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پیش گفتار 
در قلوب همه ابناء بشر، فارغ از هر نژاد یا طبقه اجتماعی، آمال و آرزوهای 
غیــر قابــل وصفــی بــرای چیزهایــی وجــود دارد کــه در زمــان حاضــر بــه آنهــا دسترســی 
ندارنــد. ایــن اشــتیاق توســط خــدای بخشــنده در سرشــت انســان قــرار داده شــده 
اســت، انســانی کــه بــا وضعیــت فعلــی یــا دســتاوردهای خویــش، خــواه بــد یــا خــوب 
یــا بهتــر، نمــی توانــد از آنهــا خشــنود شــود. آرمــان خداونــد ایــن اســت کــه بشــر در 

طلــب بهتریــن هــا باشــد تــا بــرای جــان او مایــه برکتــی جاودانــی باشــد. 
شــیطان بــا خدعــه و نیرنــگ آرزوهــای قلــب بشــر را بــه انحــراف کشــانیده اســت. 
او بــه انســان هــا تلقیــن مــی کنــد تــا بــاور کننــد کــه ایــن اشــتیاق بــا عیــش و تمــول و 
راحــت طلبــی و شــهرت و قــدرت ارضــا مــی شــود؛ لیکــن آنانــی کــه توســط او بدیــن 
منوال فریب خورده اند )و شمار آنان به هزاران هزار می رسد(، می یابند که همه 

ایــن چیزهــا همچــون کفنــی بــر روی مــرده انــد کــه جــان و حیاتــی نخواهنــد بخشــید.
بایــد انســان را بســوی  ایــن اشــتیاق قلــب بشــری  ایــن اســت کــه  تدبیــر خــدا 
آن یگانــه ای هدایــت کنــد کــه بــه تنهایــی قــادر اســت او را خشــنود ســازد. آرزو 
و اســتیاق از ســوی اوســت و بــه ســوی او ختــم مــی شــود کــه پــری و تحقــق یافتــن 
آن آرزوســت. آن پــری در عیســی مســیح ، فرزنــد خــدای ابــدی یافــت مــی شــود. 
» زیــرا خشــنودی خــدا در ایــن بــود کــه بــا همــه کمــال خــود در او ســاکن شــود « ، 
» زیــرا الوهیــت بــا همــه کمالــش بــه صــورت جســمانی در مســیح ســاکن اســت « 
)کولســیان 1 آیــه 1۹؛ 2 آیــه ۹(. و همچنیــن صــادق اســت کــه » وجــود شــما از 
حضــور او لبریــز اســت « )کولســیان 2 آیــه 10( بــا توجــه بــه هــر اشــتیاق الهــی کــه در 

وجــود کاشــته شــده و بطــور طبیعــی دنبــال مــی شــود.
حجــی نبــی از ]مســیح[ بــه عنــوان » آرزوی همــه امــت هــا « یــاد مــی کنــد و 
مــی توانیــم بخوبــی او را » آرزوی اعصــار « بنامیــم، حتــی بعنــوان » پادشــاه همــه 

دوران هــا « بخوانیــم.
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مقصــود ایــن کتــاب قــرار دادن عیســی مســیح بعنــوان یگانــه فــردی اســت کــه در 
او هــر آرزوئــی اجابــت و اغنــا خواهــد گردیــد. مطالــب بســیاری در بــاره » زندگــی 
مســیح « نوشــته شــده اســت، کتابهایــی بســیار عالــی، حــاوی اطالعــات وســیع، 
مقــاالت شــیوا بــر تاریــخ نــگاری وقایــع و وقایــع تاریخــی مقــارن، رســوم و حــوادث 
بــا بســیاری از تعالیــم و خالصــه بســیاری از جنبــه هــای زندگــی عیســای ناصــری 
را شــامل مــی شــود. بــا ایــن وجــود بــه راســتی ممکــن اســت گفتــه شــود کــه » حتــی 

نیمــی از آن گفتــه نشــده اســت «.
هــر چنــد، هــدف ایــن کتــاب شــرح و تفصیــل هماهنگــی اناجیــل یــا حتــی ارائــه 
ترتیــب و توالــی زمانــی محــض حــوادث مهــم و دروس شــگفت انگیــز زندگــی مســیح 
گردیــده  هویــدا  او  فرزنــد  در  کــه  خداســت  محبــت  معرفــی  آن  هــدف  نیســت؛ 
اســت، جمــال الهــی زندگــی مســیح، کــه بموجــب آن همــه بتواننــد ســهمی ببرنــد و 

نــه فقــط بــرای اغنــای آمالــی کــه کنجکاوانــه و نــه جســتارهای منتقدانــه. 
بلکه حتی بعنوان جذابیت خیریت و نیکویی شخصیت عیسی که حواریون 
خویــش را بســوی خــود کشــید و بــا حضــور شــخصی خــود، بــا تمــاس همدردانــه و 
احســاس در همــه ضعــف هــا و نیازهــا، و بــا مشــارکت دائمــی او، ســیرت آنــان را 
از خاکــی بــه ملکوتــی تغییــر داد، از خودخواهــی بــه فــداکاری، از جهالــت تنــگ 
نظــری و تبعیــض بــه دانــش ســعه صــدر و محبــت عمیــق بــرای جانهــای همــه اقــوام و 
نژادهــا، حتــی بــا ایــن وجــود هــدف ایــن کتــاب ایــن اســت کــه رهایــی بخــش متبــارک 
بــه خواننــدگان کمــک کنــد تــا بــا او رو در رو و همــدل شــوند، حتــی ماننــد آنچــه کــه 
حواریــون کهــن انجــام دادنــد، عیســی آن یگانــه توانــا، کــه در حــد اعلــی نجــات مــی 
بخشــد و همــه کســانی کــه از طریــق او بــه نــزد خــدا مــی آینــد را بــه شــباهت الهــی 
خویــش متبــدل مــی ســازد. بــا ایــن وجــود چقــدر ناممکــن اســت کــه زندگــی خویــش 
را عیــان نمایــد! ماننــد ایــن اســت کــه تــالش شــود تــا رنگیــن کمــان آســمان را بــر روی 
کربــاس قــرار داد؛ و یــا نغمــه هــای دلپذیــر را بــا خطــوط ســیاه و ســفید ترســیم نمــود.

نویســنده در صفحــات ذیــل کــه زنــی بــا تجربــه عمیــق و وســیع و طوالنــی در امــور 
خداســت، زیبایــی هایــی را از زندگــی عیســی در پیــش روی مــا قــرار داده اســت. 
اســت.  آورده  بیــرون  جواهــرات  صندوقچــه  از  را  ای  تــازه  قیمتــی  گوهرهــای  او 
او حقایــق ارزشــمند الهــی را بــه شــکل شــگفت انگیــزی بیــان مــی کنــد و گنجینــه 
بیکــران و عظیــم الهــی را در مقابــل دیــدگان خواننــده مــی گشــاید. نــور حقیقــت 
تــازه و بــا شــکوه کالم زنــده خــدا، ذهــن خواننــده را چنــان روشــن مــی کنــد کــه گوئــی 
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اینکــه، عیســی  اســت. خالصــه  بــوده  آگاه  پیــش  از  از عمــق مفاهیــم کالم خــدا 
مســیح بــه عنــوان تجســم خــدا و منجــی رحیــم و دلســوز و خورشــید عدالــت، کاهــن 
اعظــم و شــفا دهنــده تمامــی ضعــف هــا و امــراض انســانی، دوســت مهربــان و 
همدرد، پادشــاهی از نســل داود، ســپر قوم، ســرور ســالمتی، پادشــاه موعود، پدر 

ســرمدی، و امیــد و آرزوی تمامــی اعصــار و قــوم هــا پدیــدار مــی گــردد. 
ایــن کتــاب تحــت بــرکات خداونــد بــه جهانیــان ارائــه گردیــده اســت، بــا ایــن دعــا 
کــه ســرور ســرمدی بــا روح خویــش کلمــات ایــن کتــاب را بــرای بســیاری از جانهــا کــه 
مشــتاق و آرزومنــد کــه هنــوز اغنــا نگردیــده انــد کلمــات حیــات بخــش ســازد؛ تــا کــه 
آنــان » مســیح و نیــروی رســتاخیز او را بشناســند و در رنــج هــای او ســهیم گردنــد « 
تــا » کــه از پــری شــادمانی « و از خوشــی جــاودان لبریــز گشــته کــه باعــث رســیدگی 
میــوه و ثمــرات همــه کســانی خواهــد شــد کــه همــه چیــز را در او یافتــه انــد، او کــه 
نــدارد « و » یگانــه ای اســت کــه همــه چیــزش  » در میــان ده هــا هــزار همتایــی 

دوســت داشــتنی اســت «.

ناشران
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1
» خدا با ما «

» نام او عمانوئیل خوانده خواهد شد.... یعنی خدا با ما «، » نور معرفِت 
جــالِل خداونــد «، در » ســیمای عیســی مســیح « عیــان گردیــده اســت. » از ازل، 
عیســی مســیِح خداونــد، بــا پــدر یکــی بــود « او » جلــوه خــدا « جلــوه ای از عظمــت 
و کبریایــی او و » فــروغ پرجــالل او « بــود. بخاطــر آشــکار شــدن ایــن شــکوه و جــالل 
بــود کــه او بــه دنیــای مــا آمــد. او بــه ایــن دنیــای تاریــک شــده ازگنــاه آمــد تــا نــور محبــت 
خــدا را آَشــکار کنــد. تــا » خــدا بــا مــا « باشــد. از ایــن رو، دربــاره ی او نبــوت شــده 

بــود کــه، » نــام او بایــد عمانوئیــل خوانــده شــود «.
عیســی با آمدن وســاکن شــدن در میان ما، قصد داشــت تا خداوند را به بشــر 
و بــه فرشــتگان آشــکار کنــد. او کلمــه خــدا بــود – افــکار خداونــد بــه واســطه او قابــل 
شــنیدن شــد. او در دعــای خویــش بــرای حواریــون خــود مــی گویــد، » مــن نــام تــو را 
بــه آنهــا شناســاندم « – خــدای » رحیــم، بخشــنده، دیرغضــب، کثیــر االحســان، و 
سرشــار از نیکویــی و راســتی « – » تــا محبتــی کــه تــو بــه مــن داشــته ای، در آنهــا نیــز 
باشــد ومــن نیــز درآنهــا باشــم « اّمــا ایــن مکاشــفه فقــط بــرای فرزنــداِن زمینــِی خداونــد 
ارزانــی نشــده بــود. دنیــای کوچــک مــا، درســی از کتــاب گیتــی اســت. هــدف از 
روی فیــض شــگفت انگیــز خداونــد و راز رهایــی بخــش محبانــه او » موضــوع مــورد 
عالقــه فرشــتگان « بــوده و در طــی اعصــار بــی پایــان از ســوی ایشــان مــورد مطالعــه 
قــرار خواهــد گرفــت. هــم نجــات یافتــگان و نیــز ]فرشــتگان[ عــاری از گنــاه، دانــش 
یافــت. مشــاهده خواهــد  را در صلیــب مســیح خواهنــد  نغمــه هــای خویــش  و 
شــدکه نــور جــالل تابیــده شــده در ســیمای عیســی، نــور محبتــی اســت کــه بــا فــدا 
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کــردن خویــش متجلــی شــده اســت. در نــوری کــه از جلجتاســت مشــاهده خواهــد 
شــد کــه قانــون خویشــتن انــکاری محبــت، قانــون حیــات بــرای زمیــن وآســمان اســت 
واینکــه، محبتــی کــه نفــع خــود را نمــی جویــد از دل خداونــد سرچشــمه مــی گیــرد و 
اینکــه، در آن یگانــه افتــاده دل و فروتــن، ذات خــدا آشــکار مــی شــود، خدایــی کــه در 

نــور ســاکن اســت و هیــچ بشــری نمــی توانــد بــه او دسترســی داشــته باشــد. 
درآغــاز، خداونــد در تمامــی کارهــای آفرینــش هویــدا بــود. ایــن مســیح بــود کــه 
آســمانها را گســتراند و بنیــان زمیــن را بنــا نهــاد و دســتان او بــود کــه گیتــی را در فضــا 
آویخــت و بــه گلهــای صحــرا زینــت بخشــید. » بــه قُــوت خــود کوههــا را مســتحکم 
ســاخت « و » دریــا از آن اوســت و او آن را آفریــد « )مزامیــر 65 آیــه 6؛ ۹5 آیــه 
5(. او بــود کــه زمیــن را بــه زیبایــی وآســمان را بــه ترنــم پــر ســاخت. و بــر روی تمامــی 

چیزهــا در زمیــن وآســمان، پیــام محبــت پــدر آســمانی را مکتــوب کــرد.
اینــک گنــاه،کار ]عالــی[ بــی نقــص خــدا را آلــوده ســاخته، بــا ایــن وجــود، آن 
دســت نوشــته بــر جــای مانــده اســت. حتّــی اکنــون نیــز تمامــی مخلوقــات، ُشــکوِه 
خــواه  خــود  قلــب  توانــد  نمــی  چیــز  هیــچ  کننــد.  مــی  اعــالم  را  او  ُعظمــای  مقــام 
انســانی را کــه فقــط بــرای خــودش زندگــی مــی کنــد نجــات بخشــد. نــه پرنــده ای 
]از بهــر خــود[ در آســمان مــی چرخــد و نــه چرنــده ای در زمیــن ]از بهــر خویــش[ 
مــی چــرد بلکــه از بــرای خدمــت بــه برخــی دیگــر موجــودات هســتی ]بــرای چرخــه 
حیــات[. هیــچ برگــی از جنــگل یــا ســاقه نازکــی از چمــن بــه خلقــت نیامــده بلکــه 
از بــرای خدمــت. هــر درخــت و بوتــه و برگــی، جــاری کننــده عنصــر حیــات اســت 
کــه بــی آن نــه انســان زیســت توانــد کــرد نــه حیــوان؛ و انســان و حیــوان نیــز بــه نوبــه 
خــود ]در رشــد و[ حیــات درخــت و بوتــه و بــرگ یــاری گــر و خدمــت رســانند. گلهــا 
عطــر افشــانند و جمــال و زیبایــی خــود را شــکوفا نمــوده تــا نعمــت و برکتــی بــرای 
جهــان باشــند. خورشــید بــا تابــش نــور خــود، زمیــن و هــزاران جهــان ]یــا ســیاره دیگــر 
را از روشــنایی[ مشــعوف مــی ســازد. اقیانــوس بــه تنهایــی منبــع تمامــی چشــمه هــا 
و آبفشــان هاســت، کــه مســیل و جریــان هــای خــود را از هــر ســر زمینــی مــی یابــد 
لیکــن ]اگــر[ مــی ســتاند ولــی بــاز پــس مــی دهــد. ِمــه و بخــاری کــه از پهنــه او بــه هــوا 
متصاعــد مــی گــردد بــه صــورت بــاران باریــده تــا زمیــن را آبیــاری کنــد تــا بــارور شــده 

وگیاهــان جوانــه زده وگلهــا غنچــه بــه بــار آورنــد.
فرشتگان مقدس شادی خویش را در عطا کردن یافته اند، — عطای محبت 
و مراقبــت خســتگی ناپذیــر بخاطــر جانهایــی کــه ســقوط کــرده و نامقــدس گشــته 
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انــد. آن موجــودات ملکوتــی بــه قلــوب بشــر اظهــار عشــق و محبــت مــی کننــد؛ آنــان 
از بــارگاه هــای بریــن، نــور حقیقــت را بــه ایــن جهــان تاریــک مــی آورنــد و بــا خدمــت 
صبورانــه و بــا مهربانــی بــر روح بشــر بــه حرکــت در آمــده تــا گمشــده را بــه دوســتی 
بــا مســیح در آورنــد، آن کســی کــه نزدیــک تــر از آن اســت کــه خــود ایشــان بداننــد. 

پایــه و پســت، خــدا را در عیســی  بــا روی گردانــدن از تمامــی چیزهــای رون 
مشاهده می کنیم و با نگریستن به عیسی در می یابیم که خدای ما در بخشیدن 
و ارزانــی کــردن جــالل مــی یابــد. مســیح فرمــود، » مــن از خــود، کاری نمــی کنــم « 
و » بلکــه همانطــور کــه پــدر بــه مــن تعلیــم داده اســت ســخن مــی گویــم «، » مــن در 
پــی جــالل خــود نیســتم « بلکــه » در پــی جــالل فرســتنده خــود هســتم « )یوحنــا ٨ 
آیــه 2٨؛ 6 آیــه 5٧؛ ٨: 50؛ ٧: 1٨(. در ایــن آیــات، اصــل بزرگــی کــه قانــون حیــات 
بــرای گیتــی اســت مقــرر گردیــده اســت. مســیح همــه چیــز را دریافــت کــرد ولــی او 
گرفــت تــا ارزانــی دارد. از ایــن رو در بــارگاه هــای ملکوتــی، در کهانــت خــود بــرای 
تمامــی مخلوقــات؛ بــه واســطه پســر محبــوب، ]روح حیــات بخــش[ پــدر بــه همــگان 
جــاری مــی شــود؛ بــه واســطه پســر بــا حمــد و خدمتــی سرشــار از شــادی، موجــی از 
عشــق و محبــت بــه منشــاء و مصــدر بــزرگ عالمیــان بــاز مــی گــردد. و بدیــن ترتیــب 
قانــون حیــات کائنــات و زنجیــره احســان و نیکویــی کــه معــرف خصلــت آن بخشــنده 

عظیــم اســت از طریــق مســیح کامــل مــی شــود.
پــا گذاشــته شــد. اصــل و سرچشــمه  زیــر  ابتــدا، درآســمان  قانــون حیــات در 
گنــاه از خــود خواهــی ناشــی شــد. لوســیفر ]ســتاره صبــح یــا همــان شــیطان[ کــه در 
جلــد یــک کروبــی بــود آرزو داشــت تــا در ملکــوت جایــگاه نخســت را داشــته باشــد. 
او تــالش کــرد تــا بــه کنتــرل ملکوتیــان نائــل گردیــده و آنــان را از آفریــدگار خــود دور 
ســاخته و از آنــان بــرای خــود بیعــت بگیــرد. بنابرایــن او خــدا را بــد جلــوه قلمــداد 
کــرد، صفــت خــود پرســتی را بــه او نســبت داد. او بــا خصوصیــات شــریرانه خویــش 
در پــی ایــن بــود تــا شــخصیت خالــق مهربــان را تخریــب کنــد. بدیــن ترتیــب فرشــتگان 
را فریــب داد و بــه همــان طریــق انســان را نیــز فریــب داد. او ایشــان را بــرآن داشــت 
تــا در کالم خــدا تردیــد نمــوده و بــه احســان و نیکویــی او بــی اعتمــادی نشــان دهنــد. 
بدلیــل عدالــت و ابهــت عظیــم خداونــد، شــیطان ایشــان را وادار کــرد تــا بــه او بــه 
عنــوان خدایــی ســخت گیــر و بــی رحــم نــگاه کننــد. بدیــن ترتیــب انســان را بــه ســوی 
خــود جلــب کــرد تــا در گنــاه و طغیــان گــری بــر علیــه خداونــد بــه او ملحــق گردیــده و 

ظلمــت انــدوه بــر جهــان ســایه افکنــد.

22, 23

DA FA Body.indd   17 9/17/18   11:52 AM



18  | آرزوی اعصار

جهان به خاطر درک وشناخت غلط از خداوند در تاریکی فرو رفت. بخاطر 
ایــن کــه ایــن ســایه ی تاریــک وغــم انگیــز روشــن شــود، بخاطــر ایــن کــه جهــان بــار دیگــر 
بــه ســوی خــدا بازگشــت کنــد، قــدرت فریبنــده شــیطان بایــد درهــم شکســته شــود. 
ایــن کار نمــی توانســت بــا توســل بــه زور انجــام شــود زیــرا اســتفاده از زور و قــدرت 
بــا اصــول حکومــت خداونــد مغایراســت. او آرزومنــد خدمتــی اســت کــه از روی 
محبــت انجــام شــود و محبــت بــا اِعمــال ســلطه، زور وقــدرت حاصــل نمــی شــود. 
تنهــا بــا محبــت اســت کــه محبــت در دیگــران بیــدار مــی شــود. شــناخت خــدا یعنــی 
بــا شــخصیت شــیطان آشــکار  بایــد در تضــاد  دوســت داشــتن او؛ ماهیــت خــدا 
شــود. در تمامــی کائنــات فقــط یــک نفــر مــی توانســت ایــن کار را انجــام دهــد. فقــط 
او یعنــی آن کســی کــه بلنــدی و ژرفــای محبــت خــدا را مــی شــناخت، مــی توانســت 
ماهیــت خــدا را آشــکار کنــد. بــر شــب تاریــک ایــن جهــان، خورشــید عدالــت، کــه 

» بــر بالهــای وی شــفا خواهــد بــود «، مــی بایســتی طلــوع کنــد )مالکــی ۴ آیــه 2(.
نقشــه نجــات مــا، نقشــه ای نبــود کــه بعــداً اندیشــیده شــده باشــد یــا برنامــه ای 
باشــد کــه پــس از ســقوط آدم طــرح ریــزی شــده باشــد، بلکــه مکاشــفه ای بودکــه » 
از ایــام ازل مخفــی داشــته شــده بــود « )رومیــان 16 آیــه 25(. ایــن نقشــه، آشــکار 
شــدن اصولــی بــود کــه از ایــام ازل، بنیــان عــرش خداونــد را تشــکیل مــی داد. از 
همــان آغــاز، خداونــد و مســیح از ارتــداد شــیطان و ســقوط آدم کــه بــه دلیــل قــدرت 
فریبنــده شــیطان مرتکــب گنــاه مــی شــد، آگاه بودنــد. خداونــد مقــدر نکــرده بــود کــه 
گنــاه بــه وجــود بیایــد، اّمــا وقــوع آن را پیــش بینــی کــرده و در مقابــل عواقــب هولنــاک 
ناشــی از ارتــکاب گنــاه، اقدامــات فــوری را تــدارک دیــده بــود. محبــت او نســبت بــه 
جهــان آنقــدر عظیــم بــود کــه عهــد کــرد تــا پســر یگانــه خــود را ارزانــی دارد تــا » هرکــه 
بــه او ایمــان آورد هــالک نگــردد، بلکــه حیــات جاویــدان یابــد « )یوحنــا 3 آیــه 16(. 

شــیطان گفته بود، » کرســی خود را باالی ســتارگان خدا خواهم افراشــت... 
ومثــل حضــرت اعلــی خواهــم شــد « )اشــعیا 1۴ آیــات 13 و 1۴(. اّمــا مســیح کــه، 
» از ازل دارای الوهیّــت بــود، ولــی راضــی نشــد کــه برابــری بــا خــدا را بــه هــر قیمتــی 
حفــظ کنــد، بلکــه خــود را از تمــام مزایــای آن محــروم نمــوده، بــه صــورت یــک غــالم 

درآمــد و شــبیه انســان شــد « )فیلیپیــان 2 آیــات 6 و ٧(.
ایــن کار، یــک فــداکاری داوطلبانــه بــود. عیســی مــی توانســت در کنــار پــدر 
کنــد.  حفــظ  را  فرشــتگان  بــا  بیعــت  و  آســمان  جــالل  توانســت  مــی  او  بمانــد. 
پــدر بســپارد و از تخــت  بــه دســتان  اّمــا تصمیــم گرفــت کــه عصــای ســلطنت را 
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پادشــاهی گیتــی بــه پائیــن قــدم گــذارد تــا نــور را بــه گرفتــاران تاریکــی وحیــات را بــه 
جهــان رو بمــوت بیــاورد.

قریــب دو هــزار ســال پیــش صدایــی پــر رمــز و راز از تخــت پادشــاهی خداونــد 
در آســمان شــنیده شــد کــه اعــالم مــی کــرد، » اینــک مــی آیــم «، » قربانــی و هدیــه 
را نخواســتی، اّمــا بدنــی بــرای مــن مهیّــا ســاختی، از هدایــای ســوختنی و قربانیهــای 
گنــاه خشــنود نبــودی، آنــگاه گفتــم: اینــک مــن خــود مــی آیــم، تــا اراده تــو را ای خــدا 
بــه جــای آورم « )عبرانیــان 10آیــات 5 تــا ٧(. در ایــن آیــات تحقــق نقشــه ای کــه از 
ایــام ازل مخفــی نــگاه داشــته شــده بــود، اعــالم مــی شــود. مســیح در آســتانه دیــدار 
از جهــان مــا و پوشــیدن لبــاس جســم بــود. او مــی گویــد، » بدنــی بــرای مــن مهیــا 
ســاختی «. اگــر او بــا همــان جــالل و شــکوهی کــه در کنــار پــدر و قبــل از آفرینــش 
ایــن جهــان داشــت، ظاهــر مــی شــد، نمــی توانســتیم نــور حضــور او را تحمــل کنیــم و 
بــرای اینکــه جــالل او را مشــاهده کنیــم وهــالک نگردیــم، تّجلــی جــالل او پوشــانده 
شــده بــود. الوهیــت او بــا انســانیت پوشــیده شــد وجــالل نادیدنــی او در هیئــت 

مرئــی انســانی قــرار گرفــت.
ایــن هــدف عظیــم، بــه صــورت عالئــم و نمادهایــی نشــان داده شــده بــود. بوتــه 
مشــتعل، کــه بموجــب آن مســیح بــه موســی ظاهرشــد، خــدا را آشــکار نمــود. نمــاد 
انتخــاب شــده بــرای معرفــی ذات الوهیــت بوتــه ای عــادی بــود کــه ظاهــراً هیچگونــه 
جــالل  مهربــان،  خــدای  گردیــد.  تقدیــس  الیتناهــی  ذات  آن  نداشــت.  جذابیتــی 
خــود را بــا فروتنانــه تریــن شــکلی پوشــانید تــا موســی بتوانــد بــه او نــگاه کنــد و زنــده 
بمانــد. بــه همیــن طریــق، خداونــد در ســتونی از ابــر در روز و در ســتونی از آتــش در 
شــب بــا قــوم اســرائیل ارتبــاط برقرارکــرد تــا اراده خــود را بــه انســان آشــکار کــرده و 
فیــض خــود را بــه ایشــان اعطــا کنــد. جــالل خداونــد مقهــور و عظمــت او مســتور 
گردیــد تــا دیــدگان ضعیــف بشــر فانــی بتوانــد بــر او نظــر افکنــد. بدیــن نحــو، مســیح 
مــی بایســتی بصــورت » بــدن حقیرمــا « ظاهــر مــی شــد و » بــه شــباهت انســان « 
در می آمد، )فیلیپیان 3 آیه 21(. در نگاه جهانیان، او جمالی نداشت که ایشان 
مشــتاق او باشــند. اّمــا او تجســم خــدا و نــور زمیــن وآســمان بــود. جــالل و عظمــت 

او مســتور مانــد تــا بتوانــد بــه انســان محــزون و وسوســه شــده نزدیــک شــود.
خداونــد از طریــق موســی بــه قــوم اســراییل امــر فرمودکــه، » قــوم بایــد بــرای مــن 
خیمــه ای مقــّدس برپــا کننــد تــا در بیــن آنهــا ســاکن شــوم « )خــروج 25 آیــه ٨(. و 
خداوند به این طریق در خیمه مقدس و در میان قوم خود ســاکن شــد. در خالل 
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دوران ســرگردانی خســته کننــده قــوم اســراییل در بیابــان، نمــاد ]نشــان و عالمــت[ 
حضور خدا با ایشــان بود. مســیح نیز بدین نحو خیمه خود را درمیان اســتراحتگاه 
مــا برپاکــرد. او خیمــه خــود را در کنــار خیمــه هــای انســانها بــر پاکــرد تــا در میــان مــا 

ســاکن شــود و مــا را بــا زندگــی و شــخصیت الهــی خویــش آشــنا ســازد.
جاللــش  و  شــکوه  مــا  گردیــد.  ســاکن  مــا  میــان  در  و  شــد  انســان  »کلمــه  و 
را دیدیــم شــکوه و جاللــی شایســتة فرزنــد یگانــة پــدر و پــر از فیــض و راســتی « 

 .)1۴ آیــه   1 )یوحنــا 
از آنجــا کــه عیســی آمــده تــا بــا مــا ســاکن شــود، مــی دانیــم کــه خــدا بــا مشــقت 
هــای مــا آشناســت و بــا غــم و رنجهــای مــا همــدردی مــی کنــد تــا تمامــی پســران 
ودختــران آدم بتواننــد درک کننــد کــه خالــق مــا، دوســت گناهــکاران اســت. چــرا کــه 
در هــر طریقــت فیــض، در هــر وعــده مســرت بخــش، در هــر کــردار محبــت آمیــز، 
و در هــر جاذبــه الهــی نشــان داده شــده در زندگــی منجــی بــر روی زمیــن، مــی بینیــم 

کــه » خــدا بــا ماســت «.
احــکام خــود خواهانــه  بــه عنــوان  را  آمیــز خداونــد  شــیطان شــریعت محبــت 
معرفــی مــی کنــد. او ]ایــن گونــه وانمــود کــرده[ کــه بــرای مــا اطاعــت از مقــررات 
احــکام غیــر ممکــن اســت. او مســئولیت گنــاه وســقوط والدیــن اولیــه مــا و مصائــب 
و گنــاه را بــه خالــق جهــان نســبت مــی دهــد. او افــراد را گمــراه مــی کنــد تــا خــدا را 
بــه عنــوان خدایــی کــه خالــق گنــاه، رنــج و مــرگ اســت، ببیننــد. عیســی آمــد تــا ایــن 
دروغ شــیطان را افشــاء کنــد. او کــه ماننــد مــا شــده بــود مــی بایســتی الگوئــی از 
فرمانبــرداری مــی شــد و بــه همیــن دلیــل بــود کــه او طبیعــت مــا را برخــود گرفــت 
و از میــان تجربیــات مــا گــذر کــرد. » از همیــن رو، الزم بــود از هــر حیــث هماننــد 
بــرادران خــود شــود « )عبرانیــان 2آیــه 1٧(. اگــر مــا مجبــور بــه تحمــل تجربیاتــی مــی 
شــدیم کــه عیســی متحمــل نشــده بــود، آنــگاه شــیطان بــا اســتفاده از ایــن موضــوع 
مــی توانســت ادعــا کنــد کــه قــدرت خداونــد بــرای مقابلــه بــا وسوســه هــا ناکافــی 
بــوده و مــا نخواهیــم توانســت بــا اســتفاده از قــدرت الهــی در مقابــل وسوســه هــا 
بایســتیم. از همیــن رو الزم بــود کــه عیســی، » ازهــر حیــث همچــون مــا وسوســه 
بــا هــر وسوســه ای کــه مــا در معــرض آن قــرار  آیــه 15(. او  شــود « )عبرانیــان ۴ 
مــی گیریــم، مواجــه شــد و از قــدرت خــود کــه بــه رایــگان بــه مــا داده نشــده اســت، 
اســتفاده نکــرد. او بــه عنــوان انســان بــا وسوســه هــا روبــرو شــد و بــا قدرتــی کــه خــدا 
بــه او داده بــود، بــر وسوســه هــا پیــروز شــد. عیســی مــی فرمایــد، » ای خــدای مــن، 
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اراده تــو را بجــا آوردم و احــکام تــو را در دل خــود حفــظ مــی کنــم « )مزامیــر ۴0 آیــه 
٨(. هنگامــی کــه عیســی بــه اعمــال نیکــو پرداخــت و همــه کســانی را کــه از ســوی 
شــیطان رنــج مــی بردنــد، شــفا مــی داد، در همــان حــال، ماهیــت احــکام خداونــد و 
ویژگــی خدمــت و عبــادت را بــرای مــردم آشــکار مــی کــرد. زندگــی او اثبــات کــرد کــه 

بــرای مــا نیــز اطاعــت کــردن از احــکام خداونــد ممکــن مــی باشــد.
بــا الوهیــت  مســیح بــا طبیعــت بشــری، بشــر را تحــت تاثیــر قــرار مــی داد و 
خویــش بــه ســریر خداونــد توســل و تکیــه داشــت. او بــه عنــوان پســر انســان ]در 
تجســم بشــری[، الگــوی اطاعــت را بــه مــا ارزانــی داشــت و بــه عنــوان پســر خــدا 
بــه مــا قــدرت مــی بخشــد تــا از آن اطاعــت کنیــم. ایــن مســیح بــود کــه از میــان بوتــه 
هســتم،   « کــرد،  واعــالم  گفتــه  ســخن  موســی  بــا  حوریــب  کــوه  برفــراز  مشــتعل 
نــزد  مــرا  بنــی اســراییل چنیــن بگــو: هســتم  بــه  آن کــه هســتم... و بهمیــن خاطــر 
رهایــی  بــرای  بــود  تضمینــی  ســخنان،  ایــن   .)1۴ آیــه   3 )خــروج   » فرســتاد  شــما 
قــوم اســراییل. بــه همیــن ترتیــب، هنگامــی کــه عیســی » بــه شــباهت انســان « 
ظاهــر شــد، خــود را » هســتم « اعــالم کــرد. کــودِک بیــت لحــم، منجــی متواضــع 
و فروتن، خداســت که » در جســم ظاهر شــد « )اول تیموتائوس 3 آیه 16(. او 
بــه مــا مــی گویــد، » مــن شــبان نیکــو هســتم «، » مــن نــان ِزنــده هســتم «، » مــن 
راه و راســتی و حیــات هســتم «، » تمامــی قــدرت درآســمان و بــر زمیــن بــه مــن 
سپرده شده است « )یوحنا 10 آیه 11؛ 6 آیه 51؛ 1۴آیه 6؛ متی 2٨ آیه 1٨(. 
او بــه مــا مــی گویــد، مــن ضامــن تمامــی وعــده هــای خــدا هســتم. ترســان مباشــید، 
زیــرا » خداونــد بــا ماســت « و ضامــن رهایــی مــا از گنــاه و ضامــن ِ قــدرت مــا در 

اطاعــت از احــکام الهــی اســت.
مسیح با به تن دادن به تجسم بشری، شخصیتی را کامالً متضاد با شخصیِت 
شیطان آشکار کرد. او حتی در مسیر خوار شدن قدمهای متواضعانه تری برداشت 
و » چــون او بــه شــکل انســان در میــان مــا ظاهــر گشــت، خــود را فروتــن ســاخت و از 
روی اطاعــت حاضــر شــد مــرگ - حتـّـی مــرگ بــر روی صلیــب- را بپذیــرد « )فیلیپیــان 
2 آیــه ٨(. همانطوریکــه کاهــن اعظــم جامــه باشــکوه کهانــت را کنــار گذاشــته و بــا 
پوشیدن جامه سفیدی که ویژه کاهنان عادی بود، انجام وظیفه می کرد، به همین 
طریــق، مســیح صــورت خــادم بــه خــود گرفــت و قربانــی گذرانــد. او، خــود هــم کاهــن 
بــود و هــم قربانــی. » بــه ســبب تقصیرهــای مــا مجــروح و بــه ســبب گناهــان مــا کوفتــه 

گردیــد و تأدیــب ســالمتی مــا بــروی قــرار گرفــت « )اشــعیاء 53 آیــه 5(.
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رفتــار  طــوری  مــا  بــا  و  رفتــار شــد  بودیــم  آن  مــا ســزاوار  کــه  آنگونــه  بــا مســیح 
خواهــد شــد کــه مســیح ســزاوار آن اســت. او بــه خاطــر گناهــان مــا محکــوم شــد، 
در حالــی کــه درآن هیــچ ســهمی نداشــت، تــا مــا بــه واســطه عدالــت او کــه هیــچ 
ســهمی درآن نداشــتیم، تبرئــه گردیــده و عــادل شــمرده شــویم. او بــه خاطــر حیــات 
بخشــیدن بــه مــا، متحمــل مرگــی شــد کــه مــا ســزاوار آن بودیــم و » از زخمهــای  او 

مــا شــفا یافتیــم «.
مســیح بــا زندگــی و مــرگ خویــش، کاری عظیــم تــر از نجــات انســان از ویرانــی 
و هالکــت گنــاه بــه انجــام رســاند. نقشــه شــیطان ایــن بــود کــه میــان خــدا و انســان 
جدایــی ابــدی ایجــاد کنــد. اّمــا در مســیح مــا بــا خــدا متحــد تــر مــی شــویم گویــی کــه 
هرگــز ســقوط نکــرده ایــم. منجــی بــا گرفتــن طبیعــت مــا، خــود را بــا گــره ای کــه هرگــز 
نخواهــد گسســت بــه بشــر پیونــد خــورد. او از همــان روز ازل بــا مــا پیونــد و ارتبــاط 
داشــت. » خــدا جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر یگانــه خــود را داد « )یوحنــا 
3 آیــه 16(. خداونــد نــه تنهــا پســر یگانــه خــود را داد تــا گناهــان مــا را بــردوش بگیــرد 
و بجــای مــا بــه عنــوان قربانــی مــا بمیــرد، بلکــه او را بــرای تمامــی نســل گناهــکار بشــر 
ارزانــی داشــت. خداونــد بــرای تضمیــن تدبیــر تغییــر ناپذیــر صلــح و آشــتی ، پســر 
یگانــه خــود را داد تــا بــه عضویــت خانــواده بشــری درآیــد ماهیــت بشــری خویــش را 
بــرای همیشــه حفــظ کنــد. ایــن تضمینــی اســت مبنــی بــر اینکــه خداونــد بــه وعــده 

هایــش عمــل خواهــد کــرد و کالم خــدا محقــق خواهــد گردیــد.
» زیــرا کــه بــرای مــا ولــدی زائیــده و پســری بــه مــا بخشــیده شــد و ســلطنت بــر 
دوش او خواهد بود «. خداوند در وجوِد پسرش، تمامی انسانیت را به فرزندی 
ایــن "پســر انســان" اســت کــه  بــه باالتریــن مقــام آســمان رســانید.  برگزیــد و او را 
در تخــت پادشــاهی آســمان ســهیم اســت. کســی کــه نــام او » عجیــب، مشــیر، 
خــدای قدیــر و پــدر ســرمدی و ســرور ســالمتی خوانــده خواهــد شــد « )اشــعیاء۹ 
آیــه 6(. و مســیح، کســی کــه گفــت، » مــن هســتم « بــه عنــوان واســطه میــان انســان 
و خــدا، دســت خــود را هــم بــه ســوی خــدا و هــم بــه ســوی انســان دراز کــرد. او 
کــه » قــدوس، بــی عیــب، پــاک وجــدا از گناهــکاران اســت، عــار نــدارد کــه مــا را 
آیــه 11(، در مســیح، خانــواده زمینــی و  آیــه 26؛ 2  بــرادر بخوانــد « )عبرانیــان ٧ 
خانــواده آســمانی بــا یکدیگــر مرتبــط مــی شــوند. مســیح جــالل یافتــه بــرادر ماســت و 
بــه واســطه او، آســمان از ســوی بشــریت حرمــت گذاشــته مــی شــود و بشــریت نیــز 

درآغــوش محبــت بیکــران ُمعــّزز مــی گــردد.
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خداونــد در بــاره قــوم خــود مــی فرمایــد، » آنــان ماننــد جواهــِر تــاج بــر زمیــن او 
خواهنــد درخشــید. زیــرا کــه ُحســن وزیبایــی او عظیــم اســت « )زکریــا ۹ آیــات 16 
فیــض و رحمــت خــدا  گــواه  یافتــگان  نجــات  یافتــن و ســرافرازی  و 1٧(. رفعــت 
خواهــد بــود. در زمانهــای آینــده کــه فــرا خواهــد رســید، » خداونــد فیــض بــی ماننــد 
ایــن هــدف کــه...  بــا  مــا نمایــان مــی ســازد «، »  بــه  بــا مهربانــی نســبت  خــود را 
حکمــت گوناگــون خــدا بــر ریاســتها و قدرتهــای جایهــای آســمانی آشــکار شــود... 
و ایــن مطابــق اســت بــا آن قصــد ازلــی خــدا کــه بــدان در خداونــد بــا مســیح عیســی 

جامــه عمــل پوشــانید « )افسســیان 2 آیــه ٧ و 30 آیــات 10 و 11(.
بــه واســطه کار نجــات بخــش مســیح، حکومــت خــدا مشــروع و پــا برجاســت. 
و خــدای قــادر مطلــق بــه عنــوان خــدای محبــت شــناخته مــی شــود. کــذب بــودن 
اتهامــات شــیطان اثبــات گردیــده سرشــت او بــر مــال مــی شــود. طغیــان و تمــرد 
هرگــز دوبــاره بــر نخواهــد خواســت. وگنــاه هرگــز نخواهــد توانســت بــه جهــان وارد 
شــود و همــگان در طــی اعصــار از ارتــداد مصــون خواهنــد مانــد. بــا فــدا شــدن 
داوطلبانــه عشــق و محبــت، ســاکنان زمیــن وآســمان بــا پیونــدی ناگسســتنی بــه 

خالــق خویــش مرتبــط مــی شــوند.
فیــض  اســت،  فــراوان  گنــاه  کــه  در جایــی  تکمیــل خواهــد شــد.  نجــات  کار 
خــدا بیشــتر دیــده مــی شــود. دنیــا، کــه شــیطان آن را متعلــق بــه خــود مــی دانــد، 
نــه تنهــا بایــد نجــات یابــد، بلکــه مــی بایســتی رفعــت یافتــه و متعالــی گــردد. دنیــای 
کوچــک مــا، زیــر بــار لعنــت گنــاه و تنهــا لّکــه تاریــک در خلقــت عالــی و باشــکوه 
خداونــد، در میــان تمامــی کائنــات ازهمــه ســرافراز تــر و محتــرم تــر شــمرده خواهــد 
بــر  بشــریت  را در  پســر خــدا در خیمــه خــود  کــه  شــد. در همیــن جهــان، جایــی 
درهمیــن  ُمــرد،  و  کشــید  رنــج  زیســت،  جــالل،  پادشــاه  کــه  جایــی  ســاخت،  پــا 
جهــان – زمانــی او همــه چیــز را تــازه خواهــد ســاخت، وخیمــه خداونــد در میــان 
انســانها خواهــد بــود. » و او در میــان ایشــان ســاکن خواهــد شــد و ایشــان قــوم 
او خواهنــد بــود وخداونــد بــا ایشــان خواهــد بــود وخــدای ایشــان خواهــد بــود «. 
و در طــول قــرون و اعصــار و تــا انتهــای زمــان، هنگامــی کــه نجــات یافتــگان در نــور 
حقیقــت خداونــد گام بــر مــی دارنــد، او را بــرای هدیــه عالــی و وصــف ناپذیــر او 

حمــد وســپاس خواهنــد گفــت — عمانوئیــل » خــدا بــا ماســت «. 
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انتظــار کشــیده  را  منجــی  یهــود ظهــور  قــوم  ســال  هــزار  از  بیــش  مــدت  بــرای 
بودنــد. آنــان تمامــی امیــد خویــش را بــر روی ایــن واقعــه معطــوف کــرده بودنــد. در 
ســرودها و نبوتهــا، در آییــن هــای معبــد و دعاهــای خانگــی، نــام او را بــا حرمــت 
تقدیــس کــرده بودنــد. اّمــا هنگامــی کــه آمــد او را نشــناختند. محبــوب آســمان در 
نظــر ایشــان ماننــد » ریشــه ای روییــده در زمینــی خشــک « بــود. او را نــه صورتــی 
بــود و نــه جمالــی. در او منظــری ندیدنــد کــه مشــتاق او باشــند. » او بــه نــزد خاصــان 
خودآمــد، ولــی قــوم خــودش او را نپذیرفتنــد « )اشــعیا 53 آیــه 2؛ یوحنــا 1 آیــه 11(.

بــا ایــن وجــود خداونــد اســراییل را برگزیــده بــود. او ایشــان را فــرا خوانــده بــود 
تــا دانــش احــکام او را و تمامــی آیــات و نبوتهایــی را کــه بــه منجــی اشــاره مــی کــرد، 
حفــظ کننــد. خداونــد مــی خواســت کــه ایشــان چــاه هــا ]چشــمه هــای[ نجــات و 
رســتگاری بــرای جهــان باشــند. همــان وظیفــه ای را کــه ابراهیــم در ســرزمین اقامــت 
موقتــی خویــش و یوســف در ســرزمین مصــر و دانیــال در دربــار بابــل ایفــا کــرده بــود، 
قــوم عبرانــی مــی بایســتی در میــان ســایر اقــوام ایفــا مــی کــرد. آنــان بایــد خــدا را بــه 

انســان هــا آشــکار مــی کردنــد.
تــو  تــو را برکــت مــی دهــم؛... و  بــا فــرا خوانــدن ابراهیــم گفــت، »  خداونــد 
 .» یافــت  برکــت خواهنــد  جهــان  قبایــل  جمیــع  تــو  از  و  بــود...  برکــت خواهــی 
)پیدایــش 12 آیــات 2 و 3(. همیــن تعلیــم از ســوی انبیــاء عهــد عتیــق نیــز تکــرار 
مــی شــد. حتــی بعــد از از دســت رفتــن اســراییل در جنــگ و بــه اســارت رفتــن قــوم، 
هنــوز هــم ایــن وعــده بــه ایشــان تعلــق داشــت. » آنــگاه بازمانــدگان قــوم اســراییل 
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بــرای قــوم هــای بســیار، شــبنم و بارانــی از جانــب خداونــد خواهنــد بــود. آنهــا بــه 
خــدا اعتمــاد خواهنــد داشــت، نــه بــه انســان « )میــکا 5 آیــه ٧(. خداونــد بــا اشــاره 
بــه معبــد اورشــلیم و از طریــق نبــوت اشــعیای نبــی چنیــن فرمــوده بــود، » خانــه ی 
مــن بــه خانــه عبــادت بــرای تمامــی قومهــا مســّمی خواهــد شــد « )اشــعیا56 آیــه ٧(. 
کــرده  متمرکــز  دنیــوی  روی عظمــت  بــر  را  انتظــارات خویــش  اســراییلیان  اّمــا 
بودنــد. آنــان از زمــان ورودشــان بــه ســرزمین کنعــان، از احــکام خداونــد جــدا شــده و 
از آییــن هــای مشــرکین پیــروی کردنــد و هشــدارهایی را کــه خداونــد از طریــق انبیــاء 
بــه ایشــان اعــالم کــرده بــود، نادیــده گرفتنــد. رنجــی را کــه از ظلــم وســتم مشــرکین 
متحمــل شــده بودنــد، بــی فایــده بــود و هــر حرکــت اصــالح طلبانــه منجــر بــه بــی 

ایمانــی شــدیدتری مــی شــد.
اگــر اســراییل بــه خداونــد وفــادار مــی مانــد، آنــگاه خداونــد نقشــه خــود را از 
طریــق تعالــی و تکریــم ایشــان تحقــق مــی بخشــید. آنــان اگــر در مســیر اطاعــت گام 
بــر مــی داشــتند، خداونــد ایشــان را » از جمیــع امــت هایــی کــه ســاخته بــود، در 
ســتایش و نــام و اکــرام بلنــد مــی گردانیــد «. موســی بــه ایشــان گفــت، » جمیــع 
امــت هــای زمیــن خواهنــد دیــد کــه نــام خداونــد بــر تــو خوانــده شــده اســت، و از 
تــو خواهنــد ترســید «. » قومهایــی کــه ایــن فرایــض را بشــنوند «، خواهنــد گفــت 
» این قوم بزرگ واقعاً دارای حکمت و بصیرت هستند « )تثنیه 26 آیه 1۹؛ 2٨ 
آیــه 10؛ ۴ آیــه 6(. اّمــا بــه خاطــر خیانــت ایشــان، نقشــه خداونــد مــی بایســتی تنهــا 

از طریــق جــدال مســتمر وحقــارت ایشــان بــه انجــام مــی رســید.
بابــل در آمــده و در تمامــی ســرزمین هــای مشــرکین پراکنــده  بــه اســارت  آنــان 
شــدند. در روزهــای رنــج و مصیبــت، بســیاری از ایشــان عهــد خویــش را بــا خداونــد 
تجدیــد کردنــد. هنگامــی کــه بربطهــای خویــش را بــر درختــان بیــد آویختنــد و بــرای 
معبــد قــدس کــه ویــران شــده بــود ســوگواری مــی کردنــد، نــور حقیقــت بــر ایشــان تابیــد 
وحکمــت و معرفــت خداونــد در میــان ســایر اقــوام گســترش مــی یافــت. مشــرکین، 
روش قربانــی کــردن را کــه خداونــد مقــرر کــرده بــود، تحریــف کــرده بودنــد، اّمــا بســیاری 
از مشــرکین کــه از روی اخــالص آییــن هــای یهودیــان را مشــاهده مــی کردنــد، مفهــوم 

واقعــی عبــادت را آموختــه و بــا ایمــان، وعــده آمــدن منجــی را پذیرفتنــد.
و  روبــرو شــدند  و جفــا  آزار  بــا  قــوم  تبعیدیــان  از  بســیاری  اســارت،  دوران  در 
عــده زیــادی از ایشــان بــه خاطــر تمــرد از بــی حرمــت ننمــودن ســبت و بخاطــر زیــر 
پــا گذاشــتن آییــن هــای مشــرکین زندگــی خــود را از دســت دادنــد. هنگامــی کــه بــت 
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پرستان برای فرو نشاندن حقیقت قیام می کردند، خداوند خادمین خود را رو در 
روی پادشــاهان و ُحــکام قــرار مــی داد تــا شــاید کــه ایشــان و قــوم آنــان نــور حقیقــت را 
دریافــت کننــد. هــر از گاهــی قدرتمندتریــن پادشــاهی هــا هدایــت مــی شــدند تــا بــه 

برتــری خداونــدی کــه اســیران عبرانــی پرســتش مــی کردنــد، اعتــراف کننــد.
بواســطه اســارت در بابــل، بنــی اســرائیل بطــور موثــری از پرســتش بــت هــای 
تراشــیده شــده عــالج یافتنــد. در طــی قرنهــا کــه ادامــه یافــت آنــان از بیــداد و ســتم 
دشــمنان بــت پرســت رنــج کشــیدند تــا زمانــی کــه ملــزم شــده و دانســتند کــه کامیابــی 
از  بســیاری  حــال،  ایــن  بــا  دارد.  بســتگی  خداونــد  احــکام  از  اطاعــت  بــه  ایشــان 
ایشــان، خــدا را از روی محبــت عبــادت نمــی کردنــد. انگیــزه ایشــان از عبــادت، از 
روی خودخواهــی بــود. آنــان خداونــد را بطــور ظاهــری عبــادت مــی کردنــد وآن را 
وســیله ای بــرای کســب عظمــت ملــی قلمــداد مــی کردنــد. آنــان نــور عالــم نشــدند، 
اّمــا بــرای خالصــی از وسوســه بــت پرســتی، ارتباطشــان را بــا دنیــای خــارج قطــع 
کردنــد. در آمــوزه تعلیمــی کــه از طریــق موســی بــه ایشــان داده بــود، خداونــد اتحــاد 
و آمیــزش بــا بــت پرســتان را محــدود کــرده بــود، اّمــا ایــن تعلیــم از ســوی ایشــان بــه 
بــه غلــط تعبیــر شــده بــود. هــدف تعلیــم ایــن بــود کــه از وفــق دادن و پیــروی ایشــان 
از اعمــال وآییــن هــای بــت پرســتی جلوگیــری کنــد. اّمــا آنــان ایــن تعلیــم را وســیله 
ای بــرای ایجــاد دیــوار جدایــی میــان اســراییل بــا ســایر اقــوام قــرار دادنــد. یهودیــان بــه 
اورشــلیم بــه عنــوان بهشــت خــود نــگاه میکردنــد و از اینکــه خداونــد فیــض خــود را بــه 
غیر یهودیان ]یا ســایر اقوام[ نشــان دهد، در واقع احســاس حســادت می کردند.

