را بــرای ایــن مقصــود بــکار بریــد وآنــگاه شــریک ملکوتیــان خواهیــد شــد. 
قلــب شــما در همــدردی بــا ایشــان بــه تپــش خواهــد افتــاد. شــما در باطــن شــبیه 
آنــان خواهیــد شــد. بــرای شــما ایــن مســکونین در خیمــه هــای ابــدی غریبــه و بیگانــه 
نخواهنــد بــود. وقتــی چیزهــای خاکــی از بیــن برونــد ملکوتیــان و کروبیــان در دروازه 

هــای آســمان بــه شــما خــوش آمــد خواهنــد گفــت. 
و دارائیهایــی کــه بــرای برکــت دادن بــه دیگــران اســتفاده شــد عایــدی خواهنــد 
داشــت. اموالــی کــه بــه درســتی بــکار گرفتــه شــوند خیریــات عظیمــی را بــه انجــام 
برنامــه  کــه  آورده خواهنــد شــد. کســی  بــرای مســیح  هــا  خواهنــد رســاند. جــان 
بــرای او  آنانــی را خواهــد دیــد کــه  بــارگاه خــدا  زندگــی مســیح را دنبــال کنــد در 
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بــا  از خــود گذشــتگی نشــان دادنــد. فدیــه داده شــدگان  کار کردنــد و در زمیــن 
قدردانــی کســانی را بیــاد خواهنــد آورد کــه در رســتگاری آنــان وســیله ســاز بــوده 
انــد. ملکــوت بــرای آنانــی کــه در کار خــود وفــادار بــوده انــد، بــرای نجــات جانهــا پــر 

ارزش خواهــد بــود. 
پنــد هــا و دروس ایــن تمثیــل بــرای همــگان اســت. همــه مــردم بــرای فیضــی کــه 
بواســطه مســیح داده شــده اســت مســئول خواهند بود. زندگی )بی ارزش تر از آن 
اســت ( که بتوان غرق در مادیگرایی و چیزهای دنیوی شــد. خدواند می خواهد 

کــه مــا جاودانگــی و امــور نادیــده بــا دیگــران ســخن بگوئیــم. 
هر ساله میلیون ها جان بشری از این جهان رخت بر می بندند، بدون اینکه 
از رســتگاری آگاه شــده باشــند. در زندگــی، هــر لحظــه بــرای نجــات جانهــا، فرصــت 
هــای مختلفــی پیــش مــی آینــد. آن فرصــت هــا دایمــاً مــی آینــد و مــی رونــد. خداونــد 
از مــا مــی خواهــد تــا از اکثــر آنهــا اســتفاده کنیــم. روزهــا و هفتــه هــا و ماههــا مــی 
گذرد و ما فرصت کمی داریم تا کار خود را انجام دهیم. چند سالی بیشتر برای 
مــا باقــی نمانــده و صدایــی کــه نمــی توانیــم از پاســخگوئی ]374[ بــه آن طفــره برویــم 
شنیده خواهد شد که می گوید: » حساب خود را پس بدهید « )لوقا 16: 2(.  
مســیح همــگان را فــرا مــی خوانــد تــا توجــه و تفکــر کننــد. صادقانــه حســاب پــس 
بدهیــد. عیســی را در یــک کفــه تــرازو بگذاریــد کــه بــه معنــی گنجینــه خوشــِی زندگــِی 
ابــدی بــرای جانهــای نجــات یافتــه اســت و در کفــه دیگــر تــرازو هــر چیــز جالــب و 
جذابــی را کــه دنیــا مــی توانــد ارائــه کنــد قــرار دهیــد. در یــک کفــه تــرازو جــان از 
دســت رفتــه خــود را بگذاریــد و جــان کســانی را کــه شــما ممکــن اســت در نجــات 
آنــان،  بــرای  بــرای خــود و  آنــان وســیله ســاز مــی شــدید بگذاریــد و در کفــه دیگــر 
حیــات جاودانــی بــا خــدا. بــرای زمــان حــال و بــرای ابدیــت وزن کنیــد. در حالــی کــه 
مشــغول بــه ایــن کار هســتید مســیح مــی گویــد: » چــه فایــده کــه انســان تمــام دنیــا را 

ببــرد ولــی در عــوض جانــش را از دســت بدهــد؟ « )مرقــس ٨: 36(. 
خداونــد از مــا مــی خواهــد تــا ملکــوت را در عــوض امــور دنیــوی انتخــاب کنیــم. 
او در مقابــل مــا امکانــات ســرمایه گــذاری آســمانی را قــرار مــی دهــد. او عالیتریــن 
اهــداف را ترغیــب مــی کنــد کــه تامیــن کننــده و پســندیده تریــن گنجینــه هاســت. او 
اعــان مــی کنــد: » زنــدگان از طــای خالــص نیــز کمیــاب تــر خواهنــد بــود « )اشــعیا 
13: 12(. وقتــی کــه بیــد و زنــگ، اندوختــه هــا را از بیــن ببــرد، پیــروان مســیح مــی 

تواننــد از گنــج هــای آســمانی کــه الیــزال هســتند بهــره ببرنــد.
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بهتــر از همــه دوســتیهای دنیــا، دوســتی بــا رهایــی یافتــگان مســیح اســت. بهتــر 
از کاخهــای بــا شــکوه زمینــی، قصرهایــی هســتند کــه خداونــد بــرای مــا تــدارک مــی 
بینــد. بهتــر از تمجیدهــای دنیــوی، کام منجــی مــا بــه خدمتگــزارِن بــا وفــای اوســت 
» بیاییــد ای عزیــزاِن پــدرم بیاییــد تــا شــما را در بــرکات ملکــوت خــدا ســهیم گردانــم 

برکاتــی کــه از آغــاز آفرینــش دنیــا بــرای شــما آمــاده شــده بــود « )متــی 25: ٣4(. 
مســیح بــه همــه کســانی کــه خیریــات او را هــدر دادنــد فرصــت مــی دهــد تــا 
آخریــن گنجهــا را بیندوزنــد: » بدهیــد تــا بشــما داده شــود «. » بنابــر ایــن هــر چــه 
داریــد بفروشــید و بــه فقــرا بدهیــد تــا بــرای آخــرت ]375[ خــود گنــج و ثروتــی اندوختــه 
باشــید ثروتــی کــه هرگــز تلــف نمــی شــود و دزدهــا بــه آن دســتبرد نمــی زننــد و بیــد 
ایــن دنیــا  بــه کســانی کــه در  تبــاه نمــی ســازد « )لوقــا 6: 3٨؛ 12: 33(. »  آن را 
ثروتــی دارنــد بگوییــد کــه مغــرور نشــوند و بــه آن امیــد نبندنــد چــون دیــر یــا زود از بیــن 
خواهنــد رفــت، بلکــه بــه خــدا امیــد ببندیــد کــه هــر چــه الزم داریــم ســخاوتمندانه 
بمــا عطــا مــی کنــد تــا از آنهــا بهــره ببریــم. بــه ایشــان بگــو دارایــی خــود را در راه خیــر 
صــرف کننــد و در نیکــوکاری ثروتمنــد باشــند. بــا شــادی بــه محتاجــان کمــک نماینــد 
و همیشــه آمــاده باشــند تــا از ثروتــی کــه خــدا بــه ایشــان عطــا کــرده اســت بــه دیگــران 
نفعــی برســانند. بــا ایــن اعمــاِل نیــک، ایشــان گنجــی واقعــی بــرای خــود در آســمان 
ذخیــره مــی کننــد. ایــن مطمئــن تریــن ســرمایه گــذاری بــرای بدســت آوردن زندگــی 
جاویــد اســت، از ایــن گذشــته زندگــی پــر ثمــری نیــز در ایــن دنیــا خواهنــد داشــت « 

)اول تیموتائــوس 6: 19-17(. 
بگذاریــد تــا دارایــی هایتــان پیشــاپیش بــه آســمان بــرود. گنــج هــای خــود را در 
کنــار بــارگاه خــدا بگذاریــد. مطمئــن باشــید کــه در ثروتهــای کشــف ناشــدنی مســیح 
حقــی داریــد. » مــال دنیــا اغلــب در راههــای بــد مصــرف مــی شــود. امــا مــن بــه شــما 
توصیــه مــی کنــم کــه آن را در راه درســت بــکار گیریــد تــا دوســتان بیابیــد. آنــگاه وقتــی 

مالتــان از میــان بــرود خانــه ای در آخــرت خواهیــد داشــت «. 
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۲7
همسایه من 

کیست؟
این فصل بر اساس کتاب لوقا 10: ۲5-٣7 تدوین گردیده است.

در بیــن یهودیــان ایــن ســوال مطــرح بــود کــه » همســایه مــن کیســت؟ «، کــه ســبب 
مباحثه ای طوالنی شــده بود. آنان شــک نداشــتند که بی دینان و ســامریان همســایه 
هــای آنــان هســتند. اینهــا بیگانــه و دشــمن محســوب مــی شــدند. ولــی فــرق درکجــا بــود 
– آیــا ســوال در بــاره ارتبــاط بیــن خــود مــردم یهــود بــود و یــا در رابطــه بــا طبقــات مختلــف 
اجتماعی بود؟ کاهنان، عالمان یهودی و مشایخ چه کسانی را به عنوان همسایه در 
نظر می گرفتند؟ آنان زندگی خود را پیرامون مراسم و تشریفات مذهبی صرف کرده 
بودند، به خیال اینکه باید تنها خودشان را پاک و منزه کنند. آنان فکر می کردند که 
اگــر بــا کســانی کــه چیــزی در بــاره ملکــوت نمــی داننــد ارتبــاط برقــرار کننــد ســبب ناپاکــی 
و نجاســت آنها می شــود که مســتلزم تاشــهای خســته کننده ای خواهد بود تا خود 

را از نجاست برطرف کنند. کدام همسایگان نجس بشمار می آمدند؟
ایــن ســوال را مســیح در تمثیــل )ســامری نیکــوکار( پاســخ داد. او نشــان داد کــه 
همســایه ها فقط ایمانداران کلیســا هایی نیســتند که به آن تعلق داریم. برتری به 
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نــژاد یــا رنــگ پوســت یــا طبقــه اجتماعــی نیســت. همســایه مــا شــخصی اســت کــه 
بــه کمــک مــا نیــازدارد. همســایه مــا هــر جانــی اســت کــه بــا خصــم اهریمنــی زخمــی و 

مجــروح شــده اســت. همســایه مــا هــر فــردی اســت کــه متعلــق بــه خداســت. ]377[
شــد.  گفتــه  یهــود  فقهــای  از  یکــی  ســوال  بــه  پاســخ  در  نیکــو  ســامری  تمثیــل 
بــود » نــاگاه یکــی از فقهــا برخاســته از روی  هنگامــی کــه مســیح در حــال تعلیــم 
گــردم؟ «  جاودانــی  حیــات  وارث  تــا  کنــم  چــه  اســتاد  ای  گفــت  وی  بــه  امتحــان 
فریســیان ایــن ســوال را بــه یکــی از فقهــا پیشــنهاد کردنــد تــا بتواننــد مســیح را بــا کام 
خویــش بــدام بیندازنــد و آنــان بــا اشــتیاق بــه پاســخ او گــوش فــرا دادنــد. مســیح بــا 
او وارد مشــاجره نشــد. مســیح بــه وی گفــت: » در تــورات چــه نوشــته شــده اســت 
؟ «. یهودیــان همچنــان عیســی را بــه کــم توجهــی بــه حکــم داده شــده در کــوه ســینا 
متهــم مــی کردنــد. ولــی مســیح پاســخ ســوال را بــه » رعایــت احــکام خــدا « ارجــاع 

نمــود.
فقیــه جــواب داده گفــت » اینکــه خداونــد خــدای خــود را بــه تمامــی دل و تمــام 
نفس و تمام توانایی و تمام فکر خود محبت نما و همسایه خود را مثل نفس خود 
بشــمار «. مســیح گفــت: » نیکــو جــواب بگفتــی چنیــن بکــن کــه خواهــی زیســت «.

مرد فقیه از موقعیت و کارهای فریسیان خشنود نبود. او کام را مطالعه کرده 
بــود تــا معنــی واقعــی آن را یــاد بگیــرد. او نســبت بــه موضــوع دیدگاهــی حیاتــی داشــت 
و با خلوص پرســید » چه باید کنم؟ «. در پاســخ به خواســته های احکام او از همه 
مراسم و تشریفات مذهبی اجتناب کرد. اینها برای او ارزشی نیافت ولی دو اصل 
بــزرگ را ارائــه نمودکــه همــه احــکام و انبیــا بــه آن قائــم بودنــد. ســفارش منجــی از ایــن 
پاسخ، او را در موقعیت برتری در برابر علمای یهودی قرار داد. آنان نتوانستند او را 

بــرای فتوایــش محکــوم کننــد، زیــرا کــه او فراتــر از یــک مفســر احــکام بــود. 
تعالیــم خویــش  در  او  زیســت «.  کــه خواهــی  بکــن  » چنیــن  گفــت:  مســیح 
همــواره مجموعــه احــکام را بــه عنــوان یــک اتحــاد روحانــی معرفــی مــی کــرد و نشــان 
مــی داد کــه امــکان نــدارد کــه یــک حکــم را رعایــت کــرد و دیگــری را شکســت. زیــرا 
همــان اصــل در همــه چیــز صــدق مــی کنــد. سرنوشــت انســان ]378[ بــا فرمانبــرداری 

از همــه احــکام تعیــن خواهــد شــد. 
مســیح مــی دانســت کــه هیــچ کــس نمــی توانــد بــا قــوِت خــود، احــکام را نــگاه 
دارد. او مــی خواســت تــا فــرد فقیــه را بــه تحقیقــی روشــن تــر و انتقــادی تــر هدایــت 
کنــد تــا بتوانــد حقیقــت را بیابــد. تنهــا بــا پذیــرش واقعیــت و فیــض مســیح مــی توانیــم 
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احــکام را نــگاه داریــم. ایمــان در فرونشــاندن گنــاه، انســان ســقوط کــرده را قــادر 
مــی ســازد تــا خــدا را بــا تمــام دل خویــش دوســت بــدارد و همســایه اش را نیزماننــد 

خــودش گرامــی بــدارد. 
فقیــه مــی دانســت کــه او نــه تنهــا چهــار حکــم اول را نــگاه نداشــته و بلکــه شــش 
تای بعدِی احکام را نیز نقض کرده است. او با کاِم مسیح محکوم شده بود اما 
بــه رغــِم اقــرار بــه گنــاه، ســعی مــی کــرد تــا بهانــه تراشــی کنــد. ورای قبــوِل حقیقــت، 
او ســعی کــرد تــا نشــان دهــد کــه چقــدر رعایــت احــکام خــدا مشــکل اســت. ]379[ 
پــس او مــی خواســت تــا هــم از محکومیــت بگریــزد و هــم بــی گناهــی خــود در دیــد 
مردم توجیه کند. کام منجی نشــان داده بود که ســوال او بیهوده بود اســت، زیرا 
او خــودش بخوبــی جــواب را مــی دانســت. بــا ایــن حــال او ســوال دیگــری را مطــرح 

کــرده گفــت: » همســایه مــن کیســت؟ «.
مســیح بــار دیگــر از مشــاجره پرهیــز کــرد. او ســوال را بــا ربــط دادن بــه یــک واقعــه 
جــواب داد تــا در ذهــن شــنوندگان تــازه بمانــد. » فــردی از اورشــلیم بــه شــهر اریحــا 
مــی رفــت. در راه بدســت راهزنــان افتــاد. ایشــان لبــاس و پــول او را گرفتنــد و او را 

کتــک زده نیمــه جــان کنــار جــاده انداختنــد و رفتنــد «. 
در مســیِر ســفر از اورشــلیم بــه اریحــا، مســافر مجبــور بــود تــا از بخشــی از یــک 
بیابــان یهودیــه عبــور کنــد. راه بجایــی ختــم مــی شــد کــه در آن حیوانــات وحشــی، 
دره و صخــره وجــود داشــت و پــر بــود از دزدان و اغلــب صحنــۀ خشــونت بــود. در 
اینجــا بــود کــه مســافران مــورد حملــه قــرار مــی گرفتنــد. و همــه چیزهــای ارزشــمند 
آنــان ربــوده مــی شــد و نیمــه جــان در کنــار راه رهــا مــی شــدند. » از قضــا کاهنــی 
یهــودی از آنجــا مــی گذشــت وقتــی او را کنــار جــاده افتــاده دیــد راه خــود را کــج کــرد 
و از ســمت دیگــر جــاده رد شــد. ســپس یکــی از خادمــان خانــه خــدا کــه الوی بــود از 
راه رســید و نگاهــی بــه او کــرد. او متقاعــد شــد کــه چــه بایــد انجــام دهــد ولــی تیمــار 
کــردن او کار دلپذیــری بنظــرش نیامــد. او آرزو کــرد کــه ایــکاش بــه آن راه نرفتــه بــود تــا 
آن مــرد زخمــی را نبینــد. او خــود را ترغیــب کــرد کــه ایــن مــورد ربطــی بــه او نــدارد. امــا 