بعــد از بازگشــت قــوم از اســارت بابــل، بیشــترین توجــه صــرف تعالیــم مذهبــی 
شــده بــود. در سرتاســر کشــور کنیســه هایــی بنــا شــد کــه در آنهــا احــکام شــریعت از 
ســوی کاهنــان و علمــای دیــن مــورد تفســیر قــرار مــی گرفــت. هــم چنیــن مدارســی 
تاســیس شــده بــود کــه در آنهــا هنــر و علــوم بــه همــراه اصــول پارســایی تعلیــم داده 
مــی شــد. اّمــا ایــن تشــکیالت بــه مــرور زمــان فاســد شــدند، زیــرا در دوران اســارت 
قــوم در بابــل، بســیاری از مــردم ایــده هــا وعــادات مشــرکین را پذیرفتــه بودنــد و ایــن 
ایــده هــا و رســوم بــه آییــن هــای مذهبــی ایشــان رســوخ کــرده بــود. آنــان در بســیاری 

از مــوارد بــا اعمــال بــت پرســتی ســازگار شــده بودنــد.
بــا دور شــدن یهودیــان از خداونــد، تعلیــم آداب و تشــریفات مذهبــی بــه میــزان 
زیــادی نادیــده گرفتــه شــد؛ در حالــی کــه ایــن آییــن از ســوی خــود مســیح ایجــاد شــده 
بــود ودر هــر جــزء آن نمــادی از او دیــده مــی شــد. ایــن آییــن سرشــار از قــدرت حیــات 
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بخــش و زیبایــی روحانــی بــود. اّمــا یهودیــان حیــات روحانــی را بــه خاطــر آییــن هــای 
مذهبــی خــود از دســت داده و بــه تشــریفات مــرده آن چســبیدند. آنــان بــه جــای اتــکا 
بــه خداونــد کــه قربانیهــا و فرایــض مربــوط بــه آن را مقــرر کــرده بــود، بــه خــود قربانیهــا و 
فرایــض مربــوط بــه آن متوســل شــده بودند.کاهنــان و مفســرین دیــن یهــود بــرای اینکــه 
جــای خالــی حقایقــی را کــه از دســت داده بودنــد، پُــر کننــد، خواســته هــا و الزامــات 
خــود را چنــد برابــر کردنــد. و هــر چــه ســخت تــر مــی شــدند، محبــت خداونــد کمتــر 
آشکار می شد. آنان تقدسشان را براساس تّعدد آیین ها و تشریفات دینی اندازه 

مــی گرفتنــد در حالیکــه قلــب هــای آن بــا غــرور و ریــاکاری پُــر مــی شــد.
بــا تمامــی احــکام و دســتورات دقیــق و طاقــت فرســای کاهنــان و علمــای دیــن، 
اطاعــت از شــریعت کاری غیــر ممکــن بــه نظــر مــی رســید. آنانــی کــه بــرای خدمــت 
را  دیــن  تعالیــم علمــای  مــی کردنــد  داشــتند وســعی  اشــتیاق  عبــادت خداونــد  و 
افــراد  ایــن  بردنــد.  مــی  رنــج  بــار ســنگین وطاقــت فرســای آن  زیــر  مراعــات کننــد، 
از عــذاب وجــداِن آشــفته ومضطــرب خویــش رهایــی نمــی یافتنــد. بدیــن ترتیــب، 
شــیطان ســعی مــی کــرد تــا بــا دلســرد کــردن مــردم وتحقیــر ایمــان قــوم از شــناخت 

ســیرت حقیقــی خداونــد از ســوی مــردم ممانعــت کنــد.
شــیطان در زمــان عصیــان خویــش در آســمان، احــکام خداونــد را غیرمنصفانــه 
واطاعــت از آنهــا را غیــر ممکــن اعــالم کــرده بــود. او امیــدوار بــود کــه همــان ادعــا 
را  احــکام  اســراییل  کــه حتــی  کــرد  اعــالم  دلیــل  بــه همیــن  و  تکرارکنــد  را مجــدداً 

رعایــت نکــرده اســت.
در تمــام مدتــی کــه یهودیــان بــرای ظهــور مســیح انتظــار مــی کشــیدند، مفهــوم 
رســالت او را بــه درســتی درک نکــرده بودنــد. آنــان در جســتجوی رهایــی از گنــاه 
نبودنــد، بلکــه مشــتاق بودنــد تــا از ظلــم وســتم رومیــان خالصــی یابنــد. آنــان انتظــار 
داشــتند تــا مســیح بــه عنــوان یــک فاتــح ظهــور کنــد و بــا درهــم کوبیــدن قــدرت ظالــم، 
اســراییل را بــه قدرتــی جهانــی ارتقــاء دهــد. چنیــن تفکــری، راه را بــرای انــکار منجــی 

از ســوی ایشــان همــوار کــرد.
در زمــان تولــد مســیح، اســراییل تحــت حاکمیــت قدرتهــای خارجــی رنــج مــی بــرد 
و بــه واســطه جنــگ و شورشــهای داخلــی از هــم پاشــیده شــده بــود. بــه یهودیــان 
باشــند،  داشــته  حکومــت  از  ای  جداگانــه  تشــکیالت  کــه  بــود  شــده  داده  اجــازه 
اّمــا هیــچ چیــزی نمــی توانســت ایــن واقعیــت را کــه ایشــان زیــر یــوغ رومیــان قــرار 
داشــتند، کتمــان کنــد و یــا ایشــان را بــا محــدود شــدن قدرتشــان قانــع کنــد. رومیــان 
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ایــن حــق را داشــتند کــه کاهــن اعظــم را نصــب یــا عــزل کننــد. تصــدی مقــام کهانــت 
ترتیــب مقــام  بدیــن  بــود.  قتــل و جنایــت همــراه  بــا فریــب، رشــوه و حتــی  غالبــاً 
کهانت بیشــتر و بیشــتر فاســد شــد. با این حال کاهنان از قدرت زیادی برخوردار 
بودنــد وآن را بــرای اهــداف خودخواهانــه و مغرضانــه بــه کار مــی بردنــد. مــردم از 
یــک ســو محکــوم بــه انجــام خواســته هــای بیرحمانــه ایشــان و از ســوی دیگــر تحــت 
نارضایتــی  وضعیــت،  ایــن  داشــتند.  قــرار  روم  دولــت  ســنگین  مالیاتهــای  فشــار 
گســترده مــردم را در پــی داشــت. شورشــهای عمومــی امــری متــداول بــود. طمــع، 
خشــونت، بــی اعتمــادی و بــی تفاوتــی بــه ارزشــهای معنــوی احساســات عمومــی 

را جریحــه دار کــرده بــود.
بــه  تنفــر از رومیــان، غــرور ملّــی و مذهبــی، موجــب شــد تــا یهودیــان شــدیداً 
شــکل هــای پرستشــی خــود متمســک شــوند. کاهنــان نیــز بــرای کســب اعتبــار و 
تــداوم بخشــیدن بــه نفــوذ خویــش، آییــن هــای مذهبــی را بــا وســواس بیشــتری بــه 
جــا مــی آوردنــد. مردمــی کــه در ظلمــت جهــل وســتم بودنــد بــه همــراه رهبــران تشــنه 
قــدرت، در انتظارآمــدن نجــات دهنــده بودنــد تــا بــا ظهــورش دشــمن را از بیــن بــرده و 
پادشــاهی را بــه اســراییل بــاز گردانــد. آنــان نبوتهــا را مطالعــه کــرده بودنــد اّمــا از درک 
و فهــم مســایل روحانــی عاجــز بودنــد. از ایــن رو، آیاتــی را کــه بــه تحقیــر مســیح در 
ظهــور اولیــه اشــاره مــی کــرد نادیــده گرفتــه وآیاتــی را کــه بــه شــکوه وجــالل ظهــور ثانــی 
او اشــاره مــی کــرد، بــه غلــط بــکار بردنــد. غــرور و تکبــر جلــوی دیــد ایشــان را گرفتــه 
بــود و بــه همیــن دلیــل، نبوتهــا را مطابــق امیــال خــود خواهانــه خویــش تعبیــر کردنــد.
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» اّمــا وقتــی زمــان معیّــن فــرا رســید، خــدا فرزنــد خــود را کــه از یــک زن و در قیــد 
شــریعت متولّد شــده بود، فرســتاد. تا آزادی کســانی را که در قید شــریعت بودند، 

فراهــم ســازد و تــا مــا مقــام فرزنــدی را بــه دســت آوریــم « )غالطیــان ۴: ۴ و 5(.
آمــدن منجــی در بــاغ عــدن پیــش گویــی شــده بــود. هنگامــی کــه آدم وحــوا بــرای 
بــه  بودند.آنــان  انتظــار تحقــِقِ ســریع آن  را شــنیدند، چشــم  ایــن وعــده  بــار  اولیــن 
ایــن امیــد کــه شــاید نخســت زاده پسرشــان همــان منجــی باشــد، از او بــا شــادی 
اســتقبال کردنــد. اّمــا تحقــق وعــده بــه تعویــق افتــاد وآنانــی کــه بــرای نخســتین بــار 
وعــده را دریافــت کردنــد، قبــل از تحقــق یافتــن آن ُمردنــد. وعــده آمــدن منجــی از 
ایــام خنــوخ، از طریــق انبیــاء و مشــایخ عهــد عتیــق تکــرار شــده بــود و امیــد ظهــور 
او را در دلهــای مــردم زنــده نــگاه داشــته بودنــد، بــا ایــن حــال او ظهــور نکــرد. نبــوت 
دانیــال زمــان ظهــور او را نشــان مــی داد اّمــا بســیاری نتوانســتند آن را بــه درســتی 
تعبیر و تفسیر کنند. قرنها در پی هم می گذشت و صدای انبیاء خاموش شده 
بــود. دســتان ظالــم بــر روی قــوم اســراییل ســنگینی مــی کــرد و بســیاری آمــاده بودنــد 
تــا فریــاد بــرآورده واعــالم کننــد کــه، » ایــام طویــل مــی شــود و هــر رویــا باطــل مــی 

گــردد « )حزقیــال 12 آیــه 22(.
اّمــا هــدف خداونــد نیــز درســت هماننــد گــردش ســتارگان در مــدار تعییــن شــده 
در پهنــه وســیع آســمان، نــه تعجیــل مــی کنــد و نــه تاخیــر دارد. خداونــد بــا بــه کار بــردن 
نمادهایــی نظیــر تاریکــی عظیــم و تنــور پُــر دود، اســارت قــوم اســراییل در مصــر را بــه 
ابراهیــم نشــان داده بــود و زمــان اســارت ایشــان را در مصــر چهــار صــد ســال اعــالم 

31, 32

DA FA Body.indd   31 9/17/18   11:52 AM



32  | آرزوی اعصار

کــرده بــود. خداونــد وعــده دادکــه » بعــد از آن، ایشــان بــا امــوال بســیار بیــرون خواهنــد 
آمــد « )پیدایــش 15آیــه 1۴(. مبــارزه امپراطــوری متکبــر فرعــون بــا تمامــی قدرتــش 
درمقابــل ایــن وعــده خداونــد بــی نتیجــه مانــد و در روزی کــه وعــده الهــی مقــرر فرمــوده 
بــود، » تمــام طایفه هــای قــوم خداونــد از مصــر بیــرون رفتنــد « )خــروج 12 آیــه ۴1(.

 زمــان ظهــور مســیح نیــز بــه همیــن ترتیــب در شــورای آســمان مقــرر شــده بــود و 
هنگامــی کــه عقربــه بــزرگ زمــان بــه ســاعت موعــود نزدیــک شــد، عیســی در بیــت 

لحــم متولدشــد.
» و چــون زمــان مقــرر بــه کمــال رســید، خــدا پســر خــود را فرســتاد «. خداونــد 
حــرکات قومهــا و رونــد حــوادث و تأثیــرات آن را تــا زمــان آمــاده شــدن جهــان بــرای 
ظهــور منجــی، هدایــت و تنظیــم کــرده بــود. ملــت هــا تحــت حاکمیــت یــک دولــت 
باهــم متحــد شــده بودنــد و بــه یــک زبــان تکلــم مــی کردنــد و ایــن زبــان در همــه جــا 
بــه عنــوان زبــان گفتــاری و نوشــتاری شــناخته مــی شــد. یهودیانــی کــه در ســرزمین 
هــای مختلــف پراکنــده شــده بودنــد، هــر ســال بــرای شــرکت در جشــن هــا و اعیــاد 
مذهبــی در اورشــلیم گــرد مــی آمدنــد. ایــن افــراد در بازگشــت بــه محــل ســکونت 

خویــش، مــژده آمــدن مســیح را در سرتاســر جهــان منتشــر مــی کردنــد.
در ایــن ایــام، سیســتم هــای بــت پرســتی نفــوذ خــود را بــر روی مــردم از دســت 
مــی داد. مــردم از تظاهــر و ریــا بــه تنــگ آمــده و در اشــتیاق دینــی بودنــد کــه دلهــای 
ایشان را خشنود و راضی کند. در همان هنگام که به نظرمی رسید نور حقیقت 
از میــان انســانها جــدا شــده باشــد، جانهــای بســیاری بودنــد کــه سرشــار از انــدوه و 
سرگشــتگی نــور حقیقــت را مــی جســتند. آنــان تشــنه خــدای زنــده و در پــی کســب 

تضمینــی بــرای زندگــی پــس از مــرگ بودنــد.
وقتــی یهودیــان از خداونــد دور شــدند،ایمان ایشــان رنــگ باخــت و امیــد بــه 
آینــده ای روشــن تقریبــاً از بیــن رفتــه بــود. ســخنان انبیــاء بــه درســتی درک نشــده 
بــود. بــرای تــوده هــای مــردم، مــرگ رازی هولنــاک بــود کــه در ورای آن تاریکــی و 
بــود. و ایــن تنهــا فریــاد شــیون و زاری مــادران بیــت لحــم نبــود  بالتکلیفــی حاکــم 
کــه بــه گــوش مــی رســید، بلکــه ماتــم عظیــم دل آدمــی بــود کــه موجــب شــده بــود تــا 
پیامبــران عهــد عتیــق در طــی قرنهــا ایــن چنیــن نبــوت کننــد، » کــه صدایــی از رامــه بــه 
گــوش مــی رســد، صــدای شــیون و زاری و ماتمــی عظیــم، راحیــل بــرای فرزندانــش 
مــی گریــد وتســلی نمــی یابــد، زیــرا کــه دیگــر نیســتند « )متــی 2 آیــه 1٨(. مــردم در 
وادی ســایه مــوت در نــا آرامــی و بــی قــراری نشســته بودنــد. بــا چشــمانی مشــتاق 
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آنــان چشــم بــراه آمــدن منجــی بودنــد تــا تاریکــی را بــه روشــنایی تبدیــل و اســرارآینده 
را بــه ایشــان آشــکارکند.

درمیــان غیــر یهودیــان افــرادی بودنــد کــه ظهــور معلــم الهــی را پیشــگویی کــرده 
بودنــد. ایــن افــراد در جســتجوی حقیقــت بودنــد و بــه همیــن دلیــل روح الهــام بــه 
ایشــان اعطــا شــده بــود. چنیــن معلمینــی یکــی پــس از دیگــری هماننــد ســتارگان 
درآســمان تاریــک درخشــیدند وکالم نبــوت ایشــان نــور امیــد را در دلهــای هــزاران 

انســان غیــر یهــودی بــر افروخــت.
بــه صــورت  بــه زبــان یونانــی ترجمــه شــده و  بــرای صدهــا ســال کالم مقــدس 
گســترده ای در سرتاســر امپراطوری روم تعلیم داده می شــد. یهودیان در همه جا 
پراکنــده بودنــد و انتظــارات ایشــان در ارتبــاط بــا ظهــور مســیح، تــا حــدودی از ســوی 
اقــوام غیــر یهــودی نیــز در میــان گذاشــته مــی شــد. درمیــان ایــن افــراد کــه یهودیــان 
آنــان را ُمشــرک مــی خواندنــد، مردانــی حضــور داشــتند کــه نبوتهــای کتــب مقدســه 
در بــاره ظهــور مســیح را بســیار بهتــر از معلمیــن یهــود درک مــی کردنــد. در میــان ایــن 
افــراد، عــده ای بودنــد کــه آمــدن مســیح را بــه عنــوان نجــات دهنــده از گنــاه انتظــار 
مــی کشــیدند. فیلســوفان غیــر یهــودی تــالش مــی کردنــد تــا راز شــعایر دینــی قــوم 
عبرانــی را مطالعــه و بررســی کننــد. اّمــا تعصــب یهودیــان از گســترش نــور حقیقــت 
جلوگیــری مــی کــرد. قصــد یهودیــان بــر تــداوم جدایــی میــان ایشــان بــا ســایر اقــوام 
موجــب مــی شــد کــه ایشــان حتــی از دادن اطالعاتــی در مــورد آییــن هــای نمادیــن 

بــه ســایرین خــودداری کننــد.
بــه همیــن دلیــل، مفســر راســتین حقیقــت بایــد ظهــور مــی کــرد و تمامــی مظاهــر 

شــریعت و اهمیــت آن را تشــریح مــی کــرد.
خداونــد از طریــق طبیعــت، عالیــم و نشــانه هــا و مشــایخ و انبیــاء بــا جهــان ســخن 
گفته بود. تعالیم الهی باید به زبان بشری به بشر تعلیم داده می شد. پیام آور وعده 
بایــد ســخن مــی گفــت و صــدای او مــی بایســتی در معبــد خــود او شــنیده مــی شــد. 
مســیح بایــد حقیقــت را بــه شــکلی ســاده و قابــل فهــم بــرای انســان مطــرح مــی کــرد. او 
بــه عنــوان کاتــب حقیقــت بایــد راســتی را از اظهــارات ســاختگی و بــی اثــر انســان جــدا 
می کرد. اصول حاکمیت خداوند و نقشه نجات باید به روشنی تعریف می شد و 

تعالیــم عهــد عتیــق بایــد بــه طــور کامــل در مقابــل انســان قــرار مــی گرفــت.
بــا ایــن حــال، هنــوز هــم در میــان یهودیــان افــراد ثابــت قدمــی از تبــار مردمــان 
مقــدس حضــور داشــتند کــه کالم خداونــد از طریــق ایشــان حفــظ شــده بــود. ایــن 
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افــراد، همــواره در انتظــار تحقــق وعــده ای بودنــد کــه خداونــد بــه پــدران ایشــان داده 
بــود. آنــان بــا اندیشــیدن بــه وعــده ای کــه از طریــق موســی بــه ایشــان داده شــده 
بــود، ایمــان خویــش را تقویــت مــی کردنــد. موســی بــه ایشــان گفتــه بــود، » خداونــد، 
خــدای شــما، از میــان برادرانتــان پیامبــری هماننــد مــن مبعــوث خواهــد کــرد و بــر 
شماســت تــا هرآنچــه بــه شــما مــی گویــد، بــه گــوش جــان بشــنوید « )اعمــال رســوالن 
3 آیــه 22(. آنــان مجــدداً در کتــب مقدســه مــی خواننــد کــه چگونــه خداونــد او را 
مســح خواهــد کــرد تــا » فقیــران را بشــارت دهــد، و رهایــی را بــه اســیران و بینایــی را 
بــه نابینایــان اعــالم کنــد و ســتمدیدگان را رهایــی بخشــیده وســال لطــف خداونــد را 
اعــالم نمایــد « )اشــعیا 61 آیــات 1 و 2(. آنــان مــی خواننــد کــه او چگونــه » انصــاف 
را برزمیــن « قــرار خواهــد داد و چگونــه جزیــره هــا » منتظــر شــریعت او « خواهنــد 
شــد و چگونــه » امــت هــا بــه ســوی نــور وپادشــاهان بــه ســوی درخشــندگی طلــوع 

او خواهندآمــد « )اشــعیا ۴2 آیــه ۴؛ 60 آیــه 3(.
ســخنان یعقــوب در آســتانه مــرگ کــه گفتــه بــود، » عصــا از یهــودا دور نخواهــد 
شــد، و فرمانفرمایــی از میــان پایهــای وی تــا شــیلوه بیایــد «، دلهــای ایشــان را از امیــد 
لبریــز کــرده بــود، )پیدایــش ۴۹ آیــه 10(. قــدرت رو بــه زوال اســراییل نشــان مــی داد کــه 
ظهــور مســیح قریــب الوقــوع مــی باشــد. نبــوت دانیــال شــکوه وجــالل ســلطنت او را 
کــه جایگزیــن تمامــی حکومتهــای دنیــوی مــی شــد، ترمیــم کــرده بــود. دانیــال در بــاره او 
چنیــن نبــوت کــرده بــود، » ســلطنت او تــا ابداآلبــاد اســتوار خواهــد مانــد « )دانیــال 2 
آیــه ۴۴(. درحالــی کــه عــده معــدودی ماهیــت رســالت مســیح را درک کــرده بودنــد، 
اکثریــت مــردم در انتظــار آمــدن پادشــاه قدرتمنــدی بودنــد کــه حاکمیــت خویــش را در 

اســراییل برقــرار مــی کــرد و قــوم را از ظلــم وســتم رومیــان نجــات مــی داد.
زمان تعین شــده فرا رســیده بود. بشــر که در طی اعصار بواســطه عصیان وگناه 
تنــزل یافتــه بــود، بــرای آمــدن نجــات دهنــده فریــاد بــر آورد. شــیطان تــالش کــرده بــود تــا 
شــکاف عمیــق میــان آســمان بــا زمیــن را عمیــق تــر و ارتبــاط انســان بــا خداونــد را قطــع 
کند. او با دروغ و نیرنگ انســان را به ارتکاب گناه، ترغیب کرده بود. هدف او این 
بــود کــه صبــر و تحمــل خداونــد را تمــام کــرده و محبــت او را نســبت بــه انســان از بیــن 

ببــرد و بدیــن ترتیــب حاکمیــت شــریرانه خــود را بــر جهــان مســلط ســازد.
شیطان درصدد بود تا انسان را از شناخت خداوند محروم کرده و با منحرف 
کــردن توجــه ایشــان از معبــد خداونــد، پادشــاهی خویــش را برقــرار ســازد. مبــارزه 
او بــرای کســب برتــری تــا انــدازه ای موفقیــت آمیــز بــه نظرمــی رســید. حقیقــت ایــن 
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بــود. حتــی در میــان بــت  اســت کــه خداونــد در هــر نســلی رســوالنی را برگزیــده 
پرســتان نیــز اشــخاصی بودنــد کــه مســیح ایشــان را بــرای نجــات و تعالــی روحانــی 
مــردم از گنــاه و فســاد بــه کار مــی گرفــت. اّمــا ایــن افــراد مــورد تحقیــر و تنفــر قــرار مــی 
گرفتنــد. بســیاری از ایشــان بــه طــرز وحشــیانه ای بــه قتــل رســیدند. ســایه تاریــک 
وهولناکــی کــه شــیطان بــر ایــن جهــان گســترده بــود، عمیــق تــر وعمیــق تــر مــی شــد.

خداونــد  از  را  انســان  پرســتی  بــت  و  شــرک  طریــق  از  قرنهــا  بــرای  شــیطان 
کــردن  منحــرف  طریــق  از  شــیطان  پیــروزی  بزرگتریــن  حــال  ایــن  بــا  بــود،  جداکــرده 
ایمــان اســراییل کســب شــده بــود. مشــرکین بــا اندیشــیدن و پرســتیدن عقایــد خــود 
در  فاســد شــدند.  بیشــتر  و  بیشــتر  و  داده  از دســت  را  خــدا  فرصــت شــناخت 
مــورد اســراییل نیــز وضــع بــه همیــن منــوال بــود. ایــن اصــل کــه انســان مــی توانــد بــا 
اعمــال خویــش خــود را نجــات دهــد، پایــه و اســاس مذاهــب شــرک و بــت پرســتی 
را تشــکیل مــی دهــد. حــال چنیــن تفکــری اکنــون در مذهــب یهــود نیــز بــه عنــوان یــک 
اصــل پذیرفتــه شــده بــود. شــیطان چنیــن تفکــری را اشــاعه داده بــود. هــر جــا کــه ایــن 

اصــل رعایــت شــود، انســان هیــچ مانعــی در مقابــل گنــاه نخواهــد داشــت.
پیــام نجــات و رســتگاری از طریــق عوامــل انســانی بــه افــراد انتقــال داده مــی 
شــود. اّمــا یهودیــان تــالش کــرده بودنــد تــا حقیقــت را کــه حیــات جاودانــی اســت بــه 
انحصــار خــود درآورنــد. آنــان » َمــّن « زنــده را پنهــان کــرده بودنــد وآن فاســد شــده 
بــود. مذهبــی کــه آنــان ســعی کــرده بودنــد آنــرا بــرای خــود نــگاه دارنــد تبدیــل بــه قانــون 
شــکنی شــده بــود. ایشــان جــالل متعلــق بــه خــدا را بــه یغمــا بــرده و بــا انجیــل جعلــی 
جهــان را فریــب دادنــد. یهودیــان بــرای نجــات جهــان خــود را بــه خداونــد تســلیم 

نکــرده بودنــد بنابرایــن بــرای نابــودی آن بــه عامــالن شــیطان تبدیــل شــدند.
باشــند،  حقیقــت  ســتون  و  پایــه  تــا  بــود  فراخوانــده  خداونــد  کــه  را  قومــی 
نماینــدگان شــیطان شــده بودنــد. آنــان همــان کاری را کــه شــیطان از ایشــان انتظــار 
داشــت انجــام مــی دادنــد، یعنــی بــا بــد جلــوه دادن خصلــت خداونــد موجــب مــی 
شــدند کــه جهــان خداونــد را بــه چشــم حاکمــی ســتمگر نــگاه کنــد. حتّــی کاهنانــی 
مــی  انجــام  کــه  را  خدمتــی  واعتبــار  اهمیــت  کردنــد،  مــی  خدمــت  معبــد  در  کــه 
دادنــد، نادیــده مــی گرفتند.آنــان ارزشــهای مقدســی را کــه بــه صــورت نمادیــن نشــان 
بــی توجهــی قــرار داده بودنــد. در تقدیــم هدایــای قربانــی  بــود، مــورد  داده شــده 
هماننــد بازیگــران صحنــه نمایــش عمــل مــی کردنــد. فرایضــی کــه خــود خداونــد مقــرر 
بــرای فریــب اذهــان مــردم وبــی عاطفــه کــردن ایشــان  بــه وســیله ای  بــود  فرمــوده 
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تبدیــل شــده بــود. خداونــد، دیگــر نمــی توانســت از طریــق ایشــان بــرای انســان کاری 
انجــام دهــد، تمامــی سیســتم بایــد دگرگــون مــی شــد.

فریــب گنــاه بــه اوج خــود رســیده بــود. شــیطان بــرای گمــراه کــردن انســان تمامــی 
و  رنــج  جهــان،  بــه  نگریســتن  بــا  خــدا  پســر  بــود.  گرفتــه  کار  بــه  را  خویــش  عوامــل 
بدبختــی آن را مشــاهده کــرد و بــا رنــج و انــدوه دریافــت کــه چگونــه انســان هــا قربانــی 
خشــونت و بــی رحمــی شــیطان شــده انــد. او بــا شفقـــت بــه آنانــی کــه بــه وســیله 
شــیطان فاســد وگمــراه شــده بودنــد، نگریســت. آنــان حاکمــی را برگزیــده بودنــد کــه 
ایشــان را بــه عنــوان اســیر بــه بنــد کشــیده بــود. ایــن افــراد، ســرگردان وفریــب خــورده 
در مســیر هالکت ابدی به ســوی مرگی که درآن امیدی به حیات، وبه ســوی شــبی 
کــه در پــی آن صبحــی نبــود، گام بــر مــی داشــتند. عوامــل شــیطانی بــا افــراد متحــد 
شــده بودنــد. بدنهــای انســانها کــه بــرای شــاکن شــدن خداونــد آفریــده شــده بــود بــه 
محــل ســکونت دیوهــا و ارواح شــیطانی تبدیــل شــده بــود. احساســات، عواطــف، 
روح واعضــای بــدن انســان هــا بــه وســیله عوامــل شــیطانی بــرای ارضــاء پســت تریــن 
شــهوات، مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود. نشــان ارواح ِ شــریر عینــاً در ســیمای افــراد 
نقــش بســته بــود. چهــره هــای افــراد منعکــس کننــده صــورت ارواح شــیطانی بــود 
کــه ایشــان را در اختیــار داشــت. منظــره ای کــه منجــی جهــان بــه آن نگریســت، ایــن 
چنین بود. آن پاکی ازلی، به چه منظره ای تبدیل شــده اســت! گناه به علم تبدیل 
و شــرارت بــه عنــوان بخشــی از مذهــب مــورد تقدیــس قــرار گرفتــه بــود. عصیــان بــه 
شــکلی عمیــق در دل انســانها ریشــه دوانیــده و دشــمنی انســان بــر علیــه ملکــوت بــه 
اوج رســیده بــود. ایــن حقیقــت کــه بشــریت جــدای از خداونــد نمیتوانــد تعالــی یابــد، 
در حضــور جهــان بــه اثبــات رســید. عامــل تــازه ای از حیــات وقــدرت مــی بایســتی از 

ســوی او کــه جهــان را خلــق کــرده بــود، اعطــا مــی شــد.
یَهــُوه  تــا  بودنــد  انتظــار  در  شــدید  کنجــکاوی  بــا  نکــرده  ســقوط  هــای  جهــان   
برخاســته و تمامــی ســاکنان زمیــن را از بیــن ببــرد. اگــر خداونــد چنیــن کاری را انجــام 
بــرای جلــب وفــاداری موجــودات  تــا نقشــه خــود را  بــود  مــی داد، شــیطان آمــاده 
آســمانی بــه پیــش ببــرد. او اعــالم کــرده بــود کــه اصــول حاکمیــت خداونــد آمــرزش 
گناهان را غیرممکن می ســازد. اگر جهان به وســیله خداوند نابود می شــد، آنگاه 
شــیطان ادعــا میکــرد کــه اتهامــات او بدرســتی بــه اثبــات رســیده اســت. شــیطان 
را در جایهــای  گنــاه  و  را متوجــه خداونــد ســازد و عصیــان  تقصیــر  تــا  بــود  آمــاده 
نابودکــردن جهــان، پســر خــود را  بــه جــای  اّمــا خداونــد  آســمانی گســترش دهــد. 
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فرســتاد تــا آنــرا نجــات دهــد. هرچنــد کــه فســاد وگنــاه سراســر زمیــن را فراگرفتــه بــود، 
خداونــد بــرای نجــات آن چــاره اندیشــی کــرده بــود. در حســاس تریــن لحظــه بحــران 
وهنگامــی کــه شــیطان در آســتانه پیــروزی بــود، پســر خــدا بــا پیــام فیــض الهــی ظاهــر 
بــه نســل گناهــکار انســان نشــان  شــد. محبــت خداونــد در طــی قــرون و اعصــار 
داده شــده بــود. علیرغــم فســاد و گمراهــی انســان، عالیــم رحمــت خداونــد همــواره 
ظاهــر شــده بــود. وهنگامــی کــه زمــان معیــن فــرا رســیده بــود، خداونــد بــا جــاری 
کــردن بــاران فیــض شــفابخش خویــش برجهــان، جــالل خویــش را آشــکارمی کــرد. 
ایــن فیــض تــا زمــان تحقــق یافتــن کامــل نقشــه نجــات، هرگــز متوقــف نخواهــد شــد.

شــیطان از اینکــه موفــق شــده بــود تــا بــه وجهــه خداونــد درنظــر انســان آســیب 
برســاند، بســیار خوشــحال بــود. بــه همیــن دلیــل عیســی آمــد تــا در دیــدگاه انســان 
تصویــر خالــق او را ترمیــم و بازســازی کنــد. هیــچ کســی بــه جــز مســیح نمــی توانســت 
طبیعت انســان را که به خاطر گناه فاســد شــده بود، از نو بســازد. او آمد تا ارواح 
شــریر را کــه بــر اراده انســان حاکــم شــده بودنــد، اخــراج کنــد. مســیح آمــد تــا مــا را از 
خــاک برخیزانــد، تــا شــخصیت فاســد شــده را بــا الگــوی شــخصیت الهــی خویــش 

تغییــر شــکل دهــد و آنــرا بــا جــالل متعلــق بــه خویــش زیبــا ســازد. 
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۴
» برای شما نجات 
دهنده ای متولد 

می شود «
]این فصل بر اساس کتاب لوقا 2: 1-20 تدوین گردیده است[

پادشاه جالل خود را حقیر ساخت تا لباس جسم بشر بر خود بپوشد. دنیاِیِ 
پیرامــون او خشــن و رعــب انگیــز بــود. جــالل او مســتور مانــد تــا عظمــت وشــکوه 
هیئت ظاهری او جلب هدف قرار نگیرد. مســیح به طور کامل از نمایش ظاهری 
پرهیــز نمــود. ثــروت، افتخــارات دنیــوی و عظمــت انســانی، هرگــز نمــی تواننــد روح 
انســان را از مــرگ نجــات دهنــد. عیســی قصــد نداشــت از طریــق ارضــاء تمایــالت 
دنیوی افراد، توجه ایشان را به سوی خود جلب کند. زیبائیهای مربوط به حقایق 
الهی تنها چیزی بود که می بایستی افراد را به سوی او جلب می کرد. شخصیت 
مســیح قرنهــا پیــش از آن از طریــق نبوتهــای انبیــاء پیــش گویــی شــده بــود و او میــل 

داشــت کــه انســان او را براســاس شــواهد موجــود در کالم خداونــد بپذیــرد.
بــی  بــا  آنــان  بودنــد.  شــده  زده  نجــات شــگفت  بــا شــکوه  نقشــه  از  فرشــتگان 
صبــری در انتظــار بودنــد تــا ببیننــد کــه قــوم خــدا چگونــه پســر او را در هیئــت انســانی 
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خواهنــد پذیرفــت. فرشــتگان بــه ســرزمین قــوم برگزیــده آمدنــد. درآن زمــان، ســایر 
اقوام به پرســتش خدایان دروغین مشــغول بودند. بنابراین فرشــتگان در ســرزمینی 
بــرآن تابیــده شــده بــود، ظاهــر  کــه جــالل خــدا درآن آن شــکار شــده و نــور نبــوت 
شــدند. آنــان بــدون اینکــه دیــده شــوند، بــه اورشــلیم آمدنــد، بــه تفســیر کننــده وحــی 
هــای مقــدس و نــزد خادمــاِن خانــه خــدا. ظهــور قریــب الوقــوع مســیح، پیــش از آن 
بــه زکریــای کاهــن هنگامــی کــه در مذبــح مشــغول خدمــت بــود، اعــالم شــده بــود. 
هــم چنیــن، پیــش از آن، نــدا دهنــده ]یــا طالیــه دار[ متولــد شــده و مأموریــت او از 
طریــق نبوتهــا و معجــزات تاییــد شــده بــود. مــژده تولــد او و اهمیــت خــارق العــاده 
رســالت وی در سرتاســر ســرزمین یهــود و خــارج از آن منتشــر شــده بــود. بــا ایــن 

حــال، اورشــلیم بــرای اســتقبال و پذیــرش نجــات دهنــده اش مهیــا نبــود.
پیــام آوران آســمانی بــا شــگفتی بســیار، بــی عالقگــی قومــی را کــه خداونــد بــرای 
انتقــال نــور مقــدس حقیقــت بــه جهــان برگزیــده بــود، مشــاهده کردنــد. خداونــد، 
قــوم یهــود را حفــظ کــرده بــود تــا بــه ظهــور مســیح کــه از تبــار ابراهیــم و نســل داود 
بــا ایــن حــال، آنــان از آمــدن قریــب الوقــوع او  متولــد مــی شــد، شــهادت دهنــد. 
نــا آگاه بودنــد. قربانــی هایــی کــه هــر روز صبــح و عصــر در معبــد تقدیــم مــی شــد 
بــه بــره خداونــد اشــاره مــی کــرد، بــا ایــن حــال، بــرای اســتقبال از او آمــاده نبودنــد. 
کاهنــان و علمــای دیــن یهــود نمــی دانســتند کــه بزرگتریــن واقعــه روزگار در ُشــرف 
وقــوع مــی باشــد. آنــان تعالیــم بــی هــدف و دعاهــای بــی معنــی را تکــرار مــی کردنــد 
وآییــن هــای پرستشــی را بــا هــدف تظاهــر و نمایــش انجــام مــی دادنــد، اّمــا در تقــال 
بــرای کســب ثــروت و افتخــارات دنیــوی بــرای ظهــور مســیح آمــاده نبودنــد. همیــن 
بــی عالقگــی برتمامــی ســرزمین اســراییل حاکــم شــده بــود. دلهــای خودخــواه و غــرق 
شــده در لــذات دنیــوی، از شــادمانی کــه تمامــی آســمان را بــه شــوق آورده بــود، بــی 
بهــره ماندنــد. تنهــا عــده معــدودی در اشــتیاق دیــدار از مســیح لحظــه شــماری مــی 

کردنــد و ســفیران آســمان بــه نــزد همیــن افــراد فرســتاده شــدند.
ایشــان  بــا  داود  بــه شــهر  ناصــره  از  مریــم  و  یوســف  طــول ســفر  در  فرشــتگان 
همــراه بودنــد. فرمــان امپراطــوری روم بــرای سرشــماری مردمــی کــه در قلمــرو پهنــاور 
نیــز رســیده  تپــه هــای جلیــل  بــه ســاکنان  تحــت حاکمیــت آن زندگــی مــی کردنــد 
بــود. همانطــوری کــه کــورش در عهــد عتیــق فــرا خوانــده شــد تــا بــا تکیــه بــر تخــت 
امپراطــوری جهــان، اســیران خداونــد را آزاد کنــد، از ایــن جهــت اوغســطس قیصــر 
]آگوســتوس ســزار روم[ وســیله ای شــد تــا از طریــق او، مــادر عیســی بــه بیــت لحــم 
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» برای شما نجات دهنده ای متولد می شود «  |  ۴1

آورده شــود و نقشــه خداونــد بــرای تولــد عیســی در بیــت لحــم تحقــق یابــد. مریــم 
از تبــار داود اســت و فرزنــد داود بایــد در شــهر داود متولــد شــود. مدتهــا پیــش از 
آن نبــی پیــش گویــی کــرده بــود کــه » تــوای بیــت لحــم، از تــو بــرای مــن کســی بیــرون 
خواهدآمــد کــه بــر قــوم مــن اســراییل حکمرانــی خواهــد نمــود، و طلــوع او از قدیــم 
واز ایــام ازل بــوده اســت « )میــکا 5 آیــه 2(. اّمــا در شــهری کــه سلســله ســلطنتی 
بــه آنــان ختــم مــی شــد، مریــم و یوســف مــورد توجــه و احتــرام قــرار نمــی گیرنــد. آنــان 
خســته و بــی پنــاه تمامــی طــول جــاده باریکــی را کــه از دروازه ورودی شــهر تــا منتهــی 
الیــه قســمت شــرقی آن امتــداد داشــت مــی پیماینــد تــا مکانــی را بــرای اســتراحت 
پیــدا کننــد. اّمــا تــالش ایشــان بــه جایــی نمــی رســد. در مهمانخانــه شــلوغ شــهر نیــز 
اطاقــی بــرای اقامــت ایشــان وجــود نــدارد. ســرانجام در ســاختمان مخروبــه ای کــه 
حیوانــات در آن نگــه داری مــی شــدند، مکانــی بــرای اســتراحت مــی یابنــد ومنجــی 
جهــان در ایــن مــکان متولــد مــی شــود. بشــر از ایــن واقعــه آگاه نیســت اّمــا خبــر 
بــا مهربانــی و  تولــد منجــی ملکــوت را غــرق شــادی مــی کنــد. فرشــتگان مقــدس 
عالقمنــدی از دنیــای نــور بــه ســوی زمیــن فــرود مــی آینــد. تمامــی جهــان از حضــور 
منجــی تابنــاک تــر مــی شــود. عــده بیشــمار فرشــتگان بــر فــراز تپــه هــای بیــت لحــم 
گــرد آمــده انــد و منتظــر عالمتــی هســتند تــا خبــر خــوش را بــه جهــان اعــالم کننــد. اگــر 
رهبــران اســراییل بــه ایمانشــان وفــادار مانــده بودنــد، مــی توانســتند در شــادی پیــام 

آوران مــژده تولــد عیســی ســهیم باشــند. اّمــا اکنــون از آن امتیــاز بهــره ای نبردنــد.
خداونــد مــی فرمایــد، » اینــک بــر زمیــن تشــنه آب خواهــم ریخــت و نهرهــا بــر زمیــن 
خشــک جــاری خواهــم کــرد « و » نــور بــرای راســتان در تاریکــی طلــوع مــی کنــد « 
)اشــعیا ۴۴ آیــه 3؛ مزامیــر 112 آیــه ۴(. بــه آنانــی کــه در طلــب نــور حقیقــت هســتند 
وآن را با شادی می پذیرند، انوار حقیقت از تخت سلطنت خداوند خواهد تابید.

بُــرد، هنــوز  بــه چــرا مــی  در دشــتهایی کــه داود نوجــوان گلــه هــای خویــش را 
هــم شــبها، شــبانان ازگلــه هایشــان مراقبــت مــی کردنــد. آنــان در ســکوت شــب 
بــا یکدیگــر از منجــی موعــود ســخن مــی گفتنــد و بــرای آمــدن او در مقــام پادشــاه 
بــرای جلــوس بــر تخــت ســلطنت داود دعــا مــی کردنــد. » و نــاگاه فرشــته خداونــد 
برآنــان ظاهــر شــد و نــور جــالل خداونــد برگردشــان تابیــد. شــبانان ســخت وحشــت 
کردنــد، اّمــا فرشــته بــه آنــان گفــت، مترســید، زیــرا بشــارتی برایتــان دارم، خبــری بــس 
شــادی بخــش کــه بــرای تمــام قــوم اســت : امــروز در شــهر داود، نجــات دهنــده ای 

بــرای شــما بــه دنیــا آمــد. او مســیح خداونــد اســت «.
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کالم پــر شــکوه فرشــتگان در اذهــان شــبانان جــای مــی گیــرد. بــرای اســراییل 
نجــات دهنــده ای آمــده اســت! بــا آمــدن او، قــدرت، جــالل و پیــروزی بــه هــم مــی 
پیوندند. با این حال فرشته باید آنان را برای شناختن منجی که در فقر و حقارت 
بدنیــا آمــده بــود، آمــاده مــی کــرد. بنابرایــن بــه آنــان گفــت، » نشــانه بــرای شــما ایــن 
اســت کــه نــوزادی را در قنداقــی پیچیــده و درآخــوری خوابیــده خواهیــد یافــت «.

چگونــه  کــه  گویــد  مــی  آنــان  بــه  و  بخشــد  مــی  تســکین  را  آنــان  تــرس  فرشــته، 
بــه  انســانی،  بــا حساســیت و آگاهــی از ضعــف هــای  او  پیــدا کننــد.  را  عیســی 
ایشــان فرصــت مــی دهــد تــا بــه ایــن پرتــو الهــی خــو بگیرنــد. شــادی و جــالل ناشــی 
از تولــد مســیح نمــی توانســت بیشــتر از ایــن مخفــی بمانــد. تمامــی دشــت از نــور 
حضــور لشــکرهای خداونــد روشــن مــی شــود. زمیــن غــرق در ســکوت ملکوتیــان 

مــی آورد: فــرود  بــرای شــنیدن ســرود فرشــتگان ســرتعظیم 
» جــالل بــر خــدا در عــرش بریــن، و صلــح و ســالمتی بــر مردمانــی کــه بــر زمیــن 

مــورد لطــف اوینــد «.
در  بشــنود.  را  ســرود  آن  توانســت  مــی  بشــری  خانــواده  نیــز  امــروز  ای کاش 
آنصــورت پیــام اعــالم شــده و نغمــه نواختــه شــده در سرتاســر جهــان و تــا انتهــای 
زمــان طنیــن انــداز مــی شــد. هنگامیکــه غــروب آفتــاب بــا بالهــای شــفا بخــش طلــوع 
کنــد، ایــن ســرود بــا خــروش جماعتــی عظیــم کــه بــه ُغــرش آبهــای فــراوان مــی مانــد در 
آســمان طنیــن انــداز خواهــد شــد کــه مــی گویــد، » هللویــا ! زیــرا کــه خداونــد خــدای 

مــا، آن قــادر مطلــق، ســلطنت آغــاز کــرده اســت « )مکاشــفه 1۹آیــه 6(.
با ناپدید شدن فرشتگان، نور و روشنایی نیز ناپدید می شود و بار دیگر تاریکی 
شــب بــر تپــه هــای اطــراف بیــت لحــم ســایه مــی افکنــد. اّمــا روشــن تریــن تصویــری کــه 
چشــم انســان تــا آن زمــان دیــده بــود در حافظــه شــبانان باقــی مــی مانــد. و » چــون 
فرشــتگان از نــزد ایشــان بــه آســمان رفتنــد، شــبانان بــه یکدیگــر گفتنــد: بیاییــد بــه بیــت 
لحم برویم وآنچه را روی داده و خداوند ما را از آن آگاه کرده است، ببینیم. پس به 

شــتاب رفتنــد و مریــم و یوســف و نــوزاِد خفتــه درآخــور را یافتنــد «.
شــبانان چــون نــوزاد را دیدنــد، ســخنی را کــه در بــاره ی او بــه ایشــان گفتــه شــده 
بــود، همــه جــا پخــش کردنــد و » هرکــه مــی شــنید، از ســخن شــبانان در شــگفت مــی 
شــد. اّمــا مریــم، ایــن همــه را بــه خاطــر مــی ســپرد و در دل خــود بــه آنهــا مــی اندیشــید. 
پــس شــبانان بــاز گشــتند و درحالــی کــه خــدا را بــرای هرآنچــه کــه دیــده و شــنیده بودنــد 
حمــد و ثنــا مــی گفتنــد، چــرا کــه همــه مطابــق بــود بــا آنچــه بدیشــان گفتــه شــده بــود «.
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» برای شما نجات دهنده ای متولد می شود «  |  ۴3

امــروز نیــز فاصلــه میــان زمیــن وآســمان درســت ماننــد همــان زمانــی اســت کــه 
شــبانان بــه آواز فرشــتگان گــوش فــرا دادنــد. امــروز نیــز بشــریت بــرای آســمان همــان 
اندازه که در گذشــته و هنگامی که افراد در خالل کار روزانه با فرشــتگان روبرو شــده 
ودر باغهــای انگــور و یــا مــزارع بــا ایشــان ســخن مــی گفتنــد، اهمیــت دارد. در زندگــی 
و رفتــار روزانــه، ملکــوت مــی توانــد بــه مــا بســیار نزدیــک شــود. زیــرا فرشــتگان از بــارگاه 
های آسمانی آنانی را که بر طبق احکام خداوند رفتار کنند، همراهی خواهند کرد.

حکایــت بیــت لحــم موضوعــی پایــان ناپذیــر و بــی نظیــر اســت، در آن » عمــق 
از  آیــه 13(.  )رومیــان 11  اســت؛  نهفتــه  علــم خداونــد «  و  دولتمنــدی حکمــت 
جایگزینــی  و  آخــور  یــک  بــا  ملکوتــی  بــارگاه  تعویــض  در  منجــی  ایثــار  مشــاهده 
فرشــتگان مــالزم ستایشــگر بــا حیوانــات یــک اصطبــل در حیــرت مــی افتیــم. تکبــر 
انســانی و اتــکاء بــه خویشــتن در حضــور او مالمــت مــی شــوند. بــا ایــن همــه، ایــن 
آغــاز فروتنــی خــارق العــاده اوســت. بــرای پســر خــدا، گرفتــن طبیعــت انســانی، 
حتــی درآن زمــان کــه آدم معصــوم و بــی گنــاه در بــاغ عــدن قــرار داده شــد، نشــان 
دهنــده فروتنــی بیکــران او بــود. اّمــا عیســی بشــریت را در حالــی کــه در طــول چهــار 
هــزار ســال زندگــی گنــاه آلــود ضعیــف شــده بــود، پذیرفــت. او نیــز ماننــد تمامــی 
فرزنــدان آدم نتایــج حاصــل از عملکــرد قانــون بــزرگ وراثــت را پذیرفــت. ایــن نتایــج 
هرچــه کــه بــود، در داســتان زندگــی اجــداد زمینــی او نشــان داده شــده اســت. او بــا 
چنیــن وراثتــی بــه میــان مــا آمــد تــا در رنجهــا و وسوســه هــای مــا ســهیم شــده والگــوی 

یــک زندگــی پــاک ومعصومانــه را بــه مــا معرفــی کنــد.
شـــیطان بـــه خاطـــر مقـــام مســـیح در نـــزد خـــدا از او متنفـــر بـــود و تنفـــر او نســـبت 
بـــه مســـیح، از زمـــان اخـــراج شـــدنش از آســـمان بیشـــتر شـــده بـــود. او از مســـیح بـــه 
خاطـــر اینکـــه قصـــد داشـــت نســـل گناهـــکار انســـان را نجـــات دهـــد، متنفـــر شـــده 
بـــود. بـــا ایـــن حـــال خداونـــد بـــه پســـر خـــود اجـــازه داده بـــود تـــا بـــه شـــکل کودکـــی بـــی 
پنـــاه بـــه دنیایـــی قـــدم بگـــذارد کـــه شـــیطان مدعـــی تســـلط بـــرآن بـــود. خداونـــد بـــه 
پســـر خـــود اجـــازه داد تـــا بـــا مخاطـــرات متـــداول هـــر جـــان بشـــری روبـــرو شـــود، تـــا 
ماننـــد هـــر فرزنـــد بشـــری کـــه بایـــد در نبـــرد بـــه مبـــارزه بپـــردازد، در خطـــر شکســـت و 

از دســـت رفتـــن ابـــدی، جهـــد نمایـــد. 
دل هــر پــدر بشــری بــرای پســرش شــدیداً مشــتاق، نگــران و در التهــاب اســت. 
او بــه ســیمای فرزنــد کوچکــش مــی نگــرد و بــا اندیشــیدن بــه خطــرات زندگــی بــر خــود 
مــی لــرزد. چنیــن پــدری از اعمــاق دل مــی خواهــد تــا فرزنــد عزیــزش را از قــدرت 
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یگانــه  نگــه دارد. و خداونــد فرزنــد  نــزاع دور  و  از وسوســه هــا  شــیطان مصــون و 
خویــش را ارزانــی نمــود تــا در ایــن مبــارزه جــدی و پــر از خطــر فرزندانمــان را یــاری 
کــرده و مســیر حیــات را بــرای ایشــان ایمــن ســازد. » ایــن اســت محبــت خــدا «، 

محبتــی کــه آســمان و زمیــن را حیــرت زده مــی کنــد. 
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5
» وقف «

]این فصل بر اساس کتاب لوقا 2: 21-3٨ تدوین گردیده است[

چهــل روز پــس از تولّــد مســیح، یوســف ومریــم او را بــرای گذرانــدن قربانــی و 
تقدیــم وی بــه خداونــد، بــه اورشــلیم بردنــد. ایــن رســم براســاس شــریعت یهــود انجــام 
مــی شــد و در مقــام جایگزیــن بشــر، مســیح بایــد از هــر حیــث بــا احــکام هماهنــگ 
باشد. او پیش از این آیین ختنه را برای او در اطاعت از شریعت بجا آورده بودند. 
مطابق قوانین شریعت، مادر باید یک بّره یک ساله را برای قربانی سوختنی 
یــا فاختــه بــرای قربانــی گنــاه تقدیــم کنــد. بــرای والدینــی کــه  ویــک جوجــه کبوتــر 
خیلــی فقیــر بودنــد، شــریعت، بــه جــای بـّـره، یــک جفــت فاختــه یــا دو جوجــه کبوتــر، 

یکــی بــرای قربانــی ســوختنی، دیگــری بــرای قربانــی گنــاه، مقــرر کــرده بــود.
قربانــی هــای تقدیــم شــده بــه خداونــد بایــد بــدون عیــب و نقــص مــی بــود. ایــن 
قربانی ها مظهر و معرف مســیح بود وبه بی عیب بودن جســمی عیســی شــهادت 
مــی داد. او » بــره بــی عیــب و بــی نقــص بــود « )اول پطــرس 1 آیــه 1۹(. بــر ســاختار 
جســمی او هیــچ کمبــودی دیــده نمــی شــد و از بدنــی ســالم و قــوی برخــوردار بــود. 
و در سراســر زندگــی اش او همنــوا بــا قوانیــن طبیعــت زیســته بــود. از نظــر جســمی 
و همچنیــن روحانــی، او الگویــی بــود از آن چــه کــه خــدا طراحــی کــرده بــود تــا همــه 

بشــریت مطیــع احــکام او باشــند.
وقــف نخســت زادگان ریشــه در زمانهــای بســیار کهــن داشــت. خداونــد وعــده 
ایــن  بــرای نجــات گناهــکاران ارزانــی دارد.  بــود کــه نخســت زاده آســمان را  داده 
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عطیــه بایــد بــا تبــرک نخســت زادگان پســر در هرخانــه ای بــه رســمیت شــناخته مــی 
شــد. نخســت زادگان پســر بایــد در مقــام نماینــدگان مســیح در میــان مــردم، وقــف 

خدمــت کهانــت مــی شــدند.
در رهایــی قــوم اســراییل از مصــر، وقــف نخســت زاده مجــدداً حکــم گردیــد. در 
حالــی کــه فرزنــدان اســراییل در بردگــی مصریــان بودنــد، خداونــد بــه موســی امــر کــرد 
بــه نــزد فرعــون، پادشــاه مصــر بــرود و بگویــد کــه خداونــد می فرمایــد: » اســرائیل ، 
پســر ارشــد مــن  اســت ؛ بنابرایــن ، بــه  تــو دســتور می دهــم  بگــذاری  او از مصــر خــارج  
شــود و مــرا عبــادت  کنــد. اگــر ســرپیچی  کنــی ، پســر ارشــد تــو را خواهــم  کشــت  « 

)خــروج ۴ آیــات 22 و 23(.
موســی پیــام را بــه فرعــون ابــالغ کــرد، اّمــا پاســخ پادشــاه مغــرور چنیــن بــود، » 
خداونــد کیســت کــه قــوم او را بشــنوم واســراییل را رهایــی دهــم؟ خداونــد را نمــی 
آیــه 2(. خداونــد  بــاب 5  نیــز رهــا نخواهــم کــرد « )خــروج  شناســم و اســراییل را 
نمــود و بالیــای دهشــتناکی  قــوم خویــش عمــل  بــرای  بــا عجایــب و شــگفتی هــا 
بــر فرعــون فرســتاد. پــس از مدتــی طوالنــی بــه فرشــته هالکــت دســتور داده شــد 
کــه همــه نخســت زادگان مصــر از انســان و بهایــم را هــالک کنــد. بدیــن ســبب 
خداونــد بــه قــوم اســراییل فرمــود کــه بــره ای یکســاله، نــر و بــی عیــب را قربانــی کنــد 
و چارچــوب درب خانــه هــای خــود را بــا خــون آن نشــان گــذاری کننــد. هــر خانــه ای 
بایــد بــا خــون نشــان گــذاری مــی شــد تــا آنــگاه کــه فرشــته بــرای انجــام مأموریتــش مــی 

آمــد از خانــه اســراییلیان بگــذرد.
بعــد از فرســتادن ایــن بــال بــه مصــر، خداونــد بــه موســی گفــت، » هــر نخســت 
زاده ای را کــه رَِحــم را بگشــاید، در میــان بنــی اســراییل، خــواه از انســان خــواه از 
بهایم، تقدیس نما، او ازآِن من است «، » زیرا در روزی که همه نخست زادگان 
زمیــن مصــر را کشــتم، جمیــع نخســت زادگان اســراییل را خــواه انســان وخــواه از 
بهایــم بــرای خــود تقدیــس نمــودم، پــس از آن مــن مــی باشــند. مــن خداونــد هســتم « 
)خــروج 13آیــه 2؛ اعــداد 3 آیــه 13(. بعــد از اینکــه خیمــه فرایــض ]حــرم مطهــر[ بنیــان 
نهــاده شــد، خداونــد قبیلــه الوی را در مقــام نخســت زاده همــه اســراییل برگزیــد تــا 
در حــرم مطهــر خدمــت کننــد. بــا ایــن حــال، نخســت زاده همچنــان مــی بایســتی از 

آن خداونــد قلمــداد شــود و بــا یــک کفــاره بازخریــد شــود.
بدین ترتیب، احکام مربوط به وقف کردن )تقدیم( نخســت زادگان از مفهوم 
ویــژه ای برخــوردار بــود. و در همــان حــال کــه بــه یــاد بــود رهایــی عظیــم فرزنــدان 
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اســراییل انجــام مــی شــد، بــه نقشــه نجــات عظیــم تــری کــه از ســوی پســر یگانــه خــدا 
انجــام مــی شــد، اشــاره مــی کــرد. همانطــور کــه خــون پاشــیده شــده بــر چارچــوب 
درب، نخســت زادگان اســراییل را نجــات داد، بــه همــان ترتیــب خــون مســیح ایــن 
قــدرت را دارد کــه جهــان را نجــات دهــد. پــس چــه مفهومــی در وقــف مســیح نهفتــه 
بود! اّما درک آن از پشــت پرده اســرار برای کاهن ممکن نبود و به راز نهفته شــده 
در آنســوی آن پــی نبــرد. تقدیــم کــردن نــوزادان رســمی متــداول بــود. روزی از پــس 
روز دیگــر هنگامــی کــه نــوزادان بــه خداونــد تقدیــم مــی شــدند، کاهــن پولــی را از 
بابــت کفــاره دریافــت مــی کــرد. روزی از پــس روز دیگــر، او بــه کار روزمــره خــود مــی 
پرداخــت و بــه کــودکان و والدینشــان اعتنــای کمــی نشــان مــی داد مگــر اینکــه نشــانه 
ای از ثروت یا مقام در والدین می دید. یوســف و مریم فقیر بودند و هنگامی که 
بــا فرزندشــان نــزد کاهــن آمدنــد. جامــه ای جلیلــی و بســیار فروتنانــه برتــن داشــتند 
و در ظاهــر ایشــان هیــچ چیــزی وجــود نداشــت کــه جلــب توجــه کنــد. آنــان هماننــد 

تهیدســت تریــن طبقــات جامــه، قربانــی خــود را تقدیــم کردنــد.
پرداخــت  داشــت  خــود  مســئولیت  حیطــه  در  کــه  فرایضــی  انجــام  بــه  کاهــن 
اینکــه  از  بعــد  بلنــد کــرد. ســپس  وکــودک را درآغــوش گرفــت و در مقابــل مذبــح 
طفــل را بــه مــادرش برگردانــد، در طومــار نخســت زادگان نــام او را عیســی نهــاد. 
کاهــن فکــر نمــی کــرد آن کودکــی را کــه درآغــوش گرفتــه، عظمــت و شــکوه ملکــوت 
و پادشــاه جــالل باشــد. او فکــر نمــی کــرد کــه ایــن کــودک، همــان اســت کــه موســی 
در بــاره اش چنیــن نوشــته بــود، » خداونــد، خــدای شــما، نبــی مثــل مــن، از میــان 
بــرادران شــما بــرای شــما برخواهــد انگیخــت. کالم او را در هرچــه بــه شــما تکلــم 
کنــد بشــنوید « )اعمــال رســوالن 3 آیــه 22(. او نمــی دانســت کــه ایــن کــودک همــان 
بــر وی آشــکارکند. اّمــا  تــا جاللــش را  اســت کــه موســی از وی تقاضــا کــرده بــود 
کســی بزرگتــر ازموســی درآغــوش کاهــن قرارداشــت، وهنگامــی کــه نــام کــودک را 
در طومــار ثبــت کــرد، نامــی را ثبــت مــی کــرد کــه بنیــان تمــام پیشــگوئی هــای یهــود 
بــود. ثبــت آن اســم در آن طومــار قــرار بــود تــا حکــم مــرگ باشــد؛ چــرا کــه سیســتم 
تشــریفات قربانــی هــا و پیشــکش هــا در ُشــرُف منســوخ شــدن بــود؛ بــا آمــدن اصــل 

دیگــر بــه نمونــه نیــازی نبــود و بــا آمــدن جســم، ســایه ناپدیــد مــی شــد.
ســکینه ]یــا مــکان آرامــش[ از حــرم مطهــر ]یــا قـُـدس[ جــدا شــده بــود، پــرده جــالل 
الهــی رخســار کــودک بیــت لحــم را پوشــانیده بــود کــه فرشــتگان در مقابــل آن ســر 
تعظیــم فــرود آورده بودنــد. ایــن نــوزاد ضعیــف، همــان ذریتــی بــود کــه وعــده او داده 
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شــده بــود، همــان کســی کــه مذبــح نخســت در دروازه بــاغ عــدن بــه او اشــاره شــده 
بــود. او شــیلوه یــا صلــح و آرامــی بخــش بــود. ]شــیلوه در زبــان عبرانــی یعنــی کســی 
کــه بــه آن تعلــق دارد و در زبــان نبــوت کتــاب مقدســی نامــی بــرای مســیح اســت[. 
او همــان بــود کــه خــودش را بــه موســی بــه عنــوان » مــن هســتم « معرفــی کــرد. او 
همــان کســی بــود کــه در ســتون ابــر وآتــش راهنمــای اســراییل بــود وکســی کــه انبیــاء 
عهــد عتیــق آمــدن او را پیشــگویی کردنــد. او اشــتیاق وآرزوی همــه قومهــا، ریشــه 
ونســل داود و ســتاره درخشــان صبــح بــود. نــام کــودک کوچــک و ناتوانــی کــه در 
طومــار نخســت زادگان ِ اســراییل ثبــت شــده بــود، و او را بــرادر مــا اعــالم مــی کــرد، 
امیــد انســاِن گناهــکار بــود. کودکــی کــه بــه خاطــر او فدیــه نجــات پرداخــت شــده 
بــود، کســی بــود کــه مــی بایســتی فدیــه گناهــان تمــام جهــان باشــد. او » کاهنــی 
بــزرگ بــر خانــه خــدا بــود « و رئیــس » کهانــت بــی زوال « و در مقــام شــفاعت 
کننــده » بــه دســت راســت کبریــا در اعلــی علییــن، نشســته بــود « )عبرانیــان 10آیــه 