او نیــز راه خــود را در پیــش گرفــت و رفــت «. 
ولــی یــک ســامری کــه در همــان مســیر ســفرمی کــرد مــرد مجــروح را دیــد و او 
کاری را انجــام داد کــه دیگــران از انجــام آن ســر بــاز زدنــد. بــا آرامــش و مهربانــی مــرد 
مجروح را پرستاری کرد. » وقتی آن مجروح را دید دلش بحال او سوخت نزدیک 
رفــت و کنــارش نشســت زخمهایــش را شســت و مرهــم مالیــد و بســت. ســپس او 
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را بــر االغ خــود ســوار کــرد و بــه مهمانخانــه ای بــرد ]380[ و از او مراقبــت نمــود. روز 
بعــد هنگامــی کــه او را تــرک مــی کــرد مقــداری پــول بــه صاحــب مهمانخانــه داد و 
گفــت: از ایــن شــخص مراقبــت کــن و اگــر بیشــتر از ایــن خــرج کنــی وقتــی برگشــتم 
پرداخــت خواهــم کــرد «. کاهــن و الوی هــر دو ابــراز ترحــم کردنــد ولــی ســامری 

نشــان داد کــه تنهــا فــرد بــا خداســت. 
مســیح بــا ایــن انــدرز اصــول احــکام را در طریقــی راســت و موثــر ارائــه نمــود و بــه 
شــنوندگان خــود نشــان داد کــه آنــان از بــکار بســتن ایــن اصــول قصــور ورزیــده انــد. 
کام او قطعــی و صریــح بــود و اشــاره مــی کــرد کــه شــنودگان فرصتــی بــرای خــرده 
گیــری و عیــب جوئــی ندارنــد. آن مــرد فقیــه در ایــن درس هیــچ چیــزی نیافــت کــه 
بتوانــد از آن انتقــاد کنــد. پیــش داوری و غــرض ورزی او راجــع بــه مســیح برطــرف 
شد. ولی او بر نفرت قومی و نژادپرستی بطور کافی غلبه نیافته بود تا به سامری 
اعتبــار دهــد. )یهودیــان و ســامریان بــا هــم دشــمنی داشــتند(. وقتــی مســیح پرســید 
» حــال بــه نظــر تــو کدامیــک از ایــن ســه نفــر همســایه آن مــرد بیچــاره بودنــد؟ «، او 

پاســخ داد: » آنکــه بــه او ترحــم نمــود و کمکــش کــرد «. 
» ســپس عیســی بــه او فرمــود تــو نیــز چنیــن کــن  «. همــان مهربانــی و عطوفــت 
را بــه کســانی کــه نیازمندنــد نشــان بدهیــد. پــس شــما ثابــت خواهیــد کــرد کــه همــه 

احــکام را نــگاه مــی داریــد. 
اختــاف بزرگــی بیــن یهودیــان و ســامریان در بــاره اعتقــادات مذهبــی بــود. و آن 
ســوالی بــود کــه چــه چیــزی عبــادت واقعــی را تشــکیل مــی داد. فریســیان هیــچ چیــز 
خوبــی از ســامریان نمــی گفتنــد و آنــان را بــه تلخــی لعنــت مــی کردنــد. ناســازگاری و 
انزجار بین یهودیان و ســامریان شــدید بود بحدی که برای زن ســامری عجیب بود 
کــه مســیح از او آب بخواهــد. » او گفــت چگونــه ممکــن اســت کــه تــو کــه یهــودی 
هســتی از من که زنی ســامری هســتم آب طلب میکنی؟ زیرا یهودیان با ســامریان 

کاری ندارنــد « )یوحنــا 4: ۹(. ]381[
و وقتــی کــه یهودیــان از مســیح بشــدت کینــه و نفــرت بــدل گرفتــه بودنــد بــه قتــل 
او بــر آمدنــد و در معبــد ســنگ برداشــتند زیــرا آنــان کامــی بهتــر بــرای ابــراز نفــرت 
خــود نیافتنــد » فریــاد زده گفتنــد ای ســامری اجنبــی مــا از ابتــدا درســت مــی گفتیــم 
کــه تــو دیــو داری « )یوحنــا ٨: 4٨(. بــا ایــن حــال کاهنــان و الویــان ازهمیــن کاری کــه 
خداونــد بــه آنــان امــر کــرده بــود قصــور ورزیدنــد و گذاشــتند تــا آن ســامری کــه از دیــد 

آنــان منفــور بــود، از هــم طایفــه ای آنــان پرســتاری کنــد. 
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ســامری حکــم را انجــام داده بــود » همســایه خــود را ماننــد خویــش دوســت 
بداریــد «، از اینــرو نشــان داد کــه او بــا انصــاف تــر از آنانــی بــود کــه او را تقبیــح کــرده 
بودنــد. او بــا بــه خطــر انداختــن جــان خــود آن مــرد مجــروح را ماننــد بــرادر خویــش 
درمــان کــرد. ایــن ســامری معــرف مســیح اســت. منجــی مــا ]382[ محبــت خــود را بــه 
مــا آشــکار نمــود کــه بــا محبــت انســان برابــر نیســت و او بــه مــا ترحــم نمــود. او در 
خانــه مقــدس و شــاد خــود ننشســت، مکانــی کــه بــرای تمامــی لشــکریان آســمانی 
مــا را بعهــده گرفــت و  مــا را دیــد. او مشــکات  بــود. او زخمهــای  عزیــز و مکــرم 
تشــخیص داد. او ُمــرد تــا دشــمنان خــود را نجــات دهــد. او بــرای قاتــان خــود دعــا 
بــه پیروانــش گفــت: » بــه شــما فرمــان دیگــری  بــه الگــوی خــود  بــا اشــاره  کــرد. او 
مــی دهــم کــه یکدیگــر را دوســت بداریــد «... » همانطــور کــه مــن شــما را دوســت 

داشــتم شــما نیــز دیگــران را دوســت بداریــد « )یوحنــا 15: 17؛ ۱3: 34(. 
کاهنــان و الویــان در معبــدی عبــادت مــی کردنــد کــه خدمــات آن توســط خــدا 
تعیــن شــده بــود. ســهیم شــدن درآن خدمــات امتیــاز عالــی و بزرگــی بــود و کاهنــان 
و الویــان بــا ایــن احســاس کــه امتیــاز ویــژه ای دارنــد، برایشــان کار پســتی بــود کــه 
یــک مجــروح کنــار جــاده افتــاده را پرســتاری کننــد. پــس آنــان از امتیــاز ویــژه ای کــه 
داشــتند غفلــت و کوتاهــی ورزیدنــد کــه خــدا بــه عنــوان نماینــدگان او بــه آنــان ارزانــی 

داشــته بــود تــا همنوعــان خــود را برکــت دهنــد. 
بســیاری نیــز امــروزه خطــای مشــابهی را مرتکــب مــی شــوند. آنــان وظایــف خــود 
را بــه دو گــروه مشــخص جــدا کــرده بودنــد. گــروه اول وظایــف بــزرگ بــود و گــروه 
دوم وظایــف کوچــک شــمرده مــی شــد کــه بــه ایــن دلیــل باعــث شــده بــود تــا حکــم 
» همســایه خــود را ماننــد خــود دوســت بداریــد «، نادیــده گرفتــه شــود. ایــن حیطــه 
از کار بــه اوهــام ســپرده شــده بــود کــه موکــول مــی شــد بــه تمایــل و سرشــت فــردی. 
)یعنــی اگــر فــردی تمایــل داشــته باشــد بــه همســایه خــود احتــرام بگــذارد(. پــس بــا 
ایــن افــکار، خصوصیــات ضایــع گردیــده و مذهــب مســیح بــد جلــوه داده شــده بــود. 
کســانی هســتند کــه برایشــان کســر شــأن اســت تــا یــک فــرد رنجــور را پرســتاری 
کننــد. بســیاری بــا بــی عاقگــی و خونســردی و اهانــت بــه کســانی کــه در معبــد 
خوابانیــده شــده و رو بــه مــوت بودنــد نــگاه مــی کردنــد. دیگــران بــا نیــت هــای دیگــر 
بــه فقیــران بــی توجهــی مــی کردنــد. کار آنــان ماننــد باورشــان بــود و بنــام مســیح در 
پــی کســب و کار بودنــد. ]383[ آنــان احســاس مــی کردنــد کــه کار بزرگــی انجــام مــی 
بــه خواســته هــای نیازمنــدان و محنــت کشــان  دهنــد و نمــی توانســتند ایســتاده 
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توجه کنند. آنان در پیشــبرد کار باصطاح بزرگشــان حتی از ســتم بر فقیران ابایی 
نداشــتند. آنــان ایشــان را حتــی در شــرایط دشــوار و ســختی قــرار مــی دادنــد و آنــان 
را از حقشــان محروم می کردند و یا از برآورده کردن نیازشــان مضایقه می کردند. 
بــا ایــن حــال آنــان احســاس مــی کردنــد کــه همــه اینهــا توجیــه پذیــر اســت زیــرا خیــال 

مــی کردنــد کــه اهــداف مســیح را بــه پیــش مــی برنــد. 
بســیاری می گذارند تا یک برادر و یا یک همســایه بدون کمک تحت شــرایط 
ســخت تقــا کننــد. در خــود خواهــی خــود بخاطــر اینکــه اقــرار بــه مســیحی بــودن مــی 
کنــد ممکــن اســت فکــر کننــد کــه معــرف مســیح هســتند. محبــت خــدا در حــد 
زیــادی قطــع شــده اســت، بخاطــر اینکــه خدمتگــزاران متعهــد خــدا، در همــکاری 
بــا او بــرای همنوعــان خــود نیســتند، زیــرا محبــت خــدا بایــد از آنــان جــاری شــود. و 
حمد و ســتایش خدای ازلی از قلبهای بشــری و لبهای انســان بر نمی خیزد و این 
آن چیــزی اســت کــه بایــد خــدا را جــال دهــد. خداونــد از جالــی کــه شایســته نــام 
مقدســش اســت بــه یغمــا بــرده شــده اســت. جانهــا از او ربــوده شــده انــد کــه مســیح 
بخاطــر آنــان ُمــرد. جانهایــی کــه او اشــتیاق دارد تــا بــه ملکــوت بیــاورد تــا در حضــور او 

از طریــق وجــود ازلــی ســاکن شــوند.
حقیقــت الهــی اثــر کمــی را بــر جهــان داشــت در حالــی کــه مــی توانســت از 
طریــق اعمــال مــا تاثیــر بیشــتری بگــذارد. اقــرار بــه دینــداری حــرف بزرگــی اســت واگــر 
بــدان عمــل نشــود، کوچکــی مــا را نشــان مــی دهــد. بــا ادعــا بــه پیــروی از مســیح و بــا 
دانســتن و ایمــان بــه حقایــق کام، خیریتــی بــرای همســایه مــا حاصــل نمــی شــود. 
مگــر اینکــه ایمــان مــا در زندگــی روزانــه عملــی شــود. ادعــا و اقــرار مــا بــه مســیحی 
بودن ممکن اســت به بلندای آســمان برســد، اما این ادعا نه ما را نجات می دهد 
و نــه بــه همنوعانمــان خیریتــی مــی رســاند. جــز اینکــه مــا تنهــا از مســیحی بــودن یــک 
اســم را بــر خــود داریــم. یــک الگــوی درســت در کــردار نیــک، بیشــتر از اقــرار بیهــوده 

بــه جهــان منفعــت مــی رســاند. 
کارهــای مســیح بــا اعمــال خودخواهانــه انجــام نمــی شــود. کار او کار فقیــران 
و ســتمدیدگان اســت. ]384[ در قلبهــای پیــروان واقعــی مســیح نیــازی از همــدردی 
رئوفانــه مســیح وجــود دارد – محبتــی عمیــق بــرای کســانی کــه مســیح آنهــا را چنــان 
ارزشــمند دانســت کــه جــان خــود را بــرای رســتگاری آنــان بخشــید. ایــن جانهــا بــی 
انــدازه ارزشــمندتر از هدایــا و نذوراتــی هســتند کــه بــه خــدا ارزانــی مــی کنیــم. اگــر 
بــه کارهــای بظاهــر بزرگــی مشــغول شــویم و از نیازهــای مســتمندان غفلــت ورزیــم، 
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بیهــوده  را  خــود  انــرژی  و  پذیرفــت  نخواهــد  را  بــزرگ  کارهــای  آن  آنــگاه خداونــد 
تلــف کــرده و ثوابــی نخواهیــم یافــت. مــا انــرژی خــود را بــرای کارهــای بــزرگ دنیــوی 
مصــرف مــی کنیــم در حالــی کــه از بــرآورده کــردن نیــاز کوچــک نیازمنــدان غفلــت 

مــی ورزیــم. 
مــی  بشــر  در  را  فطــرت مســیح  کــه  باشــد  مــی  القــدس  کار روح  جــان  تطهیــر 
نشــاند. مذهــب انجیــل مســیح در زندگــی معنــا مــی یابــد کــه یــک اصــل زنــده و 
پویــا مــی باشــد. ایــن فیــض مســیح اســت کــه شــخصیت را شــکل داده و بــا اعمــال 
نیــک آشــکار شــده اســت. اصــول انجیــل نمــی توانــد از هــر بخــِش عملــی در زندگــی 
گسسته شود. هر تجربه و کار مسیح گونه، معرف زندگی واقعی مسیحی است. 
محبــت، اصــل و اســاس خدایــی بــودن و دینــداری اســت. هــر انســانی هــر قــدر 
کــه ادعــا کنــد نمــی توانــد محبــت خالــص خــدا را داشــته باشــد. و محبتــی کــه او 
بــرای بــرادرش دارد خودخواهانــه اســت. مــا اگــر ســعی کنیــم کــه دیگــران را دوســت 
داشــته باشــیم، هرگز دارای روح خودخواهانه نخواهیم بود. چیزی که نیاز اســت 
محبــت مســیح در قلــب اســت. وقتــی کــه خــود را در مســیح ذوب کنیــم، آنــگاه 
محبــت خودبخــود فــوران مــی کنــد. وقتــی کــه نیــت و خواســته مــا محبــت و برکــت 
برای دیگران باشــد صفات مســیحی در کمال، در باطن حاصل می شــود – وقتی 

نــور ملکــوت قلــب را پـُـر ســازد، در ســیما متجلــی خواهــد شــد. 
بــرای قلــب غیــر ممکــن نیســت کــه از محبــت مســیح تُهــی بمانــد. اگــر خــدا را 
دوســت داریــم بخاطــر ایــن اســت کــه او اول مــا را دوســت داشــت. مــا بایــد همــه 
کســانی را دوســت بداریــم کــه مســیح بخاطــر آنــان مــرد. بــدون ارتبــاط بــا بشــر نمــی 
توانیــم بــا الوهیــت تمــاس حاصــل کنیــم. زیــرا بــرای او کــه بــر تخــت جهــان نشســته 
الوهیــت و بشــریت بهــم آمیختــه اســت. مــا بــا ارتبــاط بــا مســیح بــا همنوعــان خــود بــا 
]385[ پیونــدی درخشــان در حلقــه مســیح مرتبــط شــده ایــم. آنــگاه ترحــم و دلســوزی 

مســیح در زندگــی مــا آشــکار خواهــد شــد. مــا نبایــد منتظــر باشــیم تــا نیازمنــدان و 
مســتمندان نــزد مــا آورده شــوند. نیــازی نیســت تــا نــزد مــا البــه و زاری شــود تــا غــم 
و انــدوه دیگــران را حــس کنیــم. ایــن بــرای مــا طبیعــی خواهــد بــود تــا نیازمنــدان و 
مســتمندان را مراقبــت کنیــم، همانطــور کــه بــرای مســیح انجــام کار نیــک و خیــر 

طبیعــی بــود. 
هــر جایــی کــه نیــازی بــرای محبــت و دلســوزی وجــود داشــته باشــد، هــر جایــی 
کــه قلــب بخواهــد دیگــران را برکــت داده و متعالــی ســازد، کار روح القــدس و خــدا 
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آشــکار مــی گــردد. در ژرفــای بــت پرســتی، انســانهایی کــه دانــش احــکام مکتــوب 
خــدا را نداشــتند و هرگــز نــام مســیح را نشــنیده بودنــد، نســبت بــه خدمتگــزاران او 
مهربــان بودنــد و آنــان را از خطــر محافظــت مــی کردنــد. اعمــال آنــان نشــان دهنــده 
قــدرت الهــی اســت. روح القــدس، فیــض مســیح را در قلبهــای انســانهای وحشــی 
و ســخت دل و ظالــم قــرار داده و او بــر خــاف طبیعــت بــد خــود، رقیــق القلــب مــی 
شــود . » نــور واقعــی بــه هــر کــس کــه بــه ایــن دنیــا مــی آیــد مــی تابــد « )یوحنــا ۱: ۹(، 
بــر جــان او مــی تابــد و ایــن نــور اگــر مــورد توجــه قــرار گیــرد، پاهــای او را بــه ملکــوت 

خــدا هدایــت مــی کنــد. ]386[ 
جــال آســمان شکســت خــوردگان را بــر مــی خیزانــد و ســتمدیدگان را تســلی 
مــی بخشــد. و هــر کجــا کــه مســیح در قلبهــای بشــر ســاکن شــود، او بهمــان طریــق 
آشــکار خواهــد شــد. هــر کجــا کــه او بــه مذهــب مســیح عمــل کنــد، برکــت خواهــد 

یافــت. و او هــر کجایــی کــه کار کنــد در آنجــا روشــنایی خواهــد بــود. 
خداونــد بواســطه ملیــت و نــژاد یــا قبیلــه و صنــف، هیــچ فرقــی بیــن مــردم نمــی 
گــذارد. او خالــق همــه انسانهاســت. همــه انســانها بواســطه خلقــت یــک خانــواده 
هستند و همه بواسطه رهایی یکی هستند. مسیح آمد تا هر دیوار جدایی را ویران 
کند و هر جانی به خدا دسترسی آزاد داشته باشد. محبت او چنان وسیع و عمیق 
است که لبریز شده و به هر جایی رخنه خواهد کرد. او جانهای فقیران را از حلقه 
اسارت شیطان می رهاند، کسانی که با فریب و نیرنگ اغفال شده بودند. و آنان 
را در بــارگاه الهــی کــه بــا وعــده هــای ضمانــت شــده ای احاطــه شــده قــرار مــی دهــد.