21؛ بــاب ٧ آیــه 2۴ و بــاب 1 آیــه 3(.
در  خــدا  فرزنــد  شــوند.  مــی  داده  تشــخیص  روحانــی  بطــور  روحانــی،  امــور 
معبــد وقــف گردیــده بــود تــا بــه امــوری کــه بــرای آن آمــده بــود بپــردازد. کاهــن بــه 
کــه  چنــد  هــر  نگریســت.  مــی  کــودکان  ســایر  بــه  کــه  بــود  نگریســته  او همانگونــه 
بــود،  متوجــه شــده  ونــه  دیــده  نــه  را  اســتثنایی  هیــچ چیــز  کــودک  ایــن  در  کاهــن 
نقشــه خداونــد در فــدا کــردن پســرش بــرای جهــان مــورد تاییــد قرارگرفــت، زیــرا، 
» شــخصی شــمعون نــام در اورشــلیم بــود کــه مــرد صالــح ومتقــی منتظــر تســلّی 
اســراییل بــود و روح القــدس بــر وی بــود. و از روح القــدس بــدو وحــی رســیده بــود 

کــه تــا مســیح خداونــد را نبینــی، مــوت را نخواهــی دیــد «.
هنگامی که شــمعون به معبد وارد می شــود، والدینی را می بیند که نخســت 
زاده خــود را در حضــور کاهــن وقــف مــی کننــد. ظاهــر ایشــان حاکــی از فقــر و 
تنگدســتی بــود، بــا ایــن حــال، شــمعون بــه اشــارات روح القــدس واقــف مــی شــود 
وعمیقــاً تحــت تأثیــر قــرار مــی گیــرد، زیــرا کودکــی کــه بــه خداونــد تقدیــم مــی شــد، 
انتظــار کشــیده  دیدنــش مدتهــا  بــرای  کــه شــمعون  بــود، کســی  اســراییل  تســالی 
آیــد و طفــل را  بــه وجــد مــی  بــود. شــمعون، در مقابــل دیــدگان متعجــب کاهــن 
کــه بــه مریــم بــاز گردانــده شــده بــود، درآغــوش گرفتــه و بــا شــادی بــی نظیــری هرگــز 
احســاس نکــرده بــود، او را بــه حضــور خداونــد تقدیــم مــی کنــد. شــمعون در حالــی 
کــه طفــل را کــه نجــات دهنــده جهــان اســت بــه ســوی آســمان بلنــد مــی کنــد، مــی 
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گویــد، » ای خداونــد، حــال بنــا بــه وعــده خــود، خادمــت را بــه ســالمت مرخــص 
فرمــا. زیــرا چشــمان مــن نجــات تــو را دیــده اســت، نجاتــی کــه در برابــر دیــدگان همــه 
ملتهــا فراهــم کــرده ای، نــوری بــرای آشــکار کــردن حقیقــت بــر دیگــر قومهــا وجاللــی 

بــرای قــوم تــو اســرائیل «.
روح نبــوت برایــن مــرد خــدا قــرار گرفتــه بــود و درحالــی کــه پــدر و مــادر عیســی 
برکــت  را  ایشــان  او  در شــگفت شــدند،  گفتــه شــد،  او  بــاره  در  کــه  از ســخنانی 
داد و بــه مریــم، مــادر او گفــت، » مّقــدر اســت کــه ایــن کــودک موجــب افتــادن و 
برخاســتن بســیاری از قــوم اســراییل شــود. او آیــت و نشــانی خواهــد بــود کــه در 
برابــرش خواهنــد ایســتاد، و بدیــن ســان، اندیشــه دلهــای بســیاری آشــکار خواهــد 

شــد. شمشــیری نیــز در قلــب تــو فــرو خواهــد رفــت «.
را  مســیح  بــاره  در  وشــهادت شــمعون  آمــد  بــود،  نَبیّــه  کــه  َحّنــا،  هــم چنیــن، 
تاییــد کــرد و هنگامــی کــه شــمعون ســخن مــی گفــت، چهــره او از نــور جــالل خــدا 
روشــن شــد. او نیــز بــا قلبــی شــکرگزار، خــدا را ســپاس گفــت زیــرا اجــازه یافتــه بــود 

تــا مســیح خــدا را ببینــد.
ایــن عابــدان خاشــع، نبوتهــا را بــه عبــث مطالعــه نکــرده بودنــد. اّمــا کســانی کــه 
در مقــام حاکمــان وکاهنــان قــوم اســراییل اشــتغال داشــتند، آنــان نیــز فکــر مــی 
اّمــا در طریــق خداونــد  کردنــد کــه مظاهــر ارزشــمند نبوتهــا را در اختیــار دارنــد. 
گام برنمــی داشــتند و بهمیــن علــت، چشــمان ایشــان از دیــدن نــور حیــات عاجــز 
بــود. امــروزه نیــز وضــع بهمیــن منــوال اســت. وقایعــی کــه در معــرض توجــه تمــام 
مــی مانــد و واقــع شــدن آن از ســوی  مــی باشــد، ناشــناخته  مخلوقــات آســمان 
رهبــران مذهبــی و پیروانشــان در خانــه خداونــد، مــورد بــی توجهــی قــرار مــی گیــرد. 
انســان هــا در در طــول تاریــخ مســیح را تاییــد کــرده انــد، در حالــی کــه از مســیح 
فــداکاری  و  ایثــار  بــه  دعــوت  خویــش  کالم  طریــق  از  مســیح  رویگرداننــد.  زنــده 
کــه  برداشــتن موانعــی  میــان  از  و  بــرای رهایــی فقیــران و رنجدیــدگان  کنــد،  مــی 
منجــر بــه فقــر وظلــم و بــی عدالتــی مــی شــود، امــروز بــا همــان اشــتیاقی کــه ]هــزار 
وهشــتصد ســال[* پیــش پذیرفتــه مــی شــد، پذیرفتــه نمــی شــود. *]تاریــخ نــگارش 

ایــن کتــاب نزدیــک بــه دو قــرن پیــش بــوده اســت[.
مریــم دربــاره نبــوت شــگفت انگیــز و دارای اثــر زیــاد شــمعون تعمــق کــرد. او بــه 
کودکــی کــه درآغوشــش بــود نگریســت و ســخنانی را کــه بــه وســیله شــبانان بیــت 
لحــم گفتــه شــده بــود بــه یــاد آورد و دلــش سرشــار از شــادی و امیــد شــد. ســخنان 
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ــی بیــرون  شــمعون، کالم نبوتــی اشــعیاء نبــی را بــه یــاد او آورد، » و نهالــی از تنــه یَسَّ
آمــده، شــاخه ای از ریشــه هایــش خواهــد شــکفت و روح خــدا بــر او قــرار خواهــد 
گرفــت، یعنــی روح حکمــت و فهــم و روح مشــورت وقــوت و روح معرفــت و تــرس 
خداونــد. و خوشــی او در تــرس خداونــد خواهــد بــود و موافــق رویــت چشــم خــود 
داوری نخواهــد کــرد و بــر وفــق ســمع گوشــهای خویــش تنبیــه خواهــد نمــود، بلکــه 
مسکینان را به عدالت داوری خواهد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم 
خواهــد نمــود وجهــان را بــه عصــای دهــان خویــش زده، شــریران را بــه نفحــه لبهــای 
بــود وکمربنــد میانــش  خــود خواهــد کشــت. وکمــر بنــد کمــرش عدالــت خواهــد 
امانــت «، » قومــی کــه در تاریکــی مــا لــک مــی بودنــد، نــور عظیمــی خواهنــد دیــد 
وبــر ســاکنان زمیــن ســایه مــوت نــور ســاطع خواهــد شــد. تــو قــوم را بســیار ســاخته، 
شــادی ایشــان را زیــاد گردانیــدی. بــه حضــور تــو شــادی خواهنــد کــرد مثــل شــادمانی 

وقــت درو و ماننــد کســانی کــه در تقســیم نمــودن غنیمــت وجــد مــی نماینــد «.
زیــرا کــه یــوغ بــار او را و عصــای گردنــش یعنــی عصــای جفــا کننــده وی را شکســتی 
چنانکــه در روز مدیــان کــردی. زیــرا همــه اســلحه مســلحان در غوغــا اســت و رخــوت 
ایشــان بــه خــون آغشــته اســت، امــا بــرای ســوختن و هیــزم آتــش خواهنــد بــود. زیــرا 
کــه بــرای مــا والــدی زاییــده شــده و پســری بــه مــا بخشــیده شــد وســلطنت بــر دوش او 
خواهد بود واسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سالمتی 

خوانــده خواهــد شــد » )اشــعیا بــاب 11آیــات 1 تــا 5؛ و بــاب ۹ آیــات 2 تــا 6(.
بــا ایــن حــال، مریــم، مفهــوم رســالت مســیح را درک نکــرد. شــمعون از او بــه 
عنــوان کســی کــه نــور حقیقــت را بــرای ]غیــر یهودیــان[ یــا ســایر اقــوام وجــالل را 
بــرای اســراییل آشــکار مــی کنــد، نبــوت کــرده بــود. از ایــن رو فرشــتگان تولــد منجــی 
را بعنــوان اخبــاری خــوش بــه همــه امتهــا اعــالم نمودنــد. خداونــد قصــد داشــت کــه 
دیــدگاه محــدود و تنــگ نظرانــه یهــود دربــاره کار مســیح را تصحیــح کنــد. او مشــتاق 
بــود تــا انســان هــا مســیح را نــه فقــط بــه عنــوان نجــات دهنــده قــوم اســراییل، بلکــه 
بعنــوان نجــات دهنــده جهــان در نظــر بگیرنــد. اّمــا ســالها وقــت الزم بــود تاحتــی مــادر 

عیســی رســالت او را درک کنــد.
اّمــا  بــود.  بــر تخــت ســلطنت داود  مریــم مشــتاقانه منتظــر پادشــاهی مســیح 
از مشــکالت ومصائبــی کــه مســیح بایــد بــرای رســیدن بــه چنیــن ســلطنتی تحمــل 
کنــد، آگاه نبــود. بواســطه شــمعون آشــکار گردیــده بــود گذشــتن مســیح از معبــر ایــن 
جهــان بــی مانــع نخواهــد بــود. در کالمــی کــه بــه مریــم گفتــه شــد مبنــی بــر اینکــه » در 
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قلــب تــو شمشــیری فــرو خواهــد رفــت «، خداونــد بــا پیــش آگهــی و از روی ترحــم 
و شــفقت بــه مــادر مریــم اشــارتی از غــم و انــدوه مــی دهــد کــه هــم اینــک بخاطــر او 

شــروع بــه تحمــل آن نمــوده اســت. 
شــمعون گفتــه بــود، » اینــک ایــن طفــل قــرار داده شــد، بــرای افتــادن و برخاســتن 
بســیاری از خانــدان اســراییل و بــرای آیتــی کــه بــر خــالف آن خواهنــد گفــت «. آنــان 
بایــد بیفتنــد تــا بــار دیگــر بــر خیزنــد. مــا هــم بایــد بــر روی صخــره بیفتیــم و شکســته 
بشویم، پیش از آنکه در مسیح بر افراشته شویم. خودخواهی و نفس باید منکوب 
شــود، غــرور بایــد بــه فروتنــی تبدیــل شــود، اگــر بخواهیــم جــالل ملکــوت روحانــی را 
بشناســیم. یهودیــان شــهرت و افتخــاری را کــه از طریــق فروتنــی و تحقیــر کســب مــی 
شد، نمی پذیرفتند، در نتیجه، منجی را نیز نپذیرفتند. که این » نشانه ای است در 

ردکــردن او و بدینســان افــکار پنهانــی عــّدة کثیــری آشــکار خواهــد شــد «.
تاریکــی  تــا ســرور  از خالــق گرفتــه  پرتــو حیــات منجــی، دلهــای بســیاری،  و در 
آشــکار خواهــد شــد. درآغــاز شــیطان، خداونــد را خودخــواه و ظالــم معرفــی کــرد، 
خدایــی کــه همــه چیــز را مطالبــه مــی کنــد و هیــچ چیــز نمــی دهــد، خدایــی کــه بــه 
عبــادت مخلوقاتــش بــرای جــالل خویــش نیازمنــد اســت و بــرای خیریــت و نیکویــی 
مخلوقاتش حاضر به انجام هیچگونه فداکاری نیســت. اّما ارزانی داشــتن مســیح، 
آشــکار کننــده قلــب پــدر اســت وشــهادت مــی دهــد کــه افــکار خداونــد نســبت بــه مــا، 
» فکرهــای ســالمتی مــی باشــد، و نــه بــدی « )ارمیــا 2۹ آیــه 11(. وآشــکار مــی کنــد، 
هــر چنــد کــه تنفــر خداونــد از گنــاه بــه انــدازه مــوت مــی باشــد، محبــت او نســبت 
بــه گناهــکاران از مــوت قــوی تــر مــی باشــد و آفریــدگار جهــان کــه مســئولیت نجــات 
مــا را بــه عهــده دارد، بــرای انجــام عمــل نجــات، از هیــچ چیــزی، هــر قــدر کــه عزیــز 
باشــد، مضایقــه نخواهــد کــرد. حقایقــی کــه بــرای نجاتمــان ضــروری اســت، پنهــان 
نخواهــد مانــد و در انجــام معجــزات رحمــت آمیــز کوتاهــی نخواهــد شــد، وهیــچ یــک 
از عوامــل الهــی ِبــال اســتفاده نخواهــد مانــد. رحمــت بــر روی رحمــت و نعمــت بــر 
روی نعمــت انباشــته خواهــد شــد. تمــام گنجینــه هــای آســمان بــه روی آنانــی کــه 
در طلــب ِ نجــات مــی باشــند، گشــوده اســت. خداونــد تمــام ثــروت هــای آســمانی 
ومنابــع قــدرت الیتناهــی را بــه مســیح ســپرده اســت ومــی فرمایــد، تمامــی ایــن هــا 
متعلق به انســان اســت. ازاین موهبت ها برای متقاعد کردن انســان اســتفاده کن 
تــا او بدانــد کــه محبتــی عظیــم تــر از محبّــت مــن بــر روی زمیــن وآســمان وجــود نــدارد و 

بزرگتریــن خوشــبختی او در محبــت کــردن بــه مــن یافــت خواهــد شــد.
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بــر روی صلیــب ُجلُجتــا، محبــت وخــود خواهــی رو در روی هــم قــرار گرفتنــد 
بــرای تســلی بخشــیدن  وتفــاوت عظیــم میــان ایشــان آشــکار شــد. زندگــی مســیح 
وبرکــت دادن بــه انســان ســپری شــده بــود، وشــیطان بــا کشــتن او تنفــر وکینــه خــود 
را نســبت بــه خــدا آشــکار کــرد. او بــا ایــن عمــل ثابــت کــرد کــه هدفــش از عصیــان 
بــر علیــه خداونــد، خلــع کــردن آفریــدگار جهــان از طریــق نابودکــردن کســی بــود کــه 

محبــت او را آشــکار کــرده بــود.
زندگــی  شــد.  آشــکار  نیــز  انســان  هــای  اندیشــه  مســیح،  مــرگ  و  حیــات  بــا 
مســیح از آخــور تــا صلیــب، دعــوت بــه تســلیم نفــس وتحمــل مصائــب بــود. چنیــن 
دعوتــی، مقاصــد واندیشــه هــای انســان را آشــکار کــرد. عیســی بــا حقایــق آســمانی 
بــه ایــن جهــان آمــد وهمــه کســانی کــه نــدای روح القــدس را مــی شــنیدند بــه ســوی 
او کشــیده شــدند. شــیفتگان نفــس بــه پادشــاهی شــیطان تعلــق داشــتند وشــیوه 
نگــرش آنــان بــه مســیح نشــان مــی داد کــه از چــه کســی طرفــداری مــی کردنــد. وبدیــن 
ترتیب هر فردی بر خود داوری می کند. در روز داوری نهایی هر فرد گناهکار از 
طبیعــت خویــش در انــکار کــردن حقیقــت آگاه خواهنــد شــد و صلیــب در معــرض 
دیــد همــگان قــرار خواهــد گرفــت و مفهــوم واقعــی آن از ســوی کســانی کــه گنــاه 
چشمانشــان را کــور کــرده بــود، درک خواهــد شــد. گناهــکاران در مقابــل چشــم 
ُعــذر وبهانــه دروغیــن  انــداز ُجلُجتــا و قربانــی عجیــب آن محکــوم خواهنــد شــد. 
پذیرفتــه نخواهــد شــد. ارتــداد انســان بــا تمــام زشــتی وشــرارت آن آشــکار خواهــد 
شد. انسان طریقی را که می بایستی بر می گزید، خواهد فهمید. هرگونه شک 
وتردیــد در ارتبــاط بــا حقیقــت روشــن خواهــد شــد. در مجــازات جهــان، خداونــد از 
هرگونــه تقصیــر واتهامــی بــه خاطــر وجــود گنــاه، مبُــرا خواهــد شــد وثابــت خواهــد 
شــد کــه احــکام وفرایــض الهــی شــریک جــرم گنــاه نیســتند. در حاکمیــت خداونــد 
هیــچ گونــه فســاد وانگیــزه ای بــرای طغیــان ونارضایتــی وجــود نــدارد. هنگامــی کــه 
اندیشــه هــای قلبــی همــه آشــکار مــی شــود، هــم وفــادار وهــم عصیــان گــر بــا هــم 
یکــی شــده وخواهنــد گفــت کــه، » عظیــم وعجیــب اســت اعمــال تــوای خداونــد، 
خــدای قــادر مطلــق. عــدل وُحــق اســت راههــای تــوای پادشــاه امــت هــا! کیســت 
کــه از تــو نترســد، خداونــدا نیســت کــه نــام تــورا تمجیــد ننماید؟...زیــرا کــه احــکام تــو 

ظاهرگردیــده اســت « )مکاشــفه 15آیــات 3 و ۴(. 
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 دیده ایم «

]این فصل بر اساس کتاب متی فصل 2 تدوین گردیده است[

» عیســی در زمــان زمامــداری هیرودیــس پادشــاه، در بیت لحــم یهودیــه تولّــد 
یافــت. پــس از تولـّـد او مردانــی حکیــم از مشــرق زمیــن بــه اورشــلیم آمــده پرســیدند: 
کجاســت آن نــوزاد کــه پادشــاه یهــود اســت؟ مــا طلــوع ســتارة او را دیــده و بــرای 

پرســتش او آمده ایــم «.
حکیمانــی کــه از مشــرق زمیــن آمــده بودنــد، فیلســوف بودنــد، ایشــان منتســب بــه 
طبقــه خردمنــد و بــا نفــوذ جامعــه خویــش بــوده و مردانــی اصیــل ونجیــب زاده بودنــد 
کــه ثــروت و آموختــه هــای خــود را از کشــور خــود داشــتند. هرچنــد در میــان ایشــان 
اّمــا  افــرادی وجــود داشــتند کــه از ســاده لوحــی مــردم ســوء اســتفاده مــی کردنــد، 
سایرین مردانی درستکار بودند که نشانه های مشیِت الهی را در طبیعت مطالعه 
بــه خاطــر حکمــت و درســتکاری، از احتــرام مــردم برخــوردار بودنــد.  مــی کردنــد و 

حکیمانــی کــه بــرای دیــدن عیســی آمدنــد، از چنیــن شــخصیتی برخــوردار بودنــد.
نــور خداونــد همــواره درمیــان تاریکــی شــرک و ارتــداد مــی درخشــد. هنگامــی 
کــه ایــن مجوســیان، ســتارگان آســمان را مطالعــه مــی کردنــد ودر صــدد بودنــد تــا بــه 
اسرار نهفته شده در مسیر روشن ستارگان پی ببرند، جالل پروردگار را مشاهده 
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کردنــد. و در جســتجوی خــود بــرای درک دانشــی شــفاف تــر، بــه کتــب مقدســه 
یهودیــان مراجعــه کردنــد. در ســرزمین ایشــان نیــز نوشــته هــای نبوتــی ارزشــمندی 
وجــود داشــت کــه آمــدن معلــم الهــی را پیشــگویی کــرده بــود. بلعــام نیــز کــه زمانــی 
نبــی خــدا بــود بــه گــروه مجوســیان تعلــق داشــت. او بــا هدایــت روح القــدس ترقــی 
وســعادت قــوم اســراییل وظهــور مســیح را پیــش بینــی کــرده بــود و نبــوت هــای او 
درطــی قرنهــای متمــادی از نســلی بــه نســل بعــد منتقــل مــی شــد. بــا ایــن حــال ظهــور 
منجــی بــه شــکل واضــح تــری در عهــد عتیــق آشــکار شــده بــود و مجوســیان بــا شــادی 
از نزدیــک شــدن منجــی مطلــع شــدند واینکــه همــه جهــان از معرفــت جــالل خداونــد 

پــر خواهــد شــد.
مردان حکیم در شــبی که جالل خدا، تپه های بیت لِِحم را غرق در روشــنایی 
کــرده بــود، نــوری اســرارآمیز در آســمان دیــده بودنــد. هنگامــی کــه روشــنایی ناپدیــد 
گشــت، ســتاره درخشــانی درآســمان ظاهــر شــد کــه بــه آرامــی حرکــت مــی کــرد وآن 
نــه یــک ســتاره ثابــت بــود و نــه یــک ســیاره، وایــن پدیــده توجــه شــدید مجوســیان را 
بــه خــود جلــب کــرد. ایــن ســتاره حرکــت دســته جمعــی گروهــی از فرشــتگان در 
فاصلــه ای دور بــود کــه مجوســیان از آن بــی اطــالع بودنــد. بــا ایــن حــال، ایــن ســتاره 
از نظــر آنــان بســیار اهمیــت داشــت آنــان بــا کاهنــان وفالســفه یهــود مشــورت کــرده 
و بــه بررســی طومارهــای عهــد عتیــق پرداختنــد. در نبــوت بلعــام اعــالم شــده بــود 
کــه، » ســتاره ای از یعقــوب طلــوع خواهــد کــرد وعصــای ســلطنت از اســراییل 
برخواهــد خواســت « )اعــداد 2۴ آیــه 1٧(. آیــا ایــن ســتاره عجیــب بــه عنــوان منــادِی 
مســیح موعود فرســتاده شــده بود؟ مجوســیان از نور حقیقت الهی اســتقبال کرده 
بودنــد. اکنــون ایــن نــور بــا درخشــش بیشــتری برایشــان مــی تابیــد. بــه آنــان از طریــق 

رویــا دســتور داده شــد تــا در جســتجوی پادشــاه تــازه تولــد یافتــه رهســپار شــوند.
همانطوری که ابراهیم چون خوانده شد، با ایمان اطاعت نمود وبیرون رفت، 
درحالــی کــه » نمــی دانســت بــه کجــا میــرود « )عبرانیــان 11 آیــه ٨(. و همانطــوری 
کــه قــوم اســراییل بــا ایمــان بــه دنبــال ســتون بــر ســوی ســرزمین وعــده بــه را ه افتــاد، 
همانطور نیز، مردان غیر یهود در پاسخ به ندای خداوند، برای یافتن منجی موعود 
بــه راه افتادنــد. مــردم ممالــک شــرق درآن ایــام ثروتمنــد بودنــد، و بــه همیــن دلیــل، 
مجوســیان دســِت خالــی ســفر نمــی کردنــد. تقدیــم هدایــا بــه پادشــاهان ومقامــات 
عالــی رتبــه بــه نشــانه احتــرام، جــزو آداب ورســوم ملــل شــرق بــه شــمار مــی رفــت. 
مجوســیان، گرانبهاتریــن هدایایــی را کــه بــر روی زمیــن یافــت مــی شــد بــه همــراه خــود 
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آورده بودنــد تــا بــه کســی کــه تمــام قبایــل وطوایــف جهــان در او برکــت مــی یافــت، 
تقدیــم کننــد. آنــان بــرای تعقیــب و بررســی ســتاره، الزم بــود کــه درشــب ســفر کننــد، 
بنابرایــن بقیــه ســاعات را بــا تکــرار احادیــث و نبوتهــای مربــوط بــه آمــدن منجــی ســپری 
مــی کردنــد. در هــر توقفــی بــرای اســتراحت، نبوتهــا را تفتیــش مــی کردنــد و ایمانشــان 
به هدایت الهی بیشتر می شد و در تمام مدتی که ستاره را به عنوان آیتی ظاهری 
در مقابلشــان داشــتند، از نشــانه هــای باطنــی روح القــدس نیــز برخــوردار بودنــد کــه 

ایشــان را تحــت تأثیــر قرارمــی داد وامیــد مــی بخشــید.
آنــان بــه ســرزمین اســراییل وارد شــده بودنــد واز فــراز کــوه زیتــون کــه مشــرف بــه 
اورشــلیم بــود، ســرازیر مــی شــدند کــه بــه نــاگاه ســتاره را کــه در طــول مســیر دشــوار 
ســفر ایشــان را هدایت کرده بود، می بینند که در باالی معبد اورشــلیم ثابت و بی 
حرکت ایســتاده اســت. ســتاره پس از مدتی از نظر ایشــان ناپدید می شــود. آنان با 
قدمهایــی مشــتاق و بــا ایــن توقــع کــه تولــد مســیح مایــه شــادی همــگان خواهــد بــود، بــه 
راه مــی افتنــد. اّمــا توقــع ایشــان بیهــوده بــود. بــا ورود بــه شــهر مقــدس، بــه معبــد عــازم 
مــی شــوند و بــا شــگفتی بســیار پــی مــی برنــد کــه هیــچ کــس از تولـّـد پادشــاه تــازه تولــد 
یافتــه، اطالعــی نــدارد. ســئواالت ایشــان موجبــات شــادی کســی را فراهــم نیــاورد، 

بلکــه تــا انــدازه ای باعــث شــگفتی وتــرس آمیختــه ناخشــنودی شــد.
خودشــان  ودینــداری  دیــن  از  آنــان  کردنــد.  مــی  ممارســت  را  رســوم  کاهنــان 
تمجیــد مــی کردنــد در حالــی کــه یونانیــان و رومیــان را از دیگــران گناهکارتــر قلمــداد 
کرده وتقبیح می کردند. مردان حکیم مردمی بت پرست نبودند ودر نظر خداوند 
و در مقایســه با کاهنان که خود را پرســتندگان خدا قلمداد می کردند، از احترام 
مــی  بــه چشــم ُمشــرک  را  آنــان  ایــن حــال، یهودیــان  بــا  بیشــتری برخــوردار بودنــد. 
نگریســتند. ســئواالت مشــتاقانه آنــان، حتــی در میــان مدافعــان برگزیــده شــریعت 

بــه گرمــی پاســخ داده شــد.
خبر ورود مجوسیان به اورشلیم سر و صدای فراوانی را در سرتاسر این شهر 
ایجــاد کــرد. مأموریــت عجیــب ایشــان احساســات مــردم را برانگیخــت وســرانجام 
خبــرآن بــه کاخ هیرودیــس پادشــاه راه یافــت. ادومــی حیلــه گــر بــا اطــالع یافتــن از 
رقیــب احتمالــی بــه جنــب و جــوش افتــاده بــود. او در راه رســیدن بــه ســلطنت، 
عــده بیشــماری را قربانــی کــرده بــود. هیرودیــس مــورد تنفــر مردمــی بودکــه برایشــان 
حکومــت مــی کــرد، زیــرا خــون بیگانــه در رگهــای او جــاری بــود. وتنهــا منبــع اطمینــان 
او، حمایــت دولــت روم بــود. اّمــا پادشــاه جدیــد ادعــای عالــی تــری داشــت زیــرا 
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پادشــاه زاده شــده بــود. هیرودیــس تصــور مــی کــرد کــه کاهنــان بــا بیگانــگان توطئــه 
چینــی کــرده انــد تــا بــا دامــن زدن بــه اغتشاشــات عمومــی او را از قــدرت ســاقط 
کنند. او بدگمانی خویش را از انظار پنهان داشــت، با وجود این، تصمیم گرفت 
که با توســل به نیرنگ، اقدامات رهبران اســرائیل را خنثی کند. بنابراین، کاهنان 
و روســای قــوم یهــود را فراخوانــد و محــل تولــد مســیح را در ارتبــاط بــا تعالیــم کتــب 
مقدســه از ایشــان جویــا شــد. ســئوال هیرودیــس وخواهــش مجوســیان در ارتبــاط 
ایشــان  اعتنایــی  بــی  بــود.  کــرده  یهــود را تحریــک  تولــد مســیح، غــرور معلمیــن  بــا 
در تحقیــق وتفحــص بــر روی طومارهــای نبــوت، خشــم هیرودیــس را بــر انگیخــت. 
تصــور مــی کــرد کــه آنــان قصــد دارنــد تــا موضــوع را از وی پنهــان کننــد. اّمــا آنــان 
جــرأت نمــی کردنــد بــه پادشــاه بــی احترامــی کننــد، بنابرایــن از کاهنــان وعلمــای دیــن 
یهــود پرســید تــا کتــب مقدســه را بررســی کــرده و محــل تولــد مســیح را بــه او بگوینــد. 
و آنــان پاســخ دادنــد: » در بیــت لحــم یهودیــه «، زیــرا نبــی در ایــن بــاره چنیــن نوشــته 
اســت. » ای بیــت لحــم کــه در ســرزمین یهودایــی، تــو درمیــان فرمانراوایــان یهــودا بــه 
هیــچ روی کمتریــن نیســتی، زیــرا از تــو فرمانروایــی ظهــور خواهــد کــرد کــه قــوم مــن، 

اســراییل را شــبانی خواهــد نمــود «.
هیرودیــس، ســپس مجوســیان را بــرای مالقــات خصوصــی فراخوانــد. طوفــان 
خشــم و تــرس در دل او بیــداد مــی کــرد، اّمــا بــا ظاهــری آرام وخونســرد میهمانانــش 
یــا ظهــور ســتاره را پرســید وچنیــن  بــه حضــور پذیرفــت واز ایشــان زمــان دقیــق  را 
وانمــود کــرد کــه از خبــر تولــد مســیح خوشــحال شــده اســت. آنــگاه بــه آنــان گفــت 
کــه، » برویــد ودر بــاره آن کــودک بــه دقــت تحقیــق کنیــد. چــون او را یافتیــد، مــرا نیــز 
آگاه ســازید تــا آمــده، ســجده اش کنــم « و ســپس آنــان را بــه بیــت لِحــم روانــه کــرد.

کاهنــان و روســای دیــن در اورشــلیم، در ارتبــاط بــا تولــد مســیح، آنطــوری کــه 
ادعــا مــی کردنــد، بــی اطــالع نبودنــد. خبــر مالقــات فرشــتگان بــا شــبانان بــه اورشــلیم 
رســیده بــود اّمــا علمــای دیــن چنیــن خبــری را بــی ارزش تلقــی کــرده و نســبت بــه آن 
بــی اعتنایــی کردنــد. آنــان خودشــان مــی بایســتی عیســی را مــی یافتنــد و مجوســیان 
را بــه محــل تولــدش هدایــت مــی کردنــد، اّمــا در عــوض مجوســیان آمــده و توجــه 
آنــان را بــه تولــد مســیح جلــب کــرده بودنــد، » کجاســت آن مولــود کــه پادشــاه یهــود 

اســت؟ زیــرا ســتاره اورا در مشــرق دیــده ایــم وبــرای پرســتش او آمــده ایــم «.
اکنون غرور و حســادت در را به روی نور حقیقت بســته بود. اگر اخبار آورده 
شــده از ســوی شــبانان و مجوســیان پذیرفتــه مــی شــد، کاهنــان و علمــای دیــن یهــود 
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را در موقعیــت بســیار نامطلوبــی قــرار مــی داد وادعــای کــذب ایشــان را در تفســیر 
حقایــق الهــی آشــکار مــی کــرد. ایــن معلمیــن تحصیــل کــرده و متبّحــر حاضــر نبودنــد 
بــه وســیله کســانی هدایــت شــوند کــه ایشــان را ُمشــرک مــی خواندنــد. آنــان مــی 
گفتنــد، ممکــن نیســت کــه خداونــد ایشــان را نادیــده بگیــرد و بــا شــبانان جاهــل و 
بــی ســواد و اقــوام نامختــون ارتبــاط برقرارکنــد. آنــان تصمیــم گرفتنــد تــا اخبــار مربــوط 
به تولد مســیح را که باعث تحریک هیرودیس پادشــاه و همه اورشــلیم شــده بود، 
حقیــر وکوچــک شــمارند. آنــان حتــی حاضــر نبودنــد بــرای بررســی صحــت وســقم 
اخبــار مربــوط بــه بیــت لحــم برونــد. و باعــث شــدند کــه مــردم بــا نگرشــی متعصبانــه 
بــه موضــوع تولــد عیســی بنگرنــد. انــکار مســیح از ســوی کاهنــان و روســای دیــن 
یهــود از همیــن جــا آغــاز شــد. و از همیــن جــا بــود کــه غــرور و سرســختی ایشــان 
بــه انزجــار و تنفــر شــدید نســبت بــه منجــی منجــر شــد. در تمــام مدتــی کــه خداونــد 
دروازه نجــات را بــه روی اقــوام غیــر یهــودی مــی گشــود، رهبــران یهــود در را بــه روی 

خودشــان مــی بســتند.
مــردان حکیــم تنهــا از اورشــلیم عزیمــت کردنــد. هنگامــی کــه از دروازه هــای 
بــا  اّمــا  مــی افکنــد،  تاریکــی شــب برهمــه جــا ســایه  شــهر اورشــلیم خــارج شــدند 
شــادی عظیمــی بــار دیگرســتاره را دیدنــد و بــه ســوی بیــت لِِحــم هدایــت شــدند. 
آنــان از شــرایط تولــد فروتنانــه عیســی، آنطــوری کــه بــه شــبانان آشــکار شــده بــود، 
بــی توجهــی رهبــران  بــه خاطــر  پــس از ســفری طوالنــی،  اطــالع نداشــتند. ایشــان 
یهــود، دلســرد شــده بودنــد و در مقایســه بــا زمــان ورودشــان بــه اورشــلیم، بــا دلگرمــی 
کمتــری آنجــا را تــرک کــرده بودنــد. در بیــت لِِحــم نیــز کســی از محافظیــن ســلطنتی 
مأموریــت محافظــت از پادشــاه تــازه تولــد یافتــه را بــه عهــده نداشــت. از اشــخاص 
عالــی مقــام وسرشــناس جهــان کســی درکنــار او حضــور نداشــت. او در آخــوری 
و  مراقبیــن  تنهــا  ســواد،  بــی  روســتائیانی  او،  والدیــن  و  بــود.  شــده  متولــد  محقــر 
مالزمیــن وی بودنــد. آیــا ایــن نــوزاد همــان کســی بــود کــه در بــاره اش نوشــته شــده 
بــود کــه » نــه فقــط عظمــت قــوم اســرائیل -آنهــا کــه زنده انــد- را برمی گردانــی، بلکــه 
تــا اینکــه تمــام دنیــا نجــات  نــور تمــام ملّتهــای جهــان خواهــم ســاخت،  تــو را  مــن 

یابــد « )اشــعیا ۴۹: 6(.
» چــون بــه خانــه درآمدنــد وکــودک را بــا مــادرش مریــم دیدنــد، روی زمیــن نهــاده، 
آن کودک را پرســتش نمودند «. و در زیر ظاهر فروتنانه عیســی، حضور الوهیت 
را تشــخیص دادنــد. آنــان بــا تمامــی دل بــه او ایمــان آوردنــد وســپس » هدیــه هایــی 
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از طــال وکنــدر وُمــر « بــه وی پیشــکش کردنــد. چــه ایمانــی در دلهــای ایــن مــردان 
مجوســی یافــت مــی شــد. کالمــی کــه مســیح، بعــد هــا در مــورد ایمــان نظامــی رومــی 
بــر زبــان مــی آورد در مــورد ایــن مــردان نیــز صــدق مــی کــرد کــه، » چنیــن ایمانــی در 

اســرائیل هــم نیافتــه ام « )متــی ٨ آیــه 10(.
نداشــتند  اطــالع  عیســی  علیــه  بــر  هیرودیــس  شــوم  نقشــه  از  حکیــم  مــردان 
اورشــلیم  بــه  گرفتنــد  تصمیــم  شــدند،  مایــل  خویــش  هــدف  بــه  کــه  وهنگامــی 
مراجعــت نمــوده وموفقیــت خویــش را بــه اطــالع هیرودیــس پادشــاه برســانند. اّمــا 
چــون در خــواب وحــی بدیشــان رســید کــه نــزد هیرودیــس بــاز نگردنــد، از راهــی دیگــر 

رهســپار دیــار خــود شــدند.
بــه مصــر  وکــودک  مریــم  بــا  کــه  یافــت  نیــز هشــدار  یوســف  بــه همــان طریــق، 
بگریــزد. فرشــته بــه او گفــت، » درآنجــا بمــان تــا بــه تــو خبردهــم، زیــرا هیرودیــس در 
جســتجوی کودک اســت تا او را بکشــد «. پس یوســف بیدرنگ اطاعت نموده و 

شــبانگاه برخاســت، کــودک و مــادرش را برگرفــت و رهســپار مصــر شــد. 
خداونــد بــه وســیله مــردان مجوســی، توجــه قــوم یهــود را بــه تولــد پســرش جلــب 
نمــود. پرســش هــا و تحقیقــات مجوســیان در اورشــلیم، برانگیختــه شــدن عالئــق 
عمومی وحتی حسادت هیرودیس که توجه کاهنان و علمای دین یهود را جلب 
کــرده بــود، افــکار مــردم را بــه ســوی نبوتهــای مربــوط بــه مســیح وحوادثــی کــه درســت 
در همــان موقــع اتفــاق افتــاده بــود، جلــب کــرد. شــیطان مصمــم بــود تــا نــور الهــی 
را از جهــان دور نگــه دارد و نهایــت ســعی خــود را کــرد تــا بــا حیلــه و نیرنــگ منجــی 
را نابــود کنــد، امــا خدایــی کــه هرگــز نــه مــی آرامــد و نــه مــی خوابــد، از پســر یگانــه 
خویــش مراقبــت مــی کــرد. اوکــه » مــّن « را از آســمان بــرای اســرائیل بارانیــده بــود، 
او کــه در زمــان قحطــی الیــاس را خــوراک داده بــود، در ســرزمین شــرک، پناهگاهــی 
بــرای مریــم و عیســی فراهــم کــرد. و از طریــق هدایایــی کــه مجوســیان از ســرزمین 
ُمشــرکین آورده بودنــد، وســایل ســفر بــه مصــر و اقامــت در ســرزمین هــای یگانــه را 

بــرای ایشــان فراهــم کــرد.
مجوســیان نخســتین افــرادی بودندکــه بــه منجــی خــوش آمــد گفتنــد و هدایــای 
ایشــان، نخســتین هدایایــی بــود کــه بــه او تقدیــم شــد. و بــه واســطه آن هدایــا چــه 
بــا  کــه  ای  ایشــان شــد. هدیــه  نصیــب  بــه خداونــد  در خدمــت  افتخــار عظیمــی 
بــه طــور  قــرار مــی گیــرد و  محبــت قلبــی تقدیــم مــی شــود، مــورد تکریــم خداونــد 
موثــری در راه خدمــت بــه او بــه کار گرفتــه مــی شــود. اگــر دلهایمــان را بــه عیســی 
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ســپرده ایــم، مــا نیــز بایــد هدایایمــان را بــه او تقدیــم کنیــم، طــال ونقــره، گرانبهــا تریــن 
اموال دنیوی و عالی ترین اســتعدادهای فکری و معنویمان را باید ســخاوتمندانه 

وقــف او کنیــم، کــه مــا را محبــت کــرد و جانــش را بــه خاطــر مــا فــدا کــرد.
و  بــود  مجوســیان  بازگشــت  انتظــار  در  صبرانــه  بــی  اورشــلیم  در  هیرودیــس 
نظــر  از  برانگیختــه شــد.  او  آنــان، ســوءظن  بازگشــت  عــدم  و  زمــان،  بــا گذشــت 
هیرودیــس، بــی میلــی رهبــران یهــود در نشــان دادن محــل تولــد مســیح، نشــان مــی 
او دوری  از  نیــز عمــداً  بودنــد و مجوســیان  آگاه شــده  نیــت وی  از  آنــان  کــه  داد 
جســته بودنــد. او بــا ایــن افــکار دچــار جنــون شــده بــود. حیلــه او بــا شکســت مواجــه 
شــده بــود، اّمــا یــک راه مانــده بــود وآن اســتفاده از نیــروی قهریــه بــود. او تصمیــم 
گرفــت کــه سرنوشــت پادشــاه مولــود شــده را بــرای همــگان درس عبــرت قراردهــد، 
تــا یهودیــان گســتاخ پــاداش تــالش خویــش را بــرای بــه قــدرت رســاندن یــک پادشــاه 

بــر تخــت ســلطنت دریافــت کننــد.
ســربازان بیدرنــگ بــه بیــت لِِحــم اعــزام شــدند تــا همــه پســران دوســاله وکمتــر 
را بــه قتــل برســانند. خانــه هــای ســاکت وآرام شــهر داود، شــاهد صحنــه هایــی از 
وحشــت و هــراس گردیــد کــه ششــصد ســال پیــش در بــاره آن نبــوت شــده بــود کــه، 
» صدایــی از رامــه بــه گــوش مــی رســد، صــدای شــیون و زاری و ماتمــی عظیــم، 

راحیــل بــرای فرزندانــش مــی گریــد، وتســلی نمــی یابــد، زیــرا کــه دیگــر نیســتند «.
مّســبب چنیــن مصیبتــی، خــود یهودیــان بودنــد، اگــر آنــان بــا صداقــت و فروتنــی 
در طریــق خداونــد گام بــر مــی داشــتند، او بــه طــور قابــل مالحظــه ای، خشــم و 
غضب پادشــاه را بی ضرر می ســاخت. اّما آنان به خاطر گناهانشــان از خداوند 
جــدا شــده بودنــد و روح القــدس را کــه تنهــا ســپر محافــظ ایشــان بــود، انــکار کــرده 
بودنــد. آنــان کتــب مقدســه را بــا اشــتیاق بــرای مطابقــت بــا اراده خداونــد مطالعــه 
بــه گونــه ای  مــی توانســت  کــه  نبوتهایــی را جســتجو کــرده بودنــد  نکــرده بودنــد و 
تفســیر شــود کــه بــه ایشــان عظمــت بخشــد ونشــان دهــد کــه خداونــد چگونــه همــه 
اقــوام دیگــر را خــوار وحقیــر شــمرده اســت. بایــد مایــه مباهــات و افتخــار آنــان مــی 
شــد کــه کــه مســیح بــه عنــوان پادشــاه ظهــور کــرده و دشــمنانش را شکســت مــی 
داد و مشــرکین را بــا خشــم و غضــب خویــش لگدمــال مــی کــرد. آنــان بدیــن ترتیــب 
خشــم رهبرانشــان را بــر مــی انگیختنــد وشــیطان بــه خاطــر تفســیر نادرســت ایشــان 
از رســالت مســیح، تــالش کــرده بــود تــا منجــی را نابــود کنــد، اّمــا در عــوض، خشــم 

شــیطان متوجــه ایشــان شــده بــود.
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ایــن رفتــار ظالمانــه هیرودیــس یکــی از آخریــن وقایــع تاریــک ســلطنت او بــود. 
بــال فاصلــه بعــد از کشــتار کــودکان معصــوم، خــودش نیــز بــه سرنوشــتی شــوم دچــار 

شــد. او بــه طــرز وحشــتناکی ُمــرد.
یوســف کــه هنــوز در مصــر بــود، اینــک از ســوی فرشــتگان الهــی دســتور یافــت 
کــه بــه ســرزمین اســراییل بــاز گــردد. یوســف بــه دلیــل اینکــه عیســی را وارث ســلطنت 
داود مــی پنداشــت او را بــه بیــت لِِحــم بازگردانــد، اّمــا چــون شــنید اَرِخالئــوس بــه 
جــای پــدرش هیرودیــس در یهودیــه حکــم مــی رانــد، ترســید بــه آنجــا بــرود زیــرا تصــور 
مــی کــرد کــه توطئــه هــای پــدر بــر علیــه مســیح، از ســوی پســر اجــراء شــود. در میــان 
تمامــی پســران هیرودیــس، اَرِخالئــوس از نظــر شــخصیت بســیار شــبیه پــدرش بــود. 
هــزاران  آن  کــه طــی  بپــا شــد  آشــوب عظیمــی  اورشــلیم  او در  آغــاز ســلطنت  در 

یهــودی بــه وســیله ســربازان رومــی قتــل عــام شــدند.
یوســف بــار دیگــر بــه مکانــی ایمــن هدایــت شــد؛ او بــه ناصــره، موطــن ســابق 
ســال  ســی  بــه  نزدیــک  عیســی  کــه  بــود  شــهر  همیــن  در  گشــت.  بــاز  خویــش، 
اقامــت نمــود، و بدیــن ترتیــب، کالم انبیــاء بــه حقیقــت پیوســت کــه گفتــه بودنــد، 
» ناصــری « خوانــده خواهــد شــد. جلیــل تحــت کنتــرل یکــی از پســران هیرودیــس 
یهودیــه  از  زیادتــر  بســیار  آن  خارجــی  ســاکنین  جمعیتــی  ترکیــب  و  داشــت  قــرار 
بــود. از ایــن رو توجــه کمتــری را بــه موضوعاتــی از ایــن قبیــل بخــود جلــب مــی کــرد 
مخصوصــاً بــه یهودیــان، و ادعاهــای مربــوط بــه عیســی کمتــر حســادت کســانی را 

کــه در راس قــدرت بودنــد بــه خــود جلــب مــی کــرد. 
و اینچنیــن بــود اســتقبال از منجــی، هنگامــی کــه بــه ایــن جهــان آمــد. بــه نظــر 
مــی رســید کــه جــای امنــی بــرای اســتراحت منجــی نــوزاد وجــود نــدارد. خداونــد، 
حتــی زمانــی کــه کار نجــات انســان را بــه پیــش مــی بــرد، نمــی توانســت حفاظــت از 
پســر محبوبــش را بــه او محــول کنــد. بنابرایــن فرشــتگان را مأمــور کــرد کــه از عیســی 
مراقبــت و محافظــت کننــد تــا رســالتش را درایــن جهــان بــه انجــام رســاند و بدســت 

کســانی کشــته شــود کــه بــرای نجــات ایشــان آمــده بــود.
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» کودکی عیسی «

]این فصل بر اساس کتاب لوقا 2: 3۹ و ۴0 تدوین گردیده است[

کودکــی و جوانــی عیســی در دهکــده ای کوچــک وکوهســتانی ســپری شــد. و 
حضــور او در هــر جایــی در ایــن جهــان مــی توانســت مایــه افتخــار و مباهــات باشــد. 
کاخهــای ســالطین بــا پذیرایــی از او بــه عنــوان میهمــان بایســتی بــه خــود افتخــار مــی 
کردنــد. اّمــا او از خانــه هــای ثروتمنــدان، دربارهــای ســلطنتِی باشــکوه، وکانونهــای 

علــم و فرهنــگ چشــم پوشــی کــرده تــا در ناصــره حقیــر وگمنــام ســکونت گزینــد.
گــزارش کوتــاه ســالهای کودکــی او درایــن جهــان، بــه مفهــوم واقعــی اش، بســیار 
عالــی وشــگفت انگیــز اســت. » و عیســی در ســیرت و رضامنــدی نــزد خــدا و مــردم 
ترقی می کرد « او در نور و روشنایی پدرش » درحکمت و قامت و رضامندی وخدا 
و مردم ترقی می کرد « )لوقا باب 2 آیه 52(. ذهن او فعال و نافذ بود وحالت تفکر 
آمیــز وحکیمانــه اش فراتــر از ســن وســالش بــود. رفتــار او زیبــا و دوســت داشــتنی بــود. 

قــدرت فکــری وجســمی او در مطابقــت بــا قوانیــن دوران کودکــی رشــد مــی کــرد.
عیســی در کودکــی از یــک خلــق و خــوی خــاص و دوســت داشــتنی برخــوردار 
دیگــران  بــه  خدمــت  بــرای  همــواره  اش  دهنــده  ویــاری  مشــتاق  دســتهای  بــود. 
آمــاده بــود. شــکیبایی آشــکار شــده از او را هیــچ چیــزی نمــی توانســت بهــم بزنــد و 
او از امانتــداری و صداقتــی بــی بدیلــی برخــوردار بــود. در حفــظ اصــول اخالقــی 
ماننــد صخــره ای محکــم واســتوار بــود و رفتــار او نشــاندهنده فــداکاری و از خــود 

گذشــتگی بــود.

68, 69

DA FA Body.indd   61 9/17/18   11:53 AM



62  | آرزوی اعصار

مــادر عیســی بــا جدیــت و دلگرمــی، آشــکار شــدن قــدرت او را مــی دیــد وعالیــم 
کمــال را در شــخصیت و رفتــار او مشــاهده مــی کــرد. و بــا خشــنودی در صــدد 
القــدس  روح  طریــق  از  او  برآمــد.  او  پذیرنــده  و  روشــن  ذهــن  دلگرمــی  و  تشــویق 
بــا عوامــل الهــی همــکاری  بــرای پــرورش و تربیــت ایــن کــودک  تــا  حکمــت یافــت 

نمایــد. تنهــا کودکــی کــه مــی توانســت خــدا را پــدر خویــش بخوانــد.
توجــه  نوجوانــان  وتربیــت  تعلیــم  بــه  اســراییل  قــوم  مومنــان  االیــام،  قدیــم  در 
زیــادی را مبــذول مــی داشــتند. خداونــد مقــرر فرمــوده بــود کــه در بــاره نیکویــی هــا 
نشــان  اســراییل  تاریــخ  بــه واســطه شــریعت آشــکار شــده و در  کــه  او  و عظمــت 
داده شــده بــود، بــه کــودکان تعلیــم داده شــود. ســرودها و دعاهــا و دروس کتــاب 
مقــدس مــی بایســتی بــا دقــت بــه کــودکان تعلیــم داده شــود. پــدران ومــادران بایــد بــه 
کــودکان خــود تعلیــم مــی دادنــد کــه شــریعت خــدا نشــانه شــخصیت وذات اوســت 
وهمچنانکــه اســاس واصــول شــریعت را در دلهایشــان مــی پذیرفتنــد، ســیرت الهــی 
اّمــا  بــود  شــفاهی  بصــورت  تعالیــم  بیشــتر  بســت.  مــی  نقــش  وجانشــان  روح  در 
نوجوانــان همچنیــن روایــات ونوشــته هــای عبرانــی را آموختــه وطومارهــای عهــد 

عتیــق را مطالعــه مــی کردنــد.
در ایــام مســیح شــهرها و دهکــده هایــی کــه امکانــات تعلیــم مذهبــی را بــرای 
بــا ایــن حــال  کــودکان فراهــم نمــی کردنــد، تحــت لعنــت خــدا تلقــی مــی شــدند. 
تعالیم کتب مقدســه فرم وشــکل تشــریفاتی به خود گرفته و احادیث و تشــریفات 
مذهبی به میزان زیادی جایگزین تعالیم کتاب مقدس گردیده بود. تعلیم و تربیت 
راســتین تعالیــم حقیقــی مــی بایســتی کــودکان را بــه ســویی هدایــت مــی کردکــه، » تــا 
بــاب 1٧آیــه 2٧(. لیکــن معلمیــن  او را بجوینــد و او را بیابنــد « )اعمــال رســوالن 
یهــود بــه آییــن هــای تشــریفاتی توجــه زیــادی نشــان مــی دادنــد. اذهــان معلمیــن یهــود 
انباشــته از موضوعاتــی بــود کــه فراگیــری آنهــا بــرای کــودکان ونوجوانــان بــی فایــده 
وعبــث بــود. ایــن گونــه تعالیــم مــورد تاییــد مــدارس برتــر در بــارگاه هــای ملکوتــی نبــود. 
تجربــه ای کــه از طریــق پذیــرش شــخصی کالم خــدا کســب شــود در سیســتم هــای 
آموزشــی جایــی ندارد.غــرق شــدن در تشــریفات ظاهــری بــه آنــان فرصــت نمــی داد 
تــا ســاعاتی را در عبــادت و پرســتش خــدا ســپری کننــد. آنــان صــدای خــدا را کــه بــا 
دلهایشــان ســخن مــی گفــت نمــی شــنیدند و در حالــی کــه در پــی کســب دانــش 
بودنــد، از منشــاء حکمــت دور مــی شــدند. بدیــن خاطــر مهــم تریــن مبانــی خدمــت 

وعبــادت خداونــد مــورد بــی اعتنایــی قــرار گرفتــه بــود.
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مفاهیم اساســی شــریعت برای ایشــان مبهم و ناشــناخته بود و روش تعلیمی 
کــه از نظــر یهودیــان بهتریــن روش تلقــی مــی شــد، بــه بزرگتریــن مانــع در راه توســعه 
و پیشــرفت حقیقــت تبدیــل شــد. تحــت آمــوزش و تعلیــم معلمیــن یهــود، نیــروی 
بــه کوتــه  افــکار ایشــان  بــه شــدت ســرکوب شــد.  بــرای فراگیــری تعالیــم،  جوانــان 
نظــری محــدود شــد. عیســی در کودکــی در مــدارس متعلــق بــه کنیســه هــا تعلیــم 
نیافــت. مــادرش، اولیــن معلــم بشــری او بــود. او از زبــان مــادرش وطومــار انبیــاء 
عهــد عتیــق، دانــش الهــی را آموخــت. درســت همــان ســخنانی را کــه خــودش از 
طریــق موســی بــه قــوم اســراییل گفتــه بــود اکنــون بــر روی زانــوان مــادر نشســته ومــی 
آموخــت. پــس از رســیدن بــه ســن نوجوانــی، بــه مــدارس معلمیــن یهــود نرفــت زیــرا 
بــه چنیــن مراجعــی نیــاز نداشــت، چونکــه خداونــد  بــرای فراگیــری علــم و دانــش 
معلــم او بــود. ســئواالت پرســیده شــده در طــی خدمــت منجــی کــه، » ایــن شــخص 
هرگــز تعلیــم نیافتــه، چگونــه کتــب را مــی دانــد؟ « )یوحنا5آیــه ٧ (. منظــورش ایــن 
نبــود کــه عیســی قــادر بــه خوانــدن نمــی باشــد، بلکــه نشــان دهنــده ایــن بــود کــه او 
تعالیــم معلمیــن یهــود را دریافــت نکــرده بــود – نظــر بــه ایــن کــه، عیســی دانــش و 
معرفــت الهــی را بــه همــان طریقــی کــه مــا آنــرا کســب مــی کنیــم، کســب نمــوده 
بــود، آشــنایی عمیــق او بــا کتــب مقدســه نشــان مــی داد کــه او در دوران کودکــی 
چگونــه و بــا چــه اشــتیاقی وقــت خــود را صــرف مطالعــه کالم خــدا نمــوده واینکــه راز 
خلقــت همچــون کتابخانــه ای عظیــم در مقابــل او گســترده شــده بــود. او کــه همــه 
چیــز را آفریــده بــود، دروســی را مطالعــه کــرد کــه آثــار دســتهای خــود او بــر زمیــن و 
دریــا وآســمان مکتــوب کــرده بــود. او بــا اجتنــاب از طریقهــای ناپــاک ایــن جهــان، بــه 
جمــع آوری اطالعــات علمــی در ارتبــاط بــا طبیعــت مــی پرداخــت و زندگــی انســان، 
گیاهــان وحیوانــات را مطالعــه مــی کــرد. از اولیــن ســالهای زندگــی خویــش تنهــا یــک 
هــدف داشــت وآن برکــت دادن بــه دیگــران بــود. بهمیــن دلیــل منابــع طبیعــت را 
شــناخت و هنگامــی کــه زندگــی گیاهــان وحیوانــات را مطالعــه مــی کــرد، ایــده هــای 
جدیــد و اهــداف اساســی خلقــت بــه ذهــن او خطــور مــی کــرد. او بــرای معرفــی و 
نشــان دادن حقایق زنده الهی همواره از مظاهر طبیعت مثال می آورد. مثلهایی 
کــه او در طــول رســالت خویــش بــرای تعلیــم حقایــق مــورد اســتفاده قرارمــی داد 
نشــان مــی دهــد کــه او تــا چــه انــدازه تحــت تأثیــر مظاهــر طبیعــت بــوده و اینکــه 
چگونــه بــرای تعلیــم دروس الهــی، اطالعــات مربــوط بــه محیــط پیرامونــی خــود را 

جمــع آوری کــرده اســت.
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بــه ایــن طریــق، درحالــی کــه ســعی مــی کــرد تــا انگیــزه و علــت چیزهــا را درک 
فرشــتگان  شــد.  مــی  آشــکار  او  بــرای  خــدا  اعمــال  و  ومفهــوم کالم  معنــی  کنــد، 
آســمان در رکاب اوبودنــد و از افــکار پــاک ومقــدس و همدلــی صمیمانــه ایشــان 
برخوردار بود. و از ابتدای آشکار شدن هوش و ذکاوت، به طور مداوم در فیض 

ومعرفــت حقیقــت رشــد وپــرورش مــی یافــت.
آیــد.  نایــل  ودانــش  بــه کســب معرفــت  توانــد هماننــد مســیح  مــی  هرکودکــی 
مادامــی کــه تــالش مــی کنیــم تــا بــا پــدر آســمانی مــان، از طریــق کالمــش آشــنا شــویم، 
فرشــتگان به ما نزدیک خواهند شــد وافکارمان تقویت خواهد شــد و شــخصیت و 
رفتارمــان تهذیــب و رفعــت خواهــد یافــت وآنــگاه بیشــتر شــبیه منجــی خواهیــم شــد 
و هرچــه کــه بیشــتر بــه زیبایــی وعظمــت طبیعــت پــی ببریــم، دلبســتگی مــا بــه خداونــد 
بیشــتر خواهــد شــد و در حالــی کــه روح از مشــاهده زیبایــی هــای طبیعــت بهــت زده 
مــی شــود، جــان در ارتبــاط بــا خداونــد و بــه واســطه اعمالــش قــوت تــازه ای مــی یابــد. 
ارتبــاط بــا خــدا از طریــق دعــا و عبــادت، اســتعداد و تواناییهــای فکــری و روحــی را 
پرورش و توسعه می دهد و همچنانکه افکارمان را بر روی مسایل روحانی متمرکز 

مــی کنیــم، تواناییهــای اخالقــی در درون مــا تقویــت مــی شــود.
زندگــی عیســی هماهنــگ بــا خداونــد بــود. او هنگامــی کــه کــودک بــود بــه ماننــد 
یــک کــودک اندیشــید وســخن گفــت اّمــا در او هیــچ نشــانی از گنــاه کــه شــباهت 
او را بــه خداونــد زایــل کنــد وجــود نداشــت. بــا ایــن حــال او از تجربــه و وسوســه 
شــدن مبــرا نبــود. ســاکنان ناصــره بخاطــر ضعــف و بــی ایمانیشــان زبانــزد همــگان 
بودنــد. اعتبــار کمــی کــه بــرای ناصــره قائــل بودنــد در ســوال نتنائیــل مشــهود اســت؟ 
 .)۴6  :1 )یوحنــا   » آیــد؟  بیــرون  خوبــی  چیــز  هــم  ناصــره  از  اســت  » مگرممکــن 
عیســی در محلــی قــرار گرفــت تــا شــخصیت او مــورد آزمایــش قرارگیــرد. بــرای او 
ضــروری بــود کــه جهــت حفــظ خلــوص و پاکــی، دائمــاً مراقــب باشــد. او نیــز بــه 
بــرای کودکــی،  تــا  مــا در معــرض کشــمکش هــا و وسوســه هــا قرارگرفــت  ماننــد 

جوانــی ومیانســالی مــا الگــو وسرمشــق باشــد.
شــیطان بطــور خســتگی ناپذیــر تــالش کــرد تــا بــر کــودک ناصــری غلبــه یابــد. 
مــی  محافظــت  آســمانی  فرشــتگان  ســوی  از  کودکــی  ابتــدای  همــان  از  عیســی 
شــد بــا ایــن حــال زندگــی او صــرف مبــارزه طوالنــی بــر علیــه قــوات تاریکــی بــود. 
بــرای شــیطان مشــاهده یــک زندگــی عــاری از گنــاه و شــرارت بســیار نگــران کننــده 
وعــذاب آور بــود. او بــرای اغفــال کــردن مســیح از هیــچ اقدامــی کوتاهــی نکــرد. 
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هیــچ کودکــی تــا بــه امــروز نتوانســته اســت بــه انــدازه منجــی مــا در میــان آنچنــان 
مبــارزه بیرحمانــه تــوام بــا وسوســه، زندگــی پــاک ومقدســی داشــته باشــد. والدیــن 
عیســی فقیــر بودنــد و بــا کار ســخت و طاقــت فرســای روزانــه امــرار معــاش مــی 
کردنــد. او بــا فقــر، گرســنگی و محرومیــت آشــنا بــود. چنیــن تجربــه ای بــرای او 
بیهــوده ای  مــی شــد. در زندگــی کاری او لحظــات  نوعــی محافظــت محســوب 
بــرای پذیــرش وسوســه هــای شــیطان وجــود داشــت و او اوقــات خویــش را صــرف 
مشــارکت هــای فاســد کننــده بــی هــدف نمــی کــرد و تــا حــد ممکــن راههــای ورود 
وسوســه را ّســد مــی کــرد. نــه درآمــد، نــه تفریــح وســرگرمی، نــه تحســین ونــه انتقــاد، 
نمــی توانســت او را بــه موافقــت بــا یــک عمــل اشــتباه وادار کنــد. او در شــناخت 

شــرارت حکیــم ودر مقاومــت بــا آن قــوی بــود.
مســیح تنهــا فــرد بیگناهــی بــود کــه تــا کنــون بــر روی زمیــن زیســت بــا ایــن حــال 
بــه مــدت قریــب بــه ســی ســال در میــان ســاکنان شــرور ناصــره زندگــی کــرد. ایــن 
حقیقــت مــی توانــد هشــدار و توبیخــی باشــد بــرای کســانی کــه آســایش و رفــاه و 
مقــام و ثــروت را الزمــه یــک زندگــی ســالم و بــی عیــب تلقــی مــی کننــد. وسوســه، 
فقــر، ســختی و نامالیمــات، پایــه واســاس مــورد نیــاز بــرای رشــد و پــرورش پاکــی 

و پایــداری اســت.
مســیح در یــک خانــه روســتایی زیســت و بــا شــادی وصداقــت نقــش خویــش را 
در انجام مســئولیتهای خانوادگی ایفا نمود. او فرمانروای آســمان بود و فرشــتگان 
در تحقــق کالم او شــادی مــی کردنــد، اّمــا اکنــون او خادمــی مشــتاق و فرزنــدی 
خویــش  دســتهای  بــا  و  آموخــت  را  ای  حرفــه  او  بــود.  داشــتنی  ودوســت  مطیــع 
در دکان نجــاری بــا یوســف مشــغول بــه کار شــد. و در کســوت ســاده یــک کارگــر 
معمولــی در کوچــه هــای شــهر کوچــک ناصــره رفــت وآمــد کــرد و بــرای کاســتن از 

بــار طاقــت فرســای روزانــه از قــدرت و نیــروی الهــی خویــش اســتفاده نمــی کــرد.
همانطور که عیسی در کودکی ونوجوانی کار می کرد، جسم وذهن او پرورش 
مــی یافــت. او توانایــی هــای جســمی خویــش را بــا بــی احتیاطــی بــه کار نمــی گرفــت 
بلکــه از آنهــا بــه شــکلی ســالم مراقبــت مــی کــرد تــا بتوانــد وظایــف خویــش را در هــر 
زمینــه ای بــه نحــو احســن انجــام دهــد. او حتــی در بــه کار بــردن ابــزارکار بــا دقــت عمــل 
مــی کــرد و همــان طــور کــه شــخصیت کاملــی داشــت، صنعتگــری کامــل نیــز بــود. او 
با الگو قراردادن خویش برای ما، به ما آموخت که سازنده باشیم و وظایفمان را با 

نظــم و دقــت انجــام دهیــم وچنیــن کاری مایــه افتخــار واحتــرام خواهــد بــود.
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اعمالــی کــه درس مفیــد بــودن را بــه دســتهای جوانــان مــی آمــوزد وآنــان را بــرای 
جســم  تقویــت  باعــث  کنــد،  مــی  تربیــت  زندگــی  مســئولیتهای  گرفتــن  دوش  بــر 
وشــکوفایی اســتعدادها مــی شــود. همــه افــراد موظــف هســتند تــا کاری را انجــام 
دهنــد کــه بــرای خودشــان ودیگــران ســودمند باشــد. خداونــد کار کــردن را بــه عنــوان 
امــری مبــارک مقــرر داشــته وتنهــا، کارگــران ســخت کــوش، شــادی وعظمــت حیــات 
اطفــال  روی  بــر  خداونــد  آمیــز  محبــت  واطمینــان  رضایــت  یافــت.  خواهنــد  را 
وجوانانــی قــرار مــی گیــرد کــه بــا شــادی ســهم خویــش را در انجــام وظایــف مربــوط 
مــی شــوند.  مــادر ســهیم  پــدر و  مــی گیرنــد ودر مشــکالت  بــه عهــده  بــه خانــواده 
چنیــن فرزندانــی بــا جــدا شــدن از محیــط خانــه بــه اعضــای مفیــد جامعــه تبدیــل 
ایــن جهــان، کارگــری صــادق  خواهنــد شــد. مســیح در سرتاســر زندگــی خــود در 
واســتوار بــود. او انتظــار فراوانــی داشــت، بنابرایــن تــالش بیشــتری مــی کــرد. بعــد از 
اینکــه رســالت خویــش را آغــاز کــرد، فرمــود، » تــا وقتــی روز اســت، بایــد کارهــای 
نمی توانــد کار  وقتــی شــب می آیــد کســی  برســانیم.  انجــام  بــه  را  فرســتندة خــود 
کنــد « )یوحنــا ۹: ۴(. عیســی، برعکــس بســیاری کــه مدعــی پیــروی از او هســتند، 
هرگــز زیــر بــار مســئولیت شــانه خالــی نکــرد. آنــان بــه خاطــر فرارکــردن از چنیــن نظــم 
وترتیــب اســت کــه دچــار ضعــف وبــی کفایتــی مــی شــوند. چنیــن افــرادی شــاید از 
خصوصیــات ارزشــمند ودلپذیــری برخــوردار باشــند. اّمــا در برخــورد بــا مشــکالت 
وچیــره شــدن بــر موانــع ضعیــف وتقریبــاً بــی اثــر مــی باشــند. خصوصیــت مثبــت، 
پــر تحــرک وشــخصیت اســتوار وقدرتمنــد آشــکار شــده در مســیح مــی بایســتی در 
مــا رشــد کــرده وشــکوفا شــود و بــا همــان نظــم وترتیبــی کــه او در مقابــل مشــکالت 

ایســتادگی کــرد و پیــروز شــد، مــا نیــز مــی بایســتی همــان گونــه عمــل کنیــم.
منجــی مــا، تــا وقتــی کــه در میــان مــردم زندگــی کــرد، در سرنوشــت فقیــران و 
نیازمنــدان ســهیم بــود. او ســختی هــا و نگرانیهــای آنــان را تجربــه کــرده بــود و مــی 
کنــد  تشــویق  و  تّســلی بخشــد  را  توانســت همــه زحمتکشــان وکارگــران متواضــع 
وآنانــی کــه درک درســتی از تعالیــم و روش زندگــی او دارنــد هرگــز بــه فــرق گذاشــتن 
میــان طبقــات وایــن عقیــده کــه ثروتمنــدان نســبت بــه فقیــران مــی بایســتی از احتــرام 

بیشــتری برخــوردار شــوند، معتقــد نخواهنــد بــود.
عیســی شــادابی و درایــت را بــه کار خویــش وارد کــرده بــود. واردکــردن تعالیــم 
انجیــل بــه محیــط خانــه و محــل کار و تحمــل فشــارهای ناشــی از وظایــف شــغلی 
و درعیــن حــال چشــم دوختــن بــه جــالل وشــکوه خداونــد، مســتلزم تحّمــل وتوجــه 
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فــراوان بــه معنویــات مــی باشــد. وایــن جایــی اســت کــه میتــوان از مســیح طلــب 
یــاری کــرد زیــرا او هرگــز آن انــدازه نگــران مســایل دنیــوی نبــود کــه بــرای تفکــر کــردن بــه 
مــوارد الهــی وقــت نداشــته باشــد. عیســی اغلــب وجــد و شــادی قلبــی خویــش را بــا 
خوانــدن مزامیــر وســرودهای پرستشــی ابــراز مــی کــرد و اکثــر اوقــات ســاکنان ناصــره 
صــدای او را کــه در حــال پرســتش وشــکرگزاری از خداونــد بــود، مــی شــنیدند. او بــا 
خوانــدن ســرودهای پرستشــی در خــود فرومــی رفــت و هنگامــی کــه همکارانــش از 
خســتگی شــدید ناشــی از کار شــکایت مــی کردنــد، بــا نغمــه دلنــوازی کــه از لبانــش 
جــاری مــی شــد، تّســلی مــی یافتنــد. پرســتش وحمــد او، فرشــتگان شــریر را رانــده و 
همچــون بخــور فضــار را بــا رایحــه ای دلپذیــر آکنــده مــی کــرد. و بدیــن ترتیــب، اذهــان 
شــنوندگانش از تبعیــد زمینــی بــه خانــه آســمانی بــرده مــی شــد. عیســی بــرای جهــان 
چشــمه شــفا و رحمت بود. و سرتاســر همه ســالهای اقامت در ناصره، زندگی او 
وقــف محبــت و همــدردی بــا دیگــران شــد. ســالخوردگان، دردمنــدان، گناهــکاران، 
کــودکان معصومــی کــه بــا شــادی، بــازی مــی کردنــد، موجــودات کوچــک بیشــه زار، 
حیوانــات بارکــش، همــه و همــه از حضــور او شــاد وخوشــحال بودنــد. او بــا کالم پــر 
قدرتــش جهــان را آفریــده بــود و از آن محافظــت مــی کــرد. حاضــر بــود تــا درد یــک 
پرنــده زخمــی را تســکین دهــد. در نظــر او هیــچ چیــزی بــی ارزش نبــود وهیــچ چیــزی 

نبــود کــه او از خدمــت بــه آن اکــراه داشــته باشــد.
نــزد خــدا ومــردم،  بدیــن ترتیــب عیســی در قامــت وحکمــت و در محبوبیــت 
رشــد مــی کــرد. او بــه دلیــل همــدردی بــا مــردم، حمایــت قلبــی همــگان را بــه ســوی 
خــود جلــب کــرد و در هــر مکانــی کــه قــدم مــی گذاشــت بــا شــجاعت و امیــدواری 
ســخن مــی گفــت و مایــه برکــت وشــادی دیگــران مــی شــد. غالــب اوقــات از او 
تــا در روز ســبت در کنیســه، طومارهــای نبوتــی عهــد عتیــق را  دعــوت مــی شــد 
قرائــت کنــد و هنگامــی کــه پیــام مقــدس انبیــاء از ســوی او قرائــت مــی شــد، دلهــای 

شــنوندگان از نــور امیــد و شــادی لبریــز مــی شــد.
 بــا ایــن وجــود عیســی از نشــان دادن قــدرت خــود اجتنــاب کــرد و در طــول همــه 
ســالهای اقامتــش در ناصــره، قــدرت خــارق العــاده اش را بــه نمایــش نگــذارد. او در 
پــی کســب جــاه و مقــام نبــود و زندگــی ســاده وآرام و حتــی ســکوت کتــب مقدســه 

در ارتبــاط بــا ســالهای اولیّــه زندگــی او، حــاوی درس بســیار مهمــی اســت.
زندگــی یــک کــودک هرچــه ســاده تــر وآرام تــر باشــد، بــه همــان انــدازه عــاری از 
هیجانــات مصنوعــی خواهــد بــود. وهــر چــه بیشــتر در مطابقــت بــا قوانیــن طبیعــت 

74, 75

DA FA Body.indd   67 9/17/18   11:53 AM



68  | آرزوی اعصار

باشــد، برای قدرت جســمی و روحی وتقویت معنوی کودک مفید تر خواهد بود.
عیســی سرمشــق و الگــوی ماســت. هســتند بســیاری کــه بــا عالقمنــدی بــر روی 
دوره خدمــت علنــی متمرکــز مــی شــوند، در حالــی کــه از تعالیــم اوایــل زندگــی او بــی 
توجه عبور می کنند. در صورتی که زندگی خانوادگی اوست که می بایستی برای 
همــه کــودکان و نوجوانــان الگــو و سرمشــق باشــد. منجــی بــه فقــر افتخــار مــی کــرد تــا 
بــه مــا بیامــوزد کــه چگونــه در فقــر و فروتنــی مــی توانیــم در طریــق خــدا گام برداریــم. او 
در فعالیــت هــای روزمــره زندگــی طــوری رفتــار کــرد کــه باعــث خشــنودی، ســرافرازی 
وجــالل پــدر شــد. کار او بــا تقدیــس حرفــه محقرانــه صنعتگــری آغــاز شــد کــه بــرای 
نــان روزانــه رنــج و مشــقت مــی برنــد. او در میــز نجــاری بــکار مــی پرداخــت درســت بــه 
همــان انــدازه کــه بــرای خدمــت بــه خــدا بــرای جمعیــت بــه معجــزه مــی پرداخــت. و 
هــر جوانــی کــه صداقــت واطاعــت از مســیح را ســرلوحه خــود قــرار دهــد، شایســته 
همــان کالمــی خواهــد بــود کــه از ســوی پــدر و از طریــق روح القــدس دربــاره مســیح 
گفتــه شــده اســت، کــه » ایــن اســت بنــدة مــن کــه بــه او قــدرت می بخشــم. کســی کــه 

مــن او را برگزیــده ام و از او خشــنود هســتم « )اشــعیا ۴2: 1(.
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» شرکت درمراسم 

عید پَِسح «
]این فصل بر اساس کتاب لوقا 2: ۴1-51 تدوین گردیده است[

بــود.  نوجوانــی  و  کودکــی  میــان  مــرز  ســالگی  دوازده  ســن  یهودیــان  میــان  در 
پســران عبرانــی پــس از اتمــام دوازده ســالگی فرزنــد شــریعت و هــم چنیــن فرزنــد 
خــدا خوانــده مــی شــدند و بــه آنــان فرصــت ویــژه ای بــرای کســب تعالیــم مذهبــی 
داده می شد و پس از آن می بایستی در اعیاد مقدس و مراسم مذهبی شرکت 
مــی کردنــد. عیســی نیــز بــر َحســِب همیــن آداب و رســوم در نوجوانــی بــرای شــرکت 
نیــز ماننــد ســایر  نمــود. یوســف و مریــم  بــه اورشــلیم ســفر  ِپَســح  در مراســم عیــد 
کــه  و هنگامــی  مــی کردنــد  ِپَســح شــرکت  در مراســم  اســرائیلی هرســال  مومنیــن 

عیســی بــه ســن تکلیــف رســید او را بــه همراهشــان بــه اورشــلیم بردنــد.
فصــح  عیــد  از،  بــود  عبــارت  کــه  داشــتند  مذهبــی  بــزرگ  عیــد  ســه  یهودیــان 
اعیــاد،  ایــن  از  یــک  هــر  در  و  هــا.  خیمــه  عیــد  و  پنطیکاســت  عیــد  ِپَســح[،  ]یــا 
مــردم اســرائیل مــی بایســتی در حضــور خداونــد در اورشــلیم حاضــر مــی شــدند. 
درمیــان اعیــاد، عیــد ِپَســح بیشــترین تعــداد شــرکت کننــده را دارا بــود و یهودیانــی 
کــه در تمامــی ممالــک مختلــف پراکنــده بودنــد درایــن عیــد شــرکت مــی کردنــد. 
زائــران از تمامــی نواحــی فلســطین گــروه گــروه بــه اورشــلیم مــی آمدنــد. مســافرت 
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از جلیــل بــه اورشــلیم چندیــن روز طــول مــی کشــید و زائــران بــرای مصاحبــت بــا 
یکدیگــر وحفاظــت از قافلــه، بــه صــورت دســته جمعــی حرکــت مــی کردنــد. مــردان 
بــر پشــت  ناهمــوار  و  العبــور  از راههــای صعــب  بــرای عبــور  زنــان  و  ســالخورده 
گاوهــا و االغهــا ســوار مــی شــدند و مــردان وجوانــان قــوی تــر بــا پــای پیــاده ســفر 
مــی کردنــد. زمــان برگــزاری عیــد ِپَســح مطابــق بــا اواخــر مــاه مــارس یــا اوایــل آوریــل 
بــود و تمامــی زمیــن از گلهــای زیبــا پوشــیده شــده بــود وآواز دلنشــین پرنــدگان در 
از  بیــاد ماندنــی  مــی رســید. درتمامــی طــول مســیر، مناطــق  گــوش  بــه  همــه جــا 
اعمــال و معجــزات شــگفت  مــادران  و  پــدران  و  مــی شــد  دیــده  اســرائیل  تاریــخ 
بــود،  بــرای قــوم اســرائیل انجــام داده  انگیــزی را کــه خداونــد در دوران گذشــته 
و  ســرود  بــا خوانــدن  را  ســفر  اوقــات  آنــان  کردنــد.  مــی  نقــل  فرزندانشــان  بــرای 
پایــان ســفر، هنگامــی کــه  بــه شــادی ســپری مــی کردنــد و در  نواختــن موســیقی 
برجهــای اورشــلیم نمایــان مــی شــد، فریادهــای پیــروزی زائــران بــه گــوش مــی رســید 

کــه مــی خوانــد نــد –
» اکنون اینجا، در دروازه های اورشلیم ایستاده ایم.

اورشلیم شهری است بسیار محکم و به هم پیوسته.
اینجــا جایــی اســت کــه تمــام طایفه هــا می آینــد، تمــام طایفه هــای اســرائیل، تــا 

مطابــق اوامــر خداونــد او را ســتایش کننــد.
در اینجا پادشاهان اسرائیل برای داوری مردم می نشستند.

بــرای صلــح و ســالمتی اورشــلیم دعــا کنیــد تــا تمــام کســانی کــه تــو را دوســت 
دارنــد، ســعادتمند گردنــد.

بــاد! «  تــو  امنیّــت در قصرهــای  و  تــو  صلــح و ســالمتی در درون دیوارهــای 
)  ٧-2  :122 )مزامیــر 

بــود. در آخریــن شــب  یهــود آغــاز شــده  بــا پیدایــش قــوم  ِپَســح  برگــزاری عیــد 
بردگــی قــوم در مصــر و هنگامــی کــه هیــچ نشــانه ای از آزادی بــه نظــر نمــی رســید، 
آمــاده  از مصــر  فــوری  خــروج  و  رهایــی  بــرای  کــه  داد  ایشــان دســتور  بــه  خداونــد 
شــوند. خداونــد، دربــاره عقوبــت نهایــی مصریــان بــه فرعــون هشــدار داده بــود، و بــه 
یهودیــان امــر فرمــوده بــود کــه افــراد خانــواده را در منــازل و محــل سکونتشــان جمــع 
کننــد و پــس از پاشــیدن خــون بـّـره ذبــح شــده بــر ســر دِر خانــه هایشــان، گوشــت بـّـره 
را کبــاب کــرده و بــا نــان فطیــر وســبزیهای تلــخ بخورنــد، » وآن را بدیــن طــور بخوریــد: 
کمــر شــما بســته نعلیــن بــر پایهــای شــما، عصــا در دســِت شــما، وآن را بــه تعجیــل 
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بخوریــد، چونکــه ِپَســح خداونــد نزدیــک اســت « )خــروج 12 آیــه 11(. و درآن شــب 
تمامــی نخســت زادگان مصریــان هــالک شــدند. و آنــگاه فرعــون پادشــاه پیامــی 
بــرای اســرائیلیان فرســتاد کــه، » برخیزیــد و از میــان قــوم مــن بیــرون شــوید و هــم 
شــما وجمیــع بنــی اســرائیل! و رفتــه خداونــد را عبــادت نمائیــد، چنانکــه گفتیــد « 
)خــروج 12 آیــه 31(. و یهودیــان بــه عنــوان قومــی مســتقل از ســرزمین مصــر خــارج 
شــدند. وخداونــد فرمــود کــه عیــد ِپَســح را هرســال بــه یــاد بــود آن روز جشــن بگیرنــد، 
» و چــون پســران شــما بــه شــما گوینــد کــه ایــن عبــادت چیســت؟ گوئیــد ایــن قربانــی 
ِپَســح خداونــد اســت کــه از خانــه هــای بنــی اســرائیل عبــور کــرد، وقتــی کــه مصریــان 
بــه نســل دیگــر،  را زد وخانــه هــای مــا را خالصــی داد « بدیــن ترتیــب، از نســلی 

حکایــت رهایــی خــارق العــاده قــوم، مــی بایســتی تکرارشــود.
متعاقــب عیــد ِپَســح، عیــد هفــت روزه نــان فطیــر بــود. در روز دوم عیــد فطیــر، 
نوبــر محصــول ســالیانه، کــه ُمشــتمل بریــک بافــه جــو بــود، بــه حضــور خداونــد تقدیــم 
مــی شــد. تمــام آئیــن هــای عیــد، نمــادی از کار مســیح بودنــد. رهایــی قــوم اســرائیل از 
مصر، درس مهم نجات و رســتگاری بود که عید ِپَســح قصد داشــت آن را در خاطر 

نگــه دارد. بــره ذبــح شــده، نــان فطیــر و بافــه نــو بــر محصــول، معــرف منجــی بــود.
بــرای بیشــتر مــردم در ایــام مســیح، برگــزاری آئیــن هــای عیــد ِپَســح، بــه تشــریفاتی 
ظاهــری تبدیــل شــده بــود، اّمــا اهمیــت آن بــرای پســر خــدا چــه بــود! عیســی کــه 
نوبــاوه ای بیــش نبــود بــرای نخســتین بــار معبــد را مشــاهده نمــود. او کاهنانــی را 
دیــد کــه در جامــه هــای ســفید، مشــغول انجــام مراســم بــا شــکوه ِپَســح بودنــد وبــه 
قربانــی خونیــن بــر ســکوی مذبــح نگریســت و در حالــی کــه ابــری از بخــور معطــر بــه 
حضــور خداونــد متصاعــد مــی شــد بــا زائــران بــه دعــا مشــغول شــد. او آئیــن هــای بــا 
عظمت مربوط به ِپَســح را مشــاهده نمود. او روز به روز مفهوم آئین های مربوط 
بــه عیــد ِپَســح را واضــح تــر درک مــی کــرد، چنانکــه گویــی ایــن آئیــن هــا بــا زندگــی خــود 
او مرتبــط بــود. انگیــزه هــای جدیــدی در درون او بیــدار مــی شــد و گوئــی کــه غــرق 
در ســکوت وآرامــش، مســئله عظیمــی را بررســی و مــرور مــی کنــد. راز ماموریــت او 

بــرای منجــی در حــال آشــکار شــدن بــود.
عیســی کــِه غــرق چنیــن افــکاری شــده بــود، درکنــار والدیــن خــود نمانــد. او در 
پــی ایــن بــود تــا تنهــا بمانــد. و در حالــی کــه مراســم ِپَســح بــه پایــان رســیده بــود، او 
از  زائــران  کــه  ترتیــب، هنگامــی  بدیــن  مــی زد.  پرســه  همچنــان در محوطــه معبــد 

اورشــلیم جــدا شــدند، او در معبــد جــا مانــده بــود.
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در ســفر بــه اورشــلیم والدیــن عیســی مــی خواســتند کــه او بــا معلمیــن بــزرگ 
در اســرائیل ارتبــاط برقــرار کنــد. هــر چنــد کــه عیســی در هــر امــری مطیــع کالم خــدا 
بــود، اّمــا بــا تشــریفات کاهنــان و نحــوه کاربــرد آنهــا توافــق نداشــت. یوســف ومریــم 
امیــدوار بودنــد کــه او را وادار کننــد تــا بــه معلمیــن فرهیختــه یهــود احتــرام بگــذارد 
و بــا جدیــت بــه خواســته هــای ایشــان توجــه کنــد. اّمــا عیســی در معبــد بــه وســیله 
بــه  بیدرنــگ  بــود،  کــرده  از خــدا دریافــت  کــه  را  بــود وآنچــه  دیــده  تعلیــم  خداونــد 

دیگــران منتقــل مــی کــرد.
درآن روزهــا ســاختمانی بــه بنــای معبــد متصــل بــود کــه بــه شــیوه مــدارس زمــان 
انبیــاء، بــه مدرســه دینــی اختصــاص یافتــه بــود. و در همیــن مــکان، معلّمیــن یهــود بــا 
شاگردانشــان جمــع شــده بودنــد کــه عیســِی کــه نوجوانــی بیــش نبــود وارد شــد و در 
پیــش پــای ایــن مــردان ّجــدی و فاضــل نشســت و بــه تعالیــم ایشــان گــوش فــرا داد. 
او بــه عنــوان کســی کــه در جســتجوی حکمــت بــود، از ایــن معلّمیــن در بــاره نبوتهــا 
و هــم چنیــن وقایعــی کــه منجــر بــه ظهــور مســیح مــی شــد، ســئوال کــرد. او خــود را 
تشــنه معرفــت و شــناخت خــدا، معرفــی کــرد وســئواالت او یــادآور حقایــق عمیقــی 
بــود کــه بــرای مدتهــای طوالنــی مبهــم و ناشــناخته باقــی مانــده بــود. حقایقــی کــه 
خــود،  بــا ســئوالت  بــود. عیســی  برخــوردار  اهمیــت حیاتــی  از  بشــر  نجــات  بــرای 
سطحی و محدود بودن حکمت معلمین یهود را به ایشان نشان می داد و تعلیم 
آســمانی و حقایــق آن را بــه شــکل تــازه ای بــرای ایشــان مطــرح کــرد. معلمیــن یهــود 
اعــالم کــرده بودنــد کــه ظهــور مســیح موجــب اعتــالی خــارق العــاده قــوم اســرائیل 
خواهــد شــد، اّمــا عیســی نبــوت اشــعیا را مطــرح کــرد و معنــی آیاتــی را کــه بــه رنــج و 

مــرگ بّــره خــدا اشــاره مــی کــرد، از ایشــان ســئوال کــرد.
فضــالی یهــود از او ســئواالتی پرســیدند و بــا شــنیدن پاســخ هــای او در حیــرت 
افتادنــد. عیســی بــا فروتنــی کودکانــه، آیــه هــای کتــب مقــدس را تکــرار مــی کــرد و 
مفهــوم عمیــق کالم را کــه بــه ذهــن ایــن مــردان حکیــم خطــور نکــرده بــود، بــه ایشــان 
ارائــه مــی کــرد. معلمــان یهــود اگــر از حقایقــی کــه از ســوی عیســی بــه ایشــان خاطــر 
زمــان، اصالحاتــی  آن  مذهبــی  تعالیــم  در  کردنــد،  مــی  پیــروی  بــود،  شــده  نشــان 
انجــام مــی دادنــد. بیــداری عمیــق روحانــی مــی بایســتی انجــام مــی شــد تــا هنگامــی 
کــه عیســی رســالت خویــش را آغــاز مــی کــرد، بســیاری بــرای پذیــرش او آمــاده مــی 
شــدند. معلمیــن یهــود مــی دانســتند کــه عیســی در مــدارس ایشــان تعلیــم ندیــده 
آنــان  بــود.  از ایشــان  بــاره نبوتهــا بســیار فراتــر  ایــن حــال، اطــالع او در  بــا  اســت، 
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آینــده ایــن جــوان جلیلــی را بســیار درخشــان مــی دیدنــد و میــل داشــتند کــه او را بــه 
عنــوان شــاگرد انتخــاب کننــد تــا در آینــده بتوانــد معلــم قــوم اســرائیل شــود. آنــان مــی 
خواســتند کــه مســئولیت تعلیــم او را بــه عهــده گیرنــد. بــا ایــن تصــور کــه ذهــن خــالق 

او را بــا تعالیــم خویــش شــکل دهنــد.
ســخنان عیســی قلوب ایشــان را چنان تحت تأثیر قرار داده بود که تا آن زمان 
هرگــز هیــچ کســی نتوانســته بــود چنــان تأثیــری را ایجــاد کنــد. خداونــد قصــد داشــت 
کــه حقیقــت را در دســترس رهبــران اســرائیل قــرار دهــد و بــرای انجــام آن از تنهــا 
وســیله ای کــه در دســترس آنــان قــرار داشــت، اســتفاده مــی کــرد اّمــا معلمیــن یهــود 
آنچنــان مغــرور بودنــد کــه پذیــرش تعلیــم از ســوی دیگــران را مایــه ســر افکندگــی خــود 
مــی دانســتند و اگــر معلــوم مــی شــد کــه عیســی در صــدد تعلیــم ایشــان اســت، از 
شــنیدن ســخنان وی اجتنــاب مــی کردنــد. اّمــا آنــان بــه غلــط تصــور مــی کردنــد کــه او 
را تعلیــم مــی دادنــد و یــا حداقــل، معلومــات او را در بــاره کتــب مقدســه آزمایــش 
مــی کردنــد. فروتنــی جوانانــه و نزاکــت عیســی جلــوی تعصبــات ایشــان را گرفــت و 
بــه طــور ناخــودآگاه، اذهــان ایشــان آمــاده شــنیدن کالم خــدا شــد و روح القــدس بــا 

دلهــای ایشــان ســخن گفــت.
اّمــا آنــان نمــی توانســتند درک کننــد کــه توقعــات ایشــان در ارتبــاط بــا مســیح بــه 
وســیله نبــوت مــورد تاییــد قــرار نگرفتــه اســت ونمــی خواســتند از فرضیــه هــای جــاه 
طلبانــه صرفنظــر کننــد. آنــان نمــی خواســتند اعتــراف کننــد کــه کتــب مقدســه را کــه 
مدعــی تعلیــم آن بودنــد، بــد فهمیــده انــد وهریــک از دیگــری مــی پرســید، کــه چگونــه 
اســت ایــن جــوان بــدون فــرا گرفتــن تعلیــم، چنیــن معلوماتــی دارد؟ نــور در تاریکــی 

مــی درخشــید، اّمــا » تاریکــی آن را در نیافتــه بــود « )یوحنــا 1 آیــه 5(.
در ایــن مــدت، یوســف و مریــم بســیار نگــران وآشــفته شــده بودنــد. آنــان در 
مراجعــت از اورشــلیم، عیســی را از نظــر دور داشــته بودنــد و نمــی دانســتند کــه 
او درآنجــا مانــده اســت. درآن هنــگام، کشــور پــر از جمعیــت بــود و کاروانهــای 
زیــادی از جلیــل بــه اورشــلیم آمــده بودنــد و هنگامــی کــه کاروانهــا شــهر را تــرک مــی 
کردنــد، بــی نظمــی بیشــتری بــه چشــم مــی خــورد. خوشــحالی ناشــی از مســافرت 
تــا فــرا  بــه انــدازه ای جلــب کــرده بــود کــه  بــا دوســتان وآشــنایان توجــه ایشــان را 
رســیدن شــب، متوجــه غیبــت عیســی نشــدند. اّمــا هنگامــی کــه بــرای اســتراحت 
یــاری دهنــده فرزندشــان را احســاس نمودنــد.  توقــف کردنــد، کمبــود دســتهای 
آنــان مــی پنداشــتند کــه او در میــان کاروان اســت بنابــر ایــن نگــران نبودنــد. مریــم 
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و یوســف علیرغــم ســن وســال کــم عیســی بــه او متکــی بودنــد و توقــع داشــتند کــه 
در موقــع ضــرورت، هماننــد گذشــته از یــاری ومســاعدت او بهــره منــد شــوند. اّمــا 
اکنــون تــرس برایشــان مســتولی شــده بــود، زیــرا بــرای یافتــن او همــه جــا را جســتجو 
کــرده بودنــد ولــی جســتجوی ایشــان بــی ثمــر بــود. یوســف ومریــم بــا وحشــت بــه 
یــاد آوردنــد کــه چگونــه هیرودیــس در زمــان کودکــی عیســی، قصــد نابــودی وی را 
داشــت. تــرس و وحشــت قلــب هــای ایشــان را فــرا گرفــت. آنــان خــود را بــه تلخــی 
ادامــه  بــه جســتجوی خــود  اورشــلیم  بــه  بازگشــت  از  پــس  مــی کردنــد.  ســرزنش 
دادنــد. روز بعــد، هنگامــی کــه بــه صفــوف زائــران معبــد پیوســته بودنــد، صدایــی 
آشــنا توجــه ایشــان را جلــب کــرد. آنــان اشــتباه نمــی کردنــد، زیــرا هیــچ صدایــی، 
هماننــد صــدای او، جــدی، صمیمانــه و در عیــن حــال گــوش نــواز وخــوش آهنــگ 
نبــود. یوســف و مریــم او را در میــان معلمــان یهــود یافتنــد و علیرغــم شــادی و 
خوشــحالی فــراوان، نتوانســتند نگرانــی و اندوهشــان را فرامــوش کننــد. و چــون 
عیســی بــه نــزد والدینــش بازگشــت، مــادرش بــا ســخنانی کــه حاکــی از ســرزنش 
تلویحــی بــود، بــه عیســی گفــت، » پســرم، چــرا بــا مــا چنیــن کــردی؟ پــدرت و مــن 
بــا نگرانــی بســیار در جســتجوی تــو بودیــم « اّمــا او در پاســخ گفــت، » چــرا مــرا مــی 
ُجســتید؟ مگــر نمــی دانســتید کــه بایــد مــن در امــور پــدر خــود باشــم؟ «. و چــون 
دیــد آن ســخنی را کــه بدیشــان گفتــه، نفهمیدنــد، بــه بــاال اشــاره کــرد. در ســیمای 
او نــوری بــود کــه ایشــان را شــگفت زده کــرد. الوهیــت از ســیمای انســانی مــی 
درخشــید.آنان بــا یافتــن او در معبــد، آنچــه را کــه میــان او و معلمــان یهــود رد و 
بــدل مــی شــد شــنیده بودنــد و از پرســش هــا و پاســخ هــای او در شــگفت شــده 

بودنــد. ســخنان او حــاوی تعالیمــی بــود کــه هرگــز فرامــوش نمــی شــد.
پرســش عیســی از والدینــش حــاوی تعلیمــی بــود، او از ایشــان پرســید، » مگــر 
نمــی دانســتید، کــه بایــد مــن در امــور پــدر خــود باشــم؟ «. عیســی مشــغول انجــام 
رســالتی بودکــه بــه خاطــر آن بــه ایــن جهــان آمــده بــود، اّمــا مریــم و یوســف در مــورد 
وظایــف خویــش ســهل انــگاری کــرده بودنــد. خداونــد بــا ســپردن پســر یگانــه خــود بــه 
آنــان افتخــار عظیمــی را نصیــب ایشــان کــرده بــود. فرشــتگان الهــی بــرای حفاظــت 
از زندگــی عیســی، مســیر یوســف را هدایــت کــرده بودنــد. اّمــا آنــان یــک روز تمــام از 
عیســی غافــل مانــده بودنــد، درحالــی کــه نمــی بایســتی بــرای لحظــه ای از او غافــل 
مــی شــدند. و هنگامــی کــه نگرانــی ایشــان رفــع شــده بــود بــه جــای ســرزنش کــردن 

خودشــان تقصیــر را بــه گــردن عیســی انداختــه بودنــد.
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بــرای والدیــن عیســی، مواظبــت ومراقبــت از او بــه عنــوان فرزندشــان، امــری 
طبیعــی بــود، عیســی هــر روزه بــا ایشــان بــه ســر مــی بــرد و زندگــی او در بســیاری از 
جهــات شــبیه زندگــی ســایر فرزنــدان بــود. و بــه همیــن علــت بــرای مریــم و یوســف، 
خطــر  معــرض  در  آنــان  بــود.  مشــکل  خداســت،  پســر  او  کــه  موضــوع  ایــن  درک 
عــدم قدردانــی از برکتــی کــه بــه واســطه حضــور منجــی جهــان بــه ایشــان اعطــا شــده 
بــود، قــرار داشــتند. مصیبــت ناشــی از جــدا شــدن از او ســرزنش مالیمــی کــه در 
ســخنان عیســی نســبت بــه ایشــان بیــان شــده بــود. هــدف وی ایــن بــود کــه قداســِت 

مســئولیت ایشــان را خاطــر نشــان ســازد.
عیســی، در پاســخ بــه پرســش مــادرش، بــرای نخســتین بــار ارتبــاط خــود را بــا خــدا 
نشــان داد. پیــش از تولــد او، فرشــته بــه مریــم گفتــه بــود، » او بــزرگ خواهــد بــود و 
پســر خــدای متعــال خوانــده خواهــد شــد. خداونــد، خــدا تخــت پادشــاهی جــدش 
داود را بــه او اعطــا خواهــد فرمــود. او تــا ابــد بــر خانــدان یعقــوب ســلطنت خواهــد 
کــرد و پادشــاهی او را هرگــز زوالــی نخواهــد بــود « )لوقــا 1 آیــات 32 و 33(. مریــم در 
دل خــود بــه ســخنان فرشــته اندیشــیده بــود و بــا وجــودی کــه یقیــن داشــت، فرزنــدش 
مســیح اســرائیل خواهد بود، )اّما( رســالت او را درک نمی کرد. او االن حرف های 
او را درک نمــی کــرد ولــی مــی دانســت کــه عیســی خویشــاوندی خــود را بــا یوســف 

انــکار کــرده اســت و فرزنــدی خــود نســبت بــه خــدا را اعــالن نمــوده اســت.
بــه  بــا والدیــن دنیــوی خویــش را نادیــده نگرفــت و از اورشــلیم  عیســی، رابطــه 
همــراه والدینــش بــه ناصــره بازگشــت وآنــان را در مشــکالت زندگــی یــاری کــرد. او راز 
رســالتش را در دل خویــش پنهــان کــرد و از روی اطاعــت منتظــر زمــان مقــرر شــد تــا 
خدمــت خویــش را آغــاز کنــد. او بــرای مــدت هجــده ســال بعــد از اینکــه متوجــه شــده 
بــود کــه پســر خداســت، رشــته ارتبــاط خــود را بــا خانــواده اش در ناصــره حفــظ کــرد و 
بــه عنــوان یــک فرزنــد، بــرادر، دوســت ویــک شــهروند، وظایــف خویــش را انجــام داد.

عقــب  از جمعیــت  را  خــود  او  معبــد،  در  عیســی  رســالت  شــدن  آشــکار  بــا 
کشــیده و مایــل بــود بــه همــراه کســانی کــه از راز زندگــی او بــا خبــر بودنــد، بــه آرامــی 
از اورشــلیم مراجعــت کنــد. خداونــد از طریــق مراســم ِپَســح قصــد داشــت تــا قــوم 
خویــش را از توجــه بــه مســایل دنیــوی دور نگــه دارد و اعمــال شــگفت انگیــز رهایــی 
از مصــر را بــه ایشــان یــادآوری کنــد و بــا ایــن کار مــی خواســت کــه ایشــان وعــده 
بّــره ذبــح شــده، خانــه هــای  رهایــی از گنــاه را درک کننــد. همانطــوری کــه خــون 
اســرائیل را محافظــت کــرد، بــه همــان طریــق خــون مســیح مــی بایســتی جانهــای 
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ایشــان را نجــات دهــد، اّمــا آنــان زمانــی مــی توانســتند از طریــق خــون مســیح نجــات 
یابنــد کــه بــه او ایمــان آورنــد وحیــات او را دریافــت کننــد. آئیــن هــای نمادیــن زمانــی 
مــی توانســت بــرای زائــران امتیــاز محســوب شــود کــه آنــان را بــه ســوی مســیح، بــه 

عنــوان منجــی ایشــان هدایــت کنــد.
خداونــد مــی خواســت مــردم را بــه ســمتی ســوق دهــد تــا در ارتبــاط بــا رســالت 
مســیح بــه مطالعــه ودعــا و تفکــر بپردازنــد. اّمــا هنگامــی کــه جمعیــت از اورشــلیم 
خــارج شــد، هیجانــات ســفر و مصاحبــت هــای دســته جمعــی توجــه ایشــان را بــه 
خــود جلــب کــرد وآئیــن هایــی را کــه مشــاهده کــرده بودنــد، بــه دســت فراموشــی 

ســپرده شــد و بدیــن ترتیــب، منجــی مــورد توجــه ایشــان قــرار نگرفــت.
در حالــی کــه یوســف و مریــم بــه همــراه عیســی از اورشــلیم بــاز مــی گشــتند، او 
امیــدوار بــود کــه افکارشــان را بــه نبوتهــای پیــش بینــی شــده در ارتبــاط بــا رنــج و مــرگ 
منجــی جلــب کنــد. عیســی بــر روی صلیــب جلجتــا ســعی کــرده بــود تــا رنــج و انــدوه 
مــادرش را تســکین دهــد. او از هــم اکنــون بــه فکــر مــادرش بــود و مریــم مــی بایســتی 
شــاهد آخریــن رنــج و مصیبــت فرزنــدش باشــد و عیســی از او مــی خواســت کــه از 
رســالت وی آگاه شــود تــا درآن هنــگام کــه شمشــیر در قلــب مریــم فــرو مــی کننــد، 
بــه مــدت ســه  قــدرت تحمــل داشــته باشــد. همانطــوری کــه عیســی در اورشــلیم 
روز از مریــم جــدا شــده بــود و او ســه روز بــا انــدوه بــه جســتجوی او برآمــده بــود، 
همانطــور هــم هنگامــی کــه عیســی بــرای گناهــان جهــان قربانــی مــی شــد، مجــدداً 
ســه روز دیگــر از نظــر مریــم ناپدیــد مــی شــد. وهمچنــان کــه از گــور بیــرون مــی آمــد، 
رنــج و انــدوه مریــم بــه شــادی تبدیــل مــی شــد. اّمــا مریــم چقــدر بهتــر مــی توانســت 
انــدوه ناشــی از مــرگ عیســی را تحمــل کنــد، اگــر نبوتهــای کتــب مقدســه را کــه 

عیســی اکنــون ســعی داشــت بــه او بفهمانــد، بــه درســتی مــی فهمیــد.
اگــر یوســف ومریــم بــا تفکــر و دعــا افکارشــان را بــر روی خداونــد معطــوف مــی 
کردنــد، قداســت مســئولیت خویــش را درک مــی کردنــد و او را از نظــر دور نمــی 
داشــتند. غفلــت یــک روزه ایشــان باعــث شــد تــا منجــی را گــم کننــد و ســه روز 
نیــز  ایــن موضــوع درمــورد مــا  پیــدا کــردن وی ســپری کننــد.  بــرای  بــار را  مصیبــت 
اعتنایــی  بــی  و  بیهــوده، زشــت  بــا ســخنان  اوقــات  از  بســیاری  کنــد.  مــی  صــدق 
بــه دعــا و نیایــش، در یــک روز ممکــن اســت حضــور منجــی را از دســت بدهیــم 
تــا  یافتــن او ســپری کنیــم  انــدوه و نگرانــی در جســتجوی  بــا  و روزهــای زیــادی را 

آرامشــی را کــه از دســت داده ایــم، بــار دیگــر بدســت آوریــم.
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در معاشــرت بــا یکدیگــر بایــد مراقــب باشــیم کــه مبــادا عیســی را فرامــوش کــرده 
وآنقــدر غافــل شــویم کــه او را از دســت بدهیــم. هنگامــی کــه در مســایل دنیــوی 
غــرق مــی شــویم و بــه او کــه امیــد مــا بــرای رســیدن بــه حیــات جاودانــی اســت، فکــر 
نمی کنیم که خود را از عیســی و فرشــتگان الهی جدا می ســازیم. این موجودات 
آســمانی در جایــی کــه اشــتیاق بــرای حضــور منجــی وجــود نداشــته باشــد وغیبــت 
او بــارز وآشــکار نباشــد، نمــی تواننــد اقامــت کننــد. )یــاس و دلســردی کــه غالــب 
اوقات در میان به اصطالح پیروان مسیح دیده می شود، به همین دلیل است(.

بســیاری از مــردم درآئیــن هــای مذهبــی حاضــر مــی شــوند و بــا شــنیدن کالم 
خــدا، شــادی وتســلی مــی یابنــد، اّمــا بــه خاطــر غفلــت در تفکــر، مراقبــت و دعــا، 
بــرکات را از دســت مــی دهنــد وخــود را بیــش از پیــش فاقــد هرگونــه موهبــت و 
برکــت مــی یابنــد. آنــان تصــور مــی کننــد کــه خداونــد بــا ایشــان بــا خشــونت برخــورد 
کــرده اســت اّمــا درک نمــی کننــد کــه خطــا وگنــاه از خــود ایشــان اســت. آنــان بــا دور 

شــدن از مســیح، از نــور حضــور او محــروم مــی شــوند.
بــه زندگــی مســیح  کــردن  تفکــر وتعمــق  را در  کــه هــر روزه ســاعاتی  بجاســت 
ســپری کنیــم و بــرای ایــن کار، بایــد جــزء بــه جــزء آن را بررســی کــرده وتمــام صحنــه 
های زندگی او به ویژه روزهای آخر را از مقابل دیدگان خود بگذرانیم و همانطور 
کــه بــه عظمــت فــداکاری او کــه بــرای نجــات مــا انجــام شــد فکــر مــی کنیــم، ایمــان و 
تــوکل مــا بــه او اســتوارتر و عالقــه مــا نســبت بــه او بــر انگیختــه خواهــد شــد و بدیــن 
ترتیــب بــا روح او عمیــق تــر مرتبــط خواهیــم شــد. و ســرانجام اگــر بخواهیــم نجــات 

او را دریافــت کنیــم، بایــد درس توبــه و فروتنــی را در پــای صلیــب او بیاموزیــم.
هنگامــی کــه بــا یکدیگــر مصاحبــت و مشــارکت مــی کنیــم، بایــد موجــب برکــت 
یکدیگر باشــیم. اگر متعلق به مســیح هســتیم، شــیرین ترین و زیباترین افکارمان از 
آن او خواهد بود و سخن گفتن درباره او را دوست خواهیم داشت و همانگونه 
کــه بــا یکدیگــر در بــاره محبــت او ســخن مــی گوئیــم، دلهــای مــا تحــت تــأ ثیــر روح 
القــدس تســکین مــی یابــد و چــون بــه ســیرت زیبــای عیســی مــی نگریــم » از جــالل 
تــا جــالل بــه همــان صــورت متبــد ل خواهیــم شــد « )دوم قرنتیــان بــاب 3 آیــه 1٨(.
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یهــود  معلمــان  الزامــات  تحــت  کودکــی  ســالهای  ابتــدای  از  یهــودی  اطفــال 
محصــور مــی شــدند و بــرای هــرکاری تــا جزئــی تریــن مــوارد زندگــی، قوانیــن ســختی 
مقــرر مــی شــد. جوانــان تحــت رهبــری معلمــان کنیســه، بــا مقــررات بــی شــماری 
تعلیــم داده مــی شــدند و بــه عنــوان اســرائیلیان اصولگــرا از آنــان انتظــار مــی رفــت 
تــا آنــرا رعایــت کننــد. اّمــا عیســی بــه ایــن مســائل عالقمنــد نبــود. او از کودکــی، 
مســتقل از تعلیمــات معلمــان یهــود، عمــل مــی کــرد. او پیوســته کتــب مقدســه 
عهــد قدیــم را مطالعــه مــی کــرد و عبــارت » خداونــد چنیــن مــی فرمایــد « همــواره 

بــر لبــان او جــاری مــی شــد.
هنگامــی کــه وضعیــت مــردم در نظــر او آشــکار مــی شــد، متوجــه شــد کــه میــان 
الزامــات جامعــه بــا الزامــات الهــی تضــاد کامــالً آشــکاری وجــود دارد. افــراد از کالم 
خــدا فاصلــه مــی گرفتنــد و از عقایــد ســاختگی خودشــان پیــروی مــی کردنــد. آنــان 
آئیــن هــای ســنتی را بجــا مــی آوردنــد کــه در آن هیــچ فضیلتــی یافــت نمــی شــد. 
فرایــض آنــان بــه دور باطلــی از تشــریفاتی بــی روح تبدیــل شــده بــود وحقایــق مقــدس 
از عبــادت کننــدگان مخفــی نــگاه داشــته شــده بــود. عیســی پــی بــرد کــه آنــان در 
فرایــض عــاری از ایمــان خویــش، آرامــش نمــی یابنــد. آنــان نمــی دانســتند کــه اگــر 
آمــده  بــه آزادی روح خواهنــد رســید. عیســی  را در راســتی عبــادت کننــد،  خــدا 
بــود تــا معنــی عبــادت و پرســتش خــدا را تعلیــم دهــد و او نمــی توانســت در هــم 
آمیختــن مقــررات انســانی را بــا احــکام الهــی، مــورد تاییــد قــرار دهــد. او بــه قواعــد یــا 
ممارســت هــای معلمــان فاضــل حملــه نکــرد، اّمــا هنگامــی کــه بــه خاطــر عادتهــای 
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ســاده و بــی پیرایــه خــود مــورد ســرزنش قرارگرفــت، بــرای توجیــه رفتــار خــود، حقایــق 
کالم خــدا را بــه ایشــان معرفــی کــرد.