نــدارد. همــه بواســطه خــون  یــا آزاد وجــود  یــا یونانــی، اســیر  در مســیح، یهــود 
  .)1٣  :2 افسســیان  2٨؛   :3 )غاطیــان  شــدند  او جمــع  گرانبهــای 

هــر فرقــی هــم کــه در اعتقــادات مذهبــی وجــود داشــته باشــد، بایــد بــه صــدای 
فــرد رنجــور و مســتمند پاســخ داده شــود. در جائــی کــه بخاطــر اختافــات مذهبــی، 
تلخی احساس شود باید خدمات شخصی بیشتری انجام گردد. خدماِت محبت 
آمیــز هــر تبعیضــی را محــو خواهــد کــرد و جانهــا بــرای خــدا نجــات خواهنــد یافــت. 
ازیکدیگــر  رنــج دیگــران  و  رفــع مصیبــت و مشــکات  بــه  بــرای کمــک  بایــد  مــا 
ســبقت بجوئیم. ما باید برای خوشــی و توجه به دیگران در هر رتبه و مقامی، چه 
فقیــر یــا غنــی عمــل کنیــم . مســیح گفــت: » مفــت یافتیــد و مفــت هــم بدهیــد « 
بــه  نیــاز  کــه  )متــی ۱0: ٨(. در اطرافمــان، جانهــای فرســوده و فقیــر وجــود دارد 
بــه شــفقت و  کامــی دلســوزانه و اعمالــی مفیــد دارنــد. بیــوه زنانــی هســتند کــه 
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تــا از  پیــروان خــود امــر نمــوده  بــه  نیــاز دارنــد. یتیمانــی هســتند کــه مســیح  کمــک 
خزانــه خــدا دریافــت کننــد. اغلــب اوقــات از برابــر ایــن چیزهــا بــا غفلــت عبــور شــده 
اســت. آنــان ممکــن اســت کثیــف و ژولیــده بنظــر بیاینــد و غیــر جــذاب باشــند، بــا 
ایــن حــال آنهــا جــزو مایملــک خــدا هســتند. آنــان بــا قیمــت خریــداری شــده انــد 
و ]387[ بایــد در دیــد مــا ارزشــمند در نظــر گرفتــه شــوند. آنهــا اعضــای خانــه بــزرگ 
خــدا هســتند و مســیحیان ماننــد مباشــرین، مســئول آنــان هســتند. » مــن شــما را 

مســئول هاکــت آنهــا خواهــم دانســت « )حزقیــال 3:1٨(. 
گنــاه، بزرگتریــن شرارتهاســت و ایــن مســئولیت ماســت تــا بــه گناهــکار احســاس 
ترحــم و بــه او کمــک کنیــم. بســیاری هســتند کــه جــان خــود را گرســنه نــگاه مــی دارنــد. 
ولــی نمــی تــوان بــا یــک روش بــه همــه دســت یافــت زیــرا مــردم بــا هــم متفاوتنــد. ایــن 
افــراد بــا کام محبــت آمیــز یــا تذکــر مهربانانــه بطــور زیــادی کمــک خواهنــد شــد. 
کســانی وجــود دارنــد کــه در نیــاز شــدید هســتند، بــا ایــن حــال ملتفــت نیســتند. آنــان 
فقــر وحشــتناک جــان را درک نمــی کننــد. جماعــت چنــان غــرق گناهنــد کــه حــس 
خــود را از واقعیتهــای ابــدی از دســت داده انــد – شــباهت خداگونــه را از دســت 
داده انــد و بــه ســختی درک مــی کننــد کــه آیــا جانــی را بــرای نجــات دادن دارنــد یــا نــه. 
آنــان نــه بــه خــدا ایمــان دارنــد نــه اعتمــاد بــه بشــر دارنــد. بســیاری از جانهــا تنهــا بواســطه 
اعمــال محبــت آمیــز و بــی غرضانــه بــرای خداونــد صیــد مــی شــوند. خواســته هــای 
جســمی آنــان بایــد ابتــدا مــورد توجــه قــرار گیــرد. آنــان بایــد اطعــام شــوند، تمیــز شــوند و 
خــوب لبــاس بپوشــند. وقتــی محبــت غیــر خودخواهانــه شــما را مــی بیننــد، بــرای آنــان 

آســانتر خواهــد بــود تــا بــه محبــت مســیح ایمــان بیاورنــد. 
بســیاری وجــود دارنــد کــه خطــا مــی کننــد و کســانی نیــز هســتند کــه شرمســاری و 
نابخردی خود را احساس می کنند. آنان به اشتباهات خود نگاه می کنند تا اینکه 
بــه نومیــدی مــی رســند. ایــن جانهــا را نبایــد مــورد غفلــت قــرار دهیــم. وقتــی کســی 
مجبــور اســت تــا بــر خــاف جریــان آب شــنا کنــد، نیــروی جریــان آب او را پــس مــی 
زنــد. دســتی بایــد کمــک کنــد و تکیــه گاه آنــان باشــد. ماننــد بــرادر ارشــدی کــه دســت 
پطــرس را کــه در حــال غــرق شــدن بــود گرفــت. بــا او از کام امیــدوار کننــده ســخن 
بگوئیــد، کامــی کــه اطمینــان و اعتمــاد ایجــاد مــی کنــد و محبــت را بیــدار مــی ســازد. 
نیــاز دارد و  بــه شــما  بیمــار اســت،  نظــر روحــی و روحانــی  از  کــه  بــرادر شــما 
شــما خودتــان نیــز بــه محبــت برادرانــه نیــاز داریــد. او بــه تجربــه کســی کــه مثــل او 
بیمــار بــوده نیازمنــد اســت، کســی کــه مــی توانــد بــا او همــدردی کنــد و او را کمــک 
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نمایــد. دانســتن ضعــف خودمــان بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا بــه دیگــران کمــک کنیــم 
کــه بشــدت نیازمندنــد. ]388[

مــا نبایــد هرگــز ازکنــار فــرد نیازمنــد بــدون اینکــه در پــی کمــک بــه او بــرای تســلی 
باشــیم عبــور کنیــم. در اصل،بــا کمــک بــه فــرد مســتمند، خــدا را تســلی داده ایــم. 

مــا بایــد بــا مســیح رفاقــت داشــته باشــیم. رابطــه ای شــخصی بــا منجــی زنــده 
یابــد.  پَســت غلبــه  بــر طبیعــت  تــا  مــی ســازد  قــادر  کــه ذهــن و قلــب و جــان را 
بــه فــرد سرگشــته از امدادهــای الیــزال و محبــت آمیــز مســیح بگوئیــد زیــرا کــه او 
قــادر و تواناســت. بــرای او کافــی نیســت تــا بــه جبــر و احــکام بــاور داشــته باشــد. 
چیزهایــی کــه ترحــم ندارنــد و هرگــز فریــاد کمــک را نمــی شــنوند. دســت گرمــی 
الزم اســت تــا دســت او را بگیــرد و بــه او قــوت قلــب بدهــد. ذهــن او را بــه خــدا 
معطــوف داریــد کــه در کنــار او حاضــر و ناظراســت و همیشــه بــه او بــا محبــِت 
ترحــم آمیــز نــگاه کنیــد. از او بخواهیــد تــا بــا قلــب پــدری فکــر کنــد کــه همیشــه 
بــرای دســتگیری  پــدری کــه دســتان او همچنــان  بخاطــر گنــاه غمگیــن اســت، از 
بســوی ماســت، از پــدری کــه صــدا زده مــی گویــد: » بــه قــوت مــن متمســک شــده 

تــا بــا مــن صلــح کنیــد « )اشــعیا 27: 5(. 
وقتــی بــرای خــدا بــکار گمــارده مــی شــوید، معاشــران و همنشــینانی داریــد کــه 
بــا چشــمان بشــری نمــی توانیــد آنــان را ببینیــد. فرشــتگان آســمان در کنــار ســامری 
بودنــد کــه از او کــه غریبــه و مجــروح بــود مراقبــت کننــد. فرشــتگاِن بــارگاِه آســمانی، 
بــا همــه کســانی کــه خــدا را خدمــت مــی کننــد ایســتاده تــا بــه همنــوع خــود خدمــت 
کننــد. و شــما افتخارهمــکاری بــا مســیح را داریــد. او مرهــم و احیــا کننــده اســت و 

وقتــی تحــت نظــارت او کار کنیــد، نتایــج عظیمــی را خواهیــد دیــد. 
محـــض صداقـــت در کار نـــه تنهـــا باعـــث خیریـــت و رفـــاه حـــال دیگـــران مـــی 
شـــوید بلکـــه سرنوشـــت ابـــدی خـــود را نیـــز تعیـــن مـــی کنیـــد. مســـیح در پـــی متعالـــی 
بـــا او قائـــم مـــی  ســـاختن همـــه کســـانی اســـت کـــه بـــرای معاشـــرت و مشـــارکت 
ــا پـــدر یکـــی اســـت. او  ــا او یکـــی شـــویم همانطـــور کـــه او بـ ــا مـــی توانیـــم بـ شـــوند. مـ
بـــه مـــا اجـــازه مـــی دهـــد تـــا بـــا رنجدیـــدگان و مصیبـــت دیـــدگان تمـــاس برقـــرار کنیـــم 
تـــا مـــا را از غـــرور و خودخواهـــی خودمـــان رهایـــی بخشـــد. او در پـــی ایـــن اســـت 
تـــا صفاتـــی را در شـــخصیت و ذات مـــا رشـــد دهـــد. کـــه همانـــا ترحـــم و دلســـوزی، 
رافـــت و محبـــت مـــی باشـــد. بـــا پذیـــرش کار پرســـتاری و مراقبـــت، مـــا خودمـــان را 
مکتـــب او ]389[ قـــرار مـــی دهیـــم تـــا بـــرای بارگاههـــای آســـمانی شایســـتگی یابیـــم. بـــا 
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رد کـــردن خدمـــت، مـــا رهنمودهـــای او را رد نمـــوده و جدایـــی ابـــدی را از حضـــور 
او انتخـــاب کـــرده ایـــم.

خداونــد اظهــار مــی دارد کــه »  اگــر از قوانیــن مــن اطاعــت کنــی و هــر آنچــه 
بــه تــو مــی گویــم انجــام دهــی تــو را سرپرســت خانــه خــود مــی ســازم و بــه تــو اجــازه 
مــی دهــم مثــل ایــن فرشــته هــا بــه حضــور مــن بیایــی « )زکریــا ٣: 7(. بــا همــکاری 
در  را  آنــان  بــا  همنشــینی  مــا  زمیــن،  روی  بــر  آنــان  کار  در  آســمانی  فرشــتگان  بــا 
آســمان تــدارک میبینیــم. » زیــرا فرشــته هــا فقــط روحهایــی خدمتگــزار هســتند و 
بــرای کمــک و مراقبــت از کســانی فرســتاده مــی شــوند کــه مایلنــد نجــات الهــی را 
دریافــت نماینــد « )عبرانیــان ۱: ۱4(. فرشــتگان، آنانــی را کــه در زمیــن مــی زیســته 
انــد خــوش آمــد مــی گوینــد » نــه اینکــه خدمــت کــرده شــوند بلکــه خدمــت کننــد « 
)متــی ۲0: ۲٨(. در ایــن معاشــرت مبــارک، بایــد بیاموزیــم کــه بــرای خوشــی ابــدی 

همــه چیــز در لفافــه ایــن ســوال قــرار دارد: »  همســایه مــن کیســت؟ «.
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۲8
اجر فیض

این فصل بر اساس کتابهای متی ۱۹: ۱6-30؛ ۲0: ۱-۱6؛ مرقس ۱0: ۱7-
3۱؛ لوقا 1٨:1٨-٣0 نوشته شده است. 

یهودیـان تقریبـاً فهـم و بصیـرت را از حقیقـِت فیـِض رایـگاِن خـدا از دسـت داده 
بودند. علمای یهود تعلیم می دادند که لطف خدا بایستی بدست بیاید یا به کامی 
بـا اعمـال  دیگـر خریـداری شـود. آنـان امیـدوار بودنـد کـه اجـر انصـاف و عدالـت را 
خویـش اسـتحصال کننـد. بنابرایـن عبـادت آنـان بـا فعالیـت هـای روح حریصانـه بـود. 
حتـی حواریـون مسـیح نیـز از ایـن روح کامـاً آزاد نبودنـد و منجـی در جسـتجوی هـر 
فرصتـی بـود تـا اشـتباه آنـان را گوشـزد نمایـد. تنهـا قبـل از اینکـه او تمثیـل کارگـران را 
بگوید یک واقعه خطور کرد که راهی برای وی گشود تا اصول درست را ارائه نماید.