عیســی بــه طریقــی مالیــم و فروتنانــه در صــدد بــود تــا کســانی را کــه بــرای ارتبــاط 
بــا ایشــان آمــده بــود، مــورد التفــات خــود قــرار دهــد. وچــون بســیار محجــوب وآرام 
بــود، کاتبــان ومشــایخ گمــان کــرده بودنــد کــه او بــه راحتــی تحــت تأثیــر تعالیــم ایشــان 
قــرار خواهــد گرفــت. آنــان او را ترغیــب کردنــد تــا ســنت هــا و اصــول و قواعــدی 
او صالحیــت  اّمــا  بپذیــرد،  را  بــود  آنــان رســیده  بــه  از ســوی معلمــان کهــن  کــه  را 
ایشــان را از نوشــته هــای مقــدس جویــا شــد. او هرکالمــی را کــه از دهــان خداونــد 
جــاری شــده بــود را مــی شــنید اّمــا نمــی توانســت از ابداعــات بشــری اطاعــت کنــد. 
عیســی تمامــی کتــب مقدســه را از ابتــدا تــا انتهــا مــی دانســت واهمیــت واقعــی 
یــک کــودک تعلیــم  بــه وســیله  آنهــا را معرفــی مــی کــرد و معلمــان یهــود از اینکــه 
یابند، خجل بودند. آنان مدعی بودند که شــرح وتفســیر کتب مقدســه از وظایف 
ایشــان مــی باشــد وعیســی بایــد تفاســیر آنــان را بپذیــرد و از اینکــه عیســی در مقابــل 

ســخنان ایشــان مقاومــت مــی کــرد، خشــمگین بودنــد.
احادیــث  بــاره  در  مأخــذی  هیــچ  مقدســه  کتــب  در  کــه  دانســتند  مــی  آنــان 
ایشــان یافــت نمــی شــود و درک و فهــم عیســی از مســایل روحانــی را بســیار برتــر 
از خودشــان مــی پنداشــتند. بــا ایــن وجــود، از اینکــه عیســی از دســتورات تحمیلــی 
ایشــان اطاعــت نمــی کــرد، خشــمگین بودنــد و چــون در متقاعــد کــردن او شکســت 
خوردند، یوسف و مریم را احضار نموده و تطبیق ناپذیری او را با ایشان در میان 

گذاشــتند. و بدیــن ترتیــب عیســی مــورد توبیــخ وســرزنش قرارگرفــت.
عیســی از همــان ابتــدای کودکــی بــرای شــکل گیــری شــخصیت خــود تــالش کــرد 
وحتی احترام و محبت والدین نیز نتوانســت او را از اطاعت کالم خدا باز دارد. 
جملــه » مکتــوب اســت « اســتداللی بــود بــرای تمامــی رفتارهــای او کــه بــا آداب 
و رســوم خانــواده متفــاوت بــود، اّمــا نفــوذ معلمــان یهــود، زندگــی را بــه کام او تلــخ 
کــرده بــود. حتّــی در ســنین نوجوانــی مجبــور شــده بــود کــه درس ســخِت ســکوت 

کــردن و تحمــل کــردن در شــکیبایی را بیامــوزد.
بــرادران او، کــه پســران یوســف خوانــده مــی شــدند، از خاخامهــا ]یــا معلمیــن 
یهــود[ طرفــداری مــی کردنــد. آنــان پافشــاری مــی کردنــد کــه آئیــن هــای ســنتّی و 
الهــی  مقــررات  و  قوانیــن  گویــی  چنانکــه  گیرنــد،  قــرار  توجــه  مــورد  بایــد  احادیــث 
بودنــد. آنــان حتــی عقایــد انســانی را مهــم تــر از کالم خــدا تلقــی مــی کردنــد و از 
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ذکاوت عیســی در تشــخیص میــان حقیقــت و باطــل شــدیداً رنجیــده خاطــر بودنــد. 
آنان اطاعت مطلق او از احکام خدا را، به عنوان لجبازی محکوم کردند. برادران 
او از دانــش وحکمــت او در پاســخ دادن بــه معلمــان یهــود شــگفت زده بودنــد. آنــان 
مــی دانســتند کــه عیســی از مــردان حکیــم تعلیــم دریافــت نکــرده اســت اّمــا هنــوز 
نمــی توانســتند درک کننــد کــه او معلــم ایشــان میباشــد. آنــان تشــخیص دادنــد کــه 
عیســی نســبت بــه ایشــان از تعالیــم عالــی تــری برخــوردار اســت، اّمــا نتوانســتند 
تشــخیص دهنــد کــه او بــه درخــت حیــات دسترســی دارد، آن منشــاء و سرچشــمه 

معرفــت ازلــی کــه ازآن غافــل بودنــد.
مسیح در حصاری محدود قرار نداشت و در این خصوص با فاصله گرفتن از 
مقررات خشک موجبات توهین خاصی نسبت به فریسیان شده بود. او متوجه 
شــد کــه قلمــرو مذهــب بــه وســیله دیوارهــای بلنــد جدایــی احاطــه شــده اســت و 
دیوارهایــی کــه گویــی بــرای زندگــی روزانــه جلــوه ای مقــدس پیــدا کــرده اســت. و 
او ایــن دیوارهــای جدایــی را فــرو ریخــت. او در برخــورد بــا افــراد ســئوال نکــرد کــه، 
بــه کــدام کیــش و مســلک تعلــق داری؟ بــه چــه کلیســایی وابســته هســتی؟ بلکــه 
قــدرت یــاری دهنــده خــود را بــه نفــع نیازمنــدان بــه کار گرفــت و بــه جــای منــزوی کــردن 
خــود در کنــج عزلــت و نشــان دادن ســیرت آســمانی خــود، صادقانــه بــرای انســانیت 
زحمــت وســختی کشــید. او ایــن اصــل را کــه مذهــب انجیــل مبتنــی بــر ریاضــت 
جســم نمــی باشــد، القــا کــرد. عیســی بــه انســان آموخــت کــه مذهــب پــاک ومقــدس 
صرفــاً بــرای اوقــات معیــن ومناســبت هــای ویــژه ای نمــی باشــد. او در همــه اوقــات 
وموقعیــت هــا دلبســتگی محبــت آمیــزی را بــه افــراد نشــان مــی داد و نــور امیــد بخــش 
تقــوا را بــر ایشــان مــی تابانیــد. همــه اینهــا بــرای فریســیان نوعــی ســرزنش و مالمــت 
محســوب می شــد. محبت او نشــان داد که مذهب، مبتنی بر خودخواهی نبوده 
و زهد بیمار گونه فریســیان نســبت به عالئق شــخصی از تقوای واقعی بســیار دور 
مــی باشــد. و ایــن موضــوع دشــمنی ایشــان را نســبت بــه عیســی بــر مــی انگیخــت تــا 
آنجایــی کــه ســعی کردنــد او را بــه پیــروی از مقرراتشــان مجبــور کننــد. عیســی همــواره 
تــالش کــرد تــا رنــج و درد افــراد را تســکین دهــد. او پــول کمــی داشــت کــه بدهــد، 
اّمــا غالــب اوقــات خــود را از غــذا خــوردن محــروم مــی کــرد تــا کســانی را کــه نیازمنــد 
تــر از خــودش بــه نظــر مــی رســیدند، تســکین دهــد. بــرادران او احســاس کردنــد کــه 
نفــوذ او بــه قــدری زیــاد شــده اســت کــه نفــوذ ایشــان را در میــان مــردم بــی اثــر کــرده 
اســت. او از مهارتــی برخــوردار بــود کــه برادرانــش از آن محــروم بودنــد و یــا خواســتار 
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آن نبودنــد. هنگامــی کــه آنــان بــا نیازمنــدان و افــراد محــروم بــا خشــونت ســخن مــی 
گفتنــد، عیســی آنــان را پیــدا مــی کــرد و ســخنان دلگــرم کننــده ای را بــرای آنــان بیــان 
مــی کــرد. او بــه کســانی کــه نیازمنــد بودنــد، پیالــه ای آب ســرد مــی داد و یــا بــی ســر 
وصدا، غذای خودش را درجلوی ایشــان می گذاشــت وهمانطوری که دردمندان 
را تســکین مــی داد، حقایقــی را کــه تعلیــم داده بــود بــا اعمــال محبــت آمیــز او پیونــد 

مــی خــورد و در حافظــه مــردم نقــش مــی بســت.
تمامــی ایــن اعمــال، بــرادران وی را ناخشــنود مــی کــرد و چــون از عیســی بزرگتــر 
بودنــد، احســاس مــی کردنــد کــه او بایــد تحــت فرمــان ایشــان باشــد. آنــان او را بــه 
برتــری طلبــی متهــم کردنــد و از اینکــه خــود را از معلمــان وکاهنــان و روســای یهــود 
برتــر دانســته بــود، او را مــورد ســرزنش قــرار دادنــد. آنــان غالــب اوقــات او را تهدیــد 
الگــوی  اّمــا او کتــب مقدســه را  تــا او را مرعــوب کننــد،  تــالش نمودنــد  کردنــد و 

خویــش قــرار داد و بــه پیــش رفــت.
عیســی برادرانــش را دوســت داشــت و پیوســته بــا ایشــان بــا محبــت رفتــار مــی 
بــی اعتمــادی بیشــتری را  بــه او حســادت مــی ورزیدنــد و  اّمــا آنــان نســبت  کــرد، 
نســبت بــه او ابــراز مــی کردنــد. آنــان رفتــار او را درک نمــی کردنــد و تضــاد هــای 
بــزرگ خودشــان را بــه عیســی آشــکار مــی کردنــد. او پســر ملکوتــی خــدا بــود. بــا 
ایــن حــال، کودکــی نیازمنــد بــه کمــک بــود. آفریــدگار جهــان، و مالــک زمیــن بــود، 
بــا ایــن حــال فقــر وتنگدســتی در تمــام مراحــل زندگــی او آشــکار بــود. او از عظمــت 
وخصایــِصِ فــردی برخــوردار بــود کــه شــهرت و افتخــارات دنیــوی کامــالً متفــاوت 
بــود و هرگــز بــرای کســب شــهرت و عظمــت مبــارزه نکــرد و حتّــی در پَســت تریــن 
بــرادران او را خشــمگین مــی کــرد.  ایــن مــوارد،  بــود. و  شــرایط، راضــی وخرســند 
آنــان نمــی توانســتند متانــت و بزرگــواری همیشــگی عیســی را در زیــر مشــکالت 
و ناکامــی هــا توجیــه کننــد. آنــان نمــی دانســتند کــه » او بــه خاطــر مــا فقیــر شــده 
اســت تــا کــه مــا : از فقــر او دولتمنــد شــویم « )دوم قرنتیــان ٨ آیــه ۹(. و همانگونــه 
کــه دوســتان ایــوب علــت رنــج و مصیبــت او را درک نکــرده بودنــد، بــه همــان طریــق 

بــرادران عیســی نیــز، راز ماموریــت و رســالت او را درک نمــی کردنــد.
نبــود.  آنــان  بــرادران عیســی او را بدرســتی درک نمــی کردنــد، زیــرا کــه شــبیه 
بــه  کــردن  نــگاه  بــا  آنــان  داشــت.  تفــاوت  آنــان  معیارهــای  بــا  عیســی  معیارهــای 
انســانها، از خــدا رویگــردان شــده بودنــد و قــدرت او را در زندگــی خــود نداشــتند. 
تشــریفات مذهبــی کــه ایشــان بجــا مــی آوردنــد، نمــی توانســت شــخصیت را دگــر 
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گــون کنــد. آنــان، » عشــر نعنــاع، ِشــوید و زیــره را مــی پرداختنــد، اّمــا احــکام مهــم تــر 
شــریعت را کــه همانــا عدالــت و رحمــت و امانــت اســت، را نادیــده مــی گرفتنــد « 
)متــی 23 آیــه 23(. رفتــار عیســی دایمــاً موجــب آزردگــی و عصبانیــت ایشــان مــی 
شــد. عیســی در ایــن جهــان فقــط از یــک چیــز نفــرت داشــت وآن چیــز گنــاه بــود. 
میــان ظاهــر پرســتانی کــه قداســت ظاهــری ایشــان عالقــه بــه گنــاه را از انظــار پنهــان 
می کرد، با شــخصیتی که درآن غیرت برای جالل خدا در درجه اول اهمیت قرار 
داشــت، تفــاوت بســیار آشــکاری وجــود داشــت و بدلیــل اینکــه زندگــی عیســی، 
شــرارت را محکــوم مــی کــرد، او هــم در خانــه وهــم بیــرون از خانــه بــا مخالفــت روبــرو 
مــی شــد. فــداکاری و صداقــت او بــا دیــده حقــارت نگریســته مــی شــد وگذشــت و 

مهربانــی او، تــرس و بُزدلــی خوانــده مــی شــد.
مســیح، طعــم تلــخ ناکامــی هــا را کــه انســانیت بــا آن روبــرو مــی شــود، چشــید. 
بســیاری بــه واســطه تولّــدش در صــدد تحقیــر او برآمدنــد، او حتــی در کودکــی نیــز بــا 
نگاههــای تمســخرآمیز و زمزمــه هــای شــریرانه ایشــان مواجــه شــده بــود. اگــر او بــا نــگاه 
و ســخنانی عجوالنــه پاســخ داده بــود و یــا اگــر در مقابــل برادرانــش مرتکــب کوچکتریــن 
اشــتباه مــی شــد، نمــی توانســت الگــوی کاملــی باشــد و در نتیجــه، در انجــام نقشــه 
نجــات بــا شکســت مواجــه مــی شــد. اگــر او حتــی موجــه بــودن گنــاه را تاییــد مــی کــرد، 
شــیطان پیــروز مــی شــد وجهــان از دســت مــی رفــت. بــه همیــن دلیــل بــود کــه شــیطان 
تمام سعی خود را به کار برد تا او را وسوسه و وادار به گناه کند، اّما او برای تمامی 
وسوســه هــا یــک پاســخ داشــت، » مکتــوب اســت « او بنــدرت تخلــف برادرانــش را 
مــورد ســرزنش قرارمــی داد، اّمــا همــواره بــرای آنــان از کالم خــدا ســخن مــی گفــت. 
غالــب اوقــات، بــه ترســو بــودن متهــم مــی شــد، زیــرا در انجــام اعمــال ناشایســت بــه 
برادرانــش ملحــق نمــی شــد. و پاســخ او بــه ایشــان ایــن بــود. » تــرس خداونــد حکمــت 

اســت و از بــدی اجتنــاب نمــودن، فطانــت مــی باشــد « )ایــوب 2٨ آیــه 2٨(.
بــا او بودنــد، زیــرا در حضــور وی آرامــش مــی  بســیاری خواســتار مصاحبــت 
یافتنــد، اّمــا بســیاری نیــز از او دوری جســتند، زیــرا بــه واســطه زندگــی بــی عیــب و 
نقــص عیســی، مــورد ســرزنش قــرار مــی گرفتنــد. دوســتان جــوان او اصــرار داشــتند 
کــه او نیــز همــان کاری را انجــام دهــد کــه ایشــان انجــام مــی دادنــد. عیســی ســرزنده 
و بــا نشــاط بــود وآنــان از محضــر او محظــوظ و بهــره منــد بــوده و از توصیــه هــای 
او اســتقبال مــی کردنــد؛ اّمــا در مقابــل وســواس و دقیــق بــودن او ناشــکیبا بودنــد 
و او را تنــگ نظــر و غیــر قابــل انعطــاف مــی نامیدنــد. عیســی در پاســخ ایشــان مــی 
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گفــت، » مکتــوب اســت «، » مــرد جــوان چگونــه مــی توانــد زندگــی خــود را پــاک 
نگاه دارد؟ به وسیله خواندن کالم و اطاعت از دستورات آن! «، » کالم تو را در 
دل خــود حفــظ مــی کنــم و بــه خاطــر مــی ســپارم تــا مبــادا نســبت بــه تــو گنــاه ورزم! « 

)مزامیــر 11۹ آیــات ۹ و 11(.
اکثــر اوقــات از او ســئوال مــی شــد، چــرا عالقمنــد هســتی کــه تــک باشــی و از 
همــه مــا بســیار متفــاوت؟ و او مــی گفــت، » مکتــوب اســت «. » خوشــا بحــال 
آنــان کــه در زندگــی، پــاک وکامــل هســتند و مطابــق دســتورات خداونــد رفتــار مــی 
کنند. خوشــا بحال کســانی که احکام خداوند را به جا می آورند، از صمیم قلب 
او را اطاعــت مــی کننــد و بــه راه هــای کــج نمــی رونــد، بلکــه در راه هایــی گام بــر مــی 

دارنــد کــه خــدا نشــان داده اســت « )مزامیــر بــاب 11۹آیــات 1 تــا 3(.
هنگامــی کــه از وی ســئوال مــی شــد کــه چــرا در بــزم و ســرور جوانــان ناصــره 
شــرکت نمــی کنــد، پاســخ مــی داد، مکتــوب اســت، » بیــش از هــر چیــز دیگــر، از 
پیــروی احــکام تــو لــذت مــی بــرم! در کالم تــو تفکــر خواهــم کــرد و دســتوراتت را بــه 
خاطــر خواهــم ســپرد و از قوانیــن تــو لــذت مــی بــرم وآنهــا را فرامــوش نخواهــم کــرد « 

)مزامیــر 11۹ آیــات 1۴ تــا 16(.
اوقــات  غالــب  و  کــرد  نمــی  رقابــت  خویــش  حقــوق  کســب  بــرای  عیســی 
کارهایــش بــی خــود و بــی جهــت ســخت مــی شــد زیــرا مشــتاق بــود و گالیــه ای 
نداشــت. بــا ایــن وجــود، هرگــز شکســت نمــی خــورد و دلســرد نمــی شــد. بلکــه بــا 
رضامنــدی وگام برداشــتن در طریــق خداونــد بــر تمامــی ایــن مشــکالت پیــروز شــد. 
هنگامــی کــه مــورد خشــونت قــرار مــی گرفــت در فکــر انتقــام نبــود بلکــه بــا صبــر 

مــی کــرد. وشــکیبایی اهانــت دیگــران را تحمــل 
بارهــا و بارهــا از عیســی ســئوا ل شــد کــه، چــرا در مقابــل چنیــن ســوء اســتفاده 
داد،  پاســخ  او  نهــی؟  مــی  گــردن  برادرانــت،  ســوی  از  حتــی  ای،  شــریرانه  هــای 
مکتــوب اســت کــه، » پســرم، چیزهایــی را کــه بــه تــو آموختــه ام هرگــز فرامــوش نکــن. 
اگــر مــی خواهــی زندگــی خــوب و طوالنــی داشــته باشــی، بدقــت از دســتورات مــن 
پیــروی کــن. محبــت و راســتی را هرگــز فرامــوش نکــن بلکــه آنهــا را بــر گردنــت بیاویــز 
و بــر صفحــه دلــت بنویــس. اگــر چنیــن کنــی هــم خــدا از تــو راضــی خواهــد بــود و 

هــم انســان « )امثــال 3 آیــات 1 تــا ۴(.
از همــان موقعــی کــه والدیــن عیســی او را در معبــد یافتنــد، رفتــار او بــرای ایشــان 
عجیــب و اســرارآمیز بــود. او بــا ایشــان مجادلــه نمــی کــرد و رفتــار او همــواره بــرای 
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دیگــران الگــو بــود. او هماننــد فــردی برگزیــده بــه نظــر مــی رســید. شــادترین لحظــات 
زندگــی او زمانــی بــود کــه بــا طبیعــت و خداونــد خلــوت مــی کــرد. و هــر موقــع کــه 
فرصــت مــی کــرد و از کار ســخت روزانــه خالصــی مــی یافــت، بــه صحــرا مــی رفــت و 
در میان درّه های سر سبز به تفکر می پرداخت و در کوهپایه ها و یا در میان انبوه 
درختان جنگل به همدلی و مصاحبت با خداوند مشــغول می شــد. صبحگاهان، 
اغلــب بــه گوشــه ای دنــج وخلــوت پنــاه مــی بــرد و بــه تفکــر و مطالعــه کتــب مقدســه 
و راز و نیــاز مشــغول مــی شــد. ســپس بــه خانــه بــاز مــی گشــت تــا وظایــف خویــش را 

انجــام دهــد و سرمشــق خوبــی بــرای تحّمــل ســختی هــا باشــد.
زندگــی مســیح حاکــی از احتــرام و محبــت وی بــه مــادرش بــود. مریــم در درون 
خــود بــاور داشــت کــه کــودک مقدســی کــه از او تولــد یافــت، همــان مســیح موعــود 
بــود بــا ایــن وجــود، جــرأت نمــی کــرد کــه ایمــان خویــش را ابــراز کنــد. سرتاســر زندگــی 
مســیح در این جهان، مادرش شــریک رنجهای او بود ومشــکالتی را که در کودکی 
وجوانــی عیســی بــر وی واقــع شــده بــود، بــا انــدوه شــاهد بــود. بــا پشــتیبانی از رفتــار 
درســت عیســی، خــود مریــم در وضعیــت مشــکلی قــرار گرفتــه بــود. او بــه افــراد 
خانــواده بــه دیــده احتــرام مــی نگریســت ومحبــت ومراقبــت مادرانــه را در شــکل 
گیــری شــخصیت فرزنــدان امــری حیاتــی مــی دانســت. پســران و دختــران یوســف 
ایــن را مــی دانســتند و بــا خواســته هــای خــود نســبت بــه دلواپســی او، تــالش مــی 

کردنــد تــا اعمــال عیســی را مطابــق بــا معیارهــای خودشــان، تصحیــح کننــد.
مریــم اکثــراً بــا عیســی در کشــمکش بــود و از او مــی خواســت کــه خــود را بــا 
اعمــال و تعالیــم معلمــان یهــود ســازگار کنــد. اّمــا عیســی نمــی توانســت متقاعــد 
شــود کــه از عــادات خــود، یعنــی تفکــر در اعمــال خــدا وتــالش بــرای تســکین رنجهــای 
کــه کاهنــان و  بــردارد. هنگامــی  بســته، دســت  زبــان  ویــا حتــی حیوانــات  انســان 
معلمــان بــرای کنتــرل عیســی خواســتار کمــک بــه مریــم مــی شــدند، او بــه شــدت 
جهــت  را  مقدســه  کتــب  عبــارات  عیســی  کــه  هنگامــی  لیکــن  شــد،  مــی  آشــفته 
بــاز  بــه قلــب او  بیــان مــی کــرد، آرامــش  بــرای مریــم  بــر اعمالــش،  صحــه گــذاردن 
مــی گشــت. بعضــی اوقــات، مریــم میــان عیســی و برادرانــش کــه بــاور نداشــتند 
او فرســتاده خداســت، دچارتردیــد ودودلــی مــی شــد. اّمــا شــواهد بســیاری وجــود 
داشــت کــه ماهیــت الهــی عیســی را تاییــد و تصدیــق مــی کــرد. مریــم فــداکاری و 
از خــود گذشــتگی عیســی را بــرای خوبــی دیگــران مشــاهده مــی کــرد. حضــور او 
موجــب پاکــی وســالمتی فضــای خانــه مــی شــد و زندگــی او بــر مبانــی جامعــه تأثیــر 
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حیــات بخشــی داشــت. او در میــان افــراد بــی قیــد، گســتاخ، بــی ادب و در میــان 
بــی انصــاف، اســراف کننــدگان ال ابالــی، ســامریان ناصالــح، ســربازان  باجگیــران 
مشــرک، دهقانــان خشــن وجمعیــت هــای مختلــف، پــاک و بــی گنــاه، رفتــار کــرد.

او هنگامــی کــه افــراد را در زیــر بــار ســنگین مشــکالت مــی دیــد، بــا آنــان از کالم 
تســلی و همــدردی ســخن مــی گفــت و بــا مشــکالت ایشــان همــدردی مــی کــرد. 
عیســی، دروســی را کــه در بــاره محبــت، مهربانــی ونیکویــی خــدا آموختــه بــود، بــرای 
ایشــان تکــرار مــی کــرد. او بــه همــگان آموخــت تــا بــه بگونــه ای بــه خــود بنگرنــد چنانکــه 
موهبــت هــای خــدادادی ارزشــمندی از اســتعدادها بــه ایشــان عطــا گردیــده کــه اگــر 
بطــور صحیــح بــکار گرفتــه شــوند، گنــج هــای ابــدی را بــرای ایشــان تضمیــن خواهــد 
کــرد. او تمامــی علــف هــای هــرز بطالــت را از زندگــی وجیــن کــرده و بیــرون مــی کشــید 
و بــا ســر مشــق قــراردادن خــود، تعلیــم مــی داد کــه هــر لحظــه ای از زمــان سرشــار از 
ثمــرات جاودانــی اســت کــه مــی بایســتی بــه عنــوان یــک گنجینــه ارزشــمند گرامــی 
داشــته شــود و برای اهداف مقدس مورد اســتفاده قرار گیرد. عیســی هیچ انســانی 
را بــی ارزش و بــال اســتفاده در نظــر نگرفــت بلکــه تــالش کــرد تــا عــالج نجــات را بــرای 
همــه افــراد بــه کار گیــرد. و هــر گاه کــه خــود را در مصاحبــت بــا دیگــران مــی یافــت، 
تــا در شــرایط  تــالش کــرد  او  مــی کــرد.  بیــان  بــا اوضــاع وشــرایط  درســی متناســب 
ســخت و نــا امیــد کننــده، امیــد را در دل افــراد زنــده کنــد و بــه ایشــان اطمینــان دهــد 
کــه آنــان نیــز مــی تواننــد بــه افــرادی پــاک و منــزه ُمبــدل شــده و بــه شــخصیتی دســت 
یابنــد کــه آنــان را بــه عنــوان فرزنــدان خــدا آشــکار کنــد. عیســی اکثــر اوقــات افــرادی را 
مــی دیــد کــه تحــت کنتــرل شــیطان قــرار گرفتــه بودنــد و قــدرت رهــا شــدن از دام او 
را نداشــتند. او بــا چنیــن افــرادی کــه نــا امیــد، بیمــار، وسوســه شــده و ســقوط کــرده 
بودنــد، بــا کالمــی تــوام بــا ترحــم و دلســوزی ســخن مــی گفــت، کالمــی کــه مــورد نیــاز 
بــود و مــی توانســت فهمیــده شــود. او افــراد دیگــری را مالقــات کــرد کــه دســت در 
دســت یکدیگــر داشــته و بــا دشــمن جانهــا در ســتیز بودنــد. عیســی چنیــن افــرادی را 
تشــویق بــه اســتقامت مــی کــرد و آنــان را آســوده خاطــر مــی ســاخت کــه کامیــاب و 
مظفــر خواهنــد شــد، چــرا کــه فرشــتگان خــدا از آنــان جانبــداری نمــوده و بــه ایشــان 
پیــروزی اعطــا مــی کردنــد. آنانــی را کــه او بدیــن گونــه مددرســانی مــی نمــود، متقاعــد 
مــی شــدند کــه کســی وجــود دارد کــه مــی تواننــد بطــور کامــل بــه او اعتمــاد کننــد واو 
کــه بــا همــدردی بــه اســرار ایشــان گــوش فــرا مــی داد بــا وفــا داریــراز ایشــان را در ســینه 

دلســوز خــود دفــن و هرگــز پــرده دری نمــی نمــود.
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عیســی نــه تنهــا شــفا دهنــده جســم، بلکــه شــفا دهنــده روح هــم بــود. رنــج و 
درد افــراد در هــر شــرایطی توجــه وی را جلــب مــی کــرد و او بــا عالقمنــدی باعــث 
آرام  مرهمــی  او همچــون  مهربانانــه  ســخنان  زیــرا  شــد  مــی  رنجدیــدگان  تســکین 
بخــش بــود. هیچکــس نمــی توانســت بگویــد کــه او معجــزه ای را جــز بــرای خوبــی 
دیگــران انجــام داده باشــد. قــدرت شــفا بخــش محبــت از او خــارج مــی شــد و بــه 
مریضــان و رنجدیــدگان مــی رســید. بدیــن ترتیــب عیســی آرام وبــی ســر وصــدا، 
درســت از همــان ابتــدای کودکــی، بــه مــردم کمــک مــی کــرد و بــه همیــن دلیــل بــود 
بــه  بــا خوشــحالی  بســیاری  او هویــدا شــد،  اینکــه خدمــت همگانــی  از  پــس  کــه 

ســخنانش گــوش فــرا مــی دادنــد.
بــا ایــن وجــود، عیســی در دوران کودکــی، نوجوانــی وجوانــی، بــه تنهایــی گام 
بــر مــی داشــت. او بــا پاکــی وصداقــت، » بــه تنهایــی انگورهــا را لــه مــی نمــود هیــچ 
کــس از مــردم بــه او کمــک نمــی کــرد « ]بــر گرفتــه شــده از اشــعیا 63 آیــه 3[. او 
بــار ســنگین وهولنــاک مســئولیت نجــات انســان را بــر دوش گرفــت. عیســی مــی 
دانســت کــه اگــر در مبانــی و اهــداف بشــری تغییــری جــدی و قاطــع صــورت نگیــرد، 
همــه از دســت رفتــه و هــالک خواهنــد شــد و بــار ســنگین چنیــن مســئولیتی بــر 
دوش او گذاشــته شــده بــود وهیــچ کــس نمــی توانســت ســنگینی بــاری را کــه بــر 
دوش او گذاشــته شــده بــود را درک کنــد. او بــا تمرکــز بــر روی چنیــن هدفــی و بــرای 

تبدیــل شــدن بــه نــور جهــان، زندگــی خــود را طراحــی نمــود.
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10
» ندایی در بیابان «
 ]این فصل بر اساس لوقا 1: 5-23، 5٧-٨0؛ 3: 1٨-1؛ متی 3: 12-1؛

مرقس 1: 1-٨ تدوین گردیده است[

از میــان اســرائیلیان مومــن کــه مدتهــا بــرای آمــدن مســیح موعــود انتظــار کشــیده 
بودنــد، پیــش در آمــد، منــادی و پیــش قــراول مســیح، از راه رســید. زکریــا، کاهــن 
ســالخورده و همســرش الیصابــات، » هــر دو در حضورخــدا صالــح بودنــد « و در 
زندگــی آرام و مقــدس ایشــان، نــور حقیقــت چــون ســتاره ای درآن روزهــای تاریــک 
شــده از شــرارت، مــی درخشــید. و بــه ایــن زوج پارســا، فرزنــدی وعــده داده شــده 

بــود کــه بایــد، » پیــش روی خداونــد خرامیــده و راه او را مّهیــا ســازد «.
زکریــا در »کوهپایــه هــای یهودیــه « ســاکن بــود اّمــا بــرای خدمــت کهانــت بــه 
مــدت یــک هفتــه بــه اورشــلیم رفتــه بــود. کاهنــان از هــر طایفــه ملــزم بودنــد تــا ایــن 
خدمــت را ســالی دوبــار بطــور قرعــه انجــام دهنــد. » و چــون نوبــت خدمــت روزانــه 
در معبــد بــزرگ بــه گــروه زکریــا رســید، او بــه عنــوان کاهــن مشــغول انجــام وظایــف 
خــود شــد. طبــق رســوم کاهنــان قرعــه بــه نــام او درآمــد کــه بــه داخــل جایــگاه مقــّدس 
در معبــد بــزرگ وارد شــود و بُخــور بســوزاند «. زکریــا در مقابــل مذبــح طالیــی در 
مــکان مقــدِس معبــد ایســتاده بــود. دوِد بُخــور بــه همــراه دعاهــای اســرائیلیان بــه 
حضورخداونــد بــه بــاال مــی رفــت کــه نــاگاه از حضــور فرشــته خداونــد آگاه شــد، 
» فرشــته خداوند، در ســمت راســت مذبح بخور ایســتاده بود «. ایســتادن فرشــته 
در آنجــا، نشــانه لطــف ومرحمــت بــود، اّمــا زکریــا متوجــه ایــن موضــوع نشــد. او ســال 

97, 98

DA FA Body.indd   89 9/17/18   11:53 AM



۹0  | آرزوی اعصار

هــا بــرای آمــدن منجــی دعــا کــرده بــود، اکنــون خداونــد فرشــته ای را فرســتاده بــود تــا 
اعــالم کنــد کــه ایــن دعاهــا در ُشــرف مســتجاب شــدن اســت، اّمــا رحمــت خداونــد 
بــرای زکریــا آنقــدر عظیــم بــه نظــر مــی رســید کــه بــاور آن بــرای او مشــکل بــود. زکریــا 

بــا دیــدن فرشــته بهــت زده شــد و تــرس وجــودش را فراگرفــت.
اّمــا بــا وعــده ای مســرت بخــش مواجــه شــد، فرشــته بــه او گفــت، » ای زکریــا، 
متــرس! دعــای تــو مســتجاب شــده اســت. همســرت الیزابــت ]الیصابــات[ بــرای تــو 
پســری خواهد زائید که نامش را باید یحیی بگذاری. تو سرشــار از شــادی و خوشــی 
خواهی شد، و بسیاری نیز از میالد او شادمان خواهند گردید، زیرا در نظر خداوند 
بــزرگ خواهــد بــود. یحیــی نبایــد هرگــز بــه شــراب یــا دیگــر ُمســکرات لــب زنــد. حتــی از 
شــکم مــادر، پــر از روح القــدس خواهــد بــود، و بســیاری از قــوم اســرائیل را بــه ســوی 
خداونــد، خــدای ایشــان بــاز خواهــد گردانیــد. او بــه روح و قــدرت الیــاس، پیشــاپیش 
خداوند خواهد آمد تا دل پدران را به سوی فرزندان، و عاصیان را به سوی حکمت 
پارســایان بگردانــد، تــا قومــی آمــاده بــرای خداونــد فراهــم ســازد. » زکریــا از فرشــته 

پرســید: ایــن را از کجــا بدانــم؟ مــن مــردی پیــرم و همســرم نیــز ســالخورده اســت «.
زکریــا بــه خوبــی مــی دانســت کــه چگونــه بــه ابراهیــم در ســن پیــری، فرزنــدی 
عطــا شــده بــود، چــون کــه او بــه امیــن بــودِن وعــده دهنــده ایمــان داشــت ولــی بــرای 
لحظــه ای، کاهــن پیــر و ســالخورده، افــکارش را بــه ضعــف هــای انســانی معطــوف 
و فرامــوش مــی کنــد کــه آنچــه را کــه خــدا وعــده مــی دهــد، قــادر بــه انجــام آن نیــز 
مــی باشــد. چــه تفــاوت عظیمــی میــان بــی ایمانــی زکریــا بــا ایمــان کودکانــه و دلپذیــر 
بــود، » کنیــز  بــه پیــام عالــی فرشــته گفتــه  مریــم، باکــره اهــل ناصــره کــه در پاســخ 

خداوندم.آنچــه در بــاره مــن گفتــی، بشــود « وجــود دارد، )لوقــا 1 آیــه 3٨(.
تولــد فرزنــدی بــرای زکریــا، هماننــد تولــد فرزنــد ابراهیــم و فرزنــد مریــم، هدفــی 
بــود تــا حقیقــت عالــی و روحانــی را تعلیــم دهــد. حقیقتــی کــه بــه کنــدی یــاد مــی 
بــا تــالش خودمــان نمــی توانیــم کار  بــه ســرعت فرامــوش مــی کنیــم. مــا  گیریــم و 
نیکویــی انجــام دهیــم، اّمــا آن چیــزی را کــه قــادر بــه انجــام آن نیســتیم، بــا قــدرت خــدا 
و بــه وســیله افــرادی مومــن ومطیــع انجــام خواهــد شــد. بــه واســطه ایمــان بــود کــه 
فرزنــد وعــده، عطــا گردیــد. بــه واســطه ایمــان اســت کــه زندگــی روحانــی پدیــد مــی 

آیــد و مــا را قــادر مــی ســازد تــا اعمــال عدالــت و پارســایی انجــام دهیــم.
فرشــته در پاســخ بــه ســئوال زکریــا، گفــت، » مــن جبرائیلــم کــه در حضــور خــدا 
مــی ایســتم. اکنــون فرســتاده شــده ام تــا بــا تــو ســخن گویــم وایــن بشــارت را بــه تــو 
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رســانم «. پانصــد ســال پیــش از ایــن، جبرائیــل دوره پیامبــران را کــه تــا زمــان ظهــور 
مســیح ادامــه مــی یافــت، بــه دانیــال آشــکار کــرده بــود. اطــالع از ایــن کــه، پایــان ایــن 
دوره نزدیــک مــی شــد، زکریــا را ترغیــب کــرده بــود تــا بــرای ظهــور مســیح دعــا کنــد. 
اکنــون، همــان پیــام آور کــه نبــوت بــه وســیله او داده شــده بــود، آمــده بــود تــا محقــق 

گردیــدن آن را اعــالم کنــد.
فرشــته در پاســخ بــه ســوال زکریــا گفــت: » مــن جبرائیــل هســتم کــه در حضــور 
تــو  بــه  ایــن مــژده را  تــو صحبــت کنــم و  بــا  تــا  خــدا می ایســتم و فرســتاده شــده ام 
برســانم «. پانصــد ســال پیــش تــر، جبرائیــل ایــن دوره زمانــی را کــه بــه آمــدن مســیح 
تعمیــم داده مــی شــد را نشــان داده بــود. دانســتن ایــن موضــوع کــه پایــان ایــن دوره 
نزدیــک اســت قلــب زکریــا را بــه دعــا بمنظــور ظهــور مســیح بــه تپــش در آورد. اینــک 
از طریــق همــان پیــام آوری نبــوت داده شــده بــود، محقــق شــدن آن اعــالم گردیــد.

کالم فرشــته کــه گفــت، » مــن جبرائیــل هســتم کــه در حضــور خــدا مــی ایســتم 
بــارگاه هــای آســمانی دارد. او  «، نشــان مــی دهــد کــه او جایگاهــی متعالــی در 
هنگامــی کــه بــا پیامــی بــه نــزد دانیــال آمــد، گفــت، » در ایــن چیزهــا هیچکــس بــا مــن 
نیســت بغیــر از ســرور شــما ]مســیح[ کــه مــرا یــاری مــی رســاند « )دانیــال10: 21(. 
منجــی در کتــاب مکاشــفه از جبرئیــل ســخن مــی گویــد، آنجــا کــه مــی فرمایــد، » 
مکاشــفه عیســی مســیح کــه خــدا بــه او داد تــا امــوری را کــه مــی بایــد زود واقــع شــود، 
بــر غالمــان خــود ظاهــر ســازد و بــه وســیله فرشــته خــود فرســتاده، آن را ظاهــر نمــود 
و بــر غــالم خــود یوحنــا « )مکاشــفه 1 آیــه 1(. فرشــته بــه یوحنــا گفــت، » زیــرا کــه 
هــم خدمــت بــا تــو هســتم و بــا انبیــاء یعنــی برادرانــت « )مکاشــفه 22 آیــه ۹(. چــه 
فکــر عالــی وشــگفت انگیــزی! - فرشــته ای کــه از نظــر مقــام و شــهرت بــه پســر خــدا 
نزدیــک تریــن اســت، همــان کســی اســت کــه مأموریــت یافــت تــا نقشــه نجــات خــدا 

را بــرای انســان گناهــکار اعــالم کنــد.
زکریا در مقابل سخنان فرشته شک و تردید نشان داده بود و به همین خاطر 
تــا زمانــی کــه وعــده بــه انجــام مــی رســید، نمــی بایســتی ســخن مــی گفــت. بنابرایــن 
فرشــته به او گفت، » اینک الل خواهی شــد و تا روز وقوع این امر، یارای ســخن 
گفتــن نخواهــی داشــت، زیــرا ســخنان مــرا کــه در زمــان مقــرر بــه حقیقــت خواهــد 
پیوســت، بــاور نکــردی «. وظیفــه کاهــن ایــن بــود کــه بــرای آمــرزش گناهــان قــوم 
وآمــدن مســیح دعــا کنــد، اّمــا هنگامــی کــه زکریــا ســعی نمــود ایــن وظیفــه را انجــام 

دهــد، نتوانســت حتــی کلمــه ای بــر زبــان آورد.
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تــا قــوم را برکــت دهــد، » بــه  هنگامــی کــه زکریــا از مــکان قــدس خــارج شــد 
ســوی ایشــان اشــاره کــرد و ســاکت مانــد «. آنــان مــدت زیــادی در انتظــار او مانــده 
اّمــا  باشــد.  او را گرفتــه  اینکــه مبــادا کیفــر خداونــد گریبــان  از  بودنــد و ترســیدند 
هنگامــی کــه از مــکان قــدس خــارج شــد، نــور جــالل خداونــد در ســیمای او مــی 
درخشــید، پــس » فهمیدنــد کــه در قــدس رویایــی دیــده اســت « و زکریــا آنچــه را کــه 
دیــده وشــنیده بــود بــا ایمــاء واشــاره بــه ایشــان فهمانــد و» چــون ایــام خدمــت او بــه 

اتمــام رســید بــه خانــه خــود بازگشــت «.
کمــی بعــد از تولــد کودکــی کــه وعــده او داده شــده بــود، زبــان زکریــا گشــوده 
شــد و » ســخن گفتــه وخداونــد را متبــارک خوانــد « و تــرس بــر تمامــی همســایگان 
ایشــان مســتولی گشــت و جمیــع ایــن وقایــع در سراســر کوهســتان یهودیــه شــهرت 
یافــت و هــر کــه شــنید در خاطــر خــود تفکــر نمــوده وگفــت ایــن چــه نــوع طفلــی 
خواهــد بــود! تمامــی ایــن امــور بــه جهــت جلــب توجــه مــردم بــه آمــدن مســیح واقــع 
بــر  القــدس  روح  ســاخت.  مــی  مهیــا  را  او  بایســتی طریــق  مــی  یحیــی  کــه  شــد، 
زکریــا قــرار گرفــت و او بــا ایــن ســخنان زیبــا، رســالت فرزنــد خویــش را پیشــگوئی 
نمــود: » و تــو، ای فرزنــد، نبــِی خــدای متعــال نامیــده خواهــی شــد، زیــرا جلــوی 
خبــر  او  قــوم  بــه  و  ســازی  آمــاده  را  او  راه  تــا  رفــت  خواهــی  خداونــد  قدمهــای 
دهیــد کــه بــا آمــرزش گناهانشــان رســتگار می شــوند زیــرا از رحمــت و دلســوزی 
خــدای ماســت کــه خورشــید صبحگاهــی از آســمان بــر مــا طلــوع خواهــد کــرد تــا 
بــر کســانی کــه در تاریکــی و در ســایة مــرگ بــه ســر می برنــد بتابــد و قدمهــای مــا 
بــزرگ می شــد و در روح  اّمــا طفــل  بــه راه صلــح و ســالمتی هدایــت فرمایــد  را 
قــوی می گشــت و تــا روزی کــه علنــاً بــه قــوم اســرائیل ظاهــر شــد در بیابــان بــه ســر 
نخواهــد  ُمســکری  و شــراب  بــود  بــزرگ خواهــد  در حضــور خداونــد  می بــرد «، 
نوشــید و از شــکم مــادر خــود پــراز روح القــدس خواهــد بــود. خداونــد فرزنــد زکریــا 
را بــرای انجــام رســالتی بــزرگ فــرا خوانــده بــود و بــرای انجــام ایــن رســالت، او مــی 
بایســتی از همراهــی وکمــک خــدا برخــوردار شــود و اگــر بــه تعالیــم فرشــته توجــه 

مــی کــرد، روح خــدا بــا او همراهــی مــی کــرد.
یحیی می بایســتی بعنوان پیامبر خدا، مردم را به ســوی نور حقیقت خداوند 
رهبری می کرد و افکار مردم را در مسیر تازه ای هدایت می کرد. او می بایستی 
آنــان را بــا احــکام مقــدس خداونــد تحــت تأثیــر قــرار دهــد و نیــاز بــه عدالــت کامــل 
خــدا را بــه ایشــان خاطــر نشــان کنــد. چنیــن پیــام آوری بایــد پــاک وطاهــر باشــد. او 
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بایــد معبــدی بــرای ســاکن شــدن روح القــدس باشــد و بــرای اتمــام رســالت خویــش، 
بایــد از جســم و ذهــن و روحــی ســالم و قدرتمنــد بــر خــوردار باشــد. بنابرایــن الزم 
بــود کــه امیــال وشــهوات جســم را مهــار کنــد. او هــم چنیــن بــرای اینکــه بتوانــد در 
میــان مــردم و در مقابلــه بــا مشــکالت وشــرایط ســخت، چــون صخــره هــا وکوههــا ی 

صحــرا مقــاوم واســتوار بایســتد، بایــد کلیــه قــوای خــود را کنتــرل و مهــار کنــد.
در زمــان یحیــی تعمیــد دهنــده، حــرص و طمــع بــرای مــال انــدوزی و عالقــه بــه 
تجمــالت و تظاهــر در همــه جــا رایــج بــود. لــذات شــهوانی، جشــن و میگســاری 
ادراکات  کــردن  فلــج  و  انحطــاط اخالقــی  و  بیمــاری هــای جســمی  بــروز  باعــث 
بایســتی  مــی  یحیــی  شــد.  مــی  گنــاه  بــه  نســبت  حساســیت  وکاهــش  معنــوی 
بعنــوان اصــالح گــر قیــام کنــد. او بایــد بــا پرهیــزکاری و امســاک و ســاده پوشــی 
خــود، اســراف و افــراط دوران خویــش را مــورد نکوهــش قــرار دهــد و بــه همیــن 
دلیــل، دســتوراتی کــه از ســوی فرشــته خداونــد بــه والدیــن یحیــی داده شــد، درس 

اعتــدال و میانــه روی بــود.
شــخصیت افــراد، درکودکــی و نوجوانــی بیشــتر از هــر زمانــی تأثیــر پذیــر مــی 
باشــد، قــدرِت مهــار نفــس مــی بایســتی درآن هنــگام آموختــه شــود. رفتــار خانــواده 
و اطرافیــان چنــان تأثیــری بــر روی زندگــی فــرد مــی گــذارد کــه در سرتاســر زندگــی وی 
ادامــه خواهــد داشــت. عاداتــی کــه در ســالهای اولیــه کودکــی کســب مــی شــوند، 
بیشــتر از هرنــوع اســتعداد طبیعــی، مــی تواننــد در پیــروزی یــا شکســت فــرد در نبــرد 
زندگــی تعییــن کننــده باشــند. ایــام جوانــی ماننــد ایــام پاشــیدن بــذر مــی باشــد و 
بــذری کــه در جوانــی مــی کاریــم، تعییــن کننــده محصولــی اســت کــه در ایــن زندگــی 

یــا زندگــی آینــده برداشــت مــی کنیــم.
و  را آشــتی دهــد  پــدران و فرزنــدان  تــا  بایســتی، »  مــی  نبــی،  یحیــی در مقــام 
سرکشــان را بــه راه نیــکان آورد و مردمانــی مســتعد بــرای خداونــد آمــاده ســازد «. 
برای آماده ســاختن راه، برای ظهور اولیه مســیح، یحیی نماینده کســانی بود که می 
بایســتی قومــی آمــاده بــرای ظهــور دو بــاره خداونــد فراهــم کننــد. دنیــا تســلیم بــی بنــد 
و بــاری و عنــان گســیختگی اســت. انحرافــات و دروغ همــه جــا را فــرا گرفتــه اســت. 
دامهــای شــیطان بــرای هالکــت انســان چندیــن برابــر شــده اســت. کســانی کــه در 
تــرس از خداونــد، طالــب قدوســیت مــی باشــند، بایــد درس اعتــدال و خویشــتن 
داری را یــاد بگیرنــد. امیــال و شــهوات بایــد تحــت کنتــرل قــوای عالــی اندیشــه درآورده 
شــوند. این گونه خویشــتن داری و انضباط شــخصی برای تقویت روحی و بصیرت 
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معنــوی ضــروری بــوده و مــا را قــادر خواهــد ســاخت تــا حقایــق مقــدس کالم خــدا را 
درک کــرده و بــه آن عمــل نمائیــم. بــه همیــن دلیــل، اعتــدال و خویشــتن داری در کار 
مهیا سازی برای رجعت ثانی مسیح، نقش مهمی را به خود اختصاص می دهد.

پســر زکریــا، طبیعتــاً مــی بایســتی بــرای کهانــت تعلیــم مــی دیــد، اّمــا آمــوزش 
مربــوط بــه مــدارس الهیــات یهــودی، او را بــرای کاری کــه مــی بایســتی انجــام مــی 
تــا  نفرســتاد  الهیــات  نــزد معلمیــن  بــه  را  او  نمــی ســاخت. خداونــد  داد شایســته 
چگونگــی تفســیر کتــب مقدســه را بیامــوزد. او، یحیــی را بــه بیابــان فــرا خوانــد تــا کــه 

از طبیعــت و خــدای آفریننــده طبیعــت تعلیــم گیــرد.
محل ســکونت یحیی، منطقه ای خالی از ســکنه، در میان تپه های خشــک و 
بی آب و علف، درّه های تنگ و غارهای سنگی بود. اّما این انتخاب خود یحیی 
بــود کــه از تجمــالت و لــذات دنیــوی صــرف نظــر کنــد و در شــرایط ســخت بیابــان 
زندگــی کنــد. ایــن محیــط بــرای عــادت کــردن بــه ســادگی و انــکار نفــس مناســب بــود. 
او در ایــن محیــط و بــه دور از هیاهــوی دنیــا مــی توانســت درســهایی را از طبیعــت، 
کتــب مقدســه و مشــیت الهــی بیامــوزد. ســخنان فرشــته بــه زکریــا یــا غالــب اوقــات 
ابتــدای  بــود. از همــان  بــرای وی تکــرار شــده  تــرس یحیــی  از ســوی والدیــن خــدا 
کودکی، رسالت یحیی در نظر وی بود و او این مأموریت مقدس را پذیرفته بود. 
بــرای او عزلــت در بیابــان، گریــزی خوشــایند از جامعــه ای بــود کــه درآن ســوء ظــن، 
بــی اعتقــادی و فســاد تقریبــاً همــه جــا شــایع شــده بــود. او بــرای مقابلــه بــا وسوســه 
هــای شــیطان بــه قــدرت خــودش اعتمــاد نکــرد و خــود را از تمــاس مــداوم بــا گنــاه 

عقــب کشــید کــه مبــادا، حساســیت خــود را در مقابــل گنــاه از دســت بدهــد.
او بــه عنــوان یــک ناصــری، از ابتــدای کودکــی، خــود را وقــف خــدا کــرد و تصمیــم 
گرفــت کــه پــاک و مقــدس زندگــی کنــد. لبــاس او، ماننــد انبیــای قدیــم، جامــه ای از 
پشــم شــتر وکمربندی از چرم بود. خوراک وی » از ملخ وعســل وحشــی « بود که 
در بیابان یافت می شــد و ازآب پاکی که از تپه ها ســرازیر می شــد، می نوشــید.

اّمــا زندگــی یحیــی در رکــود و بیهودگــی، در ریاضــت و انــزوای خــود پســندانه 
ســپری نشــد. هــر ازگاهــی بــه میــان مــردم مــی رفــت و بــا ایشــان معاشــرت مــی کــرد و 
بــا عالقمنــدی اتفاقاتــی را کــه در ایــن جهــان بــه وقــوع مــی پیوســت، دنبــال مــی کــرد. 
او از خلــوت آرام بیابــان، آشــکار شــدن حــوادث را تعقیــب مــی کــرد و بــا ذهنــی 
کــه بــه وســیله روح القــدس روشــن شــده بــود، خصوصیــات انســان را مطالعــه مــی 
کــرد تــا درک کنــد کــه چگونــه مــی توانــد پیــام الهــی را بــه قلبهــای ایشــان برســاند. بــار 
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ســنگین ایــن رســالت بــر دوش وی قرارگرفتــه بــود و در عزلــت بیابــان بــا تفکــر و دعــا، 
خــود را بــرای انجــام وظیفــه ای کــه بــه وی محــول شــده بــود، آمــاده مــی کــرد. 

یحیــی اگــر چــه در بیابــان زندگــی مــی کــرد، اّمــا از وسوســه هــای شــیطان در 
امــان نبــود. او تــا حــد ممکــن، تمــام راههــای نفــوذ شــیطان را بســت، بــا ایــن حــال 
مورد حمله وسوســه گر قرارگرفت. بینش روحانی او وســیع وشــخصیت و قدرت 
تصمیــم گیــری او پــرورش یافتــه بــود. او بــا کمــک روح القــدس قــادر بــود کــه نزدیــک 

شــدن شــیطان را تشــخیص دهــد و در مقابــل قــدرت او مقاومــت کنــد.
مدرســه و ملجــای یحیــی در بیابــان بــود. ماننــد موســی در میــان کوهســتانهای 
مدیان، حضور خداوند او را احاطه کرده بود و نشــانه های قدرت الهی در اطراف 
او دیــده مــی شــد. سرنوشــت یحیــی ایــن نبــود کــه همچــون رهبــر بــزرگ اســرائیل در 
خلــوت بــا شــکوه کوهســتان ســا کــن شــود، بلکــه در مقابــل او ارتفاعــات مــوآب، در 
آنســوی رود اردن قــرار داشــت کــه گویــی از قــدرت خداونــد کــه بــا قــدرت خــود کوههــا 
را بر پا داشــته بود، با او ســخن می گفتند. فضای غمبار و وحشــتناک طبیعت در 
مســکن بیابانــی او، وضعیــت قــوم اســرائیل را بــه روشــنی ترســیم مــی کــرد. تاکســتان 
پــر محصــول خداونــد تخریــب وبــه حــال خــود رهــا شــده بــود. اّمــا برفــراز بیابــان، شــکوه 
وزیبایــی آســمان دیــده مــی شــد وابرهــای متراکــم، تیــره وطوفانــزا بوســیله رنگیــن کمــاِن 
وعــده دور مــی شــدند. و بــه همیــن ترتیــب بــر فــراز فســاد و تباهــی اســرائیل، وعــده 
شــکوهمند ســلطنت مســیح، مــی درخشــید و ابرهــای خشــم و غضــب بــه وســیله 

رنگیــن کمــان فیــض و رحمــت خــدا، از بیــن مــی رفــت.
یحیــی، در ســکوت شــب و تنهایــی خــود وعــده خــدا بــه ابراهیــم را مطالعــه مــی 
کــرد کــه درآن خــدا، ُذریــت ابراهیــم را هماننــد ســتارگان آســمان بــی شــمار مــی کــرد. 
آفتــاب ســپیده دم کــه کوههــای مــوآب را بــه رنــگ طالیــی در مــی آورد، بــه او در 
بــاره کســی مــی گفــت کــه بایــد ماننــد » روشــنایی صبــح، وقتــی کــه آفتــاب طلــوع 
مــی کنــد، یعنــی صبــح بــی ابــر « باشــد؛ )دوم ســموئیل 23آیــه ۴(. در تابــش آفتــاب 
کــه، » جــالل خداونــد مکشــوف  دیــد، هنگامــی  مــی  را  او  نمیــروز شــکوه ظهــور 

گشــته، تمامــی بشــر آن را، بــا هــم خواهنــد دیــد « )اشــعیا ۴0آیــه 5(. 
 بــا آمیــزه ای از تــرس و احتــرام، اّمــا بــا مســرت، در طومــار و نوشــته هــای انبیــاء، 

پیشــگویی های.
مربــوط بــه آمــدن مســیح را تفحــص مــی کــرد – ذریـّـِت وعــده داده شــده کــه مــی 
بایســتی ســِر مار را بکوبد، شــیلوه، » ســالمتی دهنده « که می بایســتی در مقابل 
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پادشــاه ظاهــر گشــته و از پایــان یافتــن ســلطنت داود ممانعــت کنــد. اکنــون وقــت 
بــر فــراز تپــه هــای صهیــون در قصــر خــود  بــود. یــک حاکــم رومــی  آن فــرا رســیده 

نشســته بــود. و بــا کالم قاطــع خداونــد، هــم اینــک مســیح تولــد یافتــه بــود.
توصیف شگفت انگیز اشعیا در باره جالل و شکوه مسیح، از سوی یحیی شب 
و روز مورد مطالعه قرار می گرفت — شاخه ای از ریشه یسی، پادشاهی عادل که 
» مظلومـان زمیـن را « بـه عدالـت وانصـاف داوری خواهـد کـرد. » حفاظـی در برابـر 
توفـان؛... و سـایه صخـره عظیـم در زمیـن بـی آب و علـف خواهـد بـود «، و اسـرائیل، 
دیگـر بـه نـام » متـروک « و زمیـن » خرابـه « خوانـده نخواهـد شـد، بلکـه خداونـدآن را 
» رغبت من « و » زمینش را بعوله خواهد خواند « )اشعیا 11 آیه ۴؛ 32 آیه 2؛ 62 

آیـه ۴(. قلـب آن عزلـت گزیـده بـا ایـن رویـای پـر شـکوه از شـادی لبریـز مـی شـد.
او بــه زیبایــی پادشــاه جــالل مــی نگریســت و خویشــتن را بــه فراموشــی ســپرده 
بــود. او بــا مشــاهده عظمــت قدوســیت او، احســاس بــی لیاقتــی و ناشایســتگی 
مــی کــرد. یحیــی آمــاده بــود تــا بــه عنــوان پیــام آور آســمان و بــدون تــرس از کســی 
رســالت خویــش را بــه انجــام برســاند. زیــرا بــه ســیمای الوهیــت نگریســته بــود. او 
مــی توانســت بــا دلیــری و بــدون تــرس، در مقابــل پادشــاهان جهــان بایســتد، زیــرا در 

مقابــل شــاه شــاهان ســر تعظیــم فــرود آورده بــود.
یحیــی ماهیــت پادشــاهی مســیح را کامــالً درک نکــرده بــود. او انتظــار داشــت 
کــه اســرائیل از ســلطه دشــمنان رهایــی یابــد. اّمــا ظهــور پادشــاهی عــادل و برقــراری 
اســرائیل بــه عنــوان قومــی مقــدس، بزرگتریــن آرزوی او بــود. و بدیــن ترتیــب ایمــان 

داشــت نبوتــی کــه هنــگام تولّــدش اعــالم شــده بــود، تحقــق خواهــد یافــت —
» پیمان مقدس خود را بخاطر آورد

که ما را دست دشمنانمان رهایی بخشد،
تا او را با قدوسیت و عدالت در تمامی ایام عمرمان بدون ترس خدمت کنیم «.