همچنانکــه در کنــاره راه قــدم مــی زد حاکــم جوانــی دویــده و نــزد وی آمــد و زانــو 
زده، با احترام او را تهنیت گفت. او گفت: » ای سرور نیکو چه کار خیری باید 

انجــام دهــم تــا بــه حیــات ابــدی دســت یابــم؟ «.
بــه  آن حاکــم، مســیح را هماننــد یــک عالــم یهــودی احتــرام گذاشــت و او را 
عنــوان فرزنــد خــدا تشــخیص نــداد. منجــی فرمــود: » بــر چــه اساســی مــرا نیکــو ]391[ 
مــی گویــی؟ تنهــا خــدا نیکوســت «. اگــر مــرا آنطــور تشــخیص مــی دهــی بایســتی مــرا 

بــه عنــوان فرزنــد و نماینــده او بپذیــری. 
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مسیح افزود: » اگر احکام خدا را نگاه داری زندگی جاوید خواهی داشت «. 
شخصیت و ذات خدا در احکام او تجلی یافته است. بخاطر اینکه در هماهنگی 
باشــد.  تــو  اعمــال  از  هریــک  سرچشــمه  بایــد  او  احــکام  اصــول  باشــی،  خــدا  بــا 
بعنــوان شــرط  احــکام را  از  بــود اطاعــت  از اشــتباه  بــری  کــه کامــش  مســیح 
احــکام  از  ننمــود – اطاعــت  ایجــاد  احــکام  تنزلــی در  نمــود و  ارائــه  ابــدی  حیــات 
همــان شــرطی بــود کــه از » آدم « در بــاغ عــدن قبــل از ســقوطش خواســته شــده 
را  آن  انتظــار  بهشــت  در  کــه  دارد  را  انتظــاری  همــان  انســانها  از  خداونــد  بــود. 
داشــت: اطاعِت محض و عدالت بی عیب و نقص. رعایت شــرایط و تعهدات 
تحــِت عهــِد فیــض، بــه همــان انــدازه ای اســت کــه در بــاغ عــدن ملــزم گردیــده بــود؛ 
کــه همانــا هماهنگــی بــا احــکام الهــی اســت؛ کــه مقــدس، عادالنــه و نیکوســت. 
کــه  داد  واکنــش  اینگونــه  دار «  نــگاه  را  خــدا  » احــکام  جملــه  بــه  جــوان  مــرد 
» کدامیــن احــکام را؟ «. او خیــال کــرد کــه منظــور از ایــن جملــه، بعضــی از احــکام 
تشــریفاتی اســت. ولــی مســیح از احکامــی ســخن مــی گفــت کــه در کــوه ســینا اعطــا 
شده بود. او به چندین ُحکم از لوحه دوم احکام دهگانه موسی اشاره کرد، سپس 

آنــرا در حکــم » همســایه خــود را ماننــد خــودت دوســت بــدار « خاصــه نمــود. 
مرد جوان بیدرنگ واکنش نشان داد و گفت » من همیشه تمام این دستورها 
را نــگاه داشــته ام. حــاال دیگــر چــه بایــد بکنــم؟ «. تصــور و ادراک او از احــکام، بســیار 
ظاهــری و ســطحی بــود. او بــا معیارهــای انســانی در صــدد زندگــی بــی عیــب و نقــص 
بــود. زندگــی ظاهــری او تــا حــد زیــادی خالــی از تقصیــر بنظــر مــی رســید. او براســتی 
فکر می کرد که اطاعت او بی کم و کاست است. با این حال با فاصله و خائی 
کــه بیــن او و خــدا موجــود بــود، ترســی در وجــودش راه یافتــه بــود. و ایــن مســئله ایــن 

ســوال را برانگیخــت کــه » حــاال دیگــر بایــد چــه کنــم؟ «. 
عیســی بــه او گفــت » اگــر مــی خواهــی ایــن راه را بــه کمــال برســانی بــرو و هــر 
چــه داری بفــروش و پولــش را بــه فقــرا بــده تــا گنــج ]392[ تــو در آســمان باشــد نــه بــر 
زمیــن. آنــگاه بیــا و مــرا پیــروی کــن. ولــی وقتــی مــرد جــوان ایــن را شــنید، اندوهگیــن 

گردیــد و از آنجــا رفــت زیــرا ثــروت بســیار داشــت «. 
نفــس پرســتی، تجــاوز نســبت بــه احــکام خداســت. بــا ایــن مطلــب، عیســی 
می خواست تا ذهِن مرد جوان را روشن کند و به او آزمونی داد تا خودخواهی 
و تمایــل نفســانی او را آشــکار کنــد. مســیح نقــص و آفتــی را در باطــن او نشــان 
داد. مــرد جــوان تمایــل بــه آگاهــی و روشــنگری بیشــتری نداشــت. او بُتــی را در 
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جــان خــود گرامــی مــی داشــت . دنیــا، خــدای او بــود. بــه عبارتــی، او دنیاپرســت 
بــود. او اعتــراف کــرد کــه احــکام را نــگاه داشــته اســت، ولــی تهــی ازهمــه اصولــی 
بــود کــه روح و زندگــی حقیقــی در آن بــود. او بــرای خــدا و انســان محبــت واقعــی 
نداشــت. ایــن خواســته، او را شایســته مــی ســاخت تــا بتوانــد وارد ملکــوت خــدا 
بشــود. در عشــق بــه خــود و عاقــه بــه منافــع دنیــوی، او از هماهنگــی بــا اصــول 

آســمانی خــارج شــده بــود.
وقتــی کــه ایــن حاکــم جــوان نــزد عیســی آمــد، خلــوص و شــوق او، ]393[ قلــب 
بــه گرمــی و محبــت او را نگریســت.  منجــی را مجــذوب خــود ســاخت. مســیح 
مســیح دیــد کــه ایــن مــرد جــوان توانایــی دارد تــا واعــظ عدالــت باشــد. مســیح مــی 
توانســت ایــن مــرد جــواِن بــا اســتعداد و شــریف را بــه ســهولت بپذیــرد، همانطــور 
کــه مــردان ماهیگیــِر فقیــری را پذیرفــت تــا پیــروان او باشــند. چنانچــه مــرد جــوان 
توانایــی خــود را وقــف کاِر نجــاِت جانهــا مــی نمــود، مــی توانســت کارگــر موفــق و 

ســخت کــوش عیســی بشــود. 
ولی مرد جوان ابتدا باید شرایط مریدی را می پذیرفت. او باید خود را بدون 
قیــد و شــرط بــه خــدا مــی ســپرد. هنگامــی کــه او یوحنــا، پطــرس، متــی و همراهــان 
آنهــا را بــرای مریــدی فراخوانــد، آنــان » همــه چیــز را رهــا کردنــد برخاســته و او را 
پیــروی نمودنــد « )لوقــا 5: ۲٨(. همــان تعهــد و وقــف از والــی جــوان خواســته شــد. 
و در این باره، عیسی از خود گذشتگی بیشتری از او نخواست. » او با اینکه در 
آن مقــام آســمانی اش ثروتمنــد بــود، بــرای کمــک بــه شــما بــه ایــن جهــان آمــد و فقیــر 
شــد تــا بــا فقــر خــود شــما را ثروتمنــد ســازد « )دوم قرنتیــان ٨: ۹(. مــرد جــوان تنهــا 

بایــد راهــی را مــی پیمــود کــه مســیح مســیر آنــرا همــوار کــرده بــود. 
مسیح به مرد جوان نگاه کرد و اشتیاق جان او را داشت. او اشتیاق داشت 
تا او را بعنوان پیام آور برکت برای انسانها بفرستد. وقتی او را فرا خواند تا خود 
را تســلیم حــق کنــد، مســیح بــه او رجحــان داد تــا همــراه و همنشــین او باشــد. او 
گفــت » بدنبــال مــن بیــا «. ایــن امتیــاز و رجحــان توســط پطــرس و یعقــوب و یوحنــا 
بــا خوشــی و مســرت پذیرفتــه شــد. قلــب او بســوی مســیح جــذب شــده بــود. ولــی 
او آمــاده پذیــرش اصــول از خودگذشــتگی مســیح نشــده بــود. او ثــروت خــود را قبــل 
از مســیح انتخــاب کــرده بــود. او خواهــاِن حیــات ابــدی بــود ولــی نمــی دانســت کــه 
محبــت غیــر خودخواهانــه بــه تنهایــی زندگــی اســت و بــا قلبــی محــزون از مســیح 

روی گردانــده و دور شــد. 
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وقتیکــه مــرد جــوان بازگشــت و بــه راه خــود رفــت، عیســی بــه حواریــون خــود 
گفــت: » بــرای یــک ثروتمنــد چقــدر ســخت اســت بــه ملکــوت خــدا داخــل شــود «. 
ایــن کام، حواریــون را متعجــب ســاخت. ]394[ بــه آنــان قبــاً تعلیــم داده شــده بــود 
کــه دولتمنــداِن منتخــِب ملکــوت هســتند. حاکمــان دنیــوی و ثروتمنــدان، امیــدوار 
بودنــد تــا ملکــوت مســیح را بیابنــد. چنانچــه ثروتمنــدان از ورود بــه ملکــوت خــدا 

درمانــده مــی شــدند، چــه امیــدی بــرای انســانهای دیگــر باقــی مانــده بــود؟
» عیســی گفــت بــرای کســانی کــه بــه مــال دنیــا دل بســته انــد چقــدر مشــکل 
اســت بــه عالــم آســمانی کــه خــدا در آن ســلطنت مــی کنــد داخــل شــوند. خیلــی 
آســانتر اســت کــه شــتر از ســوراخ ســوزن بگــذرد از اینکــه شــخص ثروتمنــدی وارد 
ملکوت خدا گردد. و آنان بی اندازه متعجب گردیدند «. حال آنان درک نمودند 
کــه خودشــان نیــز شــامل ایــن هشــدار جــدی هســتند. بــا نــوِر هدایــِت کام مســیح، 
اشــتیاق نهانــی آنــان بــرای قــدرت و ثــروت عیــان شــده بــود. آنــان بــا بیــم و نگرانــی 
پرســیدند: » اگــر ثروتمنــدان نتواننــد نجــات یابنــد پــس چــه کســانی مــی تواننــد؟ «. 
» عیسی به ایشان با نگاهی عمیق نگریسته و فرمود: ممکن است انسان نتواند 
این کار را بکند ولی خدا می تواند زیرا برای خدا هیچ کاری غیر ممکن نیست «. 
وی  اش  دارایــی  شــود.  ملکــوت  وارد  توانــد  نمــی  ثروتمنــد  یــک  طریــق  بدیــن 
تنهــا از طریــق فیــض مســیح کــه  نــور نمــی گردانــد.  را مســتحق میــراث مقدســین 

بــه شــهر خــدا وارد شــود. توانــد  مــی  انســانی  نبودیــم، هــر  شایســته آن 
روح خــدا بــه فقیــر و غنــی بطــور یکســان ســخن گفتــه اســت: » آیــا هنــوز نمــی 
دانید که بدن شــما مســکن روح القدس می باشــد که او را خدا به شــما عطا کرده 
اســت؟ « )اول قرنتیــان 6: 19-20(. وقتــی کــه انســان ایــن امــر مهــم را بــاور کنــد، 
آنــگاه دارایــی هــای او ماننــد ســپرده ای تلقــی خواهــد شــد تــا بــرای راهــی کــه خــدا 
آنــرا هدایــت مــی کنــد اســتفاده گــردد: بــرای نجــات گمشــده و تســلی رنجدیــدگان 
بــه گنجینــه زمینــی چنــگ زده چنیــن  بــا تمــام وجــود  بــرای انســانی کــه  و فقیــران. 
بــه  ثــروت شــده، نســبت  چیــزی ممکــن نیســت. جانــی کــه مجــذوب و سرگشــته 
فریــاِد نیــاِز بشــری ناشنواســت. ولــی بــا خــدا همــه چیــز ممکــن اســت. بــا مشــاهده 
محبــت بــی نظیــر مســیح، قلــب خودخــواه ذوب گردیــده و مطیــع خواهــد شــد. مــرد 
ثروتمنــد ماننــد شــائول فریســی خواهــد گفــت: » امــا اکنــون همــه ایــن امتیــازات را 
کــه روزگاری برایــم ]395[ بســیار بــا ارزش بــود دور ریختــه ام تــا بتوانــم ایمــان و امیــدم 
را بــه مســیح ببنــدم. بلــی همــه چیــز در مقابــل نعمــت شــناخت خداونــدم عیســی 
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مســیح بــی ارزش اســت. بنابرایــن همــه را کنــار گذاشــته ام چــون بــرای مــن پشــیزی 
ارزش ندارنــد بــا ایــن هــدف کــه مســیح را داشــته باشــم « )فیلیپیــان 3: 7-٨(.از 
ایــن جهــت انســان دیگــر روی ثــروت و دارایــی خــود حســاب نخواهــد کــرد. و از ایــن 
دلخــوش خواهــد بــود کــه خــود را مباشــر همــه کاره فیــض خــدا بدانــد و بــرای خاطــر 

مســیح، خــادم همــه انســانها خواهــد بــود. 
بــود کــه گناهــکار  بــا کام مســیح متقاعــد شــده  بــود کــه  پطــرس اولیــن فــردی 
بودنــد  کــرده  برادرانــش بخاطــر مســیح رهــا  و  او  کــه  او بخاطــر چیزهایــی  اســت. 
پیــروی  تــرا  تــا  ایــم  کشــیده  دســت  چیــز  همــه  از  » مــا  بــود.  شــده  راضــی  ازخــود 
کنیــم «. بــا بیــاد آوردن وعــده مشــروط بــه آن حاکــم جــوان مبنــی بــر اینکــه » گنجــی 
درآســمان خواهــی داشــت «، او پرســید کــه او و همراهانــش چــه چیــزی را بعنــوان 

اجــر از خــود گذشــتگی دریافــت خواهنــد نمــود. 
پاسخ منجی قلبهای ماهیگیران جلیلی را از هیجان به تپش در آورده بود. او 
امتیــاز و عزتــی را کــه در رویــا داشــتند، بتصویــر کشــید. » عیســی جــواب داد وقتــی 
من در آن دنیای جدید بر تخت ســلطنتم بنشــینم شــما شــاگردان من نیز بر دوازده 
تخت نشسته دوازده قبیله اسرائیل را داوری خواهید نمود «. و او افزود: » هر که 
بخاطر من از برادر ]396[ و خواهر و پدر و مادر و فرزند و خانه و زمین چشم بپوشد 
صــد چنــدان بیشــتر خواهــد یافــت و زندگــی جاویــد را نیــز بدســت خواهــد آورد «. 
ولی سوال پطرس که می پرسید » حال چه سودی عاید ما می شود؟ «، روح 
اصاح نشــده ای را آشــکار کرد که حواریون را از ُمبشــر بودِن مســیح، خلع ید می 
ســاخت، زیــرا کــه ایــن روِح مــزدور بــود. در حالــی کــه آنــان بــا محبــت مســیح مجــذوب 
شــده بودنــد، حواریــون بطــور کامــل از تفکــرات فلســفی و عقیدتــِی فریســیان آزاد 
و تهــی نشــده بودنــد. آنــان فکــر مــی کردنــد کــه اجــر آنــان بــا اعمالشــان مــورد بررســی 
قــرار خواهــد گرفــت. آنــان روح خودبالندگــی و از خــود راضــی بــودن را گرامــی مــی 
داشــتند و یکدیگــر را مــورد مقایســه قــرار مــی دادنــد. وقتــی کــه یکــی از آنــان در هــر 
بُرهه ای خاص سقوط می کرد، دیگران در حد زیادی احساس برتری می کردند. 
مبادا که حواریون، بصیرت و بینش خود را ازاصول انجیل از دســت بدهند، 
مســیح از خواســته خــدا در بــاره رفتــار و روحــی کــه خادمــان او بایــد بــرای کار نجــات 

داشــته باشــند، حکایتی را نقل نمود.  
او گفــت » ملکــوت آســمان ماننــد صاحــب باغــی اســت کــه صبــح زود بیــرون 
بــود کــه کســانی کــه جویــای  بــاغ خــود چنــد کارگــر بگیــرد «. رســم  بــرای  تــا  رفــت 
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کار بودنــد در بــازار منتظــر مــی ماندنــد و آنطــرف تــر، اســتخدام کننــده مــی رفــت 
کــه در  مــرد در حکایــت، معــرف کســی اســت  بیابــد. آن  تــا خدمتــکاران خــود را 
ســاعتهای مختلــف مــی رفــت تــا کارگــران را بــکار بگمــارد. کســانی کــه در ســاعتهای 
اولیــه اجیــر مــی شــدند، بــرای مبلغــی معیــن توافــق مــی کردنــد. آنانیکــه دیرتــر اجیــر 

مــی شــدند مــزد خــود را بــه صاحدیــد صاحــب کار مــی ســپردند. 
» غــروِب آنــروز صاحــب بــاغ بــه ســرکارگر خــود گفــت کــه کارگرهــا را فــرا بخوانــد 
و از آخریــن تــا اولیــن نفــر مزدشــان را بپــردازد. بــه کســانی کــه ســاعت پنــج بــه کار 
مشــغول شــده بودنــد مــزد یکــروز تمــام را داد. در آخــر نوبــت کارگرانــی شــد کــه اول 
از همــه بــه کار مشــغول شــده بودنــد ایشــان انتظــار داشــتند بیشــتر از دیگــران مــزد 

بگیرنــد. ولــی بــه آنــان نیــز همــان مقــدار داده شــد «. 
ســر و کار داشــتن کارگــران بــا صاحــب بــاغ، ]397[ حکایــت از ســرو کارداشــتن 
خــدا بــا خانــواده بشــری بــود. ایــن بــر خــاف رســمی بــود کــه درمیــان انســانها شــایع 
بــود. در کارهــای دنیــوی حقــوق و مــزد بــر اســاس کاری اســت کــه انجــام مــی شــود. 
کارگــر انتظــار دارد بخاطــر کاری کــه انجــام مــی دهــد بــه او مــزد پرداخــت شــود. ولــی 
در تمثیــل، مســیح اصــول ملکــوت خــود را بــا مثــال نشــان داده بــود – ملکوتــی کــه از 
ایــن جهــان نیســت. او بــا معیــار و اســتاندارد بشــری مقهــور نگردیــده بــود. پــروردگار 
مــی گویــد: » فکرهــای مــن فکرهــای شــما نیســت و راههــای مــن هــم راههــای شــما 
نیست. به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است راههای من نیز از راههای 
شــماو فکرهــای مــن از فکرهــای شــما بلندتــر و برتــر اســت « )اشــعیا 55: ٨ و ۹(. 
در تمثیــل، اولیــن کارگــران بــا مبلغــی معیــن موافقــت کــرده بودنــد تــا کارکننــد 
و آنــان همــان مقــدار مشــخص شــده را دریافــت کردنــد – و نــه بیــش از آن. آنانیکــه 
بعــداً بــکار گمــارده شــدند، بــه قــول اربــاب اعتمــاد کردنــد کــه گفــت: » هــر چــه کــه 
حقتــان باشــد را دریافــت خواهیــد کــرد «. آنــان اعتمــاد خــود را بــه او نشــان دادنــد 
و در خصــوص مزدشــان ســوالی نپرســیدند. آنــان بــه عدالــت و انصــاف او اعتمــاد 
داشــتند. آنــان مــزد خــود را دریافــت نمودنــد، نــه مطابــق بــا مقــدار کارشــان، بلکــه بــر 

اســاس نیــت ســخاوتمندانه اربــاب. 
پــس خداونــد از مــا مــی خواهــد تــا بــه او اعتمــاد کنیــم، کســی کــه بــی دیــن را 
عــادل مــی شــمارد. پــاداش او داده شــد نــه بــر اســاس شایســتگی مــا بلکــه مطابــق 
بــا هدفــی کــه داشــت، » و ایــن درســت همــان نقشــه ای اســت کــه خــدا از ابتــدا 
تــا بوســیله عیســی مســیح عملــی ســازد « )افسســیان 3: ۱۱(.  نظــر داشــت  در 
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» و مــا را نجــات داد. او نــه بخاطــر خوبــی و پاکــی مــا بلکــه فقــط در اثــر رحمــت و 
دلســوزی کــه نســبت بــه ماداشــت مــا را از گناهانمــان شســت و طاهــر ســاخت و 
بوســیله روح القــدس بــه مــا تولــدی تــازه و حیاتــی نــو بخشــید « )تیطــوس ٣: 5(. و 
بــرای کســانی کــه بــه او تــوکل و اعتمــاد دارنــد او » بــرای مــا کارهایــی بســیار فراتــر از 

خواســت و امیــد و فکــر مــا انجــام مــی دهــد « )افسســیان ٣: ۲0(.
مقــدار کار انجــام شــده و یــا نتایــج مشــهود آن مهــم نبــود بلکــه مهــم آن روحــی 
بــود کــه کار بــا آن انجــام شــده اســت و همیــن موضــوع بــرای خــدا ارزش دارد. بــه 
عبارتــی )چگونگــی کار مهــم نیســت بلکــه نفــس و روح کار مهــم اســت(. کســانی 
کــه در ســاعت یــازده بــه تاکســتان آمدنــد بــرای فرصتــی کــه بــرای کار کــردن بــه آنــان 
داده شــد ]398[ سپاســگزار بودنــد. قلــب آنــان بخاطــر پذیرفتــه شــدن توســط اربــاب، 
سرشــار از شــکرگزاری بــود. و وقــت یکــه در خاتمــه روز صاحــب بــاغ حقــوق یکــروز 
کامــل را پرداخــت، آنــان بســیار غافلگیــر و شــگفت زده شــدند. آنــان مــی دانســتند 
کــه ایــن مــزد، حــق آنــان نیســت. محبتــی کــه در ســیمای صاحــب کار متجلــی شــد 
آنــان را از خوشــی پــر ســاخت. آنــان هرگــز خیریــت و نیکوئــی صاحــب بــاغ را بخاطــر 
مــزدی کــه بــه آنــان داده شــده بــود، فرامــوش نکردنــد. بنابرایــن گناهــکار بایــد عــدم 
یــازده وارد تاکســتان خداونــد  شایســتگی خــود را درک کنــد زیــرا کــه در ســاعت 
آیــد. او احســاس مــی کنــد کــه  بنظــر کوتــاه مــی  شــده اســت. زمــان خدمــت او 
شایســته آن پــاداش نیســت. ولــی بطــور کل از ایــن خوشــحال اســت کــه خــدا او 
را پذیرفتــه اســت. او بــا روحــی متواضــع و سپاســگزار بــرای امتیــازی کــه بــا مســیح 
همــکار اســت کار مــی کنــد. خداونــد بــا خوشــی، چنیــن روحــی را تکریــم مــی کنــد.

خداونـــد از مـــا مـــی خواهـــد تـــا بـــه او تکیـــه کنیـــم و نپرســـیم کـــه اجـــر مـــا چـــه 
انـــدازه اســـت. وقتـــی کـــه مســـیح در جانهـــا ســـاکن مـــی شـــود، فکـــردر بـــاره پـــاداش 
مـــا  ُمحـــرک خدمـــات  کـــه  نیســـت  ای  انگیـــزه  ایـــن  داشـــت.  نخواهـــد  ارجحیـــت 
ارج  مـــی کنیـــم  کـــه دریافـــت  را  مـــزدی  از اطاعـــت،  بایـــد در حســـی  مـــا  بشـــود. 
تـــا وعـــده هـــای مبـــارک او را پـــاس بداریـــم.  نهیـــم. خداونـــد از مـــا مـــی خواهـــد 
ــه بـــرای هـــر وظیفـــه ای کـــه انجـــام  ــا احســـاس کنیـــم کـ ولـــی او نمـــی خواهـــد کـــه مـ
مـــی دهیـــم طلـــب مـــزد و پـــاداش داشـــته باشـــیم. بـــرای درســـت انجـــام دادن کار 
ــا  نبایـــد انتظـــار دریافـــت پـــاداش داشـــته باشـــیم. ]399[ زیـــرا ایـــن وظیفـــه ماســـت تـ
بـــا نیـــت درســـتکاری و صداقـــت، کاری را بـــه پیـــش ببریـــم. محبـــت بـــه خـــدا و بـــه 

همنوعمـــان بایـــد نیـــت و انگیـــزه مـــا باشـــد. 
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تمثیل، به کســانی که اولین ندا را برای کار می شــنوند عذر و بهانه نمی دهد 
تــا بــرای ورود بــه تاکســتان و کار بــرای خــدا اهمــال و غفلــت ورزیــده و بخواهنــد بــا 
تاخیــر برونــد. )خداونــد هــر زمــان کــه مــا را فــرا بخوانــد بایــد آمــاده باشــیم(. وقتــی کــه 
در ســاعت یــازده صاحــب بــاغ بــه بــازار رفــت و مردانــی را بــی کار پیــدا کــرد گفــت: 
» چــرا همــه روز را بــی کار ایســتاده ایــد؟ «. جــواب ایــن بــود کــه » زیراکــه هیــچ 
کســی مــا را اســتخدام نکــرد «. هیــچ یــک از آنهــا صبــح گاه در آنجــا نبودنــد. آنــان 
از دعــوت ســر بــاز نزدنــد. آنانیکــه ســر بــاز زدنــد و بعــد توبــه کردنــد کار خوبــی کردنــد 

کــه توبــه کردنــد ولــی صحیــح نبــود تــا اولیــن فراخــوان رحیمانــه را سرســری بگیرنــد. 
را  خــود  کار  کــه  آنانــی  گرفتنــد،  یکســان  حقــوق  تاکســتان  کارگــران  وقتیکــه 
زودتــر آغــاز کــرده بودنــد، ناراحــت و دلخــور شــدند. آیــا بــرای دوازده ســاعت کار 
نکردیــم؟ آنــان اســتدالل کردنــد کــه آیــا ایــن حــق آنــان نبــود کــه بایــد بیشــتر از آنانیکــه 
در ســاعتهای خنِک روز کار کرده اند مزد بگیرند؟ » آنان به صاحب باغ شــکایت 
کــرده گفتنــد بــه اینهــا کــه فقــط یــک ســاعت کار کــرده انــد بــه انــدازه مــا دادیــد کــه 

تمــام روز زیــر ایــن آفتــاب ســوزان جــان کنــده ایــم؟ «.
مالــک بــاغ رو بــه یکــی از ایشــان کــرده گفــت: » ای رفیــق مــن کــه بــه تــو ظلمــی 
نکــرده ام. مگــر تــو قبــول نکــردی بــا مــزد یــک روز کار کنی؟پــس مــزد خــود را بگیــر و 
بــرو. دلــم مــی خواهــد بــه همــه یــک انــدازه مــزد بدهــم. آیــا مــن حــق نــدارم هــر طــور 
کــه دلــم مــی خواهــد پولــم را خــرج کنــم؟ آیــا ایــن درســت اســت کــه تــو از ســخاوت 

مــن دلخــور شــوی؟ «. 
کــه  آنانــی  مــی شــوند و  آنانیکــه اول هســتند آخــر  کــه  اینچنیــن اســت  » بلــی 
آخرند اول زیرا بســیاری فرا خوانده می شــوند ولی تعدادی برگزیده می شــوند «.

در  خدمــت  بخاطــر  کــه  هســتند  کســانی  معــرف  تمثیــل،  در  کارگــران  اولیــن 
بــا  را  خــود  کار  آنــان  دارنــد.  دیگــران  بــر  ارجحیــت  ادعــای  نخســتین،  ســاعتهای 
خودخواهــی آغــاز کردنــد و نــه بــا تــرک نفــس و از خــود گذشــتگی. آنــان ممکــن اســت 
]400[ ادعا کنند که در طول زندگی به بهترین نحو و با سختکوشــی به خدا خدمت 

کــرده انــد و بنابرایــن خیــال مــی کننــد کــه مســتحق اجــری عظیــم هســتند. آنــان بیــش از 
امتیــازی کــه خدمتگــزار مســیح بــوده باشــند، بــه مــزد و پــاداش مــی نگرنــد. در نظــر آنــان 
کارهــا و از خودگذشــتگیها آنــان را مســتحق مــی ســازد تــا بیــش از دیگــران مــورد تکریــم 
و تمجیــد قــرار گیرنــد. و چــون ادعــای آنــان مــورد توجــه قرارنگرفــت دلخــور و ناراحــت 
شــدند. آیــا آنــان در کار خــود روح اعتمــاد و محبــت را آورده بودنــد؟ اگــر چنیــن کــرده 
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بودنــد آنــگاه ادعــای آنــان بــر حــق بــود ولــی گلــه منــدی و خلــق و خــوی ســتیزه گرانــه 
آنــان غیــر مســیحانه بــود و اثبــات کــرد کــه آنــان ســزاوار نیســتند. ایــن امــر آشــکار کننــده 
خواســته آنــان بــرای پیشــرفت و ترقــی و ســعادت خودشــان بــود. عــدم اعتمــاد آنــان 
بــه خــدا، روح حســادت پیشــه، روح غبطــه خــوردن و رشــک ورزی نســبت بــه بــرادران 
خــود بــود. ســخاوت و خیریــت خــدا بــه آنــان باعــث شــد تــا گلــه کننــد. بنابرایــن آنــان 
نشــان دادنــد کــه هیــچ ارتباطــی بیــن جــان آنــان بــا خــدا نیســت. آنــان لــذت همــکاری بــا 

سرپرســت کارگــران را نمــی فهمنــد. 
هیــچ چیــزی بیــش از خودخواهــی کوتــه فکرانــه بــرای خــدا رنــج آور نیســت. او 
نمــی توانــد بــا هــر کســی کــه ایــن خصوصیــات را از خــود نشــان مــی دهــد کار کنــد. 

آنــان بــرای کار بــا روح او بــی تفــاوت هســتند. 
یهودیــان ابتــدا بــرای کار در تاکســتان خــدا فراخوانــده شــدند و بدیــن خاطــر 
مغــرور و مــی پنداشــتند کــه عــادل هســتند و خــود را از دیگــران برتــر مــی دیدنــد. 
ســالهای طویــِل خدمــت، آنــان را بدیــن خیــال واداشــته بــود کــه مســتحق دریافــت 
و  تــر  تلــخ  آنــان  بــرای  چیــزی  هیــچ  هســتند.  دیگــران  بــه  نســبت  بزرگتــری  پــاداش 
ناراحــت کننــده تــر از ایــن خبرنبــود کــه بــه غیــر یهودیــان امتیــاز برابــری در امــور خــدا 

واگــذار خواهــد گردیــد.
مســیح به حواریون نیز این هشــدار را داده بود که آنان نیز مانند تمثیل، اولین 
گــروه از کارگــران هســتند کــه بــرای پیــروی از او فــرا خوانــده شــده انــد و بایــد مراقــب 
باشــند مبــادا کــه شــرارت مشــابهی در میــان آنــان رخنــه کنــد. او مشــاهده کــرده بــود 
که ضعف و لعنت کلیسا، روح خود محوری خواهد شد. انسانها به خیال خود 
مــی پنداشــتند کــه مــی تواننــد بــا اعمــال خــود جایــی را در ملکــوت آســمان بدســت 
آورند. آنان تصور می کردند که وقتیکه در برخی چیزها پیشرفت کردند، خداوند 
در خودخواهــی  روی  زیــاده  بنابرایــن  کنــد.  کمــک   ]401[ آنــان  بــه  تــا  آمــد  خواهــد 
و کمــی حضــور عیســی در زندگــی آنــان پدیــد خواهــد آمــد. بســیاری از افــراد کــه 
پیشــرفت کمــی داشــتند بــه خــود مغــرور شــده و فکــر مــی کننــد کــه برتــر از دیگراننــد. 
آنــان در پــی چاپلوســی و تملــق و حســادت هســتند بدیــن معنــی کــه اگــر کســی 
بــه آنهــا توجــه نکنــد و مجیــز آنانــرا نگویــد، آنــان احســاس کمبــود کــرده و حســادت 
بــر آمــد.  پــی محافظــت از حواریــن خــود  پــی ایــن خطــر در  مــی کننــد. مســیح در 
بــاره شایســتگی هایمــان در محضــر خــدا،  همــه خودســتایی هــای گــزاف در 
جــا و مکانــی نــدارد. » مــرد دانــا بــه حکمــت خــود افتخــار نکنــد و شــخص نیرومنــد 
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بــه قــوت خــود نبالــد و ثروتمنــد بــه ثــروت خــود فخــر نکنــد. بلکــه هــر کــه مــی خواهــد 
افتخــار کنــد بــه ایــن افتخــار کنــد کــه مــرا مــی شناســد و بدانــد کــه خداونــد هســتم 
بــر زمیــن بجــا مــی آورم چیزهایــی کــه موجــب  و رحمــت و انصــاف و عدالــت را 

خشــنودی و ســرور مــن مــی باشــند « )ارمیــا ۹: ۲4-۲3(.
مباهــاِت انســان، اجــر کار را ضایــع مــی کنــد. بلکــه همــه اجرهــا بــه فیــض مســیح 
است. » حال ببینیم خدا جد ما ابراهیم را بر چه اساس بی گناه بحساب آورد. 
آیــا بخاطــر اعمــال نیــک او و انجــام تشــریفات مذهبــی بــود یــا بخاطــر ایمانــش؟ اگــر 
بخاطراعمال نیکش بود پس جا داشت که بخود ببالد. اما از دیدگاه خدا ابراهیم 
هیــچ علتــی بــرای بالیــدن بخــود نداشــت. زیــرا کتــاب آســمانی مــا میفرمایــد: ابراهیــم 
بخــدا ایمــان آورد بــه همیــن دلیــل خــدا از خطایــای او چشــم پوشــید و او را بــی گنــاه 
بشمار آورد « )رومیان 4: ۱-5(.بنابراین موقعیتی برای فردی وجود ندارد تا دیگری 
را تجلیــل کنــد ]402[ یــا نســبت بــه دیگــری غــرض ورزی نمایــد. هیــچ فــردی بــر دیگــری 
ارجحیــت نــدارد و هیــچ فــردی نیــز نمــی توانــد ادعــا کنــد کــه پــاداش او حــق اوســت. 
اولیــن و آخریــن، در اجــر عظیــم و ابــدی شــریک خواهنــد بــود و بهتــر اســت کــه 
اولیــن بــا خوشــحالی آخریــن را خــوش آمــد بگویــد. کســی کــه بــر اجــر دیگــران غبطــه 
خــورده و رشــک مــی ورزد فرامــوش کــرده اســت کــه خــودش فقــط بــا فیــض نجــات 
یافتــه اســت. تمثیــل کارگــران همــه حســادتها و تردیــد هــا را مامــت مــی کنــد. 
محبــت در حقیقــت بــه وجــد مــی پــردازد و هیــچ مقایســه حســادت آمیــزی را بــر 
نمــی تابــد. کســی کــه محبــت دارد تنهــا دلربایــی مســیح را بــا باطــِن ناقــِص خــودش 