یحیــی مــی دیــد کــه قــوم او، فریــب خــورده، از خــود راضــی و در گناهــان خویــش 
پــاک و  بــه زندگــی  آنــان را  مــی کــرد کــه  انــد. و آرزو  فــرو رفتــه  بــه خــواب غفلــت 
بــرای  بــود ابــالغ کنــد.  بــه او داده  تــا پیامــی را کــه خداونــد  مقــدس دعــوت کنــد. 
ایــن بــود تــا قــوم را از خــواب غفلــت بیــدار کنــد و بــه ایشــان در مــورد گناهانشــان 
هشــدار دهــد. و پیــش از اینکــه بــذر انجیــل پاشــیده شــود، زمیــن دل بایــد شــخم زده 
وآمــاده شــود. و پیــش از اینکــه قــوم شــفای عیســی را دریافــت کننــد، بایــد نســبت 

بــه خطــرات گنــاه و جراحــات ناشــی از آن آگاه شــوند. 
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خداونــد پیامبــران را بــرای تملــق گویــی از گناهــکاران نمــی فرســتد و بــا تســلیم 
او  کنــد.  نمــی  القــاء  کاذب  امنیــت  گناهــکار،  فــرد  بــه  وآشــتی  پیــام صلــح  کــردن 
تیرهــای  بــا  را  جــان  و  کــرده  خطــاکاران  وجــدان  متوجــه  را  ســنگینی  مســئولیت 
محکومیــت خواهــد ســفت. فرشــتگان خدمتگــزار بــرای تشــدید نیــاز گناهــکار بــه 
خداونــد، داوری هولنــاک خــدا را پیــش روی او قــرار مــی دهنــد تــا ســئوال کنــد کــه، 
» چــه بایــد بکنــم تــا نجــات یابــم «. آنــگاه، دســتی فروتــن ومهربــان، بــه ســوی فــرد توبــه 
کار دراز مــی شــود و او را از گناهــان مــی رهانــد و صدایــی کــه گنــاه را محکــوم و 
تکبــر و جــاه طلبــی را بــه شــرم تبدیــل کــرده اســت، بــا مهربانــی وشــفقت ســئوال مــی 

کنــد کــه، » اگــر نجاتتــان بدهــم، شــما چــه خواهیدکــرد؟ «.
هنگامــی کــه رســالت یحیــی آغــاز شــد، اوضــاع اســرائیل آشــفته بــود و مــردم 
در آســتانه شــورش بودنــد. بــا عــزل آرکالئــوس، یهودیــه مســتقیماً تحــت کنتــرل و 
آنــان  بیــداد حــکام رومــی و عــزم قاطــع  قــرار گرفــت. ظلــم و  نظــارت دولــت روم 
بــرای شناســاندن آداب و رســوم بــت پرســتی، آتــش طغیــان را در ســرزمین یهودیــه 
بــر افروخــت و در جریــان آن هــزاران نفــر از شــجاع تریــن فرزنــدان اســرائیل کشــته 
شــدند و همــه ایــن وقایــع نفــرت عمومــی بــر علیــه رومیــان را تشــدید کــرد و اشــتیاق 

قــوم بــرای رهایــی از ســلطه دولــت روم را افزایــش داد.
در ایــن گیــر و دار، ندایــی تــکان دهنــده، اّمــا سرشــار از امیــد، از بیابــان بــه گــوش 
رســید، کــه اعــالم مــی کــرد، » توبــه کنیــد، زیــرا ملکــوت آســمان نزدیــک اســت «. 
ایــن نــدای تــازه بــا قــدرت عجیــب خــود، مــردم را بــه حرکــت درآورد. انبیــاء ظهــور 
مســیح را در آینــده ای دور پیــش گویــی کــرده بودنــد، اّمــا اکنــون اعــالم مــی شــد کــه 

او درآســتانه ظهــور اســت.
ظاهــر عجیــب یحیــی اذهــان شــنوندگانش را متوجــه پیــش گویــان عهــد عتیــق 
کــرده بــود. زیــرا طــرز هیئــت او شــبیه الیــاس نبــی بــود. او بــا شــجاعت و قــدرت 
الیــاس، فســاد عمومــی و فراگیــر بــودن گنــاه را مــورد ســرزنش قرارمــی داد. ســخنان 
او، صریــح، هدفمنــد و قانــع کننــده بــود. بســیاری عقیــده داشــتند کــه او یکــی از 
انبیــاء عهــد عتیــق اســت کــه از مــرگ قیــام کــرده اســت. تمامــی قــوم هیجــان زده 

شــده بــود و انبــوه جمعیــت بــه ســوی بیابــان بــراه افتادنــد.
یحیــی آمــدن مســیح را اعــالم و قــوم را بــه توبــه دعــوت مــی کــرد. و بــه نشــانه 
بــا  ترتیــب  بدیــن  مــی داد و  تعمیــد  اردن  را در رودخانــه  آنــان  ازگناهــان،  طهــارت 
تعلیمی هدفمند و مهم به کسانی که ادعا می کردند قوم برگزیده خدا هستند، 
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اعــالم کــرد کــه بــه واســطه گنــاه فاســد شــده انــد و تــا زمانــی کــه از قلبــی پــاک و 
نخواهنــد  پادشــاهی مســیح هیــچ ســهمی  نشــوند، در  برخــوردار  مقــدس  زندگــی 
داشــت. حــکام و معلمیــن یهــود، ســربازان، باجگیــران و روســتائیان بــرای شــنیدن 
ســخنان نبــی مــی آمدنــد. هشــدار جــدی خداونــد ایشــان را بــه وحشــت انداخــت 
و بســیاری بــه گناهانشــان اعتــراف کــرده و تعمیــد گرفتنــد. مــردم از هــر طبقــه ای، 

بــرای ســهم داشــتن در پادشــاهی مســیح بــه شــرایط تعمیــد گــردن مــی نهادنــد.
بســیاری از کاتبــان و فریســیان بــه گناهــان خویــش اقرارکــرده و تقاضــای تعمیــد 
نمودنــد. آنــان خــود را برتــر از دیگــران مــی دانســتند و مــردم را بــه ســویی هدایــت کــرده 
بودند که نســبت به دینداری ایشــان هیچ شــک و شــبهه ای نداشــته باشــند، اکنون 
گناهــان پنهــان زندگــی ایشــان آشــکار مــی شــد. اّمــا یحیــی بــا هدایــت روح القــدس 
دریافــت کــه بســیاری از کاتبــان و فریســیان بــه معنــای واقعــی توبــه نکــرده انــد. آنــان 
بدنبــال فرصــت طلبــی بودنــد و بــه عنــوان دوســتان نبــی انتظــار داشــتند کــه از ســوی 
پادشاه موعود مورد لطف و مرحمت قرار گیرند و با دریافت تعمید از دستان این 

معلــم جــوان و محبــوب، در فکــر تقویــت نفوذشــان در میــان مــردم بودنــد.
شــما  بــه  کســی  چــه  زادگان،  افعــی  ای   « گفــت،  ایشــان  بــه  خطــاب  یحیــی 
هشــدارداد تــا از غضبــی کــه در پیــش اســت بگریزیــد؟ پــس ثمــرات شایســته توبــه 
بیاوریــد و بــا خــود مگوئیــد کــه : پــدر مــا ابراهیــم اســت زیــرا بــه شــما مــی گویــم، خــدا 

قــادر اســت از ایــن ســنگها فرزنــدان بــرای ابراهیــم پدیــد آورد «.
یهودیـان وعـده لطـف و مرحمـت خـدا بـه قـوم اسـرائیل را بـد تعبیـر کـرده بودنـد: 
»آن خداوندی که در روز، روشنایی آفتاب و در شب نور ماه وستارگان را ارزانی می 
دارد و امـواج دریـا را بـه خـروش مـی آورد و نـام او خداونـد قـادر متعـال اسـت، چنیـن 
مـی فرمایـد: تـا زمانـی کـه ایـن قوانیـن طبیعـی برقراراسـت، اسـرائیل هـم بـه عنـوان یک 
قوم باقی خواهد ماند. اگر روزی بتوان آسمانها را اندازه گرفت و بنیاد زمین را پیدا 
نمود، آنگاه من نیز نبی اسرائیل را به سبب گناهانش ترک خواهم نمود « )ارمیا 31 
آیـات 35- 3٧(. یهودیـان چـون خـود را بـه طـور طبیعـی از تبـار ابراهیـم مـی دانسـتند، 
مدعی بودند که وعده فقط به ایشان داده شده است. ولی شرایطی را که خداوند 
مقرر نموده بود از نظر دور می داشتند. خداوند قبل از دادن وعده، فرموده بود، » 
شـریعت خـودرا در باطـن ایشـان خواهـم نهـاد وآن را بـر دل ایشـان خواهـم نوشـت و 
من خدای ایشان خواهم بود وایشان قوم من خواهند بود چونکه عصیان ایشان را 

خواهـم آمرزیـد وگنـاه ایشـان را دیگـر بیـاد نخواهـم آورد « )ارمیـا 31 آیـات 33 و 3۴(.

106, 107

DA FA Body.indd   98 9/17/18   11:53 AM



» ندایی در بیابان «  |  ۹۹

لطــف و  مــورد  باشــد،  نوشــته شــده  ایشــان کالم خــدا  بــر دلهــای  کــه  مردمــی 
اّمــا یهودیــان خــود  یکــی خواهنــد شــد.  او  بــا  آنــان  مــی گیرنــد.  قــرار  او  مرحمــت 
را از خداونــد جــدا کــرده بودنــد و بــه واســطه گناهانشــان متحمــل عــذاب وکیفــر 
خداونــد مــی شــدند و بــه همیــن ســبب در اســارت و بندگــی اقــوام بــت پرســت و 
ُمشــرک قرار داشــتند. افکار ایشــان به واســطه گناه زایل شــده بود و چون در زمان 
هــای گذشــته، خداونــد بــه ایشــان لطــف و مرحمــت نشــان داده بــود، گناهانشــان 
را توجیــه مــی کردنــد. آنــان بــه خــود مــی بالیدنــد کــه از ســایر مــردم بهتــر بــوده و خــود 

را مســتحق بــرکات خداونــد مــی دانســتند.
این چیزها، » برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشــته شــد. زیرا ما در زمانهای 
آخــر زندگــی می کنیــم « )اول قرنتیــان 10آیــه 11(. اکثــر اوقــات بــرکات خداونــد را 
بــه غلــط تعبیــر مــی کنیــم وخــود را فریــب مــی دهیــم کــه بــه خاطــر نیکویــی هــای 
خودمــان مــورد لطــف و مرحمــت خــدا قــرار مــی گیریــم. بدیــن ترتیــب خداونــد کاری 
را کــه دوســت دارد بــرای مــا انجــام دهــد، نمــی توانــد انجــام دهــد. زیــرا عطایــای او 
را بــرای افزایــش احساســات خــود پســندانه بــه کار مــی بریــم و دلهــای مــا در گنــاه و 

بــی ایمانــی ســخت مــی شــود.
یحیــی بــه معلمــان اســرائیل اعــالم کــرده بــود کــه غــرور، خــود خواهــی و قســاوت 
ایشــان نشــان مــی داد کــه بــه جــای اینکــه فرزنــدان منصــف و فرمانبــردار ابراهیــم 
باشــند، افعــی زادگانــی بودنــد کــه اســباب مصیبــت قــوم را فراهــم مــی کردنــد. آنــان 
بــا توجــه بــه نــوری کــه از خداونــد دریافــت کــرده بودنــد، حتّــی بدتــر از ُمشــرکینی 

شــده بودنــد کــه خــود را برتــر ازآنــان مــی دانســتند.
نبــود. او  آنــان متکــی  بــه  بــه کمــال رســانیدن اهــداف خویــش  بــرای  خداونــد 
همانطــوری کــه ابراهیــم را از میــان قومــی ُمشــرک فــرا خوانــده بــود، بــاز هــم مــی 
توانســت دیگــران را بــرای خدمــت فــرا خوانــد. دلهــای چنیــن افــرادی شــاید اکنــون 
اســت  قــادر  اّمــا روح خــدا  برســد،  نظــر  بــه  جــان  بــی  بیابــان  هــای  ماننــد ســنگ 
بــه انجــام برســانند و تحقــق وعــده او را  تــا اراده او را  بــه ایشــان حیــات بخشــد 

کننــد. دریافــت 
» والحــال « نبــی گفــت » تیشــه بــر ریشــه درختــان نهــاده شــده اســت، پــس هــر 
درختــی کــه ثمــره نیکــو نیــاَورَد، بریــده و درآتــش افکنــده شــود «. درخــت را نــه بــه نــام، 
بلکــه از میــوه اش مــی شناســند، اگرمحصــول نیکــو نباشــد، نــام نمــی توانــد درخــت 

را از بریــده شــدن و درآتــش افکنــده شــدن نجــات دهــد. 
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یحیــی بــه یهودیــان گفــت کــه جایــگاه ایشــان در پیشــگاه خــدا، بــا ســیرت و شــیوه 
زندگــی ایشــان تعییــن مــی شــود. اگــر زندگــی و شــخصیت ایشــان بــا شــریعت خــدا 

مطابقــت نداشــت، ایشــان قــوم خــدا محســوب نمــی شــدند.
تحــت تأثیــر ســخنان پــر نفــوذ یحیــی، شــنوندگانش متقاعــد مــی شــدند. آنــان نــزد 
اوآمــده و ســئوال مــی کردنــد » پــس چــه بایــد بکنیــم؟ « و او مــی گفــت، » هرکــه 
دو جامــه دارد بــه آنکــه نــدارد بدهــد و هــر کــه خــوراک دارد نیــز چنیــن کنــد «. او بــه 

باجگیــران برعلیــه بــی عدالتــی و بــه ســربازان برعلیــه خشــونت، هشــدار مــی داد.
یحیــی بــه همــه کســانی کــه مــی خواســتند پیــرو پادشــاهی مســیح باشــند، گفــت 
کــه بایــد توبــه کــرده و ایمــان آورنــد. آنــان بایــد بــه نیازمنــدان کمــک کننــد و هدایــای 
خــود را بــه حضــور خــدا تقدیــم نماینــد. چنیــن اشــخاصی، بایــد پنــاه بــی پناهــان و 
الگــوی فضیلــت و مهربانــی باشــند. هــم چنیــن، پیــروان مســیح، بــه قــدرت تبدیــل 
کننــده روح القــدس شــهادت خواهنــد داد و در زندگــی روزانــه ایشــان، انصــاف، 
رحمــت و محبــت خــدا دیــده خواهــد شــد. در غیــر اینصــورت ماننــد کاه درآتــش 

افکنــده خواهنــد شــد.
یحیــی بــه ایشــان گفــت، » مــن شــما را بــه آب بــه جهــت توبــه تعمیــد مــی دهــم. 
لیکــن او کــه بعــد از مــن مــی آیــد از مــن تواناتــر اســت کــه الیــق برداشــتن نعلیــن او 
نیســتم. او شــما را بــا روح القــدس وآتــش تعمیــد خواهــد داد « )متــی 3 آیــه 11(. 
اشــعیای نبــی اعــالم کــرده بــود کــه خداونــد قــوم خــود را » بــا روح داوری و بــه روح 
ســوزاننده « از گناهانشــان پــاک خواهــد کــرد، )اشــعیا ۴ آیــه ۴(. خداونــد بــه قــوم 
اســرائیل چنیــن فرمــود، » همان طــور کــه فلــزی را تصفیــه می کننــد، مــن تــو را پــاک 
خواهــم کــرد و تمــام ناخالصی هــای تــو را خواهــم زدود « )اشــعیا 1 آیــه 25(. هــر 
جــا کــه گنــاه یافــت شــود، » خــدای مــا آتشــی ســوزاننده اســت « )عبرانیــان 12 آیــه 
2۹(. خداونــد گنــاه آنانــی را کــه بــه قــدرت روح القــدس تســلیم مــی شــوند، بــا آتــش 
فــرو برنــده و ســوزاننده از بیــن خواهــد بــرد. اّمــا اگــر انســان از گنــاه دل نکنــد بــا همــان 
شــناخته خواهــد شــد. آنــگاه جــالل خداونــد کــه گنــاه را از بیــن مــی بــرد، ایشــان را نیــز 
هالک خواهدکرد. یعقوب در شبی که با فرشته خداوند کُشتی می گرفت چنین 

گفــت، » خداونــد را روبــرو دیــدم وجانــم رســتگار شــد « )پیدایــش 32 آیــه 30(.
 یعقــوب در رفتــار بــا بــرادرش عیســو مرتکــب گنــاه بزرگــی شــده بــود، اّمــا توبــه 
پــاک گردیــد و توانســت  کــرد. بنابرایــن معصیــت او بخشــوده شــد وگناهــان وی 
مکاشفه حضور خدا را تحمل کند. اّما هرجا که انسان با اشتیاق باطنی به گناه 
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بــه حضــور خداونــد آمــد، هــالک شــد. در زمــان ظهــور دوبــاره مســیح، گناهــکاران بــه 
» نََفــِس دهــان او خواهنــد ســوخت و بــه تجلــی ظهــور او هــالک خواهنــد شــد « 
نــور جــالل خداونــد، عــادالن را حیــات بخشــیده و  )دوم تســالونیکیان 2 آیــه ٨(. 

شــریران را خواهــد کشــت.
در زمان یحیی تعمید دهنده، مسیح بعنوان آشکار کننده ذات مقدس الهی 
در ُشــرُف ظهــور بــود. و حضــور او گنــاه مــردم را آشــکار مــی کــرد. و تنهــا کســانی 
کــه خواســتار پــاک شــدن گناهانشــان بودنــد مــی توانســتند از او پیــروی کننــد. تنهــا 

پــاک دالن مــی توانســتند در حضــور او ســاکن شــوند.
کــرد.  اعــالم  اســرائیل  بــه  را  خــدا  پیــام  دهنــده،  تعمیــد  یحیــی  ترتیــب،  بدیــن 
بســیاری بــه تعالیــم او توجــه نشــان دادنــد. بســیاری از همــه چیــز خــود گذشــتند 
تــا از وی پیــروی کننــد. انبــوه جمعیــت از مکانــی بــه مــکان دیگــر، بدنبــال ایــن معلــم 
جدیــد بــراه افتادنــد. کــم نبودنــد کســانی کــه ایــن امیــد را در دل مــی پروراندنــد کــه 
شــاید او خــود مســیح باشــد. اّمــا هنگامــی کــه یحیــی متوجــه حضــور مــردم مــی شــد، 
از هر فرصتی اســتفاده می کرد تا ایمان ایشــان را به ســوی او که در آســتانه ظهور 

بــود، هدایــت کنــد.
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 ]این فصل بر اساس متی 3: 17-13؛ مرقس 1: ۹-11؛
لوقا 3: 22-21 تدوین گردیده است[

اخبــار مربــوط بــه یحیــی و پیــام خــارق العــاده او در سرتاســر جلیــل منتشــر شــد. 
مــژده آمــدن مســیح بــه گــوش روســتائیان در دورتریــن دهکــده هــای کوهســتانی و بــه 
ماهیگیــران کنــار دریــا رســید و قلــب هــای ســاده و مشــتاق ایــن افــراد نســبت بــه ایــن 
اخبــار بهتریــن واکنــش راســتین را نشــان دادنــد. ایــن مــژده در کارگاه نجــاری یوســف 
در ناصره نیز گفته شــد و عیســی دعوت را دریافت کرد. زمان او فرا رســیده بود. 
پس از اتمام کار سخت روزانه با مادرش وداع گفته و بدنبال مردمی که به سوی 

رود اردن رهســپار بودند، راهی شــد.
عیســی و یحیی خویشــاوند بودند و به دلیل شــرایط تولدشــان به یکدیگر ارتباطی 
نزدیــک داشــتند، اّمــا مســتقیماً یکدیگــر را نمــی شــناختند. زندگــی عیســی در ناصــره 
جلیــل ســپری شــده بــود و زندگــی یحیــی در بیابانهــای یهودیــه. آنــان در محیــط هــای 
کامــالً متفاوتــی و جــداِی از یکدیگــر زندگــی کــرده بودنــد و بــا یکدیگــر هیــچ ارتباطــی 
نداشتند. مشیّت الهی چنین مقرر شده بود. هیچ فرصتی نباید به دست مخالفان 

داده مــی شــد کــه آن دو را بــه توطئــه وحمایــت از ادعــای یکدیگــر متهــم کننــد.
یحیــی از وقایعــی کــه در زمــان تولّــد عیســی بــه وقــوع پیوســته بــود، آگاه بــود. او 
در ایــام کودکــی دیــداری از اورشــلیم داشــت و از آنچــه کــه در مدرســه معلمیــن یهــود 
مــی گذشــت، ]در بــاره مســیح موعــود[ شــنیده بــود. یحیــی از زندگــی پــاک عیســی 
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آگاه بــود و بــاور داشــت کــه او همــان مســیح موعــود اســت اّمــا در ایــن مــوارد کامــاًل 
مطمئــن نبــود. ایــن حقیقــت کــه عیســی ســالهای زیــادی در گمنامــی زیســته بــود و 
هیــچ شــواهد ویــژه ای در بــاره رســالت خــود ارائــه نکــرده بــود، موجــب شــد تــا عــده ای 
در مــورد مســیح بــودن وی دچــار تردیــد بشــوند. بــا ایــن وجــود، یحیــی تعمیــد دهنــده بــا 
ایمــان انتظــار کشــید و اعتقــاد داشــت کــه در زمانــی کــه توســط خداونــد مقــرر شــده، 
همــه چیــز آشــکار خواهــد شــد. بــه یحیــی نشــان داده شــده بــود کــه عیســی از دســتان 
او تقاضــای تعمیــد خواهــد کــرد و در همــان موقــع نشــانه ای از ذات الهــی او داده 

خواهــد شــد. بدیــن ترتیــب یحیــی مــی توانســت او را بــه مــردم معرفــی کنــد.
هنگامــی کــه عیســی بــرای تعمیــد گرفتــن آمــد، یحیــی در او چنــان شــخصیت 
پاکــی را دیــد کــه تــا آن زمــان در هیــچ انســانی ندیــده بــود. فضــای حضــور او پــاک 
و هیبــت انگیــز بــود. در میــان جمعیتــی کــه در رود اردن و در اطــراف او گــرد آمــده 
بودنــد، یحیــی حکایــات غــم انگیــز گناهــکاران را شــنیده بــود، جانهایــی را کــه زیــر بــار 
ســنگین گناهــان بیشــمار خــم شــده بودنــد، اّمــا هرگــز تــا آنزمــان بــا انســانی کــه بتوانــد 
چنیــن تاثیــر الهــی از خــود برجــای بگــذارد، روبــرو نشــده بــود. همــه اینهــا بــا آن چیــزی 
کــه در ارتبــاط بــا مســیح بــه یحیــی نشــان داده شــده بــود، مطابقــت داشــت. بــا ایــن 
وجــود از پذیــرش در خواســت عیســی اجتنــاب کــرد. چگونــه مــی توانســت او، یــک 
گناهــکار، شــخصی را کــه بــی گنــاه بــود، تعمیــد دهــد؟ و چــرا او کــه معصــوم بــود 
و نیــازی بــه توبــه نداشــت، بایــد بــه آئینــی گــردن نهــد کــه اقــرار کننــدگان بــه گنــاه بــا 

]تعمیــد گرفتــن[ از گنــاه بایدشســته شــوند؟
هنگامــی کــه عیســی از یحیــی خواســت کــه او را تعمیــد دهــد، یحیــی خــود را 
عقــب کشــید و بــه او گفــت، » َمَنــم کــه بایــد از تــو تعمیــد بگیــرم، و حــال تــو نــزد مــن 
مــی آیــی؟ «. عیســی بــا اقتــدار اّمــا بــا مهربانــی پاســخ داد، » االن بگــذار، زیــرا کــه 
مــا را همچنیــن مناســب اســت تــا تمــام عدالــت را بــه کمــال برســانیم « و یحیــی، 
رضایــت داد و عیســی را در رود اردن تعمیــد داد. وچــون عیســی تعمیــد یافــت، 
بــی درنــگ از آب برآمــد. کــه در ســاعت آســمان گشــوده شــد و روح خــدا را دیــد کــه 

مثــل کبوتــری نــزول کــرده و بــر وی قرارگرفــت «.
بــا  را  خــود  او  نیافــت.  تعمیــد  خویــش  گناهــان  آمــرزش  جهــت  بــه  عیســی 
گناهــکاران یکــی دانســت و قدمهایــی را کــه مــی بایســتی برداریــم، برداشــت وکاری 
را انجــام داد کــه مــا بایــد انجــام بدهیــم. زندگــی پــر از درد و رنــج و تحمــل صبورانــه او 

در برابــر مشــکالت، بعــد از انجــام تعمیــد، بــرای مــا الگــو مــی باشــد.
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عیســی بــه محــض بیــرون آمــدن از آب، در کنــار رودخانــه بــه دعــا و راز و نیــاز 
مشــغول شــد. دوره جدیــد و بــا اهمیتــی در مقابــل او گشــوده مــی شــد. او اکنــون 
بــرای مــا بزرگتریــن مبــارزه زندگــی خــود، در عرصــه وســیع تــری وارد مــی شــد. بــا 
بــا شــد  بــود، آمــدن او مــی بایســتی ماننــد شمشــیری  وجودیکــه ســرور ســالمتی 
کــه از نیــام کشــیده مــی شــود. ســلطنتی کــه او آمــده بــود تــا برقرارکنــد، مغایــر آن 
چیــزی بــود کــه یهودیــان انتظــار داشــتند. او کــه پایــه واســاس آئیــن هــا و شــعایر 
دینــی اســراییل بــود، مــی بایســتی از ســوی قــوم بــه چشــم دشــمن و نابــود کننــده 
آن نــگاه کــرده مــی شــد. او کــه شــریعت را بــر فــراز کــوه ســینا اعــالم کــرده بــود، 
بــه تخلــف ازآن محکــوم مــی شــد وکســی کــه آمــده بــود تــا قــدرت شــیطان را درهــم 
بکوبــد، بعلزبــول اعــالم مــی شــد. هیــچ کــس بــر روی زمیــن او را درک نکــرده بــود، 
و او در مــدت خدمــت خویــش نیــز مجبــور بــود بــه تنهایــی بــه راه خــود ادامــه دهــد. 
سرتاســر زندگــی او، مــادر و برادرانــش رســالت او را درک نکــرده بودنــد. حتــی 
شــاگردانش او را درک نکردنــد. او بــا پــدر در نــور ابــدی ســاکن بــود، اّمــا زندگــی او 

بــر روی زمیــن مــی بایســتی در تنهایــی ســپری مــی شــد.
کســی کــه بــا مــا یکــی شــده بــود، مــی بایســتی بــار ســنگین گناهــان وغــم هــای مــا 
را بــر خــود حمــل مــی کــرد و شــخص بــی گنــاه، بایــد شــرم و ننــگ گنــاه را حــس مــی 
کــرد. دوســتدار صلــح، حقیقــت و پاکــی مــی بایســتی در کنــار نــزاع، دروغ و ناپاکــی 

زندگــی کنــد. هــر نــوع گنــاه، نفــاق و امیــال ناپــاک روح او را شــکنجه مــی داد.
او بایــد راهــش را بــه تنهایــی دنبــال کنــد و بــار گناهــان را بــردوش گیــرد. نجــات 
جهــان بــه عهــده کســی گذاشــته شــده بــود کــه جــالل آســمان را تــرک کــرده و ضعــف 
هــای انســانی را پذیرفتــه بــود. او همــه چیــز را دیــد و احســاس کــرد، اّمــا در هــدف 
خویــش تغییــر ناپذیــر باقــی مانــد. نجــات انســان گناهــکار بــه او بســتگی داشــت و 
او بــرای بدســت گرفتــن محبــت خــدای قــادر مطلــق، دســت خویــش را دراز کــرد.

ســیمای او گویــی کــه آســمان را مــی شــکافت، هنگامــی کــه بــا دل و جــان غــرق 
دعــا مــی شــد. او بــه خوبــی مــی دانــد کــه چگونــه گنــاه دلهــای مردمــان را ســخت کــرده 
اســت و بــرای ایشــان چقــدر مشــکل خواهــد بــود تــا رســالت او را تشــخیص داده و 
هدیــه رســتگاری را بپذیرنــد. او از پــدر اســتدعا مــی کنــد کــه بــه او قــدرت بخشــد تــا بــر 
بــی ایمانــی مــردم غلبــه کنــد و موانعــی را کــه شــیطان بــه وســیله آن ایشــان را مجــذوب 
کــرده اســت از میــان بــردارد و بــه خاطــر ایشــان بــر شــیطان پیــروز شــود. او از خداونــد 

شــاهدی را مــی طلبــد مبنــی بــر اینکــه ]پســر خــدا[ را بــرای بشــر پذیرفتــه اســت. 
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فرشــتگان پیــش از ایــن، هرگــز چنیــن دعایــی را نشــنیده بودنــد. آنــان بــا اشــتیاق 
آمــاده انــد تــا پیــام اطمینــان و تســلّی را بــه فرمانــده محبوبشــان برســانند. اّمــا، نــه، 
از  نــور جــالل خداونــد مســتقیماً  بــه اســتدعای پســر پاســخ مــی دهــد.  پــدر  خــوِد 
تخــت پادشــاهی او درخشــیدن آغــاز مــی کنــد، آســمانها گشــوده مــی شــود و پــاک 
تریــن و خالــص تریــن نــور همچــون کبوتــری بــر ســر ُمنجــی نــازل مــی شــود،— ]کبوتــر[ 

مظهــر فروتنــی و ســادگی کاملــی از او بــود. 
از جمعیــت انبوهــی کــه در کنــار رود اردن اجتمــاع کــرده بودنــد، بــه جــز یحیــی، 
عــده قلیلــی منظــره آســمانی را مشــاهده کردنــد، بــا ایــن حــال هیبــت حضــور الهــی 
بــر روی جمعیــت قرارگرفتــه بــود. مــردم در ســکوت بــه عیســی خیــره شــده بودنــد و 
قامــت او سرشــار از نــوری بــود کــه پیوســته تخــت رحمــت خــدا را احاطــه مــی کــرد. 
درصــورت او کــه بــه آســمان خیــره بــود چنــان از نــور جــالل متجلــی شــده بــود کــه 
پیــش از ایــن هرگــز در صــورت انســانی دیــده نشــده بــود. ســپس ندایــی از آســمان بــه 
گــوش رســید کــه مــی گفــت، » ایــن اســت پســر محبــوب مــن کــه از او خشــنودم «. 
واقعــه  شــاهد  کــه  افــرادی  در  ایمــان  روح  دمیــدن  بــرای  آمیــز  تاییــد  ســخنان  ایــن 
بودنــد و هــم چنیــن بــرای تقویــت منجــی در انجــام رســالتش گفتــه شــد. علیرغــم 
اینکــه گناهــان جهــاِن گناهــکار بــر روی مســیح قرارگرفــت و علیرغــم اینکــه طبیعــِت 
گناهــکار مــا را بــا تواضــع و فروتنــی برخــود مــی گرفــت، ندایــی از آســمان او را پســر 

خــدای ازلــی اعــالم کــرد.
یحیــی وقتــی دیــد کــه عیســی زانــو زده و ملتمســانه بــا اشــک تاییــد پــدر را طلــب 
تأثیــر قرارگرفــت و هنگامــی کــه جــالل خــدا عیســی را  تحــت  مــی کنــد، شــدیداً 
احاطــه کــرد و ندایــی از آســمان شــنیده شــد، یحیــی نشــانه ای را کــه خداونــد وعــده 
داده بــود، شــناخت. او دانســت کــه نجــات دهنــده جهــان را تعمیــد داده اســت. 
روح القــدس بــر او قــرار گرفــت و بــا دســت بــه عیســی اشــاره کــرد و گفــت، » اینــک 

بــره خــدا کــه گنــاه جهــان را برمــی دارد «.
هیــچ کــس در میــان حاضریــن و حتــی خــود یحیــی مفهــوم و اهمیــت عبــارت 
» بــره خــدا « را درک نمــی کــرد. برفــراز کــوه موریــا، ابراهیــم ایــن عبــارت را از پســرش 
شــنیده بودکــه، » ای پــدر مــن،... بــره بــرای قربانــی ســوختنی کجاســت؟ « پــدر 
پاســخ داد، » ای پســر مــن، خــدا بــره قربانــی را بــرای خــود مهیــا خواهــد ســاخت « 
)پیدایــش 22 آیــات ٧ و ٨(. و ابراهیــم در قوچــی کــه از ســوی خداونــد بــه عــوض 
اســحاق مهیــا شــده بــود، نمــادی از مســیح را دیــد کــه بایــد بــرای گناهــان انســان 
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قربانــی مــی شــد. روح القــدس از طریــق اشــعیای نبــی، نبــوت دربــاره نجــات دهنــده 
را چنیــن ترســیم مــی کنــد کــه، » او مثــل بــره ای اســت کــه بــرای ذبــح مــی برنــد « 
و » خداونــد گنــاه جمیــع مــا را بــر وی نهــاد « )اشــعیا 53 آیــات 6 و ٧(. اّمــا قــوم 
اســراییل ایــن نبوتهــا را درک نکــرده بــود. بســیاری از ایشــان قربانــی هــای تقدیــم 
شــده بــه خداونــد را درســت ماننــد همــان کاری کــه بــت پرســتان در مــورد قربانــی 
هــای خــود انجــام مــی دادنــد، هدایایــی تلقــی مــی کردنــد کــه بــرای آشــتی کــردن و 
بــر ســر مهــر آوردن خداونــد تقدیــم مــی شــد. اّمــا خداونــد مــی خواســت بــه ایشــان 
بیامــوزد کــه فقــط فیــض و عطیــه ناشــی از محبــت الهــی اســت کــه مــی توانــد انســان 

را بــا خــدا آشــتی دهــد.
کالم گفتــه شــده بــه عیســی در رود اردن: » ایــن اســت پســر محبــوب مــن کــه 
از او خشــنودم «، بــرای تمامــی انسانهاســت. خــدا بــا مســیح در مقــام نماینــده مــا 
ســخن گفــت. بــا تمــام گناهــان و ضعفهایمــان بــه عنــوان افــرادی بــی ارزش بــدور 
افکنــده نشــدیم. بــه واســطه » فیضــی کــه درآن محبــوب بــه رایــگان بــه مــا بخشــیده 

شــده اســت « )افسســیان 1 آیــه 6(.
شـــکوه و جـــالل مســـیح، تضمیـــن کننـــده محبـــت خـــدا نســـبت بـــه مـــا مـــی باشـــد 
و قـــدرت دعـــا را بـــه مـــا نشـــان مـــی دهـــد و اینکـــه چگونـــه صـــدای انســـان بـــه گـــوش 
خداونـــد رســـیده و دعاهـــای مـــا در بارگاههـــای ملکوتـــی مســـتجاب مـــی گـــردد. 
از مصاحبـــت  و  شـــد  قطـــع  آســـمان  ملکـــوت  بـــا  گنـــاه  واســـطه  بـــه  زمیـــن  ارتبـــاط 
بـــه قلمـــرو جـــالل خـــدا متصـــل  آن را  اّمـــا عیســـی مجـــدداً  بـــا آن محـــروم گردیـــد، 
کـــرد. محبـــت عیســـی انســـان را احاطـــه کـــرد و دامنـــه محبـــت او تـــا اوج ملکـــوت 
آســـمان رســـید. نـــوری کـــه از دروازه هـــای گشـــوده شـــده آســـمان بـــر روی منجـــی 
مـــا قرارگرفـــت، بـــر روی مـــا نیـــز قـــرار خواهـــد گرفـــت و همـــان ندایـــی کـــه در بـــاره 
عیســـی ســـخن گفـــت، بـــه هـــر ایمانـــداری مـــی گویـــد، ایـــن اســـت فرزنـــد محبـــوب 

مـــن کـــه از او خشـــنودم.
» ای دوســتان عزیــز، اکنــون مــا فرزنــدان خــدا هســتیم، اّمــا معلــوم نیســت کــه در 
آینــده چــه خواهیــم شــد. ولــی همین قــدر می دانیــم کــه وقتــی مســیح ظهــور کنــد، مــا 
مثل او خواهیم بود، زیرا او را آن چنان که هست خواهیم دید « )اول یوحنا 3: 2(. 
تریــن  مظلــوم  نیازمندتریــن،  گناهکارتریــن،  دسترســی  بــرای  را  راه  مــا  منجــی 
وحقیرتریــن افــراد، بــه پــدر آســمانی هموارکــرد. همــه مــی تواننــد در مکانــی کــه عیســی 
بــرای آمــاده کــردن آن رفتــه اســت، ســاکن شــوند. » آن قــدوس و صــادق کــه کلیــد 
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داود را بدســت دارد. دری را کــه او بگشــاید نمــی تــوان بســت و هــر دری را کــه او 
ببنــدد نمــی تــوان گشــود. مــن کارهــای تــو را مــی دانــم و دری گشــوده پیــش روی تــو 
قــرار داده ام کــه هیــچ کــس نمــی توانــد آن را ببنــدد؛ زیــرا بــا اینکــه قــدرت تــو کــم اســت، 

تعلیــم مــرا نــگاه داشــته ای و نــام مــرا انــکار نکــرده ای « )مکاشــفه 3: ٧ و ٨(.
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12
» وسوسه «

 ]این فصل بر اساس متی ۴: 11-1؛ مرقس 1: 12 و13؛
لوقا ۴: 13-1 تدوین گردیده است[

بــه  را  او  کــرد و روح،  اُردن مراجعــت  از  بــوده،  القــدس  از روح  پــر  و عیســی 
بیابــان بُــرد. ســخنان مرقــس همچنــان از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. او مــی 
گویــد: پــس بــی درنــگ روح وی را بــه بیابــان بــرد و مــدت چهــل روز در بیابــان بــود و 
شــیطان او را تجربــه مــی کــرد او بــا حیوانــات وحشــی بســر مــی بُــرد و فرشــتگان وی 

را خدمــت مــی کردنــد و در آن مــدت او هیــچ نخــورد. 
هنگامیکــه عیســی بــه بیابــان بــرده شــد تــا وسوســه شــود، بــه وســیله روح خداونــد 
هدایــت مــی شــد. او وسوســه ای نطلبیــد. عیســی بــه بیابــان رفــت تــا تنهــا باشــد و 
دربــاره رســالت و کار خویــش تفکــر نمایــد. او بایــد بــا دعــا و روزه روحیــه خــود را بــرای 
عبــور از مســیر خــون آلــود تقویــت کنــد. اّمــا شــیطان مــی دانســت کــه منجــی بــه بیابــان 

رفتــه اســت و فکــر کــرد کــه اکنــون بهتریــن زمــان بــرای نزدیــک شــدن بــه اوســت.
مشــکالت  قــوای ظلمــت  رئیــِس  بــا  روشــنایی،  و  نــور  ســرور  میــان  جــدال  در 
بــه گنــاه،  انســان  از فریــب  بعــد  عظیمــی در مقابــل جهــان قرارداشــت. شــیطان 
ادعــا کــرده بــود کــه جهــان متعلــق بــه اوســت و خــود را حاکــم جهــان خوانــده بــود. 
او بعــد از اینکــه توانســت طبیعــت آدم و حــوا را بــا طبیعــت خویــش هماهنــگ 
کنــد، تصمیــم گرفــت تــا امپراطــوری خــود را در ایــن جهــان بنیــان نهــد. او اعــالم 
کــرد کــه انســان او را بــه عنــوان قــدرت مطلــق برگزیــده اســت و بــا مســلط شــدن 
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برانســان، حاکمیــت خویــش را برجهــان مســتقر کــرده اســت. مســیح آمــد تــا دروغ 
بــودن ادعــای شــیطان را ثابــت کنــد. بعنــوان فرزنــد انســان، مســیح بایــد نســبت بــه 
خداونــد وفــادار بمانــد تــا نشــان داده شــود کــه شــیطان کنتــرل کامــل نــژاد انســانی 
را بدســت نیــاورده اســت و ادعــای حاکمیــت وی بــر جهــان دروغ و بــی اســاس 
اســت. تــا همــه آنانــی کــه درآرزوی رهایــی از قــدرت شــیطان بودنــد، آزاد گردنــد و 

حاکمیتــی را کــه آدم بــه واســطه گنــاه از دســت داده بــود، دوبــاره احیــا شــود.
از زمانی که خداوند در باغ عدن به مار گفته بود که، » عداوت در میان تو و 
زن و در میان ُذریّت تو و ُذریّت زن می گذارم « )پیدایش 3 آیه 15(. شیطان پی 
بــرده بــود کــه فرمانروایــی مطلــق جهــان را بــه طــور کامــل در اختیــار نــدارد. در باطــن 
انســان عملکــرد نیرویــی دیــده شــده بــود کــه در برابــر حاکمیــت او ایســتادگی مــی 
کــرد. شــیطان بــا عالقــه شــدید بــه قربانیهــای تقدیــم شــده از ســوی آدم و پســرانش 
نــگاه کــرد. او درایــن مراســم نمــادی از مشــارکت میــان زمیــن وآســمان را مشــاهده 
بــه غلــط  را  او خــدا  ازایــن مشــارکت جلوگیــری کنــد.  کــه  کــرد و تصمیــم گرفــت 
معرفــی کــرد وآئیــن هایــی را کــه بــه منجــی اشــاره مــی کردنــد، بــه غلــط تفســیر کــرد. 
شــیطان بــه انســان وانمــود کــرد کــه بایــد از خــدا بــه عنــوان کســی کــه درصــدد نابــودی 
وی مــی باشــد، هــراس داشــته باشــد. قربانیهایــی کــه بایــد بــه خاطــر آشــکار شــدن 
محبــت خداونــد تقدیــم مــی شــد، بــرای فــرو نشــاندن خشــم و غضــب او تقدیــم مــی 
شــد. شــیطان بــا تحریــک کــردن امیــال شــریرانه انســان، توجــه او را بــه قوانیــن خــود 
معطــوف کــرد. هنگامــی کــه کال م مکتــوب خداونــد بــه انســان داده شــد، شــیطان 
نبوتهــای مربــوط بــه ظهــور منجــی را مطالعــه کــرد و در طــول نســلها تــالش کــرد تــا 
چشــمان بصیــرت و شــناخت انســان را بــه روی ایــن نبوتهــا ببنــدد تــا آنــان، مســیح را 

در زمــان ظهــور وی انکارکننــد.
بــا تولّــد عیســی، شــیطان مــی دانســت کــه او بــا فرمــان الهــی آمــده اســت تــا بــا 
حاکمیــت او مبــارزه کنــد. او بــا شــنیدن پیــام فرشــته کــه اقتــدار پادشــاه تــازه تولــد 
یافتــه را تصدیــق مــی کــرد، آشــفته شــد. شــیطان خــوب مــی دانســت کــه مســیح بــه 
عنــوان پســرمحبوب خــدا در آســمان از مقامــی عالــی برخــوردار مــی باشــد. ظهــور 
پســر یگانــه خــدا بــه ایــن جهــان بــه شــباهت انســان، او را شــگفت زده و مشــوش 
کــرد. او نتوانســت راز ایــن فــداکاری عظیــم را درک کنــد. روح خــود پســند شــیطان 
نمــی توانســت محبــت عظیــم خــدا را نســبت بــه نــژاد فریــب خــورده درک کنــد. 
شــکوه و ســالمتی آســمان و شــادی و مشــارکت بــا خداونــد، از ســوی انســانها نیــز 
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بدرســتی درک نشــد. اّمــا لوســیفر ]یــا همــان شــیطان[، آن کــه در جلــد یــک کروبــی 
پنهــان شــده بــود از آن هــا بــه خوبــی اطــالع داشــت. ]شــیطان از همــان وقــت کــه از 
آســمان بیرون افکنده شــد[ و ملکوت را از دســت داد، مصمم شــده بود تا ســبب 
شــود تا دیگران نیز در ســقوط او ســهیم شــوند تا بدین ترتیب، ]از خداوند[ انتقام 
بگیــرد. او ایــن کار را بــا ]ترغیــب بــه[ کــم ارزش شــمردن امــور آســمانی و دلبســتگی 

بــه امــور دنیــوی، انجــام مــی داد.
فرمانــروای آســمان در مســیر صیــد جانهــا بــه ملکــوت خویــش ]بــا موانــع بســیاری 
روبــرو بــود[. او از هنــگام طفولیــت خــود در بیــت لحــم، بــه طــور مــداوم از ســوی 
شــریر مــورد تهاجــم قــرار مــی گرفــت. شــباهت خــدا در مســیح آشــکار بــود و بــه 
همیــن دلیــل در جلســات شــیطان مقــرر شــده بــود کــه مســیح مــی بایســتی مغلــوب 
شــود. هیــچ انســانی درایــن جهــان نتوانســته بــود از قــدرت فریــب دهنــده شــیطان 
بــا  بــا ردیابــی در مســیر او،  تــا  ایجــاد شــد  بگریــزد. ائتالفــی از نیروهــای شــیطانی 

دسیســه جنگــی بــر پــا کننــد و چنانچــه مقــدور باشــد بــر او چیــره شــوند.
در هنــگام تعمیــد منجــی، شــیطان در میــان شــاهدان بــود. او جــالل پــدر کــه 
پســرش را تحــت الشــعاع قــرار داده بــود، مشــاهده کــرد. او نــدای خداونــد را شــنید 
کــه الوهیــت عیســی را تصدیــق مــی کــرد. از وقتــی کــه آدم مرتکــب گنــاه شــد، نــژاد 
بشر از همدلی و مصاحبت مستقیم با خداوند محروم شده بود؛ مراوده و ارتباط 
میــان آســمان و زمیــن بــه وســیله مســیح بــود؛ اّمــا اکنــون کــه عیســی » بــه شــباهت 
انسان گناهکار در جسم « ظهور می کرد، )رومیان ٨: 3(، خوِد پدر سخن گفت. 
خداونــد پیــش از ایــن، بــه وســاطت مســیح بــا انســان ارتبــاط برقــرار کــرده بــود واکنــون، 
از طریــق مســیح بــا بشــر گفــت و گــو مــی کــرد. شــیطان امیــدوار بــود کــه انزجــار و 
بیــزاری خداونــد از گنــاه باعــث جدایــی ابــدی میــان آســمان و زمیــن گــردد. اّمــا اکنــون 

آشــکار گردیــد کــه رابطــه میــان خــدا و انســان ترمیــم و احیــاء شــده اســت.
شــیطان متوجــه شــد کــه در ایــن نبــرد یــا بایــد پیــروز شــود یــا شکســت بخــورد. 
معضــالت مناقشــه بیــش از حــد بغرنــج بــود کــه شــیطان نمــی توانســت انجــام آن 
ایــن مبــارزه را  را بــه فرشــتگان هــم پیمانــش محــول کنــد. او مــی بایســتی شــخصاً 
هدایــت کنــد. همــه نیروهــای ارتــداد بــر علیــه پســر خــدا متحــد شــدند و تمامــی 
ســالحهای جهنمــی بــر علیــه مســیح نشــانه گرفتــه شــده بــود. بســیاری از مــردم بــه 
بــه زندگــی خــود  کــه گویــی  مــی کننــد  نــگاه  میــان مســیح وشــیطان طــوری  جــدال 
ایشــان هیــچ ارتباطــی نــدارد و در آن ذینفــع نبــوده و بــرای آنــان اهمیــت چندانــی 
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نــدارد. اّمــا چنیــن جهــد و جدالــی در قلمــرو دِل هــر انســانی تکــرار مــی شــود. هرگــز 
کســی نمــی توانــد صفــوف شــریر را بــرای خدمــت بــه خــدا تــرک کنــد بــدون اینکــه 
بــا هجمــه و حمــالت شــیطان مواجــه نشــود. وسوســه هایــی کــه مســیح در مقابــل 
آنهــا مقاومــت کــرد، همانهایــی هســتند کــه مقاومــت در برابــر آن هــا را مشــکل مــی 
یابیــم. بــه همــان انــدازه کــه شــخصیت او از مــا متعالــی تــر بــود، بــه همــان انــدازه 
فشــار وسوســه هــا بیشــتر بــود. مســیح درحالــی کــه بــار ســنگین وهولنــاک گناهــان 
جهــان را بــر دوش گرفتــه بــود، در مقابــل امیــال نَفــس، دلبســتگی بــه ارزش هــای 
دنیوی و تظاهر، مقاومت کرد. اینها وسوســه هایی هســتند که برآدم و حوا غلبه 

کردنــد و مــی تواننــد بــه راحتــی بــر مــا نیــز غلبــه کننــد.
شــیطان بــه گنــاه آدم بــه عنــوان دلیلــی بــر غیــر عادالنــه بــودن احــکام خــدا اشــاره 
کــرده بــود کــه اطاعــت از آن مشــکل بــود. در تجســم بشــری مــا، مســیح آمــده بــود تــا 
شکســت و ســقوط انســان را بازخریــد و برطــرف ســازد. او از قــوت کامــل مردانــه 
او  عــدن  بــاغ  و شــکوه  جــالل  و  بــود  برخــوردار  عالــی  فکــری  و  قــدرت جســمی  و 
را احاطــه کــرده بــود و هــر روزه بــا موجــودات آســمانی مصاحبــت مــی کــرد. اّمــا 
موقعیــت عیســی هنگامــی کــه بــرای مقابلــه بــا شــیطان بــه بیابــان بــرده شــد، بســیار 
متفــاوت بــود. بــرای مــدت چهــار هــزار ســال، قــدرت جســمی، فکــری و ارزش هــای 
بــه  بــود و مســیح ضعــف هــای بشــریت رو  نــژاد بشــر در حــال انحطــاط  اخالقــی 
زوال را برخــود گرفــت. تنهــا بــه ایــن طریــق مــی توانســت انســان را از اعمــاق فســاد 

وتباهــی نجــات دهــد.
بســیاری ادعــا مــی کننــد کــه بــرای مســیح غیــر ممکــن بــود تــا در برابــر وسوســه 
شکســت بخــورد. پــس او نمــی توانســت در جایــگاه آدم قــرار بگیــرد؛ نمــی توانســت 
بــه هــر  آوردن آن شکســت خورد.اگــر  بدســت  از  آدم  کــه  نائــل شــود  پیــروزی  بــه 
طریــق، بــا مناقشــه ای بمراتــب ســخت تــر از آنچــه کــه مســیح بــا آن در کشــمکش 
بــود روبــرو مــی شــدیم، آنــگاه او قــادر نمــی بــود تــا مــا را یــاری کنــد. اّمــا منجــی مــا، 
طبیعــت بشــری را بــا تمــام مســئولیت هــای آن تقبــل کــرد. او بــا احتمــال تســلیم 
شــدن در برابــر وسوســه، طبیعــت انســان را برخــود گرفــت. الزم نیســت چیــزی را 

تحمــل کنیــم کــه او تحمــل نکــرده اســت.
یــا میــل غذایــی زمینــه  بــاغ عــدن، اشــتها  بــرای مســیح، هماننــد زوج مقــدس 
بــود،  بــود. درســت از همــان جایــی کــه تباهــی آغــاز شــده  بــزرگ  اولیّــن وسوســه 
کار نجــاِت مــا، مــی بایســتی آغــاز شــود. همانطــوری کــه آدم بــا ارضــاء کــردن اشــتها 
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مرتکــب گنــاه شــده بــود، مســیح نیــز مــی بایســتی بــا انــکار اشــتها بــر گنــاه پیــروز شــود. 
» چــون چهــل شــبانه روز روزه داشــت، آخــر گرســنه گردیــد. پــس تجربــه کننــده نــزد 
اوآمــده، گفــت : اگــر پســر خــدا هســتی بگــو تــا ایــن ســنگها نــان شــود. درجــواب 
گفــت، مکتــوب اســت انســان نــه محــض نــان زیســت مــی کنــد، بلکــه بــه هــر کلمــه 

ای کــه از دهــان خــدا صــادر گــردد « )متــی ۴ آیــه ۴(.
از زمــان آدم تــا بــه ایــام مســیح، خــوش گذرانــی و لــذت طلبــی باعــث افزایــش 
امیــال و شــهوات گردیــده بــود تــا ّحــدی کــه از کنتــرل خــارج شــده بــود. بدیــن ترتیــب، 
انســان چنــان تبــاه و بیمــار شــده بــود کــه نمــی توانســت بــا قــدرت خویــش بــر ایــن 
اوضــاع غلبــه کنــد. مســیح بــه خاطــر انســان ســخت تریــن آزمایــش را تحّمــل کــرد و 
پیــروز شــد. او بــه خاطــر مــا خویشــتن داری و پرهیــزگاری را ممارســت نمودکــه از 
گرســنگی و مــرگ قــوی تــر بــود. در ایــن پیــروزی نخســت مســایل دیگــری دخیــل بــود 
کــه در همــه مبــارزات مــا بــا قــدرت هــای تاریکــی وارد مــی شــود. زمانــی کــه مســیح 
وارد بیابــان شــد، جــالل پــدر او را احاطــه کــرده بــود. مجــذوب در اُنــس و اُلفــت بــا 
خداونــد، ضعــف هــای بشــری ]بــرای او معنایــی نداشــت[. اّمــا جــالل خداونــد از 
آنجا دور شد و او برای مبارزه با وسوسه تنها گذاشته شد. هر لحظه فشار بر او 
بیشــتر مــی شــد. طبیعــت بشــری او از مبــارزه ای کــه در انتظــارش بــود، تحلیــل رفتــه 
بــود. مســیح بــه مــدت چهــل روز روزه گرفــت و دعــا کــرده بــود. چنــان از گرســنگی 
ضعیــف و الغــر، از تقــالی روحــی نحیــف و فرســوده گشــته بــود کــه » مــردم از دیــدن 
او وحشــت می کردند، قیافة او چنان کریه بود که شــباهتی به آدمیان نداشــت « 
)اشــعیا 52: 1۴(. اکنــون شــیطان فرصــت یافتــه بــود و تصــور مــی کــرد کــه مــی توانــد 

بــر مســیح پیــروز شــود.
آنگاه، موجودی در هیئِت فرشته به نزد منجی آمد، چنانکه گویی در اجابت 
بــه دعاهــای او از آســمان آمــده اســت. ایــن فرشــته مدعــی شــد کــه حامــل پیامــی 
از ســوی خداونــد مــی باشــد و اعــالم کــرد کــه روزه گرفتــن منجــی بــه پایــان خــود 
نزدیــک شــده اســت. فرشــته بــه او گفــت، همانطــوری کــه خداونــد فرشــته ای را 
فرســتاده بــود تــا از قربانــی شــدن اســحاق بــه دســت ابراهیــم ممانعــت کنــد، بــه 
همــان ترتیــب، خداونــد از اشــتیاق مســیح در وارد شــدن بــه مســیر خونیــن خشــنود 
شــده و فرشــته ای را فرســتاد تــا او را نجــات دهــد. ایــن پیامــی بــود کــه ایــن فرشــته 
بــرای عیســی آورد. منجــی بــه خاطــر گرســنگی از پــا افتــاده بــود. هنگامــی کــه میــل بــه 
غــذا داشــت، شــیطان بــه نــزد او آمــد. او بــه ســنگهایی کــه در بیابــان پخــش بــود و بــه 
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شــکل قــرص هــای نــان بــه نظــر مــی رســید اشــاره کــرد و بــه عیســی گفــت، » اگــر پســر 
خــدا هســتی بگــو تــا ایــن ســنگها نــان شــود «.