مقایســه مــی کنــد. 
ایــن تمثیــل، هشــداری بــه تمــام کارگــران اســت – هــر قــدر خدماتشــان طوالنــی 
باشــد – هرقــدر کار زیــاد انجــام دهنــد، بــدون محبــت بــه برادرانشــان، بــدون تواضــع 
در برابر خدا، باید بدانند که کارشان هیچ است. مذهبی برای به تخت نشاندن 
نفــس وجــود نــدارد. کســی کــه هــدف وی متعالــی کــردن خویــش اســت، خــود را 
از فیــض تهــی خواهــد یافــت کــه بــه تنهایــی مــی توانــد او را در خدمــت بــه مســیح 

کارآمــد و موثــر بســازد. افــراط در غــرور و خودخواهــی کار را معیــوب مــی کنــد.
و  خواســته  و  میــل  ایــن  بلکــه  نیســت  کار  زمــان  مــدت  طــول  بــرای  مــا  اجــر 
صداقــت در کار اســت کــه آنــرا بــرای خــدا مقبــول مــی کنــد. بــرای خدمــت بایــد 
نفــس خــود را تســلیم کنیــم. کوچکتریــن وظیفــه، کــه در اخــاص و بــا زیــر پــا گــذاردن 
نفــس انجــام شــود، خــدا را بیشترخشــنود مــی کنــد در مقایســه بابزرگتریــن کاری کــه 
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بــا خودمحــوری معیــوب شــده باشــد. او چشــم انتظــار اســت تــا ببینــد کــه چقــدر 
از روح مســیح را گرامــی میداریــم و چقــدر شــباهت مســیح در کارهــا آشــکار مــی 
شــود. او بیشــتر محبــت و وفــاداری در کار را مــی بینــد و نــه مقــدار و انــدازه آنــرا. 
تنهــا وقتــی کــه خودخواهــی بمیــرد، وقتــی جــدال بــر ســر برتــری از ذهــن دور شــد 
و وقتــی حمــد و تســبیح قلبهــا را آکنــده ســازدآنگاه محبــت، زندگــی را معطــر مــی 
ســازد – ایــن تنهــا زمانــی بوقــوع مــی پیونــدد کــه مســیح در جــان ســاکن شــود و مــا 

بعنــوان کارگــران همــکار بــا خــدا تشــخیص داده شــویم. 
در هــر صــورت کارگــران حقیقــی کار خــود را جــان کنــدن تلقــی نمــی کننــد. 
آنــان آمــاده انــد تــا نیــروی خــود را صــرف کننــد ]403[ ولــی بــا خوشــرویی و بــا خــوش 
قلبــی. خوشــی درخــدا بواســطه عیســی مســیح ابــراز شــده اســت. خوشــی آنــان در 
مقابــل مســیح قــرار دارد – » عیســی فرمــود خــوراک مــن ایــن اســت کــه خواســت 
خــدا را بجــا آورم و کاری را کــه بعهــده مــن گذاشــته اســت انجــام دهــم « )یوحنــا 
4:34(. آنــان در همــکاری بــا خداونــِد جــال هســتند. ایــن فکــر بــه همــه زحمــات 
آســودگی مــی بخشــد، اراده را محکــم مــی کنــد و بــه روح بــرای هــر رخــدادی قــوت 
مــی بخشــد. کاری کــه بــا قلــب متواضــع انجــام شــود بــا ســهیم شــدن در مصایــب و 
رنجهــای مســیح شــریف گردیــده، بــا همــدردی هــای او ســهیم شــده و در کار او بــا 
وی همیــاری مــی کنــد. آنــان کمــک مــی کننــد تــا خوشــی او را جــاری نمــوده و نــام 

او ســتایش و تمجیــد گــردد.
ایــن روح  بــرای خداســت. بواســطه فقــدان  ایــن روح همــه خدمــات حقیقــی 
مــی  آنانیکــه آخریــن محســوب  مــی شــوند. گرچــه  آخــر  اول هســتند  کــه  بســیاری 

اولیــن خواهنــد شــد. شــدند 
بســیاری از افــراد هســتند کــه خــود را بــه مســیح واگــذار کــرده انــد، بــا ایــن حــال 
فرصتــی بــرای انجــام یــک کار بــزرگ و یــا از خودگذشــتگی بــرای او اختصــاص نمــی 
دهنــد. الزم نیســت کــه فــرد جــان خــود را بخواهــد از دســت بدهــد تــا در نظــر خــدا 
بســیار مقبول واقع شــود یا ممکن اســت مبشــری نباشــد که روزانه با خطر و مرگ 
دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد. بــه عبارتــی دیگــر نبایــد فکــر کنیــم کــه کار ُمبشــر و ُمبلــغ 
خیلــی باالتــر از کار کوچکــی اســت کــه مــا انجــام مــی دهیــم زیــرا قضــاوت اصلــی بــا 
خداســت کــه بــه هــر یــک از مــا توانایــی خاصــی بخشــیده اســت. فــرد مســیحی کــه 
در زندگــی خصوصــی هــر روزه، در وفــاداری نســبت بــه مســیح نفــس خویــش را زیــر 
پــا مــی گــذارد حــد اقــل کاری اســت کــه مــی توانــد انجــام دهــد و آن کســی کــه در 
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خانــه معــرف صفــات مســیح اســت –چنیــن فــردی در دیــدگاه خــدا حتــی ارزشــمند 
تــر از مبشــرین خوشــنام جهــان و یــا شــهیدان اســت. 

آه که چقدر معیارهای سنجش خدا و انسان با هم بسیار متفاوت هستند. 
خداونــد بســیاری از وسوســه هــا را در قلــب و در خانــه مــی بینــد کــه در برابــر آن 
مقاومــت مــی شــود کــه حتــی دوســتان نزدیــک هرگــز آنــرا نخواهنــد فهمیــد. خداونــد 
تواضع جانها را بواسطه توبه خالصانه می بیند. ]404[ او ازخود گذشتگی صمیمی 
برای خدمت خالصانه را با فروتنی می نگرد و اگر افکار شــریرانه داشــته باشــیم و 
بخاطــر آن افــکار توبــه کنیــم، آنــگاه خداونــد توبــه خالصانــه را مــی بینــد. مســیح مــی 
بینــد کــه شــما بــا تمــام دل و جــان خــود را وقــف کار او کــرده ایــد. او بــه ســاعتهای 
ســخِت ســتیز بــا نفــس توجــه کــرده اســت – ســتیزی کــه بــر آن ظفــر یافتــه ایــم. همــه 
اینهــا را خــدا و فرشــتگان مــی داننــد. دفتــر یــادآوری در برابــر او نوشــته شــده اســت، 
برای آنان که از خدا می ترسند و به مسیح تفکر می کنند و در او تعمق می کنند.

یــا  و  اعــداد  در  نــه  و  مــا  َمنصــب  و  پُســت  در  نــه  مــا،  هــای  آموختــه  در  نــه 
اســتعدادهای ســپرده شــده بــه مــا و نــه در اراده انســان، – راز موفقیــت را نمــی 
تــوان یافــت. مــا بایــد بــا حــس عــدم کارآیــی، بــه مســیح بیندیشــیم و بواســطه او کــه 
قــوت همــه توانائــی هاســت و اندیشــه همــه تفکــر هاســت، اراده و اطاعــت، پــی 

پیــروزی خواهنــد یافــت.  پــی  در 
و هــر چنــد خدمــت یــا کار مــا حقیــر اســت، چنانچــه بــا ایمــان ســاده از مســیح 
پیــروی کنیــم، از اجــر نومیــد نخواهیــم شــد. کــه حتــی بزرگتریــن هــا و خردمنــد تریــن 
را  تریــن هــا ممکــن اســت آن  یافــت و ضعیفتریــن و متواضــع  آنــرا نخواهنــد  هــا 
بدســت بیاورنــد. دروازه طایــی بهشــت بــروی خودخواهــان و خــود بــزرگ بینــان 
بــاز نخواهــد شــد. دروازه بهشــت بــروی کســانی کــه در روح مغرورنــد بــاز نخواهــد 
شــد. ولــی دروازه ابــدی بــا تمــاس لــرزان یــک کــودک خردســال بــاز خواهــد شــد. 
اجــر فیــض، کســانی را کــه در ســادگی ایمــان و محبــت شــکل گرفتــه انــد را متبــارک 

خواهــد گردانیــد. 
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۲۹
مالقات با داماد

این فصل بر اساس کتاب متی ۲5: 1-13 نگارش گردیده است.

مسیح بهمراه حواریون خود بر کوه زیتون نشسته است. خورشید در پشت 
کوههــا غــروب کــرده و آســمانها بــا پــردۀ ســیاه شــب پوشــیده شــده اســت. خانــه 
ای دورادور در دیــدرس اســت کــه گوئــی بــرای ضیافتــی بــا چراغهــا نــور افشــانی 
شــده اســت. نور از درب ورودی می درخشــد و گروهی در اطراف منتظرهســتند 
حاکــی از اینکــه مراســم عروســی بــزودی برگــزار مــی شــود. در بســیاری از مناطــق 
پیشــواز  بــه  مــی شــود. دامــاد  انجــام  مشــرق زمیــن، مراســم عروســی در شــامگاه 
مــی رود تــا عــروس خــود را ماقــات کنــد و او را بــه خانــه بیــاورد. مازمــان و ندیمــه 
هــای عــروس بــا چــراغ ازخانــه عــروس بــه خانــه دامــاد رهســپار مــی شــوند، جایــی کــه 
ضیافــت بــرای مهمانــان دعــوت شــده تــدارک دیــده شــده اســت. در صحنــه ای 
کــه مســیح بــه آن مــی نگــرد یــک گــروه منتظــر همراهــان عــروس هســتند کــه قصــد 

دارنــد تــا بــه جمــع بپیوندنــد. 
ده زن جــوان، کــه جامــه هــای ســفید بــر تــن داشــتند ســانه ســانه و بــا تاخیــر بــه 
خانــه عــروس مــی رســند. هــر کــدام یــک چــراغ و یــک ظــرف بــرای روغــن در دســت 
دارد. همگــی مشــتاقانه چشــم انتظــار حضــور ]406[ دامــاد هســتند. ولــی در آمــدن 
دامــاد تاخیــر وجــود دارد. ســاعتها از پــس ســاعتهای دیگــر مــی گــذرد. مراقبیــِن خانــه 
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مــی شــود:  نیمــه شــب صدایــی شــنیده  مــی رونــد. در  بــه خــواب  و  خســته شــده 
» دامــاد مــی آیــد برخیزیــد و بــه پیشــوازش برویــد «. آنهایــی کــه خــواب بودنــد ناگهــان 
برخاســتند و ایســتادند. آنــان دیدنــد کــه جمعیــت بــا چراغهــای روشــن و هلهلــه و 
نغمــه هــای خــوش حرکــت مــی کننــد. آنــان صــدای عــروس و دامــاد را مــی شــنوند. 
َده ندیمــه ایســتادند تــا چراغهــای خــود را تمیــز کننــد در حالــی کــه عجلــه داشــتند تــا 
بروند. ولی پنج نفر از آن ندیمه ها از پر کردن چراغهایشان از روغن غفلت ورزیده 
بودند. آنان تاخیر را پیش بینی نکرده بودند و برای واقعه غیر منتظره آماده نبودند. 
آنــان پریشــان شــده و بــه همراهــاِن بــا حکمــِت خــود التمــاس کــرده گفتنــد: » از روغــن 
خــود بمــا هــم بدهیــد چــون کــه چراغهــای مــا دارد خامــوش مــی شــود «. ولــی پنــج 
ندیمه منتظر با چراغهای تمیز ظرفهای روغن خود را خالی کرده بودند. آنان روغن 
ذخیــره نداشــتند و جــواب دادنــد » اگــر از روغــن خــود بــه شــما بدهیــم بــرای خودمــان 

کفایــت نخواهــد کــرد. بهتــر اســت برویــد و بــرای خودتــان بخریــد «. 
وقتــی کــه رفتــه تــا روغــن بخرنــد، دســته عروســی حرکــت کــرده و آنهــا را پشــت ســر 
گذاشــته بودنــد. پنــج ندیمــه بــا چــراغ بــه همــراه کاروان عــروس بــه جمــع پیوســتند و وارد 
خانه شدند و در بسته شد. وقتیکه ندیمه های نادان به سالن ضیافت رسیدند آنان 
بــا جوابــی غیــر قابــل انتظــار مواجــه شــدند. صاحــب عروســی اعــان نمــود »  مــن شــما 

را نمی شناســم  «. آنان بیرون در خیابان خالی از جمعیت در تاریکی ایســتادند.  
مســیح نشســته و از دور بــه مهمانــی نــگاه مــی کــرد و دیــد کــه مــردم منتظــر دامــاد 
هســتند. او بــه حواریــون خــود داســتان ده ندیمــه را گفــت کــه تجربــه ای از کلیســا 

را قبــل از رجعــت ثانــی اش بــه تصویــر مــی کشــید. 
دو گــروه از ندیمــه هــا، دو گروهــی بودنــد کــه اقــرار نمــوده کــه در انتظــار خــدای 
خــود هســتند. آنــان ندیمــه باکــره خوانــده شــدند زیــرا اقــرار کــرده بودنــد کــه ایمــان 
گویــد:  مــی  مزامیــر  نویســنده  بودنــد.  خــدا  کام  معــرف  چراغهــا  دارنــد.  خالــص 
» کام تــو چــراغ راهنمــای مــن اســت نــوری اســت کــه راه را پیــش پایــم روشــن مــی 

]407[ ســازد « )مزمــور۱۱۹: ۱05(. 
زکریــا  نبــوت  در  روح  اینــرو  از  اســت.  القــدس  روح  ُمعــرف  و  ســمبل  روغــن 
معرفــی شــده اســت. » فرشــته ای کــه بــا مــن صحبــت مــی کــرد مــرا مثــل شــخصی 
کــه خوابیــده باشــد بیــدار کــرد. ســپس از مــن پرســید چــه مــی بینــی؟ جــواب دادم 
چراغدانــی از طــا مــی بینــم کــه هفــت چــراغ دارد و بــر ســر آن روغندانــی اســت 
میرســاند.  روغــن  چراغهــا  بــه  اســت  متصــل  آن  بــه  کــه  لولــه  هفــت  بوســیله  کــه 
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همچنیــن دو درخــت زیتــون میبینــم کــه یکــی در طــرف راســت و دیگــری در طــرف 
چــپ چراغــدان قــرار دارد. ســپس از فرشــته پرســیدم ای ســرورم اینهــا چیســتند و 
چــه معنایــی دارنــد؟ گفــت نمیدانــی؟ ... ســپس فرشــته گفــت ایــن اســت آنچــه 
خداونــد قــادر متعــال بــه زر و بابــل مــی گویــد: نــه بــا قــدرت نــه بــه قــوت بلکــه بــه روح 
مــن... ســپس پرســیدم آن دو درخــت زیتــون دو طــرف چراغــدان و آن دو شــاخه 
زیتــون کنــار دو لولــه طــا کــه ]408[ از آنهــا روغــن میریــزد چــه هســتند؟ ... آنــگاه او 
بمــن گفــت: آنهــا نشــانه دو مــردی هســتند کــه خداونــد مالــک تمامــی جهــان آنهــا را 

برگزیــده و مســح کــرده تــا او را خدمــت کننــد « )زکریــا 4: ۱4-۱(.
از دو درخــت زیتــون روغــن طایــی بــه لولــه هــای طایــی مخــزن چراغــدان ریختــه 
مــی شــد و از آنجــا بــه چــراغ طایــی کــه بــه حــرم مطهــر نــور مــی داد. پــس ازطریــق 
مقدســینی کــه در حضــور خــدا ایســتاده انــد، روح او بــه بشــری کــه وقــف خدمــت بــه 
او شده است اعطا می گردد. ماموریت این دو فرِد تدهین شده ارتباط و گفتگو 
با امت خداست که بگوید که تنها فیض آسمانی می تواند کام او را چراغی در 
پیــش پــای او بســازد. » نــه بــا قــدرت نــه بــه قــوت بلکــه بــه روح خــدا « )زکریــا 4: 6(.

در تمثیــل، ده باکــره بیــرون رفتــه تــا دامــاد را ببیننــد. همگــی چــراغ و ظــرف روغــن 
داشــتند. بــرای مدتــی فرقــی بیــن آنــان دیــده نمــی شــد. در مــورد کلیســا نیــز همینطــور 
اســت و اعضــای آن کمــی قبــل از رجعــت ثانــِی مســیح ایــن چنیــن هســتند. همگــی 
دانــش کام را داشــتند. همگــی پیــام مســیح را شــنیده بودنــد کــه آمدنــش نزدیــک 
اســت و بــا اطمینــان انتظــار ظهــور او را داشــتند. تمثیــل از همیــن قضیــه ســخن مــی 
گوید. زمان انتظار است. ایمان خسته و فرتوت شده است و وقتی بانگ بر می 
آیــد کــه » ببینیــد کــه دامــاد مــی آیــد برویــد و او را ببینیــد «، بســیاری آمــاده نیســتند. 
آنــان درظرفهایشــان بــرای چــراغ روغــن ندارنــد. آنــان از روح القــدس تهــی هســتند. 
بــدون روح خــدا، فهــم کام او نــا ممکــن اســت. فرضیــه حقیقــت کــه بــا روح 
القــدس همــراه نباشــد نمــی توانــد جــان را زنــده کنــد یــا قلــب را تقدیــس نمایــد. 
فــردی ممکــن اســت بــا احــکام و وعــده هــای کتــاب مقــدس آشــنا باشــد ولــی بــدون 
روح خــدا صفــات او متحــول نخواهنــد شــد. بــدون روشــنگری روح، انســانها نمــی 
توانند قادر باشــند تا ]411[ حقیقت را از اشــتباه تشــخیص دهند و تحت وسوســه 

هــای زیرکانــه شــیطان قــرار مــی گیرنــد. 
طبقــه ای کــه معــرف باکــره هــای نــادان هســتند جــزو ریــاکاران نیســتند. آنــان بــه 
حقیقــت احتــرام مــی گذارنــد و از حقیقــت دفــاع کــرده انــد. آنــان مجــذوب کســانی 
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هســتند کــه بــه حقیقــت ایمــان دارنــد ولــی خــود را تســلیم کار روح القــدس نکــرده انــد. 
آنــان بــر آن صخــره مســیح عیســی نیفتــاده انــد تــا اجــازه دهنــد کــه طبیعــت کهنــه آنــان 
شکســته شــود. ایــن طبقــه معــرف زمینهــای ســنگی هســتند. آنــان کام را بــا آمادگــی 
مــی پذیرنــد ولــی در یکســان کــردن و وفــق دادن خــود بــا اصــول شکســت مــی خورنــد. 
نفــوذ و تاثیــر آن پایــدار نیســت. روح مطابــق بــا خواســته انســان در قلــب او کار مــی 
کنــد و طبیعــت تــازه ای در نهــاد او قــرار گرفــت. ولــی طبقــه ای کــه معــرف باکــره هــای 
نــادان بــود بــا کار ســطحی قانــع بودنــد. آنــان خــدا را نمــی شناســند. آنــان ذات او را 
مطالعــه نکــرده انــد، بــا او معاشــرت نکــرده انــد، بنابرایــن نمــی داننــد کــه چگونــه بــه او 
تــوکل کننــد، چگونــه ببیننــد وچگونــه زندگــی کننــد. خدمــات آنــان رو بــه انحطــاط مــی 
رود. » آنگاه می آیند و در حضور تو می نشینند و گوش می دهند. ولی قصدشان 
این نیست که آنچه من به ایشان می گویم انجام دهند « )حزقیال 33: 3۱(. پولس 
رســول بــه خصوصیــت ویــژه کســانی اشــاره مــی کنــد کــه درســت قبــل از رجعــت ثانــی 
مســیح زندگــی مــی کننــد. او مــی گویــد: » در زمانهــای آخــر زمانهــای دشــواری خواهــد 
بــود: زیــرا مــردم خودپرســت پــول دوســت مغــرور و متکبــر خواهنــد بــود... آنــان عیــش 
و عشــرت را بیشــتر از خــدا دوســت خواهنــد داشــت « )دوم تیموتائــوس 3: 5-۱(.

ایــن طبقــه ای اســت کــه در زمــان دشــواری فریــاد بــر آورده و بدنبــال صلــح و 
امنیــت هســتند )اگــر کتــاب مقــدس را خوانــده بودنــد چنیــن نمــی گفتنــد( و نمــی 
داننــد کــه زمــان مخاطــره فــرا رســیده اســت ... آنــان بــرای قلبهــای خــود الالیــی مــی 
خواننــد و از خطــر ابایــی ندارنــد. وقتــی وحشــت زده از خــواب مــرگ مــی جهنــد، 
آنگاه تهی بودن خویش را تشخیص می دهند و از دیگران استدعا می کنند تا نیاز 
آنــان را بــر آورده کننــد ولــی در چیزهــای روحانــی هیــچ کــس ]412[ نمــی توانــد نقــص 
دیگــری را مرتفــع ســازد. فیــض خــدا بــه هــر جانــی بــه رایــگان ارائــه شــده اســت. پیــام 
انجیــل اعــام شــده اســت » بیــا ! هــر کــس کــه ایــن را مــی شــنود بگوییــد بیــا! هــر کــه 
تشــنه اســت بیایــد و هــر کــس مایــل اســت بیایــد و از آب حیــات برایــگان بنوشــد « 
)مکاشفه ۲۲: ۱7(. ولی ذات و شخصیت قابل انتقال نیست. هیچ انسانی نمی 
توانــد بــرای دیگــری ایمــان داشــته باشــد. هیــچ انســانی نمــی توانــد روح را بــرای دیگــری 
بیابــد. هیــچ انســانی نمــی توانــد بــه دیگــری خصوصیتــی کــه میــوه روح اســت را ارزانــی 
کنــد. » اگرچــه نــوح و دانیــال و ایــوب در میــان آنهــا باشــند بــه حیــات خــود ســوگند کــه 
نخواهنــد توانســت حتــی جــان فرزندانشــان را رهایــی دهنــد، درســتکاری آنهــا فقــط 

خودشــان را نجــات خواهــد داد « )حزقیــال 14: ۲0(. 
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در بحرانهاســت کــه صفــات واقعــی عیــان مــی شــود. وقتــی صدایــی در نیمــه 
شــب اعــان مــی کنــد » اینــک دامــاد مــی آیــد بیــرون رفتــه و او را ببینیــد «، باکــره 
هــای خفتــه از خــواب پریــده و دیــده مــی شــود کــه چــه کســی بــرای آن رویــداد خــود 
را آمــاده کــرده اســت. هــر دو گــروه از آمــدن دامــاد بــی اطــاع بودنــد ولــی یــک گــروه 
بــرای امــری غیــر منتظــره خــود را آمــاده کــرده بــود. و گــروه دیگــر آمــاده نبودنــد. پــس 
حــال یــک مصیبــت ناگهانــی و پیــش بینــی نشــده چیــزی کــه جــان را رو در روی 
مــرگ قــرار مــی دهــد نشــان خواهــد داد کــه آیــا ایمــان واقعــی بــه وعــده خــدا دارد 
یــا خیــر. ایــن نشــان مــی دهــد کــه آیــا جــان بــا فیــض نگهــداری شــده اســت. آزمــون 
بــزرگ نهایــی بشــر بــه پایــان خــود نزدیــک مــی شــود. و دیگــر بســیار دیــر خواهــد بــود 

تــا فــردی بخواهــد خــود را آمــاده ســازد.
ده باکــره در غــروب چشــم انتظــار ایــن رویــداد هســتند. همــه ادعــا مــی کننــد کــه 
مســیحی هســتند. همگــی بــا نــام فراخوانــده شــده و چــراغ دارنــد و همگــی ادعــا مــی 
کننــد کــه خدمــت خــدا را انجــام مــی دهنــد. همگــی بظاهــر منتظــر ظهــور مســیح 
هســتند. ولــی پنــج نفــر از آنــان آمــاده نیســتند. پنــج نفــر غافلگیــر شــده وحشــت زده 

بیــرون از ســالن ضیافــت مــی ماننــد.
در روز هــای نهایــی بســیاری ادعــا مــی کننــد کــه بــرای ورود بــه ملکــوت مســیح 
اجــازه ورود دارنــد و مــی گوینــد: » مــا بــا تــو غــذا خوردیــم تــو در کوچــه هــای مــا تعلیــم 
دادی چگونــه مــا را نمــی شناســی؟ ]413[ امــا او بــاز خواهــد گفــت: مــن بــه هیــچ وجــه 
شما را نمی شناسم ای بدکاران از اینجا دور شوید « )لوقا 13: 26 و 27؛ متی 7: 
۲۲(. آنــان در ایــن زندگــی وارد معاشــرت و رفاقــت بــا مســیح نشــده انــد بنابرایــن زبــان 
آســمان را نمــی داننــد و بــرای خوشــی او بیگانــه انــد. » هیچکــس نمــی توانــد بدانــد کــه 
در باطــن شــخصی دیگــر چــه مــی گــذرد مگــر خــود آن شــخص. بــه همیــن ترتیــب نمــی 
توانــد افــکار و نقشــه هــای خــدا را درک کنــد مگــر روح خــدا « )اول قرنتیــان ۲: ۱۱(. 
از همــه ناراحــت کننــده تــر کامــی اســت مــی گویــد » شــما را نمــی شناســم «. 
معاشــرت بــا روح القــدس کــه آنــرا کــم اهمیــت خواندیــد مــی توانســت بــه تنهایــی 
شــما را یکــی از افــراد شــادمان در ضیافــت عروســی بســازد. در آن مراســم نمــی 
توانیــد شــرکت کنیــد. نــور آن بــر چشــمهای کــور خواهــد افتــاد و نغمــه هــای آن بــه 
گوشــهای کــر. محبــت و شــادی آن نمــی توانســت قلبهــای کرخــت و بــی احســاس 
بــا او از  بــرای معاشــرت  بــا ناشایســتگی خودتــان  جهــان را بشــادی وادارد. شــما 

بهشــت بیــرون شــده ایــد. 
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مــا نمــی توانیــم بــرای ماقــات بــا خــدا ]414[ بــا صدایــی کــه مــی گویــد » اینــک 
دامــاد مــی آیــد « آمــاده شــویم. و ســپس چراغهــای خالــی را جمــع آوری مــی کنیــم 
تــا آنهــا را پــر بســازیم. مــا نمــی توانیــم مســیح را از زندگــی خــود جــدا ســازیم و بــا ایــن 

حــال بــرای همنشــینی بــا او در آســمان شایســته باشــیم. 
بهمــراه داشــتند.  بــرای چــراغ، ظرفهــای روغــن  باکــره هــای عاقــل  تمثیــل،  در 
چراغهــای آنــان در سراســر شــب انتظــار بــا شــعله هــای روشــن مــی ســوخت. ایــن 
کمــک کــرد تــا نــور بیشــتری بــرای حرمــت دادن بــه دامــاد در اطــراف بتابــد. چــراغ در 
تاریکی کمک کرد تا راه خانه داماد را برای رفتن به ضیافت عروسی روشن سازد. 
پـس پیـروان مسـیح بایـد در تاریکـی جهـان نـور بیفشـانند. از طریـق روح القـدس، 
کام خـدا نـوری اسـت کـه بـرای زندگـی پذیرنـده نـور قـدرت متحـول کننـده دارد. بـا قـرار 
دادن اصول کام درقلوب روح القدس در انسان صفات خدا را پرورش می دهد. نور 
جـال او و صفـات او بـرای پیـروان وی خواهـد درخشـید. پـس آنـان بایـد خـدا را جـال 

داده مسـیر را بسـوی خانـه دامـاد در شـهر خـدا بـرای شـام عروسـی بـره روشـن سـازند.
آمــدن دامــاد در نیمــه شــب بــوده اســت – در ســاعتهای تاریکــی شــب. پــس 
آمدن مســیح در تاریکترین دوره تاریخ بشــر واقع خواهد شــد. روزهای نوح و لوط 
وضعیــت دنیــا را درســت قبــل از آمــدن پســر انســان بــه تصویــر مــی کشــد. کام بــه 
ایــن زمــان اشــاره مــی کنــد و اظهــار مــی کنــد کــه شــیطان بــا تمــام نیــرو کار خواهــد 
کــرد و » ایــن مــرد خبیــث بوســیله قــدرت شــیطان ظهــور خواهــد کــرد و آلــت دســت 
بــا کارهــای عجیــب و حیــرت انگیــز خــود همــه را فریــب داده  او خواهــد بــود او 
معجــزات بــزرگ انجــام خواهــد داد « )دوم تســالونیکیان ۲: 9 و 10(. کارهــای او 
بســادگی بــا افزایــش ســریع تاریکــی – خطاهــای بیشــمار کفــر و الحــاد و توُهــم در 
روزهــای آخــر آشــکار خواهــد شــد. نــه تنهــا شــیطان دنیــا را بــه اســارت درمــی آورد 
بلکــه فریبهــای او فاســد کننــدۀ کلیســاهای متعهــد عیســی مســیح خواهــد شــد. 

ارتــداد عظیــم در ژرفــای تاریکــی رشــد خواهــد کــرد. ]415[
شــب دادرســی، شــب گریــه و شــب زجــر بــه خاطــر حقیقــت اســت. ولــی بعــد 

از آن شــب تاریــک، نــوِر خــدا خواهــد درخشــید. 
نــور از میــان تاریکــی بدرخشــد « )دوم قرنتیــان4:  او ســبب مــی شــود » کــه 
6(. وقتــی » زمیــن خالــی و بــی شــکل بــود و روح خــدا روی تــوده هــای تاریــک بخــار 
حرکــت مــی کــرد. خــدا فرمــود روشــنایی بشــود و روشــنایی شــد « )پیدایــش 1: 
۲،3(. پــس در شــب تاریکــی روح کام خــدا پیــش مــی رود » روشــنایی بشــود «. 

FA-Body-ChristObjectLessons.indd   320 1/31/19   4:13 PM



ماقات با داماد  |  ٣21

او بــه امــت خویــش مــی گویــد » ای اورشــلیم برخیــز و بگــذار نــور تــو بدرخشــد زیــرا 
جــال خداونــد بــر تــو تابــان اســت « )اشــعیا 60: ۱(. 

کام مــی گویــد: » تمــام قومهــای جهــان در تاریکــی فــرو خواهنــد رفــت امــا نــور 
جــال خداونــد بــر تــو خواهــد تابیــد « )اشــعیا 60: ۲(. 