شــیطان گرچــه بــه شــکل فرشــته نــور ظاهــر شــد، اولیــن ســئوال شــرطی او از 
ایــن  اگــر پســر خــدا هســتی «. در  بــر داشــت. »  پــرده  او  از شــخصیت  عیســی 
ســخن، کنایــه ای از ســوء ظــن و بــی اعتمــادی یافــت مــی شــود. اگــر عیســی بــه 
توصیــه شــیطان عمــل مــی کــرد، شــک و تردیــد او را تأئیــد مــی کــرد. شــیطان بــرای 
غلبــه کــردن بــر مســیح از همــان نقشــه هایــی اســتفاده مــی کــرد کــه در آغــاز آفرینــش 
بــا چــه  بــاغ عــدن  بــود. او در  بــرای وسوســه انســان اســتفاده کــرده و پیــروز شــده 
مهارتــی بــه حــوا نزدیــک شــده بــود! » آیــا خــدا حقیقتــاً گفتــه اســت کــه از همــه 
تــا اینجــا، ســخنان وسوســه کننــده  آیــه 1(.  بــاغ نخوریــد؟ « )پیدایــش 3  درختــان 
حقیقــت داشــت، اّمــا در شــیوه بیــان او، تحقیــر کالم خــدا، نهفتــه بــود. در ســخنان 
او نوعــی ضدیــت پنهــان و تردیــد برعلیــه حقایــق الهــی دیــده مــی شــد. شــیطان در 
صــدد بــود تــا بــه حــوا تلقیــن کنــد کــه خــدا بــه آنچــه کــه گفتــه بــود، عمــل نمــی کنــد 
و محــروم کــردن انســان از میــوه ای چنــان نیکــو و زیبــا بــا محبــت خــدا نســبت بــه 
انســان در تناقــض اســت. اکنــون بــه همــان طریــق قصــد داشــت تــا عقایــد خــود را 
بــه مســیح القــا کنــد. » اگــر پســر خــدا هســتی «. مســیح بــا یــادآوری ایــن ســئوال 
احســاس انــدوه مــی کــرد. در صــدای شــیطان نوعــی حالــت شــبهه وتردیــد دیــده 
مــی شــد. آیــا خداونــد بــا پســر خــود چنیــن رفتــار مــی کنــد؟ آیــا او پســر خــود را در 
بیابــان بــا حیوانــات وحشــی، بــدون غــذا، بــدون همــراه رهــا مــی کنــد؟ - او تلویحــاً 
مــی گویــد کــه خــدا هرگــز نخواســته اســت کــه پســرش در چنیــن شــرایطی بســر بــرد. 
بنابرایــن بــه عیســی مــی گویــد، اگــر » پســرخدا هســتی قــدرت خــود را نشــان بــده و 

خــود را از ایــن گرســنگی خــالص کــن، و بــه ایــن ســنگها بگــو نــان شــوند «.
سخنان خداوند در باره عیسی » این است پسر حبیب من که از او خشنودم 
«، هنــوز در گــوش شــیطان طنیــن انــداز بــود. اّمــا او مصمــم بــود کــه مســیح را نســبت 
بــه ایــن تاییدیــه و شــهادت بــی اعتمــاد کنــد. ســخن خداونــد در بــاره مســیح، تضمیــن 
و ]مهــر تاییــدی بــر[ رســالت الهــی وی بــود. او آمــده بــود تــا بــه عنــوان انســان در میــان 
انســانها زندگــی کنــد و ایــن، کالم خــدا بــود کــه ارتبــاط او را بــا ملکــوت اعــالم مــی کــرد. 
هدف شیطان این بود که باعث شود تا مسیح درباره کالم خدا تردید کند. او می 
دانســت کــه اگــر اعتمــاد مســیح بــه خــدا متزلــزل شــود، در تمــام مبــارزات پیــروزی از آِن 
او خواهــد بــود. درآن صــورت او مــی توانســت مســیح را شکســت دهــد. او امیــدوار 
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بــود کــه مســیح تحــت تأثیــر گرســنگی شــدید و نــا امیــدی، ایمــان خــود را بــه پــدر از 
دســت بدهد و به خاطر خودش معجزه ای انجام دهد. اگر مســیح این کار راکرده 

بــود، نقشــه نجــات بــا شکســت مواجــه مــی شــد.
مواجــه  یکدیگــر  بــا  خــود  جــدال  اولیّــن  در  خــدا  پســر  و  کــه شــیطان  هنگامــی 
شــدند، مســیح فرماندهــی ســپاهیان آســمانی را بــه عهــده داشــت و شــیطان بــه 
عنــوان رهبــر طغیــان گــر از آســمان بیــرون افکنــده شــد. اکنــون موقعیــت ایشــان 
ظاهــراً برعکــس بــه نظــر مــی رســد و شــیطان ایــن موضــوع را بــرای خــود نوعــی امتیــاز 
تلقــی کــرده و مصمــم اســت از آن بــه بهتریــن شــکلی اســتفاده کنــد. او بــا خــود مــی 
گویــد، کــه یکــی از قدرتمنــد تریــن فرشــتگان از آســمان رانــده شــده اســت و ظاهــر 
عیســی نشــان میدهــد کــه او آن فرشــته رانــده شــده اســت، کــه از ســوی خداونــد 
بــود. شــیطان تصــور مــی کــرد کــه یــک  رهــا شــده و از ســوی انســان رانــده شــده 
موجــود آســمانی بایــد بتوانــد ادعــای خــود را بــا انجــام معجــزه ای بــه اثبــات برســاند. 
وبــه همیــن دلیــل بــه عیســی مــی گویــد، » اگــر پســر خــدا هســتی بــه ایــن ســنگها بگــو 
نــان شــوند «. شــیطان تاکیــد مــی کنــد کــه نشــان دادن چنیــن قــدرت خالقــه ای، 

نشــانه قطعــی الوهیــت خواهــد بــود و بــه مبــارزه خاتمــه خواهــد داد.
عیســی نمی توانســت ســاکت و بدون هیچ واکنشــی به ســخنان شــیطان گوش 
کنــد. اّمــا پســر خــدا نبایــد الوهیــت خویــش را بــرای شــیطان اثبــات مــی کــرد و یــا دلیــل 
حقیــر شــدن خــود را بــرای او توضیــح مــی داد. پذیرفتــن خواســته هــای عصیــان گــر، 
نــه نفعــی بــرای انســان داشــت و نــه باعــث جــالل خداونــد مــی شــد. اگــر مســیح از 
خواســته هــای دشــمن تبعیــت کــرده بــود، شــیطان دوبــاره از او مــی پرســید، آیتــی بــه 
من بنمایان تا باور کنم که تو پســر خدا هســتی. نشــان دادن شــواهد نمی توانســت 
قــدرت عصیــان وگنــاه را در دل شــیطان از بیــن ببــرد. مســیح نبایــد از قــدرت الوهیــت 
بــه نفــع خویــش اســتفاده کنــد. او آمــده بــود تــا ماننــد مــا بــا مشــکالت روبــرو شــود و 
الگــوی ایمــان واطاعــت باشــد. عیســی در طــول زندگــی خــود، هرگــز بــه خاطــر منافــع 
خــود معجــزه نکــرد. تمــام معجــزات خــارق العــاده او بــرای خیریــت دیگــران انجــام مــی 
شــد. او بــا وجــودی کــه شــیطان را از همــان آغــاز شــناخته بــود، بــرای مبــارزه بــا او 
تحریــک نشــد. او بــا یــادآوری صــدای ملکوتــی قــوت یافــت و بــا محبــت پــدر آرامــش 

وتســلی یافــت و بــاب گفتگــو بــا شــیطان را بــاز نکــرد.
عیسی با کالم مقدس با شیطان به مقابله پرداخت و به او گفت، » مکتوب 
اســت «. در هــر وسوســه ای، ســالح مبــارزه او، کالم خــدا بــود. شــیطان از مســیح 
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بــا  اّمــا مســیح  انجــام دهــد.  الوهیتــش، معجــزه ای  اثبــات  بــرای  تــا  بــود  خواســته 
عبــارت » یهــوه چنیــن مــی گویــد « بــه او پاســخ مــی داد. زیــرا ایــن عبــارت از تمامــی 
معجزات بزرگتر بود و شــیطان نمی توانســت آن را انکار کند و تا وقتی که مســیح 

ایــن موقعیــت را حفــظ مــی کــرد، شــیطان نمــی توانســت او را وسوســه کنــد.
شــیطان در لحظاتی که عیســی به شــدت ضعیف شــده بود، او را با شــدیدترین 
وسوســه هــا مــورد حملــه قــرارداد و فکــر کــرد کــه میتوانــد بــر او غلبــه کنــد. او بــا همیــن 
روش توانســته بــود برانســان غلبــه کنــد. بــا تحلیــل قــدرت جســمی و تضعیــف نیــروی 
اراده وکاهــش ایمــان بــه خــدا، بســیاری از افــراد کــه ســالهای طوالنــی بــرای پاســداری 
از حقیقــت ایســتادگی کــرده بودنــد، در مقابــل شــیطان مغلــوب شــدند. موســی در 
لحظــه ای کــه ایمــان و ارتبــاط خــود را بــا قــدرت بیکــران ازلــی رهــا کــرد، از چهــل ســال 
ســرگردانی قوم اســرائیل در بیابان خســته شــد و درســت در مرزهای ســرزمین وعده 
مغلوب شد، ایلیای نبی نیز همین طور بود. او شجاعانه و بدون هراس در مقابل 
آخــاب پادشــاه کــه بــا چهــار صــد و پنجــاه نبــی کاذب و در رأس آنهــا بََعــل، در مقابــل 
قــوم اســرائیل قرارگرفتــه بــود، ایســتادگی کــرده بــود. اّمــا بعــد از آن روز هولنــاک کــه 
تمامی انبیای کاذب برفراز کوه کَرَمل به هالکت رسیدند و مردم وفاداری خویش 
را بــه خــدا اعــالم کردنــد، ایلیــا در مقابــل تهدیــدات ایزابــل بــت پرســت و بــرای نجــات 
جــان خویــش از آنجــا فــرار کــرد. و بدیــن گونــه شــیطان از ضعفهــای انســانی اســتفاده 
مــی کنــد. او هنــوز هــم بــه همــان طریــق عمــل مــی کنــد. هــر موقــع کــه فــرد بــا غــم و 
پریشــانی احاطــه مــی شــود و یــا بــه فقــر و تنگدســتی مبتــال مــی گــردد شــیطان بــرای 
وسوســه و نگــران کــردن او آمــاده اســت. او همیشــه بــه نقــاط ضعــف شــخصیت مــا 
حملــه مــی کنــد و ســعی مــی کنــد اعتمــاد مــا را بــه خداونــد متزلــزل ســازد. شــیطان 
مــا را وسوســه مــی کنــد تــا نســبت بــه خداونــد بدگمــان شــویم و بــه محبــت او تردیــد 
کنیــم. وسوســه کننــده بــه همــان طریقــی کــه بــه مســیح نزدیــک شــد، بــه مــا نزدیــک مــی 
شــود و ضعف ها و ناتوانی های ما را در مقابل ما بنمایش می گذارد. او امیدوار 
اســت کــه مــا را دلســرد و ارتبــاط مــا را بــا خــدا قطــع کنــد. آنــگاه از هالکــت قربانــی 
خود مطمئن می شــود. اگر ما با شــیطان همانگونه که عیســی برخورد کرد، برخورد 
کنیم، در بســیاری از موارد شکســت نخواهیم خورد. اّما اگر با دشــمن باِب گفتگو 

را بــاز کنیــم بــه او فرصــت مــی دهیــم تــا مــا را وسوســه کنــد.
هنگامی که مســیح به وسوســه کننده گفت » انســان نه به محض نان زیســت 
مــی کنــد، بلکــه بــه هرکلمــه کــه از دهــان خــدا صــادر مــی گــردد «. ســخنانی را تکــرار 
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کــرد کــه بیــش از هــزار و چهــار صــد ســال پیــش از آن بــه قــوم اســرائیل گفتــه بــود: » 
خداوند ترا این چهل سال در بیابان رهبری نمود... و او ترا ذلیل وگرسنه ساخت 
و َمــّن را بــه تــو خورانیــد کــه نــه تــو آن را مــی دانســتی، نــه پدرانــت مــی دانســتند تــا تــرا 
بیاموزنــد کــه انســان نــه بــه نــان تنهــا زیســت مــی کنــد بلکــه بــه هــر کلمــه ای کــه از 
دهــان خــدا صادرمــی گــردد، انســان زنــده اســت « )تثنیــه ٨ آیــات 2 و 3(. هنگامــی 
کــه در بیابــان تمــام راههــای تهیــه غــذا بــا شکســت مواجــه شــد، خــدا بــرای قومــش از 
آســمان َمــّن بارانیــد و هــر روزه بــه انــدازه کافــی بــه ایشــان غــذا مــی داد. ایــن موهبــت 
بــه جهــت تعلیــم قــوم بــود کــه اگــر بــه خداونــد تــوکل نماینــد و در طریــق او رفتــار کنند، 
خدا ایشان را ترک نخواهد کرد. منجی همان درسی را که به اسرائیل تعلیم داده 
بــود، اکنــون خــود بــه آن عمــل مــی کــرد. خداونــد از طریــق کالمــش لشــکریان اســرائیل 
را یــاری کــرده بــود و اکنــون بــا همــان کالم عیســی را یــاری مــی کــرد. او منتظــر مانــد 
تــا خداونــد در زمــان مقــرر او را یــاری کنــد. عیســی در بیابــان نیــز مطیــع و فرمانبــردار 
خداونــد بــود و بــرای بدســت آوردن غــذا از پیشــنهادهای شــیطان پیــروی نکــرد. او بــا 
ایــن کار، در حضــور تمــام کائنــات شــهادت داد کــه حاضــر اســت بــرای جــدا نشــدن 

از اراده خداونــد، هرگونــه مصیبتــی را تحمــل کنــد.
» انســان نــه بــه محــض نــان زیســت مــی کنــد، بلکــه بــه هرکلمــه کــه از دهــان خــدا 
صــادر مــی گــردد «. بیشــتر وقتهــا کســی کــه از مســیح پیــروی مــی کنــد بــه جایــی مــی 
رســد کــه نــه مــی توانــد خــدا را خدمــت کنــد و نــه مســئولیت هــای دنیــوی خــود را 
انجــام دهــد. شــاید بــه نظــر رســد کــه اطاعــت از برخــی احــکام صریــح خــدا، درآمــد 
و امکانــات زندگــی او را قطــع کنــد. شــیطان در چنیــن شــرایطی بــه شــخص وانمــود 
مــی کنــد کــه بایــد اعتقــادات وجدانــی خــود را فــدا کنــد. لیکــن تنهــا چیــزی کــه در ایــن 
جهــان مــی توانیــم بــه آن تکیــه واعتمــاد کنیــم، کالم خداســت. » لیکــن اول ملکــوت 
خــدا و عدالــت او را بطلبیــد کــه ایــن همــه بــرای شــما مزیــد خواهــد شــد « )متــی 6 
آیــه 33(. جــدا شــدن از اراده پــدر آســمانی حتــی در ایــن زندگــی بــه خیریــت مــا نمــی 
باشــد. وقتــی کــه از قــدرت کالم خــدا آگاه شــویم، بــرای بدســت آوردن غــذا و یــا 
نجــات زندگــی خــود، از پیشــنهادات شــیطان پیــروی نخواهیــم کــرد. تنهــا ســئوالمان 
ایــن خواهــد بــود، کــه، دســتور خداونــد چیســت؟ و وعــده اوچیســت؟ بــا دانســتن 
اینهــا، از دســتورات خــدا اطاعــت کــرده و بــه وعــده هــای او اعتمــاد خواهیــم کــرد.

خداونــد  بــه  نســبت  آنانیکــه  شــیطان،  بــا  مجادلــه  از  بــزرگ  مبــارزه  درآخریــن 
وفادارنــد، مشــاهده خواهنــد کــرد کــه همــه حمایــت هــای دنیــوی قطــع مــی شــود. 
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امتنــاع  دنیــوی  از قدرتهــای  اطاعــت  بمنظــور  خــدا  احــکام  از شکســتن  آنــان  زیــرا 
مــی ورزنــد و خریــد و فــروش بــرای آنــان قدغــن خواهــد شــد و نهایتــاً فرمــان قتــل 
ایشــان صــادر خواهــد شــد. ]بــه مکاشــفه 13 آیــات 11 تــا 1٧ مراجعــه کنیــد[. اّمــا 
بــه شــخص مطیــع وعــده داده شــده اســت کــه » در مکانهــای بلنــد ســاکن خواهــد 
شــد و ملجــای او صخــره هــا خواهــد بــود و نــان او داده خواهــد شــد وآب او ایمــن 
خواهــد بــود « )اشــعیا 33 آیــه 16(. فرزنــدان خــدا بــا ایــن وعــده خواهنــد زیســت. 
هنگامــی کــه زمیــن بــه واســطه قحطــی ویــران مــی شــود، آنــان ســیر خواهنــد شــد. 
» آنــان در  زمــان بــال ســرافکنده نخواهنــد شــد؛ و در زمــان قحطــی ســیر خواهنــد 
گشــت « )مزامیــر 3٧آیــه 1۹(. حبقــوق نبــی بــا اشــتیاق، آن روزهــای پریشــانی را 
کنــد. » هرچنــد  مــی  بیــان  را  گــروه مومنیــن  ایمــان  او،  و ســخنان  انتظــار کشــید 
درخــت انجیــر شــکوفه نیــاورد و انگــور در تــاک نرویــد، محصــول زیتــون از بیــن بــرود و 
کشــتزارها غلـّـه بــار نیاورنــد، گلّه هــا در چــراگاه تلــف شــوند و طویله هــا از رمــه خالــی 
بماننــد، بازهــم خوشــحال و شــادمان خواهــم بــود، زیــرا خداونــد نجات دهنــدة مــن 

اســت « )حبقــوق 3 آیــات 1٧ و 1٨(.
از همــه درســهایی کــه مــی بایســتی از اولیــن تجربــه بــزرگ منجــی آموختــه شــود، 
هیچکــدام مهمتــر از درس کنتــرل برنَفــس و ولــع بــرای خــوردن نمــی باشــد. در طــول 
و  فســاد  عامــل  موثرتریــن  جســمانی،  طبیعــت  جــذاب  هــای  وسوســه  اعصــار، 
تباهــی نــوع بشــر بودنــد. در نتیجــه زیــاده روی، شــیطان قــوای ذهنــی و اخالقــی 
را کــه خداونــد بــه عنــوان یــک موهبــت ارزشــمند بــه انســان اعطــا کــرده اســت، از 
بیــن مــی بــرد. و بدیــن ترتیــب، توجــه بــه ارزش هــای الهــی بــرای انســان بــه امــری غیــر 
ممکــن تبدیــل مــی شــود. بــه ســبب ارضــاء نَفــس، شــیطان تــالش مــی کنــد تــا هــر نــوع 

شــباهت بــه خــدا را در انســان از بیــن ببــرد.
امیــال مهــار گســیخته و بیمــاری و انحطــاط ناشــی از آن کــه در زمــان ظهــور اولیــه 
مســیح وجــود داشــت، پیــش از ظهــور دوبــاره او، بــا شــرارت گســترده تــری وجــود 
خواهــد داشــت. مســیح اعــالم مــی کنــد کــه وضعیــت جهــان درآن روزهــا، ماننــد 
روزهای قبل از طوفان نوح و همانند وضعیت شهرهای سدوم و غموره خواهد 
بود. تمامی افکار دل انســان فاســد خواهد شــد. اکنون، درســت درآســتانه همان 
روزهــای وحشــتناک بــه ســرمی بریــم و بــه همیــن دلیــل مــی بایســتی از روزه گرفتــن 
منجــی در بیابــان، سرمشــق بگیریــم. تنهــا بــا رنــج و انــدوه وصــف ناپذیــری کــه مســیح 
تحمــل کــرد، مــی توانیــم شــرارت نَفــس مهــار گســیخته را ارزیابــی کنیــم. سرمشــق 
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مســیح اعــالم مــی کنــد کــه تنهــا امیــد مــا بــرای رســیدن بــه حیــات جاودانــی ایــن اســت 
کــه امیــال وخواهــش هــای نَفــس را تحــت تابعیــت اراده خــدا درآوریــم.

انــکار  را  آلــود  گنــاه  امیــال  بتوانیــم  کــه  اســت  ممکــن  غیــر  خودمــان  قــوت  بــا 
کنیــم. شــیطان نیــز از همیــن مســیر مــا را بــه ارتــکاب گنــاه وسوســه خواهــد کــرد. 
مســیح مــی دانســت کــه دشــمن از ضعــف هــای بشــری ســوء اســتفاده کــرده و بــا 
بــا  بــه دام مــی انــدازد.  بــه خداونــد اعتمــاد ندارنــد  اظهــارات کاذب، آنانــی را کــه 
عبــور از مســیری کــه انســان مــی بایســتی آن را بپیمایــد، ســرور مــا، طریــق پیــروزی 
را بــرای مــا را مهیــا کــرد. خواســت و اراده او ایــن اســت کــه در مبــارزه بــا شــیطان 
در وضعیــت ضعیفــی قــرار گیریــم. مســیح نمــی خواهــد کــه مــا بــه وســیله حمــالت 
شــیطان مأیــوس و هراســان شــویم. او مــی گویــد، » خاطــر جمــع داریــد زیــرا کــه مــن 

برجهــان غالــب شــده ام « )یوحنــا 16 آیــه 33(.
کســی کــه بــر علیــه قــدرت ولــع مبــارزه مــی کنــد بایــد بــه منجــی در بیابــاِن وسوســه 
نــگاه کنــد و او را در میــان درد و رنــج بــر بــاالی صلیــب ببینــد، هنگامــی کــه فریــاد مــی 
زنــد، » تشــنه ام «. او هرآنچــه را کــه تحمــل آن بــرای مــا ممکــن مــی باشــد، تحمــل 

کــرد. پیــروزی او، پیــروزی ماســت.
گویــد،  مــی  او  کــرد.  تکیــه  خــود  پدرآســمانی  قــدرت  و  حکمــت  بــه  عیســی 
» چونکــه خداونــد مــرا اعانــت مــی کنــد، پــس رســوا نخواهــم شــد... و مــی دانــم 
خِجــل نخواهــم گردیــد... و اینــک خداونــد مــرا اعانــت مــی کنــد «. او بــا اشــاره بــه 
الگــوی خویــش بــه مــا مــی گویــد، » کیســت در میــان شــما کــه خــدا تــرس اســت،... 
کــه در ظلمــت گام بــر مــی دارد و نــوری بهمــراه نــدارد؟ او بــه اســم خداونــد تــوکل 

نمایــد و بــه خــدای خویــش اعتمــاد بکنــد « )اشــعیا 50 آیــات ٧ تــا 10(.
عیســی گفــت، » رئیــس ایــن جهــان مــی آیــد و هیــچ قدرتــی بــر مــن نــدارد « )یوحنــا 
1۴ آیــه 30(. در او چیــزی نبــود کــه بــه مغلطــه هــا و ]برهــان تراشــی هــای[ شــیطان 
پاسخ گوید. او به گناه راضی نشد و تسلیم شدن در مقابل وسوسه های شیطان، 
حتــی بــرای یــک لحظــه در ذهــن او خطــور نکــرد. بــرای مــا نیــز مــی توانــد چنیــن باشــد. 
انســانیِت مســیح با الوهیت وی عجین شــده بود و با ســاکن شــدن روح القدس در 
درون او بــرای مبــارزه آمــاده بــود. اوآمــد تــا مــا را نیــز در ســیرت الهــی ســهیم گردانــد و تــا 
زمانی که به وسیله ایمان با او یکی هستیم، گناه هیچ گونه حاکمیتی برما نخواهد 
داشــت. خداوند ایمان ما را به ســمتی هدایت می کند که با وفاداری به الوهیت 

مســیح تکیــه کنیــم تــا بتوانیــم بــه شــخصیت کامــل دسترســی پیــدا کنیــم.

123

DA FA Body.indd   119 9/17/18   11:53 AM



120  | آرزوی اعصار

و مســیح چگونگــی تحقــق یافتــن آن را بــه مــا نشــان داده اســت. او چگونــه و 
بــا چــه روشــی در مبــارزه بــا شــیطان پیــروز شــد؟ بــه واســطه کالم خــدا. او فقــط 
بــه وســیله کالم خــدا توانســت در مقابــل وسوســه ایســتادگی کنــد. او بــه شــیطان 
گفــت، » مکتــوب اســت « و ایــن وعــده بــرای ماســت کــه، » بــه وســاطت آنهــا 
وعــده هــای بــی نهایــت عظیــم وگرانبهــا بــه مــا داده شــد تــا شــما بــه اینهــا شــریک 
خالصــی  اســت  جهــان  در  شــهوات  از  کــه  فســادی  از  و  گردیــد  الهــی  طبیعــت 
یابید « )دوم پطرس 1 آیه ۴(. هر وعده ای در کالم خدا متعلق به ماســت. باید 
» بــه هــر کلمــه ای کــه از دهــان خــدا صــادر مــی گــردد « زیســت کنیــم. هنگامــی 
کــه بــه وســیله وسوســه مــورد حملــه قــرار مــی گیریــد، بــه شــرایط و یــا بــه ضعفهــای 
خودتــان نــگاه نکنیــد، بلکــه بــه قــوت و قــدرت کالم خــدا نــگاه کنیــد. همــه قــوت و 
قــدرت کالم از آن شماســت. نویســنده مزامیــر مــی گویــد » کالم  تــو را در دل  خــود 
حفــظ  می کنــم  و بخاطــر می ســپارم  تــا مبــادا نســبت  بــه  تــو گنــاه  ورزم «، » خــود 
را از گناهــکاران  دور نگــه داشــته  از راه هــای  آنهــا پیــروی  نکــرده ام ، بلکــه  از کالم  تــو 

اطاعــت  نمــوده ام «. )مزامیــر 11۹: 11؛ 1٧: ۴( 
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]این فصل بر اساس متی ۴: 5-11؛ مرقس 1: 12 و 13؛ لوقا ۴: 13-5[

ســپس شــیطان او را بــه شــهر اورشــلیم بــرد و بــر روی بــام خانــه خــدا قــرار داد 
و بــه او گفــت : خــود را از اینجــا بینــداز و ثابــت کــن کــه فرزنــد خــدا هســتی؛ چــون 

مکتــوب اســت:
» خدا فرشتگان خود را خواهد فرستاد

تا تو را از خطر حفظ کنند مبادا که پایت به سنگ بخورد «
شــیطان اکنــون گمــان مــی کنــد کــه از موضــع عیســی بــا او برخــورد کــرده اســت. 
دشــمن مــکار، کالمــی را کــه از دهــان خــدا صــادر شــده بــود بــر زبــان مــی آورد. او 
هنــوز هــم بــه شــباهت فرشــته نــور ظاهــر مــی شــود و وانمــود مــی کنــد کــه بــا کالم 
آشــنایی داشــته و از اهمیــت آنچــه کــه مکتــوب اســت آگاه مــی باشــد. همانطــوری 
کــه عیســی پیــش از ایــن کالم خداونــد را بــرای تقویــت ایمــان خویــش بــه کار گرفتــه 
نقابــی[،  بــا  ]تــا  بــردن کالم خــدا قصــد داشــت  بــکار  بــا  نیــز  اکنــون شــیطان  بــود، 
حیلــه گــری خــود را ]قابــل قبــول و موجــه[ جلــوه دهــد. او ادعــا مــی کنــد کــه صرفــاً 
وفــاداری عیســی را آزمایــش کــرده اســت، و اکنــون مــی خواهــد اســتقامت او را 
محــک بزنــد. درحالــی کــه منجــی تــوکل و اعتمــاد خویــش را بــه خداونــد عیــان نمــود، 

شــیطان همچنــان اصــرار داشــت تــا از ایمــان خــود شــواهدی دیگــر ارائــه دهــد.
اّمــا بــار دیگــر وسوســه بصــورت کنایــه آمیــز کــه حاکــی از ســوء ظــن مــی باشــد، 
بــه کلمــه  تــا  آغــاز مــی شــود، » اگــر، پســر خــدا هســتی «. مســیح وسوســه شــد 
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» اگــر « واکنــش نشــان دهــد، اّمــا از پذیــرش کوچکتریــن تردیــدی، اجتنــاب کــرد. او 
زندگی خود را بخاطر ارائه شــواهد ]اثباتی[ به شــیطان به مخاطره نمی انداخت. 
وسوســه کننــده بــر ایــن خیــال بــود تــا از بشــر بــودن مســیح ســوء اســتفاده تــا فرضیــات 
خــود را بــر او تحمیــل نمایــد. شــیطان در حالیکــه مــی توانــد تحریــک کنــد ولــی قــادر 
بــه تحمیــل گنــاه نیســت. او بــه عیســی گفــت، » خــود را بــه زیرانــداز « درحالــی کــه 
مــی دانســت او خــود را بــه زیــر نمــی انــدازد، زیــرا خداونــد بــرای نجــات او مداخلــه 
مــی کــرد. شــیطان نمــی توانســت عیســی را مجبــور کنــد کــه خــود را بــه زیــر انــدازد و 
تــا زمانــی کــه عیســی در مقابــل وسوســه راضــی نمــی شــد، شــیطان نمــی توانســت 
پیــروز شــود. تمــام قدرتهــای زمینــی و یــا جهنمــی نمــی توانســتند او را وادار کننــد کــه 

ذره ای از اراده پــدرش جــدا شــود.
وسوســه گــر هرگــز نمــی توانــد مــا را مجبــور بــه گنــاه و شــرارت ورزی کنــد. او 
نمــی توانــد بــر افــکار مــا حاکــم شــود مگــر اینکــه افکارمــان را بــه او تســلیم کنیــم. پیــش 
از آنکــه شــیطان بتوانــد حاکمیــت خویــش را بــر مــا اعمــال کنــد، اراده تســلیم او مــی 
شــود و ایمــان و تــوکل بــه مســیح از بیــن مــی رود. اّمــا بــا هــر اشــتیاق گنــاه آلــودی کــه 
در دل مــی پرورانیــم، موقعیــت مطمئــن تــری را در اختیــار شــیطان قــرار مــی دهیــم. 
شکســت مــا در زمینــه معیارهــای الهــی در را بــه روی شــیطان مــی گشــاید تــا مــا را 
وسوســه و نابــود کنــد. هــر نــوع خطــا و یــا شکســت از طــرف مــا، بــه شــیطان فرصــت 

مــی دهــد تــا مســیح را مالمــت کنــد.
هنگامــی کــه شــیطان، وعــده را بازگــو کردکــه » او بــه فرشــتگان خــود دســتور مــی 
دهــد تــا از تــو محافظــت کننــد «. او ادامــه جملــه را حــذف مــی کنــد کــه مــی گویــد: 
» تــا تــرا در تمامــی راههایــت محافظــت نماینــد «، کــه بــه معنــی تمامــی راههــای 
خــودداری  اطاعــت  مســیر  از  شــدن  خــارج  از  عیســی  اســت.  خداونــد  برگزیــده 
ورزیــد و در تمــام مدتــی کــه اعتمــاد کامــل خویــش را بــه خــدا آشــکار مــی کــرد، خــود 
را در موقعیتــی قــرار نمــی داد کــه مداخلــه پــدر آســمانی را بــرای نجــات وی از مــرگ 
ضــروری ســازد. او نمــی خواســت خــدا را بــرای نجــات خــود مجبــور کنــد و بدیــن 
ترتیــب در معرفــی الگــوی اعتمــاد و اطاعــت بــه انســان، بــا شکســت مواجــه شــود.

عیســی بــه شــیطان گفــت، » مکتــوب اســت کــه خداونــد، خــدای خــود را تجربــه 
مکن «. این ســخنان به وســیله موســی به قوم اســرائیل، هنگامی که در بیابان تشــنه 
شــده بودنــد و از موســی خواســته بودنــد کــه ایشــان را آ ب بدهــد، گفتــه شــده بــود. 
آنان به موســی گفتند، » آیا خداوند درمیان ما هســت یا نه؟ « )خروج 1٧ آیه ٧(؛ 
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و موسی به ایشان گفت، » مکتوب است خداوند، خدای خود را تجربه مکن «. 
خداونــد معجــزات خــارق العــاده ای بــرای قــوم انجــام داده بــود، بــا ایــن حــال، آنــان در 
مشــکالت بــه خداونــد شــک کردنــد و از او خواســتند کــه آیتــی نشــان بدهــد کــه در 
میــان آنــان حضــور دارد. آنــان بــا بــی ایمانــی خویــش درصــدد بودنــد تــا خــدا را آزمایــش 
کننــد. اکنــون شــیطان نیــز بــه مســیح اصــرار مــی کــرد کــه همــان کار را انجــام دهــد. 
خداونــد پیــش از ایــن تصدیــق کــرده بــود کــه عیســی پســر اوســت؛ و اگــر عیســی از او 
مــی خواســت کــه ثابــت کنــد او پســر خداســت، کالم خــدا را مــورد آزمایــش قــرار مــی 
داد و خدا را محک می زد. و به این مصداق خواهد بود که از خدا چیزی خواسته 
شــود کــه وعــده آنــرا نــداده اســت. ایــن کار نشــان دهنــده بــی اعتمــادی خواهــد بــود و 
در واقع مانند طلب اثبات کردن و محک زدن او خواهد بود. ما نباید تقاضاهای 
خــود را بــه ایــن دلیــل بــه حضــور خــدا تقدیــم کنیــم تــا او بــرای مــا ثابــت کنــد کــه بــه وعــده 
خویــش عمــل خواهــد کــرد. زیــرا خــدا بــه وعــده خویــش عمــل خواهــد کــرد و یــا از او 
بخواهیــم تــا ثابــت کنــد کــه آیــا مــا را دوســت دارد، چونکــه خــدا مــا را دوســت دارد. 
» امــا خشــنود ســاختن خــدا بــدون ایمــان و تــوکل بــه او محــال اســت. هــر کــه مــی 
خواهد بســوی خدا بیاید، باید ایمان داشــته باشــد که خدا هســت و به آنانی که با 

دلــی پــاک در جســتجوی او هســتند، پــاداش مــی دهــد « )عبرانیــان 11: 6(. 
ولــی ایمــان بــا فرضیــه ]یــا حــدس و گمــان[ هیــچ نســبتی نــدارد. فقــط کســی 
کــه ایمــان واقعــی دارد از فرضیــه مصــون خواهــد بــود زیــرا فرضیــه، جعــل و بــدل 
ایمــان اســت کــه توســط شــیطان ســاخته شــده اســت. ایمــان وعــده هــای خــدا را 
مطالبــه مــی کنــد و بــا اطاعــت ثمــره بــه بــار مــی آَورَد. فرضیــه نیــز وعــده هــای خــدا را 
مطالبــه مــی کنــد. اّمــا آنــان را همانگونــه بــه کار مــی بـَـرَد کــه شــیطان بــه کار بـُـرد، یعنــی 
وســیله ای بــرای توجیــه گنــاه. ایمــان مــی خواســت کــه والدیــن اولیّــه مــا را بــه ســمتی 
هدایــت کنــد کــه بــه محبــت خــدا اعتمــاد کننــد و احــکام او را اطاعــت نماینــد. 
اّمــا فرضیــه موجــب شــد کــه احــکام خــدا را زیــر پــا گذارنــد، زیــرا تصــور مــی کردنــد 
کــه محبــت عظیــم خــدا ایشــان را از نتایــج گنــاه محافظــت خواهدکــرد. ایمانــی کــه 
لطــف ملکــوت آســمان را بــدون تبعیــت از شــرایطی کــه براســاس آن، رحمــت الهــی 
اعطــا مــی شــود، مطالبــه مــی کنــد، ایمــان نیســت. ایمــان اصیــل در وعــده هــا و 

پیــش بینــی هــای کالم بنیــان گــذاری گردیــده اســت.
اغلــب هنگامــی کــه شــیطان در تحریــک بــی اعتمــادی شکســت مــی خــورد، در 
هدایــت مــا بــه ســوی فــرض و گمــان موفــق مــی شــود. اگــر او بتوانــد باعــث شــود کــه 
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مــا خودمــان را بــی جهــت در مســیر وسوســه قــرار دهیــم، آنــگاه خواهــد دانســت کــه 
پیــروزی از آِن اوســت. خداونــد آنانــی را کــه در مســیر اطاعــت گام بــر مــی دارنــد، 
محافظــت خواهدکــرد، اّمــا جــدا شــدن از مســیر اطاعــت، مــا را بــه قلمــرو شــیطان 
بــود. منجــی از مــا خواســته  وارد مــی کنــد و در آنجــا ســقوط مــا حتمــی خواهــد 
است که، » بیدار باشید و دعا کنید تا درآزمایش نیفتید « )مرقس 1۴ آیه 3٨(. 
بیــداری و دعــا مانــع ورود نــا خواســته مــا بــه مســیر وسوســه و خطــر مــی شــود و مــا را 

از خطــرات بســیاری مصــون مــی دارد.
بــا ایــن حــال، وقتــی دچــار وسوســه مــی شــویم نبایــد روحیــه خــود را از دســت 
بدهیــم. غالــب اوقــات، وقتــی کــه در موقعیــت دشــواری قــرار مــی گیریــم، تردیــد 
ایــن  مــی کنیــم کــه روح خداســت کــه مــا را هدایــت کــرده اســت. در حالــی کــه 
هدایــت روح بــود کــه عیســی را بــه بیابــان بــرد تــا توســط شــیطان مــورد وسوســه قــرار 
گیــرد. هنگامــی کــه خداونــد مــا را در موقعیــت دشــواری قرارمــی دهــد، هدفــی 
را دنبــال مــی کنــد کــه تحقــق آن بــرای خیریــت مــا خواهــد بــود. عیســی بــا فــرض و 
گمــان بخاطــر وعــده هــای خــدا، بطــور ناخوانــده و دعــوت نشــده بــرای آزمایــش ]بــه 
بیابــان[ نرفــت و و هنگامــی کــه مــورد وسوســه قرارگرفــت، دچــار یــأس و دلســردی 
نگردیــد. مــا نیــز بایــد همانطــور رفتــار کنیــم. » خــدا امیــن اســت، او اجــازه نمــی دهــد 
بیــش از تــوان خــود آزمــوده شــوید، بلکــه بــه وقــِت آزمایــش، راه گریــزی نیــز فراهــم 
مــی ســازد تــا تــاب تحملــش را داشــته باشــید «. خداونــد مــی گویــد، قربانــی  واقعــی  
کــه  بایــد تقدیــم  کنیــد ایــن  اســت  کــه  خــدای  خویــش  را شــکر نماییــد و نذرهایــی  را 
کــه  کرده ایــد ادا کنیــد هنگامــی  کــه  در مشــکالت  هســتید مــرا بخوانیــد؛ مــن  شــما 
را نجــات  خواهــم  داد و شــما مــرا ســتایش  خواهیــد کــرد « )اول قرنتیــان 10: 13؛ 

مزامیــر 50: 1۴ و 15(. 
عیسی در وسوسه دوم نیز پیروز شد، و اکنون شیطان شخصیت واقعی خود 
را آشــکار می کند. اّما به شــکل هیوالیی زشــت و عظیم الجثه با ُســم های شــکافته 
و بالهــای خفــاش ظاهــر نمــی شــود. او اگــر چــه ســقوط کــرده، اّمــا فرشــته قدرتمنــدی 

اســت. او خــود را رهبــر قســم خــورده طغیانگــران و اربــاب ایــن جهــان مــی دانــد.
شیطان با قرار دادن عیسی بر فراز کوهی بسیار بلند، همه حکومتهای جهان 
را بــا تمــام شــکوه وجاللشــان در منظــره ای وســیع بــه او نشــان داد. نــور خورشــید بــر 
شــهرهای بــزرگ بــا معابــد و باروهــا، کاخ هــای مرمریــن، زمیــن هــای بــارور و تاکســتان 

هایــی مملــو از انگــور مــی تابیــد. رد پــا و نشــانه هــای شــریر پنهــان بــود.
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 چشــمان عیســی کــه درآن روزهــای وسوســه چیــزی بــه جــز تاریکــی و پریشــانی 
ندیــده بــود، اکنــون بــه مناظــری بــی نظیــر از زیبایــی بــی حــد و حصــر و کامیابــی خیــره 
شــد. پــس از آن، صــدای وسوســه گــر شــنیده شــد کــه مــی گفــت » گــر نــزد مــن 

ســجده کنــی و مــرا بپرســتی، همــة اینهــا را بــه تــو خواهــم داد «. 
ماموریــت و رســالت مســیح فقــط بــا تحمــل رنــج وســختی تحقــق مــی یافــت. در 
مقابــل او، یــک زندگــی پــراز مصیبــت، ســختی، مبــارزه و در نهایــت مرگــی خفــت 
از  برخــود گیــرد و جــدا شــدن  را  بایــد گناهــان همــه جهــان  او  قــرار داشــت.  بــار 
محبــت پــدر را تحمــل کنــد. اکنــون شــیطان همــان قدرتــی را کــه غصــب کــرده بــود 
بــه مســیح پیشــنهاد مــی کــرد. مســیح مــی توانســت بــا تأییــد برتــری شــیطان، خــود را 
از آینــده ای هولنــاک نجــات دهــد. اّمــا انجــام دادن ایــن کار یعنــی از دســت دادن 

پیــروزی در مجادلــه بــزرگ.
شــیطان بــه خاطــر برتــری طلبــی بــر پســر خــدا بــود کــه درآســمان مرتکــب گنــاه 
شــده بــود واکنــون اگــر برمســیح غلبــه مــی کــرد، پیــروزی او، پیــروزی گنــاه وعصیــان 

محســوب مــی شــد.
شــکوه  و  جــالل  و  پادشــاهی  کــه  نمــود  اعــالن  مســیح  بــه  شــیطان  کــه  زمانــی 
بــه هــر کــه مــی خواهــم مــی بخشــم، صرفــاً  بــه مــن ســپرده شــده اســت و  جهــان 
بیــان  بــرای منظــور فریبکارانــه خــود  بخشــی از جملــه او حقیقــت داشــت وآن را 
نمــود. حاکمیــت شــیطان آن بودکــه بــه زور از آدم ربــوده بــود، اّمــا آدم در نمایندگــی 
و معاونــت خالــق بــود وحاکمیــت مســتقلی نداشــت. جهــان متعلــق بــه خداســت 
و او همــه چیــز را بــه پســرش ســپرده اســت. آدم مــی بایســتی تحــت ســلطه مســیح 
حکومــت مــی کــرد. هنگامــی کــه آدم بــا ُخلــف وعــده حاکمیــت خــود را بــه شــیطان 
ایــن  از  مانــد.  باقــی  قانونــی  و  پادشــاه مشــروع  و  ســپرد، مســیح همچنــان حاکــم 
ــر پادشــاه گفتــه بــود کــه » خــدای متعــال بــر  جهــت بــود کــه خداونــد بــه نبوکــد نَصَّ
تمــام ســرزمینهای جهــان فرمانروایــی می کنــد و آن را بــه هرکــه بخواهــد، حتّــی بــه 
پســت ترین مــردم واگــذار می کنــد « )دانیــال ۴: 1٧(. شــیطان حاکمیــت غصبــی 

خــود را تنهــا زمانــی مــی توانــد اعمــال کنــد کــه خــدا اجــازه دهــد.
هنگامــی کــه شــیطان تمامــی حشــمت و جــالل جهــان را بــه مســیح پیشــنهاد 
مــی کــرد، در حقیقــت از مســیح مــی خواســت کــه ســلطنت حقیقــی جهــان را بــه 
او تســلیم کنــد و مطیــع و تحــت فرمانروایــی او قــرار گیــرد. و ایــن همــان حاکمیتــی 
بودکــه قــوم یهــود آرزوی برقــراری آن را داشــت. یهودیــان در آرزوی پادشــاهی ایــن 
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جهــان بودنــد و اگــر مســیح چنیــن حکومتــی را بــه ایشــان پیشــنهاد کــرده بــود، آنــان 
بــا شــادی او را مــی پذیرفتنــد. درحالــی کــه لعنــت گنــاه بــا همــه مصیبــت آن بــر ایــن 
جهــان قــرار گرفتــه بــود. مســیح بــه تجربــه کننــده گفــت، » دور شــو ای شــیطان زیــرا 
مکتوب است که خداوند، خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما «.

ایــن جهــان  بــود پادشــاهی  بپــا کــرده  کســی کــه در آســمان شــورش و طغیــان 
رابــه مســیح پیشــنهاد داد تــا بیعــت او را نســبت بــه اصــول گنــاه و شــرارت مبایعــه 
نمایــد؛ اّمــا مســیح قابــل بیــع نبــود؛ او آمــده بــود تــا پادشــاهی عدالــت بــر قــرار نمایــد 
و هــدف خــود را رهــا نمــی کــرد. شــیطان بــا همیــن وسوســه بــه انســان نزدیــک مــی 
شــود و علیرغــم شکســت در مقابــل مســیح، در مقابــل انســان پیــروز مــی شــود. 
بــه  بــه انســان پیشــنهاد مــی کنــد کــه  بــه شــرطی  شــیطان پادشــاهی ایــن جهــان را 
برتــری او اقــرار کنــد. او از انســان مــی خواهــد کــه بــا قربانــی کــردن کرامــت و نادیــده 
گرفتــن وجــدان، خودخواهــی را گرامــی بــدارد. مســیح از انســان مــی خواهــد کــه 
ابتــدا ملکــوت و عدالــت خــدا را بطلبــد، امــا شــیطان بــه آنهــا نزدیــک مــی شــود و 
مــی گویــد: در ارتبــاط بــا حیــات جاودانــی، حقیقــت هــر چــه کــه مــی خواهــد باشــد، 
بــرای کســب موفقیــت در ایــن جهــان بایــد مــرا خدمــت کنیــد. خوشــبختی شــما 
در دســتهای مــن اســت. مــن مــی توانــم بــه شــما، ثــروت، لــذت، احتــرام و شــادی 
بدهــم. بــه توصیــه هــای مــن گــوش کنیــد و اجــازه ندهیــد مفاهیــم عجیــب و غریــب 
ماننــد صداقــت و ایثــار شــما را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و شــما را بــه هیجــان آورد. 
من راه را برای شما آماده خواهم کرد. و بدین ترتیب بسیاری فریب او را خورده 
وگمــراه مــی شــوند. آنــان بــرای ارضــاء حــس خــود خواهــی خــود زندگــی مــی کننــد 
و شــیطان از ایــن موضــوع بســیار خشــنود مــی شــود. او در حالــی کــه ایشــان را بــا 
وعــده اقتــدار دنیــوی فریــب مــی دهــد، بــر روح ایشــان حاکــم مــی شــود. اّمــا شــیطان 
چیــزی را پیشــنهاد مــی کنــد کــه متعلــق بــه او نیســت تــا بتوانــد بدهــد، چیــزی کــه 
بــه زودی از او گرفتــه خواهــد شــد. در عــوض بــا وعــده هــای کاذب، ایشــان را از 

میراثــی کــه فرزنــدان خداونــد دریافــت مــی کننــد، محــروم مــی کنــد.
بــود. او  شــیطان درایــن موردکــه آیــا عیســی پســر خداســت تردیــد ایجادکــرده 
از طریــق  الوهیــت  او پســر خداســت.  کــه  مــی دانســت  انــکار عیســی،  علیرغــم 
بشــریتی کــه متحمــل رنــج و عــذاب بــود نــور خــود را ســاطع کــرده بــود. عیســی بطــور 
خالصــه و مجمــل بــا شــاهد و مصــداق قــرار دادن » مکتــوب اســت «، جایــی بــرای 

مخالفــت و انــکار شــیطان باقــی نگذاشــت. 
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شــیطان در برابــر فرمــان مســیح قــدرت مقاومــت نداشــت و در حالــی کــه از 
حقــارت وکینــه کالفــه شــده بــود، مجبــور شــد کــه از حضــور منجــی جهــان عقــب 
نشــینی کنــد. پیــروزی مســیح بــه همــان انــدازه شکســت آدم، کامــل و قطعــی بــه 

نظــر مــی رســید.
بــه همــان ترتیــب مــا نیــز مــی توانیــم در مقابــل وسوســه مقاومــت کنیــم و شــیطان 
را مجبور به عقب نشــینی نمائیم. عیســی به خاطر اطاعت و ایمان به خدا پیروز 
شــد. مســیح از طریــق رســوالنش بــه مــا مــی گویــد، » پــس خــدا را اطاعــت نمائیــد 
و بــا ابلیــس مقاومــت کنیــد تــا از شــما بگریــزد و بــه خــدا تقــرب جوئیــد تــا بــه شــما 
نزدیکــی کنــد « )یعقــوب ۴ آیــات ٧ و ٨(. مــا نمــی توانیــم خودمــان را از قــدرت 
وسوســه حفــظ کنیــم زیــرا شــیطان بــر بشــریت پیــروز شــده اســت، بنابرایــن وقتــی 
کــه ســعی مــی کنیــم بــا قــدرت خودمــان در مقابــل وسوســه مقاومــت کنیــم، ماننــد 
نــام خداونــد قلعــه ای اســت  اّمــا »  مــی شــویم.  صیــدی در دام شــیطان گرفتــار 
مســتحکم کــه شــخص درســتکار بــه آن پنــاه می بــرد و در امــان می مانــد « )امثــال 1٨ 
آیــه 10(. شــیطان از مقابــل ضعیــف تریــن فــردی کــه در پنــاه نــام زورآور و متعــال 

خداونــد قــرار مــی گیــرد، بــر خــود لرزیــده و مــی گریــزد.
فرشــتگان  افتــاد.  زمیــن  بــر  خســته  عیســی  شــد،  دور  دشــمن  اینکــه  از  بعــد 
کــه  بودنــد  شــاهد  آنــان  بودنــد.  دیــده  را  وشــیطان  مســیح  میــان  مبــارزه  آســمان 
چگونــه فرمانــده محبوبشــان رنــج وانــدوه غیــر قابــل وصفــی را تحمــل مــی کــرد تــا 
راه رهایــی انســان را مهیــا ســازد. او بــا چنــان تجربــه عظیمــی روبــرو شــد کــه تحمــل 
آن بــرای مــا بســیار مشــکل مــی باشــد. اکنــون فرشــتگان پســر خــدا را کــه ماننــد 
مــرده بــر روی زمیــن خوابیــده بــود، یــاری مــی کردنــد. او بــا غــذا تقویــت شــد و بــا 
پیــام محبــت آمیــز پــدر واطمینــان یافتــن از اینکــه پیــروزی او، پیــروزی تمــام آســمان 
را بــه همــراه داشــت، تّســلی یافــت. او پــس از دریافــت نیرویــی تــازه، قلــب پُــر 
محبــت خــود را بــه روی انســان مــی گشــاید و بــرای اتمــام کاری کــه آغــاز کــرده 
بیــن نرفتــه و نســل گناهــکار  از  تــا زمانــی کــه دشــمن  پیــش مــی رود و  بــه  اســت 

نجــات نیافتــه، آرام نمــی گیــرد.
بهایــی کــه بــرای نجــات مــا پرداختــه شــد هرگــز نمــی توانــد فهمیــده شــود، مگــر 
زمانی که نجات یافتگان به همراه نجات دهنده در مقابل تخت رحمت خداوند 
بایســتند. درآن هنــگام، همانطــوری کــه زیبائیهــای خانــه ابــدی در مقابــل دیــدگان 
مشــتاق مــا آشــکار مــی شــود، بیــاد خواهیــم آورد کــه همــه اینهــا را عیســی بــرای مــا 
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باقــی گذاشــت و اینکــه او نــه تنهــا بــه خاطــر مــا بــارگاه آســمانی را تــرک کــرد، بلکــه 
خطــر اشــتباه و شکســت جاودانــی را پذیرفــت. درآن هنــگام تاجهــای خــود را بــه 
زیــر پاهــای او افکنــده و بــا صــدای بلنــد خواهیــم گفــت کــه، » آن بــره ذبــح شــده، 

ســزاوار قــدرت وثــروت وجــالل وســتایش اســت « )مکاشــفه 5 آیــه 12(. 
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1۴
» مسیح موعود را 

یافتیم «
]این فصل بر اساس انجیل یوحنا 1: 1۹-51 تدوین گردیده است[

اکنــون یحیــی تعمیــد دهنــده در بیــت عبــره کــه آنســوی رود اُردن بــود، موعظــه مــی 
کــرد و مــردم را تعمیــد مــی داد. نقطــه ای کــه خداونــد جریــان آب رود اُردن را متوقــف 
کــرده بــود تــا قــوم اســرائیل از آن عبــور کننــد، از بیــت عبــر فاصلــه زیــادی نداشــت. در 
فاصلــه کمــی از ایــن منطقــه، قلعــه مســتحکم شــهر اریحــا بــه وســیله لشــکریان آســمان 
ســرنگون شــده بــود. خاطــره ایــن وقایــع در اذهــان مــردم دوبــاره زنــده مــی شــد و بــه 
همیــن دلیــل توجــه بســیاری بــه پیــام تعمیــد دهنــده مبــذول مــی شــد. آیــا کســی کــه در 
ایــام گذشــته، اعمــال خــارق العــاده ای را انجــام داده بــود، مجــدداً قــدرت خویــش را 
بــرای نجــات اســرائیل آشــکار مــی کــرد؟ و چنیــن تصــوری، دلهــای مردمــی را کــه هــر 

روزه در ســواحل رود اُردن اجتمــاع مــی کردنــد، بــه شــوق مــی آورد.
توجــه حاکمــان  کــه  بــود  قــوم گذاشــته  بــر  تأثیــر عمیقــی  چنــان  یحیــی  موعظــه 
مذهبی را جلب کرد. خطر شورش باعث می شد که هرگونه گرد همایی عمومی 
از ســوی رومیــان بــا ســوء ظــن نگریســته شــود و هــر چیــزی کــه بــه قیــام مــردم اشــاره مــی 
کــرد، تــرس حاکمــان یهــود را بــر مــی انگیخــت. یحیــی اقتــدار و اعتبــار شــورای عالــی 
یهــود را بــه رســمیت نشــناخته بــود چــون از ایشــان فتوایــی بــرای تاییــد کار خــود طلــب 
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نکــرده بــود. او حاکمــان و مــردم و فریســیان و صدوقیــان را بــه یکســان مــورد ســرزنش 
قــرار داده بــود. بــا ایــن حــال مــردم بــا اشــتیاق از وی پیــروی مــی کردنــد و بــه نظــر مــی 
رســید کــه توجــه و عالقــه مــردم بــه اعمــال او دایمــاً رو بــه افزایــش مــی باشــد. یحیــی بــا 
وجودیکــه در مقابــل شــورای عالــی یهــود تمکیــن نکــرده بــود، آنــان توجیــه مــی کردنــد کــه 

او بــه عنــوان معلــم مــردم مــی بایســتی تحــت حــوزه قــدرت ایشــان باشــند.
پایــه  بلنــد  ُحــکام  میــان کاهنــان،  از  کــه  بــود  از اعضایــی  ایــن شــورا، متشــکل 
و معلمیــن قــوم برگزیــده شــده بودنــد. کاهــن اعظــم معمــوالً ریاســت شــورا را بــه 
عهده داشــت. تمامی اعضای شــورا باید از میان مردانی که از آنان ســن و ســالی 
مــی  انتخــاب  دیــده  تعلیــم  افــرادی  و  نــه کهنســال؛  حــال  ایــن  بــا  اســت،  گذشــته 
شــدند کــه نــه تنهــا در مــورد تاریــخ و شــریعت یهــود، بلکــه از دانــش عمومــی نیــز مــی 
بایســتی مطلــع مــی بودنــد. آنــان مــی بایســتی از نظــر جســمی بــی عیــب و متاهــل و 
پــدر خانــواده باشــند. تــا بدیــن ترتیــب بــا دیگــران رفتــاری انســان دوســتانه و محترمانــه 
داشــته باشــند. محــل گــرد همایــی شــورا، ســاختمانی بــود کــه بــه معبــد اورشــلیم 
یهــود،  بــود، شــورای عالــی  اســرائیل مســتقل  قــوم  کــه  بــود. در روزهایــی  متصــل 
دادگاه عالــی قــوم محســوب مــی شــد و از اختیــارات دینــی و مذهبــی برخــوردار 
بــود. اکنــون، اگــر چــه تحــت نظــارت حاکمــان روم بودنــد، اّمــا هنــوز هــم در امــور 

مذهبــی و همچنیــن مدنــی بــه شــکل قدرتمــدی اعمــال نفــوذ مــی کــرد.
شــورای عالــی یهــود نمــی توانســت تحقیــق درمــورد اعمــال یحیــی را بــه تأخیــر 
انــدازد. زیــرا عــده ای بودنــد کــه پیــام فرشــته بــه زکریــا در معبــد اورشــلیم و نبــوت او 
را کــه درآن بــه یحیــی بــه عنــوان منــادی مســیح اشــاره کــرده بــود، بــه یــاد مــی آورنــد. 
بــه میــزان زیــادی نادیــده  نــا آرامــی هــا وتغییــرات، ایــن مســایل  درطــی ســی ســال 
گرفتــه شــده بــود، اّمــا اکنــون همــه ایــن مســایل بــه واســطه شــور وهیجانــی کــه در 
ارتبــاط بــا خدمــت یحیــی بــه وجــود آمــده بــود، در اذهــان مــردم تداعــی مــی شــد.

شــاهد  و  نداشــت  نبــی  نبــی  کــه  بــود  طوالنــی  مدتهــای  بــرای  اســراییل  قــوم 
تــکان  تــازه و  بــرای قــوم امــری  بــه گناهــان  اصالحاتــی نبــود. درخواســت اعتــراف 
دهنــده بــود. بســیاری از رهبــران اســرائیل حاضــر نبودنــد بــرای شــنیدن نکوهــش 
هــا و در خواســتهای یحیــی برونــد، زیــرا در آنصــورت مجبــور مــی شــدند تــا اســرار 
زندگیشــان را بــر مــال کننــد. بــا ایــن حــال، موعظــه یحیــی بــه طــور مســتقیم ظهــور 
مســیح را اعــالم مــی کــرد. کامــالً معلــوم بــود کــه هفتــاد هفتــه نبــوت دانیــال در بــاره 
ظهــور مســیح تقریبــاً بــه پایــان خــود نزدیــک شــده اســت و همــه مــردم بــی صبرانــه در 
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انتظــار بودنــد تــا در دوران عظمــت وشــکوفایی ملــی کــه از آن بــه بعــد در انتظارشــان 
بــود، ســهیم شــوند. شــور و اشــتیاق عمومــی بــه انــدازه ای بــود کــه شــورای عالــی 
یهــود بــه زودی مجبــور مــی شــد کــه اعمــال یحیــی را یــا تأییــد ویــا رد کنــد. نفــوذ و 
قــدرت برتــر یهــود بــر روی مــردم در حــال کاهــش یافتــن بــود و بــرای آنــان چگونگــی 
امیــد  بــه  آنــان  شــد.  مــی  تبدیــل  ّجــدی  موضوعــی  بــه  موقعیــت،  و  مقــام  حفــظ 
رســیدن بــه نتیجــه ای مطلــوب، نمایندگانــی از کاهنــان و الویــان را بــرای تبــادل نظــر 

بــا معلــم جدیــد بــه رود اردن اعــزام کردنــد.
زمانــی کــه نماینــدگان شــورای عالــی یهــود بــه اُردن رســیدند، جمعیــت انبوهــی 
در اطــراف یحیــی جمــع شــده و بــه ســخنان او گــوش مــی دادنــد. بــا ایجــاد فضایــی 
بــرای تحــت تاثیــر قــرار دادن اقتــدار بــر روی مــردم و نشــان دادن تفــاوت خــود بــا 
نبــی، معلمیــن متکبــر یهــود بــا قیافــه ای مقتدرانــه ســر رســیدند. جمعیــت بــا احتــرام 
آمیختــه بــا تــرس راه را بــرای عبــور ایشــان بــاز کــرده و اجــازه دادنــد تــا عبــور کننــد. 
مــردان عالــی مقــام بــا ردا هــای گرانقیمــت و بــا غــرور ناشــی از مقــام و قــدرت در 

مقابــل نبــی بیابــان ایســتادند.
آنان از او پرسیدند: » تو کیستی؟ «.