درتاریکــی غیــر قابــل درک، ایــن خداســت کــه جهــان را مــی پوشــاند. انســان 
او  ذات  دهــد.  مــی  دســت  از  او  ذات  و  شــخصیت  شــناخت  از  را  خــود  فهــم 
درســت فهمیــده و تعبیــر نمــی شــود. در ایــن زمــان پیامــی از خــدا اعــام مــی شــود، 
پیامــی روشــن کننــده در تاثیــر آن و حفــظ شــده در قــدرت آن بیــان مــی شــود. ذات 
او شناســانده خواهد شــد. نور جال او در تاریکی جهان، خواهد درخشــید، نور 

خیریــت و نــور رحمانیــت و نــور حقیقــت او. 
ایــن کاری اســت کــه توســط اشــعیای نبــی نوشــته شــد » ای قاصــد خــوش خبــر 
از قلــه کــوه اورشــلیم را صــدا کــن. پیامــت را بــا تمــام قــدرت اعــام کــن و نتــرس. بــه 
شــهرهای یهــودا بگــو خــدای شــما مــی آیــد. بلــی خداونــد مــی آیــد تــا بــا قــدرت حکومت 
کنــد. پاداشــش همــراه اســت و هــر کــس را مطابــق اعمالــش پــاداش خواهــد داد « 

)اشــعیا 40: ۱0-۹(.
کســانی کــه منتظــر آمــدن دامــاد هســتند بــه مــردم مــی گوینــد: » خــدای شــما مــی 
آیــد «. آخریــن اشــعه هــای نــور رحمانیــت، آخریــن پیــام رحمــت بــه جهــان داده شــده 
اســت کــه مکاشــفه ذات محبــت او مــی باشــد. ]416[ فرزنــدان خــدا جــال او را نمایــان 
مــی ســازند. آنــان در زندگــی و شــخصیت بایــد آنچــه را کــه فیــض خــدا بــرای آنــان انجــام 

داده هویــدا ســازند. 
نــور خورشــید عدالــت بــا اعمــال نیــک مــی درخشــد – در گفتــار حقیقــت ودر 

کــردار مقــدس. 
مســیح آن پرتــو تابــان جــال پــدر بعنــوان نــور بــه جهــان آمــد. او آمــد تــا خــدا را بــه 
انســان معرفــی کنــد و ]417[ در بــاره او نوشــته شــده اســت کــه او تدهیــن شــده » بــا 
روح القدس و قدرت و کارهای نیک انجام می داد « )اعمال رسوالن 10: 3٨(. 
او در کنیســه شــهر ناصــره گفــت » روح خداونــد بــر مــن اســت خداونــد مــرا برگزیــده 
تــا مــژده رحمــت او را بــه بینوایــان برســانم. او مــرا فرســتاده اســت تــا رنجدیــدگان را 
تســلی دهــم و رهایــی را بــه اســیران و بینایــی را بــه نابینایــان اعــام نمایــم و مظلومــان 
را آزاد ســازم. و خبــر دهــم کــه زمــان آن فــرا رســیده کــه خداونــد انســان را مــورد 
لطــف خــود قــرار دهــد « )لوقــا 4: ۱٨-۱۹(.ایــن کاری بــود کــه او ماموریــت داد بــه 
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حواریــون خــود تــا آنــرا انجــام دهنــد، » شــما نــور جهــان مــی باشــید. شــما همچــون 
شــهری هســتید کــه بــر تپــه ای بنــا شــده و در شــب مــی درخشــد و همــه آنــرا مــی 
بیننــد. چــراغ را روشــن نمــی کننــد تــا آنــرا زیــر کاســه بگذارنــد بلکــه روی چراغــدان 
تــا کســانی کــه در خانــه هســتند از نــورش اســتفاده کننــد. پــس نــور خــود را پنهــان 
مســازید بلکــه بگذاریــد نــور شــما بــر مــردم بتابــد تــا کارهــای نیــک شــمارادیده پــدر 

آســمانی تــان را تمجیــد کننــد « )متــی 5: 16-14(.
ایــن کاری اســت کــه اشــعیای نبــی آنــرا شــرح داد وقتــی کــه گفــت: » خوراکتــان 
را بــا گرســنگان تقســیم کنیــد و فقیــران بــی کــس را بــه خانــه خــود بیاوریــد اشــخاص 
برهنــه را لبــاس بپوشــانید و از کمــک بــه بســتگانتان دریــغ نکنیــد. اگــر چنیــن کنیــد 
مــن نیــز رحمــت خــود را همچــون ســپیده دم بــر شــما خواهــم تابانیــد و امــراض شــما 
را فوری شــفا خواهم داد. حضور پرجال من همیشــه با شــما خواهد بود و شــما 
را از هــر طــرف محافظــت خواهــد کــرد. وقتــی دعــا کنیــد اجابــت خواهــم کــرد و 

هنگامــی کــه کمــک بطلبیــد بــه یــاری شــما خواهــم آمــد « )اشــعیا 5٨: 7-٨(. 
پــس در شــب تاریکــی روحانــی، نورجــال خــدا از طریــق کلیســایش خواهــد 
درخشــید، بــرای برخیزانــدن مطیعــان و تســلی دادن کســانی کــه ماتــم گرفتــه انــد. 
در اطــراف مــا شــیون هــای جهــان ماتــم زده شــنیده مــی شــود. در هــر طــرف 
نیازمنــدان و محنــت زدگان هســتند. ایــن وظیفــه ماســت تــا در مشــقات زندگــی و 

بدبختــی بدیگــران کمــک کنیــم. 
غــذا  گرســنه  بــه  بایــد  مــا  دارد.  موعظــه  از  بیشــتری  بمراتــب  تاثیــر  کارعملــی 
دهیــم، عریــان هــا را بپوشــانیم و بــی پناهــان را مســکن دهیــم. و مــا فــرا خوانــده 
شــده ایــم تــا بیــش از ایــن انجــام دهیــم. خواســته هــای جــان را تنهــا محبــت مســیح 
مــی توانــد اغنــا کنــد. اگــر مســیح در مــا ســکونت کنــد، قلبهــای مــا پــر از همــدردی 
هــای الهــی خواهــد شــد. چشــمه هــای بســته مشــتاق، هماننــد محبــت مســیح بــاز 

خواهنــد شــد. ]418[
خداونــد نــه تنهــا هدایــای مــا را بــرای نیازمنــدان مــی طلبــد بلکــه مــی خواهــد تــا 
ســیمای مــا بشــاش شــود و دســتیاری مــا، بــا کام امیــدوار کننــده و دســت گیــرِی 
محبت آمیز همراه باشــد. وقتی که مســیح بیماران را شــفا می داد دســت خود را 
بر آنان مینهاد. پس ما باید دست یاری خود را برای نفع نیازمندان نزدیک ببریم.

آنــان  بــه  را  نــور  اســت.  بســته  بــر  رخــت  آنــان  از  ایمــان  کــه  بســیاری هســتند 
بازگردانیــد. بســیاری جــرات خــود را از دســت داده انــد. بــا کام خــوش بــا آنــان 
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نــان حیــات  نیازمنــد  کــه  آنــان دعــا کنیــد. کســانی هســتند  بــرای  صحبــت کنیــد. 
هســتند. بــرای آنــان از کام خــدا بخوانیــد. بســیاری جانهــای بیمــار هســتند کــه نــه 
مرهــم و نــه طبیبــی مــی توانــد آنانــرا شــفا دهــد. بــرای ایــن جانهــا دعــا کنیــد. آنهــا را 

بســوی مســیح بازگردانیــد. بــه آنــان بگوئیــد کــه مرهــم و طبیبــی وجــود دارد. 
بــر جهــان  یــک برکــت جهانــی کــه گنجینــه هــای خــود را  نــور، برکــت اســت. 
چنیــن  نیــز  عدالــت  خورشــید  نــور  میریــزد.  یافتــه  انحطــاط  و  نامقــدس  ناســپاس 
اســت. گویــی کــه همــه زمیــن در لفافــه تاریکــی گنــاه و انــدوه و درد پیچیــده شــده و 
بایــد بــا فهــم محبــت خــدا روشــن شــود. نــوری کــه از بــارگاه ملکــوت مــی تابــد هیــچ 

فرقــه و دودمــان و طبقــه ای از مــردم را محــروم نمــی کنــد.
پیــام امیــد و رحمــت تــا پایــان تاریــخ زمیــن ادامــه خواهــد یافــت. هرکســی کــه 
بخواهــد مــی توانــد بجلــو رفتــه و بــه قــوت خــدا تکیــه کنــد و متمســک شــود و بــا او 
صلــح کنــد. بیــش از ایــن، کافــران در لفافــه تاریکــی نیمــه شــب پیچیــده نخواهنــد 
شــد. تاریکــی در پــس پرتــو نــور خورشــید عدالــت ناپدیــد خواهــد شــد. قــدرِت جهنــم 

مغلــوب خواهــد شــد. 
آنــرا  خــود  کــه  آن  از  قبــل  کنــد  ارزانــی  نــوری  توانــد  نمــی  انســانی  هیــچ  ولــی 
دریافــت نکــرده باشــد. در کار خــدا بشــریت نمــی توانــد موجــب کاری شــود. هیــچ 
انســانی بــا تــاش خــود نمــی توانــد مشــعلدار خــدا شــود. ایــن روغــن طایــی بــود 
کــه بوســیله پیــام آوران آســمانی بــدرون لولــه هــای طایــی ریختــه شــد تــا از کاســه 
طایــی بــه چراغهــای حــرم مطهــر ریختــه شــده و چراغــی را روشــن نمایــد کــه دائمــاً 
مــی درخشــد. ایــن محبــت خداســت کــه بطــور پیوســته بــه انســان منتقــل شــد کــه او 
را قــادر مــی ســازد تــا نــور را ارزانــی کنــد. در قلبهــای همــه کســانی کــه ]419[ بــا ایمــان 
بــا خــدا متحــد شــوند روغــن طایــی محبــت، آزادانــه جــاری مــی شــود تــا دوبــاره بــا 

اعمــال نیــک و خدمــت صمیمیانــه و بــی ریــا بــرای خــدا بتابــد. 
هدیــه بیکــران و عظیــم خــدا از روح القــدس شــامل همــه منابــع آســمانی اســت. 
خداوند جاری شدن گنجهای آسمانی را بر زمین و انسان محدود نساخته است 
بلکــه هــر کــس کــه راغــب باشــد تــا آنــرا دریافــت کنــد از روح او پــر خواهــد شــد.  
ایــن امتیــاز بــرای هــر جانــی اســت کــه کانــال زنــده ای باشــد تــا خــدا بتوانــد بــا 
جهــان ارتبــاط برقــرار کنــد و خزانــه هــای فیــض خــود و گنجهــای دســت نیافتنــی 
مســیح را ارزانــی نمایــد. مســیح از نماینــدگان خــود انتظــار دارد تــا معــرف روح و 
ذات او در جهــان باشــند. جهــان نیازمنــد آشــکار شــدن محبــت مســیح از طــرف 
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بتوانــد  آن  از طریــق  کــه  اســت. همــه آســمان منتظــر مجراهایــی هســتند  انســان 
روغــن مقــدس را بریــزد تــا خوشــی و مبارکــی را بــرای قلبهــای بشــر بــه ارمغــان آورد. 
مســیح همــه شــرایط را مهیــا کــرده کــه کلیســای او یــک بدنــه و مجموعــه متحــول 
کننــده شــده و بــا نــور مالــک جــال کــه عمانوئیــل اســت جهــان را منــور ســازد. ایــن 
هــدف اوســت کــه هــر مســیحی بتوانــد بــا فضــای نــور و آرامــش روحانــی احاطــه 

شــود. او خواهــان ایــن اســت کــه خوشــی خــود را در زندگیهــای مــا آشــکار کنــد. 
روح ســکنی گزیــده در جــان بــا لبریــز شــدن محبــت آســمانی آشــکار خواهــد 
شــد. پــری الهــی از طریــق نماینــدگان وقــف شــده بشــری جــاری خواهــد شــد تــا آنــرا 

بدیگــران انتقــال بدهنــد. 
» بر بالهای خورشید عدالت شفا خواهد بود « )ماکی 4: ۲(. پس، از هر ُمرید 
واقعی اثراتی از زندگی، دلگرمی، ســودمندی و شــفای حقیقی منتشــر می شــود. 
یعنــی  مــی دهــد.  ]420[ گنــاه معنــی  از آمرزیــده شــدن  بیــش  مذهــب مســیح 
بــا فیــض روح القــدس – یعنــی تنویــر  پــر شــدن خــاء روحانــی  زدودن گناهــان و 
الهــی و شــادی در خــدا– یعنــی قلبــی تهــی از نفــس و برکــت یافتــه بــا حضــور ســاکن 
مســیح. وقتــی مســیح در قلبهــا حکومــت کنــد خلــوص و پاکــی و آزادی از گنــاه 
بهمــراه خواهــد بــود. کــه همانــا کمــال برنامــه انجیــل در زندگــی خواهــد بــود. پذیــرش 
منجــی آرامــش کامــل را بــه ارمغــان مــی آورد و کمــال محبــت و تضمیــن واقعــی را 
عطا می کند. زیبایِی ذات مســیح در زندگی آشــکار می شــود و شــهادت می دهد 

کــه خــدا در واقــع فرزنــد خــود را فرســتاد تــا منجــی جهــان گــردد.
مســیح بــه پیــروان خــود فرمــان نمــی دهــد کــه کوشــش کننــد تــا بدرخشــند. او 
مــی گویــد بگذاریــد تــا نــور شــما بدرخشــد. اگــر فیــض خــدا را دریافــت کــرده ایــد 
آنــگاه نــور در شماســت. موانــع را برداریــد وآنــگاه جــال خــدا آشــکار خواهــد گردیــد. 
نــور خواهــد درخشــید تــا بــه اطــراف نفــوذ کنــد و تاریکــی را برطــرف کنــد. و بطــور 
خودبخــود صفــات مســیح از طریــق شــما بــه کســانی کــه در ارتبــاط هســتید متجلــی 

مــی گــردد و نــور مســیح بــر آنــان خواهــد درخشــید.
مکاشــفه جــال او در شــکل بشــری، ملکــوت را چنــان نزدیــک کــرد کــه زیبایــی 
زینــت دهنــده داخــل معبــد در هــر جانــی دیــده خواهــد شــد. معبــدی کــه منجــی در 
آن ساکن است. انسان شیفته جال مسیح خواهد شد. و حمد و سپاسگزاری 
از بســیاری از جانهــا جــاری مــی شــود. بنابرایــن جانهــا بــرای خــدا صیــد مــی شــوند و 

آن بخشــندۀ عظیــم تجلیــل و تکریــم خواهــد گردیــد.
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» ای اورشــلیم برخیــز و بگــذار نــور تــو بدرخشــد زیــرا جــال خداونــد بــر تــو تابــان 
است « )اشعیا 60: ۱(. به آنانی که بیرون می روند تا داماد را ببینند این پیام داده 
شده است مسیح با قدرت و جال عظیم می آید. او با جال خویش می آید و با 
جال پدر. او می آید با همه فرشتگان در مازمت با او. درحالی که همه جهان در 
تاریکی فرو رفته ، نوری برای خانه های هر یک از مقدسین خواهد بود. آنها اولین 
نور بازگشت ثانی او دریافت می کنند. نور تابانی که از ]421[  شکوه و جال او می 
تابد، و مسیح، آن رهایی دهنده توسط همه کسانی که او را خدمت کرده اند مورد 
تحســین قــرار خواهــد گرفــت. در حالــی کــه بــدکار از حضــور او فــرار مــی کنــد پیــروان 
مسیح وجد و شادی می کنند. ایوب پدر ایمان مینگرد به زمان رجعت ثانی مسیح 
و مــی گویــد: » مــن خــود بــا ایــن چشــمانم او را خواهــم دیــد چــه امیــد پــر شــکوهی « 
)ایوب ۱۹: ۲7(. مسیح برای پیروان مومن خود همنشین و دوست آشنای هر روز 
بوده است. آنان در زندگی با هم در مشارکت دائمی با خدا خواهند بود. بموجب 
آنــان خداونــد جــال خواهــد یافــت. و در آنــان نــور فهــم جــال خــدا بــا ســیمای عیســی 
مسیح منعکس خواهد شد. حال آنان در پرتوهای روشن و درخشان پادشاه جال 
در بزرگــی و عظمــت او خوشــی خواهنــد کــرد. آنــان بــرای همنشــینی ملکوتــی آمــاده 

شــده انــد بــرای اینکــه در قلبهــای خــود ملکــوت را دارنــد. 
آنــان  بــر  کــه  نــور خورشــید عدالــت  پرتوهــای  بــا  برافراشــته،  بــا ســرهایی  آنــان 
تابیــده اســت، بــا خوشــی از اینکــه زمــان رهایــی نزدیــک شــده اســت – بــه پیــش مــی 
رونــد تــا دامــاد را ببیننــد و بگوینــد: » اینــک ایــن اســت خــدای مــا کــه منتظــر او بــوده 

ایــم و او مــا را رســتگار خواهــد نمــود « )اشــعیا  25: 9(.
» ســپس آوای خــوش آهنــگ دیگــری را شــنیدم آوایــی همچــون ســرود گروهــی 
عظیــم کــه طنیــن آن چــون امــواج خروشــان دریاهــا و غــرش پیاپــی رعدهــا بــود و مــی 
گفــت: هللویــا خــدا را شــکر. زیــرا خــدای توانــای مــا ســلطنت مــی کنــد. بیاییــد بــا 
یکدیگــر وجــد و شــادی کنیــم و او را احتــرام نماییــم زیــرا زمــان جشــن عروســی بــره 
فــرا رســیده اســت. و عــروس او نیــز خــود را مهیــا کــرده اســت... آنــگاه فرشــته بمــن 
گفــت: بنویــس خوشــا بحــال کســانی کــه بــه جشــن عروســی بــره دعــوت شــده انــد. 
ایــن را خداونــد میفرمایــد «. » او ســرور ســروران و شــاه شــاهان اســت و خلــق او 
فراخواندگان و برگزیدگان و وفاداران او می باشند « )مکاشفه 19: 9-6، ۱7: ۱4(.

پایان
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