یحیی که از افکار ایشان آگاه بود، پاسخ داد،: » من مسیح نیستم «.
پرسیدند: » پس کیستی؟ آیا الیاسی؟ «.

پاسخ داد: » نیستم «.
پرسیدند: » آیا آن پیامبری؟ «.

پاسخ داد: » نه «.
بــرای آنانــی کــه مــا را  پــس کیســتی؟ بگــو چــه پاســخی  آنــگاه او را گفتنــد: » 
فرســتادند ببریــم؟ دربــاره خــود چــه مــی گویــی؟ یحیــی طبــق آنچــه اشــعیای نبــی بیــان 
کــرده بــود: مــن صــدای آن نــدا کننــده در بیابانــم کــه مــی گویــد، راه خداونــد را همــوار 

ســازید، همانگونــه کــه اشــعیای نبــی گفــت «. 
بــود  نبــی  اشــعیای  زیبــای  نبــوت  بــود،  کــرده  اشــاره  آنهــا  بــه  یحیــی  کــه  آیاتــی 
» تّســلی دهیــد، قــوم مــرا تســلی دهیــد. خــدای شــما مــی گویــد ســخنان دالویــز 
بــه اورشــلیم گوئیــد و او را نــدا کنیــد کــه اجتهــاد او تمــام شــده وگنــاه وی آمرزیــده 
و  ســازید  مهیّــا  را  خداونــد  راه  بیابــان،  در  ای  کننــده  نــدا  صــدای  گردیــده.... 
طریقــی بــرای خــدای مــا در صحــرا همــوار نمائیــد. هــر درّه ای بــر افراشــته و هــر 
کــوه و تلّــی پســت خواهــد شــد، وکجیهــا راســت و ناهمواریهــا همــوار خواهــد 
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گردیــد وجــالل خداونــد مکشــوف گشــته تمامــی بشــر آن را بــا هــم خواهنــد دیــد « 
)اشــعیا ۴0 آیــات 1 تــا 5(.

در ایــام کهــن هنگامــی کــه یــک پادشــاه بــه نواحــی تحــت ســلطه خــود، کــه کمتــر 
رفت وآمد می شــد، ســفرمی کرد، گروهی از افراد پیشــاپیش ارابه ســلطنتی حرکت 
می کردند تا پستی و بلندیهای راه را هموار و چاله ها را پر کنند تا که پادشاه بتواند 
بــا امنیــت و بــدون مانــع ســفر کنــد. ایــن رســم بــه وســیله اشــعیای نبــی بــه کار گرفتــه 
شــد تــا کار مــژده نجــات را ترســیم کنــد. » هــر دره ای را برافراشــته وهــر کــوه و تلـّـی پــس 
خواهــد شــد «. زمانــی کــه روح القــدس بــا قــدرت شــگفت انگیــز و بیــدار کننــده خــود، 
انســان را لمــس مــی کنــد، تکبــر انســانی را خــوار مــی کنــد. آنــگاه، انســان بــه بــی ارزش 
بــودن لــذت، مقــام و قــدرت دنیــوی پــی مــی بــرد. و » اســتداللها وهــر ادعــای تکبّــر آمیــز 
را کــه در برابــر شــناخت خــدا قــد علــم کنــد «، ویــران مــی کنــد و هــر اندیشــه ای را 
» بــه اطاعــت از مســیح « وادار مــی ســازد، )دوم قرنتیــان 10 آیــه 5(. وآنــگاه، تواضــع 
و محبــت ایثارگرانــه کــه بــرای مــردم خیلــی ارزشــمند نبــود، ارزش و تجلــی واقعــی پیــدا 
می کند. این همان کار مژده اســت که پیام یحیی بخشــی از آن محســوب می شــد.

معلمیــن یهــود در ادامــه پرسشــهای خــود از یحیــی ســئوال کردنــد، » اگــر تــو 
مســیح و الیــاس و آن نبــی نیســتی، پــس بــرای چــه تعمیــد مــی دهــی؟ عبــارت » آن 
نبــی « بــه موســی اشــاره مــی کــرد. ذهــن یهودیــان بــه ســمتی ســوق داده شــده بــود تــا 
باور کنند که موســی زنده شــده و به آســمان برده شــده اســت. آنان نمی دانســتند 
کــه او پیــش از ایــن زنــده شــده بــود. هنگامــی کــه تعمیــد دهنــده خدمــت خــود راآغــاز 
کرد، بســیاری تصور کردند که او ممکن اســت موســی نبی باشــد که از مرگ قیام 

کــرده اســت. زیــرا دانــش او از نبوتهــا و تاریــخ اســراییل کامــل بــه نظــر مــی رســید.
بــاور عمومــی ایــن بــود کــه قبــل از ظهــور مســیح، خــود الیــاس شــخصاً ظاهــر 
خواهــد شــد. یحیــی در پاســخ خــود بــه نماینــدگان شــورای عالــی یهــود ایــن تصــور 
بــود. بعدهــا،  تــری برخــوردار  اّمــا ســخنان او از مفهــوم عمیــق  بــود،  را نپذیرفتــه 
عیســی بــا اشــاره بــه یحیــی گفــت، » اگــر بخواهیــد بپذیریــد، یحیــی همــان الیــاس 
اســت کــه مــی بایســت بیایــد « )متــی 11 آیــه 1۴(. یحیــی بــا روح و قــوت الیــاس 
را  او  یهودیــان  اگــر  داد.  انجــام  الیــاس  کــه  دهــد  انجــام  را  کاری  همــان  تــا  آمــد 
پیــام  آنــان  اّمــا  بــرای ایشــان تحقــق مــی یافــت.  الیــاس  پذیرفتــه بودنــد، کارهــای 
او را نپذیرفتنــد. بــرای آنــان، او الیــاس نبــود. از نظــر آنــان یحیــی نمــی توانســت 

ماموریتــی را کــه بــرای آن آمــده بــود، محقــق کنــد.
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عیســی  تعمیــد  مراســم  در  شــدند،  جمــع  اُردن  رود  در  کــه  آنــان  از  بســیاری 
حضــور یافتــه بودنــد. اّمــا آیتــی کــه از ســوی خداونــد داده شــد، فقــط بــرای تعــدادی 
از ایشــان آشــکار شــده بــود. در خــالل ماههــای خدمــت یحیــی، بســیاری از توجــه 
بــه پیــام توبــه خــودداری کــرده بودنــد و بدیــن ترتیــب دلهــای خــود را ســخت و در فهــم 
و بینــش در ظلمــت افتادنــد. هنگامــی کــه خداونــد در تعمیــد عیســی او را تاییــد 
نمــود، آنهــا از درک موضــوع غافــل ماندنــد. چشــم هایــی کــه هرگــز بــا نــگاه ایمــان 
بــه ســوی او کــه نادیدنــی اســت، روی نیــاورده بــود، آشــکار شــدن جــالل خداونــد 
را مشــاهده نکــرد وگــوش هایــی کــه هرگــز بــه نــدای او گــوش نــداده بــود، شــهادت 
او را در بــاره عیســی، نشــنید. اکنــون نیــز وضــع همیــن طــور اســت. غالــب اوقــات 
حضــور مســیح و فرشــتگان خدمتگــزار درگردهمایــی هــای مومنیــن آشــکار مــی شــود 
بــا ایــن وجــود عــده بســیاری آن را نمــی بیننــد. آنــان هیــچ چیــز غیــر عــادی را تشــخیص 
نمــی دهنــد. اّمــا حضــور منجــی بــرای عــده ای آشــکار مــی شــود و شــادی و ســالمتی 

بــه دلهایشــان حیــات مــی بخشــد. آنــان تّســلی، تشــویق و برکــت مــی یابنــد.
کــه » چــرا  از یحیــی ســئوال کردنــد  آمــده بودنــد  از اورشــلیم  کــه  نمایندگانــی 
در حالــی  ناگهــان  بودنــد.  او  پاســخ  دریافــت  انتظــار  در  و  دهــی؟ «  مــی  تعمیــد 
برافروختــه شــد و صورتــش  بــود، چشــمانش  بــه جمعیــت خیــره شــده  کــه یحیــی 
درخشــان و هیجــان، تمــام وجــود وی را فــرا گرفــت. آنــگاه بــا صدایــی بلنــد اعــالم 
کــرد، » مــن بــه آب تعمیــد مــی دهــم، اّمــا در میــان شــما کســی ایســتاده اســت کــه 
شــما او را نمــی شناســید، همــان کــه پــس از مــن مــی آیــد و مــن الیــق آن نیســتم کــه 

بنــد نعلینــش را بازکنــم « )یوحنــا 1 آیــات 26 و 2٧(.
پیامــی کــه مــی بایســتی بــه شــورای عالــی یهــود ارائــه مــی شــد، کامــالً واضــح و 
خالــی از ابهــام بــود زیــرا ســخنان یحیــی نمــی توانســت مربــوط بــه شــخص دیگــری 
ُحــکام  و  وکاهنــان  بــود!  درمیــان جمعیــت  مســیح  باشــد.  موعــود  منجــی  از  غیــر 
یهــود بــا شــگفتی بــه جمعیــت مــی نگریســتند و امیــدوار بودنــد، آن کســی را کــه 
یحیــی دربــاره او ســخن گفتــه بــود در میــان جمعیــت پیــدا کننــد. اّمــا مســیح در میــان 

جمعیــت غیــر قابــل تشــخیص بــود.
در مراســم تعمیــد عیســی، هنگامــی کــه یحیــی او را بّــره خــدا خوانــد، خدمــت 
مســیح وارد مرحلــه ای جدیــد مــی شــد. ذهــن یحیــی متوجــه کالم اشــعیا شــده بــود کــه 
» او ماننــد بــره ای اســت کــه بــرای ذبــح مــی برنــد « )اشــعیا 53 آیــه ٧(. درخــالل هفتــه 
های بعد، یحیی با عالقه بیشتری نبوتهای عهد عتیق و تعالیم مربوط به آئین های 
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قربانی را مطالعه نمود. او کار دو مرحله ای مسیح را که درآن از او به عنوان ]قربانی 
رنجدیــده[ و ]پادشــاه پیــروز[ نــام بــرده شــده بــود، بــه روشــنی تشــخیص نمــی داد.

 اّمــا فهمیــد کــه ظهــور مســیح در مقایســه بــا آنچــه کــه کاهنــان و مــردم درک 
کــرده بودنــد، از مفهــوم عمیــق و برجســته تــری برخــوردار مــی باشــد. یحیــی پــس از 
مراجعــت از عیســی از آزمایــش در بیابــان، هنگامــی کــه او را در میــان جمعیــت 
دیــد، انتظــار داشــت کــه او در بــاره شــخصیت واقعــی خــود، آیتــی را بــه مــردم نشــان 
دهــد. او بــا بــی صبــری در انتظــار مانــد کــه منجــی رســالت خویــش را اعــالم کنــد. 
اّما هیچ ســخنی گفته نشــد وهیچ آیتی داده نشــد. عیســی در مقابل اعالم تعمید 
دهنــده در بــاره مســیح هیــچ واکنشــی نشــان نــداد. او بــدون اینکــه توجــه کســی را بــه 

خــود جلــب کنــد بــا شــاگردان یحیــی بــه مصاحبــت و معاشــرت پرداخــت. 
روز بعــد، وقتــی یحیــی عیســی را دیــد کــه بــه طــرف او می آیــد، گفــت: نــگاه 
کنیــد ایــن اســت آن بــرّة خــدا کــه گنــاه جهــان را برمــی دارد ایــن اســت آن کســی کــه 
دربــاره اش گفتــم کــه بعــد از مــن مــردی می آیــد کــه بــر مــن تقــّدم و برتــری دارد، زیــرا 
پیــش از تولـّـد مــن او وجــود داشــته اســت مــن او را نمی شــناختم، اّمــا آمــدم تــا بــا آب 
تعمیــد دهــم و بــه ایــن وســیله او را بــه اســرائیل بشناســانم یحیــی شــهادت خــود را 
این طــور ادامــه داد: » مــن روح خــدا را دیــدم کــه بــه صــورت کبوتــری از آســمان آمــد 
و بــر او قــرار گرفــت مــن او را نمی شــناختم اّمــا آن کســی کــه مــرا فرســتاد تــا بــا آب 
تعمیــد دهــم بــه مــن گفتــه بــود، هــرگاه ببینــی کــه روح بــر کســی نــازل شــود و بــر او 
قــرار گیــرد، بــدان کــه او همــان کســی اســت کــه بــه روح القــدس تعمیــد می دهــد مــن 
ایــن را دیــده ام و شــهادت می دهــم کــه او پســر خداســت « )یوحنــا 1: 3۴-2۹(. 
آیــا ایــن شــخص همــان مســیح بــود؟ مــردم بــا چــه شــگفتی و حیــرت بــه او کــه پســر 
خــدا خوانــده شــده بــود، نــگاه مــی کردنــد. ســخنان یحیــی ایشــان را بــه شــدت تحــت 
تأثیــر قــرار داده بــود. او بــا ایشــان در نــام خداونــد ســخن گفتــه بــود. مــردم هــر روزه 
بــه ســخنان او کــه گناهانشــان را مــورد ســرزنش قــرار داده بــود، گــوش کــرده بودنــد و 
اعتقــاد ایشــان بــه ایــن موضــوع کــه یحیــی فرســتاده خداونــد اســت، هــر روزه بیشــتر 
شــده بــود. اّمــا ایــن شــخص کــه از یحیــی تعمیــد دهنــده بزرگتــر بــود، چــه کســی بــود؟ 

در ظاهــر و رفتــار او چیــزی نبــود کــه از مقــام و منزلــت وی خبــر دهــد.
تظاهــر  واز  بــود  پوشــیده  ومحقــری  ســاده  لبــاس  افــراد  ســایر  ماننــد  او 
وخودنمایــی دوری مــی کــرد. در میــان جمعیــت عــده ای بودنــد کــه در مراســم 
اّمــا از آن  تعمیــد مســیح جــالل خداونــد را دیــده وصــدای او را شــنیده بودنــد. 
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تعمیــد،  مراســم  در  مــردم  بــود.  تغییرکــرده  بســیار  منجــی  کنــون، ظاهــر  تــا  زمــان 
ســیمای او را کــه بــا نــور الهــی دگرگــون شــده بــود، دیــده بودنــد، اّمــا اکنــون صــورت 
او رنــگ پریــده، خســته و الغــر شــده بــود و بــه همیــن دلیــل، فقــط بــه وســیله یحیــی 

بــود. تعمیــد دهنــده شــناخته شــده 
اّمــا هنگامــی کــه مــردم بــه او نگریســتند، در ســیمای او مهربانــی الهــی را کــه بــا 
قــدرت دانایــی درهــم آمیختــه بــود، مشــاهده کردنــد. در نــگاه وحالــت چهــره اش 
تواضــع و محبــت غیــر قابــل وصفــی دیــده مــی شــد، گویــی کــه فضایــی روحانــی او را 
احاطــه کــرده بــود. در رفتــار آرام و بــی تکلــف او قدرتــی نهفتــه بــود کــه مــردم را تحــت 
تأثیــر قــرار داد، قدرتــی کــه نمــی توانســت کامــالً مخفــی بمانــد. آیــا ایــن همــان کســی 

بــود کــه اســرائیل آنهمــه مــدت بــرای آمــدن او انتظــار کشــیده بــود؟
عیســی در فقــر و فروتنــی پــای بــه ایــن جهــان نهــاد، تــا بتوانــد هــم الگــوی مــا و هــم 
نجــات دهنــده مــا باشــد. اگــر او بــا شــکوه و جــالل شــاهانه ظاهــر مــی شــد، چگونــه 
مــی توانســت درس فروتنــی را بــه مــا بیامــوزد؟ ودرآنصــورت چگونــه مــی توانســت 
حقایقــی چنیــن قاطــع را کــه در موعظــه خــود بــر فــراز کــوه زیتــون بیــان کــرده بــود، 
اعــالم کنــد؟ اگــر عیســی بــه عنــوان پادشــاه درمیــان مــردم ســاکن مــی شــد، درآنصــورت 
فقیران و شکســته دالن در زندگی خود به چه کســی می توانســتند امیدوار باشــند؟

بــه نظــر  بــرای جمعیتــی کــه درآنجــا جمــع شــده بودنــد، غیــر ممکــن  بهــر حــال 
میرسید که شخص معرفی شده از سوی یحیی بتواند در انتظارات شکوهمندانه 
ایشــان دســت داشــته باشــد. بدیــن ترتیــب بســیاری از ایشــان دلســرد و شــدیداً 
آشفته شدند. سخنانی که کاهنان و معلمین یهود بسیار عالقمند به شنیدن آن 
بودنــد، یعنــی اینکــه عیســی چگونــه مــی خواهــد پادشــاهی را بــه اســرائیل بازگردانــد، 
گفتــه نشــده بــود. آنــان بــرای چنیــن پادشــاهی انتظــار کشــیده بودنــد و بــرای پذیــرش 
چنیــن پادشــاهی آمــاده بودنــد. اّمــا کســی را کــه در صــدد بــود تــا پادشــاهی عدالــت 

و ســالمتی را در دلهــای ایشــان برقرارکنــد، نمــی پذیرفتنــد.
فــردای آن روز یحیــی بــا دوتــن از شــاگردانش ایســتاده بــود و مجــدداً عیســی را 
درمیــان جمعیــت دیــد. بــار دیگــر ســیمای نبــی بــا نــور جــالل خــدا، نورانــی شــد و نــدا 
در داد: » ایــن اســت بــره خــدا! «. ســخنان یحیــی دلهــای شــاگردان را از شــادی 
ــره خــدا «  لبریــز کــرد اّمــا مفهــوم ســخنان یحیــی را بــه طــور کامــل درک نکردنــد. » بّ
نامــی کــه یحیــی بــه عیســی اطــالق کــرده بــود چــه مفهومــی داشــت؟ خــود یحیــی آن 

مطلــب را توضیــح نــداده بــود.
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چــون آن دو شــاگرد ایــن ســخن را شــنیدند، یحیــی را تــرک کــرده و از پــی عیســی 
روانــه شــدند. یکــی از آن دو، آندریــاس بــرادر شــمعون، ودیگــری یوحنــا بــود. ایــن 
دو نفــر نخســتین شــاگردان عیســی بودنــد. آنــان در حالــی کــه از خــود ســئوال مــی 
کردنــد کــه » آیــا ایــن فــرد همــان مســیح موعــود اســت «، بــه دنبــال او بــه راه افتادنــد 

و مشــتاق بودنــد تــا بــا عیســی گفتگــو کننــد.
ثمــرات  اولیّــن  آنــان  آینــد.  مــی  او  پــی  از  شــاگردان  کــه  دانســت  مــی  عیســی 
خدمت او بودند و قَلب آموزگار الهی از اینکه این دو نفر به فیض او پاسخ داده 
بودنــد، شــاد و مســرور بــود. عیســی کــه دیــد دو نفــر دنبــال او مــی آینــد، برگشــت و 
از ایشــان پرســید: ”چــه مــی خواهیــد؟“ او بــا ایــن ســئوال آنــان را آزاد گذاشــت کــه 

یــا بازگردنــد و یــا آرزوی قلبــی خــود را بیــان کننــد.
آنــان تنهــا یــک هــدف را دنبــال مــی کردنــد و حضــور عیســی تمامــی افــکار ایشــان 
را پــر کــرده بــود. بنابــر ایــن در پاســخ بــه ســئوال عیســی گفتنــد، » ای اســتاد، کجــا منــزل 
داری؟ « آنــان بــا یــک مصاحبــت کوتــاه در کنــاِر راه نمــی توانســتند بــه آن چیــزی کــه 
اشتیاق داشتند دست یابند. آنان اشتیاق داشتند که با عیسی تنها بمانند، در کنار 
پاهــای او بنشــینند و بــه ســخنان او گــوش فــرا دهنــد. » عیســی پاســخ بــداد: بیائیــد و 

ببینید.پــس رفتنــد و دیدنــد کجــا منــزل دارد وآن روز را بــا او بــه ســر بردنــد «.
بــی ایمانــی  اگــر یوحنــا وآندریــاس هماننــد کاهنــان و حــکام یهــود اســیر روح 
شــده بودند، نمی توانســتند به عنوان شــاگردان عیســی در کنار وی حضور داشــته 
باشــند. آنــان مــی بایســتی بــه عنــوان افــرادی عیــب جــو، بــه نــزد او آمــده و ســخنان 
وی را مــورد داوری قــرار مــی دادنــد. بســیاری از افــراد، بدیــن طریــق، درب را بــه 
روی ارزشــمندترین فرصتهــا مــی بندنــد. اّمــا ایــن دو شــاگرد عیســی چنیــن نکردنــد. 
آنــان بــه نــدای روح القــدس در موعظــه یحیــی تعمیــد دهنــد، پاســخ داده بودنــد و 
اکنــون صــدای معلــم الهــی را مــی شــناختند. بــرای آنــان، ســخنان عیســی سرشــار 
از تازگــی، حقیقــت و زیبایــی بــود. نــوری الهــی بــر تعالیــم کتــب مقدســه عهــد عتیــق 

تابیــده بــود و بــه واســطه ایــن نــور، اهــداف پیچیــده حقیقــت آشــکار مــی شــد.
را  الهــی  تــا حکمــت  ســازد  قادرمــی  را  فــرد  کــه  اســت  ومحبــت  ایمــان  توبــه، 
دریافــت کنــد. محبــت ناشــی از ایمــان، کلیــد معرفــت اســت وهرکــه محبــت مــی 
کنــد » خــدا را مــی شناســد « )اول یوحنــا ۴ آیــه ٧(. یوحنــا، شــاگرد عیســی، فــردی 
صــادق، بــا محبــت، بــا هــوش و اندیشــمند بــود. او جــالل مســیح را تشــخیص داده 
بــود. اّمــا آنچــه را کــه در مســیح تشــخیص داده بــود، امیــد بــه قــدرت وشــکوه دنیــوی 
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نبــود. بلکــه » جاللــی شایســته پســر یگانــه پــدر پــر از فیــض و راســتی « بــود، )یوحنــا 
1 آیــه 1۴(. او در بــاره ایــن موضــوع خــارق العــاده عمیقــاً تفکــر مــی کــرد.

آندریــاس ســعی کــرد کــه دیگــران را در شــادی خــود ســهیم ســازد. او نخســت 
بــرادر خــود شــمعون را یافــت و بــه او گفــت » مســیح را یافتــه ایــم « و شــمعون بــی 
درنــگ بــه نــزد عیســی آمــد. او موعظــه یحیــی تعمیــد دهنــده را شــنیده بــود، بنابرایــن 
بــا شــتاب بــه نــزد منجــی آمــد. مســیح در حالــی کــه بــه او مــی نگریســت، شــخصیت 
تاریخچــه زندگــی او را مــرور مــی کــرد. طبیعــت احساســاتی و عجــول او، قلــب بــا 
محبــت ومهربــان او، جــاه طلبــی و اعتمــاد بــه نفــس او، حکایــت ســقوط او، توبــه 
او، زحمــات و مــرگ شــهادت گونــه او؛— منجــی همــه اینهــا را مــرور مــی کنــد و 
مــی گویــد، » تــو شــمعون پســر یونــا هســتی اّمــا » کیفــا « خوانــده خواهــی شــد کــه 

معنــی آن یــک صخــره اســت «.
روز بعــد، عیســی بــرآن شــد کــه بــه جلیــل بــرود. او فیلیپُــس را یافــت و بــه او 
گفــت، » از پــی مــن بیــا «. فیلیپُــس از دســتور مســیح اطاعــت کــرد و بالفاصلــه 

خدمــت خویــش را آغــاز کــرد. 
فیلیپُــس نَتَنائیــل را صــدا زد. وقتــی کــه تعمیــده دهنــده بــه عیســی بــه عنــوان بــره 
خدا اشاره نمود نَتَنائیل در میان جمعیت بود. و چون نَتَنائیل به عیسی نگریست، 
نــا امیــد شــد. او از خــود پرســید کــه، آیــا ایــن مــرد کــه عالئــم رنــج و فقــر در چهــره اش 
دیــده مــی شــود، میتوانــد مســیح موعــود باشــد؟ بــا ایــن وجــود، نَتَنائیــل نمــی توانســت 
تصمیــم بگیــرد کــه عیســی را انــکار کنــد چــرا کــه پیــام یحیــی تعمیــد دهنــده قلــب او را 
متقاعــد نمــود. درآن هنــگام کــه فیلیپَــس، نَتَنائیــل را فــرا خوانــد، او در خلوتگاهــی در 
میــان درختــان نشســته بــود و در بــاره پیــام یحیــی و نبوتهــای مربــوط بــه مســیح تفکــر مــی 
کــرد. او دعــا کــرد کــه اگــر شــخص اعــالم شــده از ســوی یحیــی همــان نجــات دهنــده 
اســت، خداونــد ایــن حقیقــت را بــه او آشــکار کنــد و روح القــدس بــر او قــرار گرفــت 
و بــه او اطمینــان داد کــه خداونــد ]وضعیــت[ قــوم خویــش را دیــده و نجــات دهنــده 
قدرتمنــدی بــرای ایشــان فرســتاده اســت. فیلیپُــس مــی دانســت کــه دوســتش در 
جســتجوی نبوتهاســت و در حالــی کــه نَتَنائیــل در زیــر درخــت انجیــر بــه دعــا مشــغول 
بود، فیلیپُس خلوتگاه او را یافت. این دو، اغلب اوقات در همین نقطه دور افتاده 
کــه شــاخ وبــرگ درختــان آن را پوشــانده بــود بــا یکدیگــر بــه دعــا مشــغول شــده بودنــد.

پیــام » آن کــس را کــه موســی در تــورات بــدو اشــاره کــرده و پیامبــران نیــز در بــاره 
اش نوشــته انــد، یافتــه ایــم «، پاســخ مســتقیم بــه دعــای نَتَنائیــل بــود. اّمــا تبعیــض و 
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پیــش داوری در قلــب فیلیپُــس خطــور کــرد. او بانــگ بــر آورد کــه آیــا مــی شــود کــه 
چیــز خوبــی از شــهر ناصــره بیــرون بیایــد؟ فیلیپُــس پاســخ داد » بیــا و ببیــن « وچــون 
عیســی دیــد نَتَنائیــل بــه ســویش مــی آیــد در بــاره اش گفــت، » براســتی کــه ایــن 
مــردی اســرائیلی اســت کــه در او هیــچ فریــب نیســت! « نَتَنائیــل بــا حیــرت پاســخ 
داد، » مــرا از کجــا مــی شناســی؟ « عیســی پاســخ داد: » پیــش از آنکــه فیلیپُــس تــو 

را بخوانــد، هنگامــی کــه هنــوز زیــر آن درخــت انجیــر بــودی، تــورا دیــدم «.
پاســخ عیســی، کافــی و قانــع کننــده بــود. روح الهــی کــه در خلــوت دعــا در زیــر 
درخــت انجیــر بــه او شــهادت داده بــود، اکنــون از طریــق ســخنان عیســی بــا او ســخن 
می گفت. اگر چه نَتَنائیل با شک و تردید و تا اندازه ای با تعصب و پیش داوری به 
نزد عیســی آمده بود، لیکن چون صادقانه و با اشــتیاق در جســتجوی حقیقت بود، 
آرزوی او بــرآورده شــد. ایمــان او از فیلیپُــس کــه او را بــه نــزد عیســی آورده بــود، بیشــتر 
شد. بنابر این به عیسی گفت، » استاد، تو پسر خدایی ! تو پادشاه اسرائیلی! «.

اگــر نَتَنائیــل بــه راهنمایــی هــای معلمیــن یهــود اعتمــاد کــرده بــود، هرگــز نمــی 
توانســت عیســی را پیــدا کنــد. او از طریــق تجربــه و قضاوتــی کــه خــودش انجــام 
داد، توانســت شــاگرد مســیح شــود. امــروزه نیــز بســیاری از مــردم بــه واســطه پیــش 
ماننــد  اگــر  آنــان  کننــد.  مــی  محــروم  نیکویــی  از  را  خودشــان  تعصــب،  و  داوری 

نَتَنائیــل بیاینــد و ببیننــد، نتایــج بســیار متفــاوت خواهــد بــود.
تــا زمانــی کــه آنــان بــه رهبــری و اقتــدار انســانی اعتمــاد کننــد. هرگــز بــه معرفــت 
نجــات بخــش حقیقــت دسترســی نخواهنــد یافــت. مــا نیــز ماننــد نَتَنائیــل بایــد کالم 
خداونــد را بــرای خودمــان مطالعــه کنیــم و از روح القــدس بخواهیــم کــه حقایــق 
را بــرای مــا آشــکار کنــد. او کــه نَتَنائیــل را در زیــر درخــت انجیــر دیــد، مــا را نیــز در 
خلــوت دعاهایمــان خواهــد دیــد. فرشــتگان الهــی در کنــار کســانی هســتند کــه بــا 

تواضــع و فروتنــی در جســتجوی را هنمایــی الهــی مــی باشــند.
بــا دعــوت از یوحنــا، آندریــاس، شــمعون، فیلیپُــس و نَتنائیــل کلیســای مســیحی 
پایــه گــذاری شــد. یحیــی دو تــن از شــاگردانش را بــه ســوی مســیح هدایــت کــرد. 
ســپس یکــی از آن دو، یعنــی، آندریــاس بــرادرش را یافــت و او را بــه ســوی منجــی 
هدایــت کــرد. ســپس فیلیپُــس فــرا خوانــده شــد و او بدنبــال نَتَنائیــل رفــت. ایــن نمونــه 
هــا اهمیــت تــالش فــردی را بــه مــا تعلیــم مــی دهــد تــا بــا درخواســت از دوســتان، 
خویشــاوندان و همســایگان خــود آنــان را بــه ســوی مســیح هدایــت کنیــم. اشــخاصی 
هســتند کــه در تمــام مــدت عمــر خویــش مدعــی دوســتی بــا مســیح بودنــد، اّمــا هرگــز 
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نتوانستند حتی یک نفر را با تالش فردی خود به سوی مسیح هدایت کنند. آنان 
همــه کار را بــه خادمیــن مســیح محــول مــی کننــد. خــادم مســیح ممکــن اســت بــرای 
انجام خدمت خویش از شایستگی الزم برخوردار باشد، اّما نمی تواند وظایفی را 

کــه خداونــد بــه اعضــای کلیســا محــول کــرده اســت، انجــام دهــد.
بــه خدمــات محبــت آمیــز مســیحیان نیازمنــد مــی  عــده بســیاری هســتند کــه 
باشــند. عــده بیشــماری نیــز راه نابــودی و هالکــت را پیمودنــد در حالــی کــه مــی 
توانستند با تالش و همت فردی همسایگان و دوستانشان نجات یابند. بسیاری 
نیــز منتظــر هســتند تــا شــخصاً مــورد خطــاب قــرار گیرنــد. در خانــواده خودمــان، در 
همســایگی و در شــهری کــه درآن زندگــی مــی کنیــم، وظایفــی بــر عهــده مــا گذاشــته 
شــده اســت کــه بایــد بــه عنــوان خادمــان مســیح انجــام دهیــم. اگــر مســیحی باشــیم، 
انجام این وظایف مایه شــادی ما خواهد شــد. به محض اینکه شــخصی به مســیح 
ایمــان مــی آورد ایــن اشــتیاق در درون او بــه وجــود مــی آیــد کــه بــه دیگــران نیــز اعــالم 
کنــد کــه چــه دوســت ارزشــمندی را در عیســی یافتــه اســت. حقیقــت مقــدس و 

نجــات دهنــده نمــی توانــد در دل چنیــن شــخصی محبــوس گــردد.
بــود و خداونــد  نــور خواهنــد  آنانیکــه وقــف خداونــد هســتند، حامــالن  همــه 
ایشــان را بــه عنــوان نماینــدگان خــود بــه کار مــی گیــرد تــا غنــای فیــض او را بــه دیگــران 
اطــالع دهنــد. وعــده خداونــد بــه ایشــان ایــن اســت، » و ایشــان را و اطــراف کــوه 
خــود را برکــت خواهــم ســاخت و بــاران را در موســمش خواهــم بارانیــد و بارشــهای 

برکــت خواهــد بــود « )حزقیــال 3۴ آیــه 26(.
فیلیپُــس بــه نَتَنائیــل گفــت، » بیــا وببیــن «. او از وی نخواســت کــه شــهادت 
ببینــد.  را  مســیح  و  بیایــد  خــودش  کــه  خواســت  او  از  بلکــه  بپذیــرد،  را  دیگــران 
اکنــون کــه عیســی بــه آســمان صعــود کــرده اســت، شــاگردانش نماینــدگان وی در 
میــان مــردم هســتند و یکــی از موثرتریــن راههــای آوردن صیــد جانهــا بــرای مســیح، 
الگــو قــراردادن شــخصیت او در زندگــی روزانــه اســت. تأثیــر مــا بــر روی دیگــران 
بــه ســخنانی کــه مــی گوئیــم خیلــی بســتگی نــدارد، بلکــه بــه رفتــار و طــرز زندگــی 
مــا بســتگی دارد. افــراد شــاید بتواننــد بــا منطــق مــا مبــارزه کننــد و بــا مــا مخالفــت 
کننــد، آنــان شــاید در مقابــل خواســته هــای مــا مقاومــت کننــد، اّمــا نمــی تواننــد 
محبــت بــی غرضانــه مــا را نســبت بــه خودشــان انــکار کننــد. یــک زندگــی بــا ثبــات 
کــه از تواضــع و فروتنــی مســیح الگــو گرفتــه باشــد باعــث تقویــت و قدرتمنــد شــدن 

مــا خواهــد شــد.
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تعلیــم مســیح آمیختــه ای از اعتقــاد و تجربــه بــود، ]یعنــی عملــی کــردن علــم[ 
وآنانــی کــه تعالیــم او را فــرا مــی گیرنــد، معلمیــن نظــم الهــی مــی شــوند. کســی کــه 
اســت،  گردیــده  تطهیــر  آن  بواســطه  خــود  و  گویــد،  مــی  ســخن  از کالم خداونــد 
قــدرت حیــات بخشــی دارد کــه ســخنان وی بــرای مســتمعین گیــرا و دلپســند بــوده و 
ایشــان را نســبت بــه واقعیــت زنــده کالم متقاعــد خواهــد کــرد. زمانــی کــه شــخصی 
حقیقــت را بــا محبــت آن بپذیــرد، آن را در رفتــار ]از روی ایمــان[ ولحــن گفتــارش 
آشــکار خواهــد نمــود. چنیــن شــخصی آنچــه را کــه خــود دیــده و شــنیده اســت را 
بــرای دیگــران علنــی خواهــد کــرد تــا آنــان نیــز بواســطه شــناخت مســیح بتواننــد بــا 
وی دوســتی و مشــارکت داشــته باشــند. شــهادت چنین شــخصی در باره عیســی، 
از ســوی کســانی کــه دوســتدار پذیــرش حقیقــت مــی باشــند، پذیرفتــه مــی شــود و 

شــخصیت ایشــان را پــاک و مقــدس مــی ســازد.
کســی که در پی ارزانی داشــتن نور حقیقت به دیگران اســت، خود نیز برکت 
خواهــد یافــت. » بــاران برکــت خواهــد بــود « و » هرکــه ســیراب کنــد خــود نیــز 
ســیراب خواهــد گشــت « )امثــال بــاب 11 آیــه 25(. خداونــد، بــدون کمــک مــا مــی 
توانســت بــه هــدف خویــش بــرای نجــات گناهــکاران دسترســی پیــدا کنــد، اّمــا بــرای 
اینکــه مــا نیــز بتوانیــم شــخصیت خــود را هماننــد مســیح پــرورش دهیــم، مــی بایســتی 
در کارهــای او ســهم داشــته باشــیم. بــرای اینکــه در شــادی خداونــد شــریک باشــیم 
— شــادِی دیــدن جانهــای نجــات یافتــه بــه واســطه فــداکاری. قربانــی او — بایــد در 

زحماتــی کــه او بــرای نجــات افــراد متحمــل مــی شــود شــرکت کنیــم.
بــود کــه گویــی  نخســتین ابــراز ایمــان نتنائیــل چنــان از ســر شــوق و خالصانــه 
عیســی نغمــه ای دلنــواز مــی شــنود، او در پاســخ گفــت، » آیــا بــه خاطــر همیــن کــه 
گفتــم زیــر آن درخــت انجیــر تــو را دیــدم، ایمــان مــی آوردی؟ از ایــن پــس، چیزهــای 
بزرگتــر خواهــی دیــد «. منجــی بــا شــادی در انتظــار بــود تــا خبــر خــوش را بــه فروتنــان 
وشکسته دالن و خبر رهایی از اسارت شیطان را اعالم و رسالت خویش را آغاز 
کنــد. او بــه بــرکات ارزشــمندی کــه بــرای انســان آورده بــود، اندیشــیده و در ادامــه 
گفــت، » آمیــن، آمیــن، بــه شــما مــی گویــم کــه آســمان را گشــوده و فرشــتگان خــدا 

را در حــال صعــود و نــزول بــر پســر انســان خواهیــد دیــد «.
در اینجــا منظــور مســیح در اصــل ایــن بــود کــه، » در ســاحل رود اُردن آســمان 
گشوده شد و روح خدا همچون کبوتری برمن فرود آمد « و این واقعه نشان داد 
کــه مــن پســر خــدا هســتم واگــر بــه مــن اینگونــه بــاور داشــته باشــید، ایمانتــان تقویــت 
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خواهــد شــد و خواهیــد دیــد کــه آســمان گشــوده مــی شــود و هرگــز بســته نخواهــد 
شــد. مــن آن را بــه روی شــما گشــودم. فرشــتگان خــدا در صعــود خــود بــه آســمان 
دعاهــای نیازمنــدان و رنجدیــدگان را بــه حضــور پــدر مــی برنــد و در پائیــن آمــدن از 
آســمان، برکــت، امیــد، تســلّی، کمــک وحیــات را بــرای فرزنــدان انســان مــی آورنــد.

وآمــد  رفــت  حــال  در  وآســمان  زمیــن  میــان  در  همــواره  خداونــد  فرشــتگان 
بــه  و  الهــی  قــدرت  بــا  رنجدیــدگان  و  دردمنــدان  بــرای  مســیح  معجــزات  هســتند. 
وســیله خدمــت فرشــتگان انجــام مــی شــد. بــه واســطه مســیح و بــا کمــک فرشــتگان 
آســمانی اوســت کــه بــرکات الهــی را دریافــت مــی کنیــم. منجــی بــا گرفتــن جســم 
انســانی بــر خــود، عالیــق خویــش را بــا مصالــح آن پســران و دختــران ســقوط کــرده 
آدم متحــد مــی ســازد، در حالــی کــه بواســطه الوهیــت خویــش، بــه تخــت عــرش و 
ملکــوت خداونــد توســل جســته وبــا اســتواری متمســک گردیــده اســت. و بدیــن 

ترتیــب واســطه ارتبــاط میــان انســان هــا بــا خــدا وخــدا بــا انســان هــا مــی باشــد.
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]این فصل بر اساس انجیل یوحنا 2: 1-11[

عیســی خدمــت ]و رســالت[ خویــش را بــا کاری بــزرگ ]یــا خــارق العــاده[ در 
مقابــل شــورای عالــی یهــود در اورشــلیم آغــاز نکــرد. بــرای افزونــی شــادِی یــک جشــن 
عروســی در یــک جمــع خانوادگــی در دهکــده کوچکــی در جلیــل قــدرت او بــکار 
بــرده شــد و بدیــن ترتیــب همدلــی، عطوفــت و اشــتیاق خــود را بــرای خوشــبختی 
و ســعادت آنــان نشــان داد. عیســی، در بیابــان وسوســه ]و آزمــون[ از پیالــه غــم و 
انــدوه نوشــیده بــود و بــه همیــن دلیــل آمــده بــود تــا پیالــه شــادی و برکــت را بــه انســان 

بدهــد و بــا قدوســیت خویــش، بــه روابــط زندگــی انســانی قداســت بخشــد.
از  دور  نــه چنــدان  ای  فاصلــه  در  بــود.  بــاز گشــته  بــه جلیــل  اُردن  از  عیســی 
شــهر ناصــره، در دهکــده کوچــک قانــا، مراســم عروســی برگــزار مــی شــد و شــرکت 
کننــدگان در ایــن ضیافــت، خویشــاوندان یوســف و مریــم بودنــد و عیســی بــا اطــالع 
از ایــن گــرد همایــی خانوادگــی بــه قانــا رفــت و بــه همــراه شــاگردانش کــه بــه جشــن 
عروســی دعــوت شــده بودنــد در ایــن مراســم شــرکت کــرد. عیســی، مــادرش را کــه 
بــرای مدتهــا از او دور بــود، بــار دیگــر دیــد. مریــم، خبــر مربــوط بــه آشــکار شــدن روح 
خداونــد را در تعمیــد او، شــنیده بــود. اخبــار ایــن واقعــه بــه ناصــره رســیده بــود و 
حقیقتــی را کــه مریــم بــرای ســالها در دل خــود پنهــان کــرده بــود، بــه خاطــر آورده بــود. 
مریــم نیــز همــراه بــا تمامــی قــوم اســرائیل بــه واســطه مأموریــت یحیــی تعمیــد دهنــده 
عمیقــاً تحــت تأثیــر قرارگرفتــه بــود. مریــم، نبوتــی را کــه در هنــگام تولــد او داده شــده 
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بــود بــه خوبــی بیــاد آورد و اکنــون ارتبــاط یحیــی بــا عیســی، دوبــاره آتــش امیــد را در 
دل او بــر افروخــت. اّمــا اخبــار عزیمــت اســرار آمیــز عیســی بــه بیابــان را نیــز شــنیده 

بــود و بــه همیــن دلیــل دلنگــران و مضطــرب شــده بــود.
مریــم از روزی کــه خبــر فرشــته را در خانــه واقــع در ناصــره شــنید، تمــام شــواهدی 
را کــه مســیح بــودن عیســی را اثبــات مــی کــرد، چــون گنجــی ارزشــمند در دل خــود 
پنهــان کــرده بــود. زندگــی دلپذیــر، متواضعانــه و بــه دور از خودخواهــی عیســی، مریــم 
را متقاعــد کــرد کــه او از رســول و فرســتاده خداســت. بــا ایــن حــال، مریــم بعضــی 
اوقــات دچــار یــأس و تردیــد مــی شــد و مشــتاقانه بــرای زمــان آشــکار شــدن جــالل خــدا 
انتظار کشیده بود. یوسف وفات یافته بود، آن کسی که مریم راِز تولّد عیسی را با 
وی در میان گذاشته بود و اکنون دیگر کسی نبود که مریم بتواند امید ها و نگرانی 
های خود را با وی در میان گذارد. دو ماه گذشته برای مریم در رنج و اندوه سپری 
شــده بــود. او از عیســی جــدا مانــده بــود، کســی کــه بــا محبــت خویــش، او را تســلی 
مــی داد. مریــم در ایــن دو مــاه، در بــاره ســخنان شــمعون کــه گفتــه بــود، » شمشــیری 
نیــز در قلــب تــو فــرو خواهــد رفــت «، تأمــل مــی کــرد، )لوقــا 2 آیــه 35(. او بــه یــاد آورد 
که چگونه در هنگام مراجعت از جشنهای عید فصح یا ]ِپَسح[ عیسی را گم کرده 
و بــا ایــن تصــور کــه او را بــرای همیشــه از دســت داده اســت، ســه روز پــر از رنــج را بــا 

نگرانــی بــرای بازگشــت او انتظــار کشــیده بــود.
مریــم در جشــن عروســی بــا عیســی روبــرو مــی شــود و او هنــوز هــم همــان پســر 
مهربــان و وظیفــه شــناس اســت. اّمــا عیســی مثــل ســابق نیســت. ســیمای او تغییــر 
کــرده اســت. اثــرات مبــارزه بــا شــیطان در بیابــان، در ســیمای او دیــده مــی شــود. 
در حالــت چهــره او متانــت و قدرتــی تــازه دیــده مــی شــود کــه حاکــی از رســالت 
الهــی اوســت. گروهــی از مــردان جــوان بــا او همــراه بودنــد کــه بــا دیــده احتــرام بــه او 
نگریســته و او را اســتاد خطــاب مــی کردنــد. ایــن گــروه آنچــه را کــه در مراســم تعمیــد 
عیســی دیــده و شــنیده بودنــد، بــرای مریــم شــرح داده واعــالم مــی کننــد کــه، » آن 
کــس را کــه موســی در تــورات بــدو اشــاره کــرده و پیامبــران نیــز در بــاره اش نوشــته 

انــد، یافتــه ایــم « )یوحنــا 1 آیــه ۴5(.
مــی رســد  نظــر  بــه  مــی شــوند، چنیــن  کــه میهمانــان دور هــم جمــع  هنگامــی 
کــه بســیاری از آنــان نســبت بــه موضــوع قابــل توجهــی مجــذوب شــده انــد. نوعــی 
هیجــان پنهانــی بــر جمعیــت حاکــم مــی شــود و میهمانــان در گروههــای کوچــک بــا 
اشــتیاق، اّمــا بــا لحنــی آرام بــا یکدیگــر گفتگــو مــی کننــد. و بــا کنجــکاوی و حیــرت 
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بــه پســر مریــم خیــره مــی شــوند. مریــم بــا شــنیدن شــهادت شــاگردان در بــاره عیســی 
بســیار شــادمان شــده بــود زیــرا اطمینــان یافتــه بــود کــه انتظــارات طوالنــی وی بیهــوده 
نبــوده اســت. بــا وجــود ایــن، در شــادی مقــدس او اثراتــی از غــرور دیــده مــی شــد کــه 
بــرای یــک مــادر مهربــان امــری طبیعــی بــود. مریــم چــون دیــد کــه همــه نگاههــا متوجــه 
عیســی شــده، آرزو کــرد کــه عیســی بــرای جمعیــت ثابــت کنــد کــه حقیقتــاً مــورد 
تکریــم و احتــرام خداســت. او آرزو کــرد کــه فرصتــی فراهــم آیــد تــا عیســی بتوانــد در 

حضــور میهمانــان معجــزه ای انجــام دهــد.
مــی  ادامــه  روز  بــرای چنــد  کــه جشــنهای عروســی  بــود  آن روزهــا مرســوم  در 
یافــت و بــه همیــن دلیــل، قبــل از اینکــه عروســی خاتمــه یابــد، معلــوم شــد کــه ذخیــره 
شــراب بــه پایــان رســیده اســت و ایــن موضــوع باعــث نگرانــی و تأســف میزبانــان 
شــد. صرفنظــر و چشــم پوشــی از شــراب در جشــن هــا غیــر عــادی بــود و فقــدان 
آن بــی توجهــی بــه اصــول مهمــان نــوازی تلقــی مــی شــد. مریــم بــه عنــوان یکــی از 
خویشــاوندان عــروس و دامــاد در تــدارکات جشــن عروســی کمــک کــرده بــود، او 
اکنون خطاب به عیســی گفت، » دیگر شــراب ندارند «. این ســخن القا و اشــاره 
مــی کــرد کــه او بتوانــد نیــاز آنــان را برطــرف ســازد. اّمــا عیســی بــه او گفــت، » زن، 

مــرا بــا تــو چــه کار اســت؟ ســاعت مــن هنــوز فــرا نرســیده «. 
ایــن پاســخ بنظــر بــرای مــا غیــر عــادی بــه نظــر برســد، اّمــا درآن هیــچ نشــانی از 
گستاخی و بی اعتنایی دیده نمی شود. منجی، مادرش را براساس رسوم آن زمان 
مــورد خطــاب قــرار داد. ایــن گونــه گفتگــو در جهــت احتــرام بــه اشــخاص بــه کار بــرده 
می شــد. رفتار منجی در طول حیات دنیوی اش، همواره با دســتورات اخالقی که 
خود او داده بود، مطابقت داشت » پدر ومادر خود را احترام نما « )خروج 20آیه 
12(. عیســی بر روی صلیب، هنگامی که وظیفه مراقبت از مادرش را به محبوب 
تریــن شــاگرد خــود محــول مــی کــرد، مجــدداً بــا همیــن روش مــادرش را مــورد خطــاب 
قــرارداد. هــم در جشــن عروســی و هــم بــر روی صلیــب، محبــت ابــراز شــده در لحــن 

صــدا، نــگاه وحــرکات او، ســخنان او را بــه روشــنی تفســیر کــرد.
مســیح در هنــگام نوجوانــی و در دیــدارش از معبــد اورشــلیم، زمانــی کــه راز 
رســالتش در مقابــل وی آشــکار شــد، بــه مریــم گفتــه بــود، » مگــر نمــی دانســتید کــه 
مــی بایــد در امــور پــدر خــود باشــم « )لوقــا 2 آیــه ۴۹(. ایــن ســخنان کلیــد مفتــاح و 
مطلــب اصلــی زندگــی و خدمــت او را تعییــن مــی کــرد. بــرای او تحقــق بخشــیدن بــه 
کار عظیــم نجــات، کــه بــه خاطــر آن بــه ایــن جهــان آمــده بــود، از هــرکار دیگــری مهــم 

147, 148

DA FA Body.indd   145 9/17/18   11:53 AM



1۴6  | آرزوی اعصار

تــر بــود. او اکنــون یکبــار دیگــر ایــن درس را بــرای مــادرش تکــرار مــی کــرد. زیــرا ایــن 
خطــر وجــود داشــت کــه مریــم بــه خاطــر خویشــاوندی بــا عیســی خــود را محــق بدانــد 
کــه او را تــا حــدودی در مأموریتــش هدایــت کنــد. عیســی بــه مــدت ســی ســال بــرای 
مریــم فرزنــدی مطیــع و مهربــان بــود و در محبــت بــه او هرگــز کوتاهــی نکــرده بــود. 
اّمــا اکنــون وقــت آن رســیده بــود کــه در امــور پــدر خــود باشــد. بــه عنــوان پســر خــدای 
بــاز  مأموریتــش  از  را  او  نبایــد  دنیــوی  ارتبــاط  منجــی جهــان، هیچگونــه  و  متعــال 
دارد و یــا رفتــارش را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. او بــرای انجــام اراده پــدر مــی بایســتی 
آزادانــه عمــل کنــد. ایــن موضــوع بایــد بــرای مــا نیــز سرمشــق قرارگیــرد. خواســته هــای 
خداونــد، حتــی از روابــط خویشــاوندی نیــز مهمترهســتند و عالیــق دنیــوی نبایــد 

قدمهــای مــا را از مســیری کــه خداونــد مقــرر کــرده اســت، منحــرف کنــد.
تنهــا مــی  نیــز  بــرای نســل گناهــکار ماســت؛ مریــم  امیــد نجــات  مســیح یگانــه 
توانســت بــه واســطه بـّـره خــدا نجــات یابــد. او در خــودش هیــچ فضیلتــی نداشــت و 
خویشــاوندی مریــم بــا عیســی او را از تظــر روحانــی در موقعیــت متفاوتــی نســبت 
ایــن موضــوع اشــاره کــرده  بــه  بــه دیگــران قرارنمــی داد و منجــی در ســخنان خــود 
اســت. او تفــاوت میــان » پســر انســان « بــا » پســر خــدا « را در ارتبــاط خــود بــا 
مریــم بــه روشــنی بیــان مــی کنــد. ارتبــاط خویشــاوندی میــان آنــان، بــه هیــچ وجــه مریــم 

را در موقعیتــی برابــر بــا عیســی قــرار نمــی دهــد.
کالم » ســاعت مــن هنــوز فــرا نرســیده اســت « حاکــی از ایــن حقیقــت بــود 
کــه تمــام اعمــال مســیح در ایــن جهــان در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه نقشــه ای 
بــود کــه از ازل وجــود داشــته اســت. او قبــل از ایــن کــه بــه ایــن جهــان بیایــد، نقشــه 
نجــات بــه طــور کامــل و بــا تمــام جزئیاتــش در حضــور او طــرح ریــزی شــد. بــا ایــن 
وجــود، هنگامــی کــه عیســی بــه ایــن جهــان آمــد، مرحلــه بــه مرحلــه بــه وســیله اراده 
پــدر هدایــت شــد. او قبــل از اینکــه زمــان رســالتش فــرا برســد، تعجیــل نکــرد، بلکــه بــا 

روحیــه اطاعــت در انتظــار مانــد تــا ســاعت موعــود فــرا برســد.
عیســی بــا بیــان ایــن عبــارت کــه، » ســاعت مــن هنــوز فــرا نرســیده « در واقــع بــه 
افکار بر زبان نیاورده شده مریم و انتظاری که او به همراه قوم اسرائیل در دلهای 
خــود پــرورده بودنــد، پاســخ مــی داد. او امیــدوار بــود کــه عیســی خــود را بــه عنــوان 
مســیح معرفــی کنــد و پادشــاهی را در اســرائیل برقــرار ســازد. اّمــا ســاعت او هنــوز 
فــرا نرســیده بــود و عیســی نــه بــه عنــوان پادشــاه، بلکــه بــه عنــوان » انســان دردمنــد و 
رنجدیــده « سرنوشــت انســانی را پذیرفتــه بــود. مریــم بــه رغــم اینکــه رســالت مســیح 
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را بــه درســتی درک نکــرده بــود، اّمــا بــه طــور مطلــق بــه او اعتمــاد داشــت و عیســی 
نیــز بــه چنیــن ایمانــی پاســخ داد. بــه احتــرام ایمــان مریــم و تقویــت ایمــان شــاگردان 
بــود کــه عیســی اولیّــن معجــزه خــود را انجــام داد. شــاگردان مــی بایســتی بــا وسوســه 
مــی  تشــویق  اعتقــادی  بــی  بــه  را  ایشــان  کــه  مــی شــدند،  متعــددی مواجــه  هــای 
کــرد. نبــوت هــای عهــد عتیــق بــرای ایشــان بــه روشــنی آشــکار کــرده بــود کــه عیســی 
همــان مســیح موعــود اســت. آنــان انتظــار داشــتند کــه رهبــران مذهبــی اســرائیل بــا 
اطمینانــی حتــی بیشــتر از ایشــان، عیســی را بپذیرنــد. آنــان اعمــال خــارق العــاده 
مســیح واعتماد وایمانشــان به رســالت او را در میان مردم اعالم می کردند. اّما به 
خاطر بی ایمانی، تعصب ریشه دار و دشمنی کاهنان و معلمین یهودی نسبت 
بــه عیســی شــگفت زده و شــدیداً دلســرد بودنــد. معجــزات اولیّــه منجــی، شــاگردان 

را تقویــت کــرد تــا در مقابــل ایــن مخالفــت هــا ایســتادگی کننــد.
بــه  شــود،  دســتپاچه  و  نگــران  عیســی  ســخنان  مقابــل  در  اینکــه  بــدون  مریــم 
تــا  طریــق  بدیــن  و  بدهیــد  انجــام  گویــد  مــی  شــما  بــه  گفت،هرچــه  خدمتــکاران 
جایــی کــه مــی توانســت راه را بــرای معجــزه مســیح همــوار کــرد. درآســتانه در شــش 
خمــره ســنگی بــود و عیســی خدمتــکاران را گفــت تــا خمــره هــا را از آب پُــر کننــد و 
خدمتــکاران خمــره هــا را لبریــز کردنــد. پــس ازآن، هنگامــی کــه شــراب خواســته شــد 
بــه ایشــان گفــت، » حــاال کمــی از آن را برداریــد و نــزد گرداننــده مجلــس ببریــد «، 
آبــی کــه در خمــره هــا پـُـر شــده بــود بــه شــراب تبدیــل شــد. میهمانــدار و میهمانــان از 
تمــام شــدن ذخیــره شــراب خبــر دار نشــده بودنــد. میهمانــدار بــا چشــیدن شــرابی کــه 
خدمتــکاران آورده بودنــد،آن را از شــراب هایــی کــه تــا آنزمــان نوشــیده بــود عالــی تــر 
یافــت. ایــن شــراب بــا شــرابی کــه در ابتــدای جشــن عروســی داده شــده بــود بســیار 
متفــاوت بــود. میهمانــدار، دامــاد را فــرا خوانــد و بــه او گفــت، » همــه نخســت بــا 
شــراب نــاب پذیرایــی مــی کننــد وچــون میهمانــان مســت شــدند شــراب ارزانتــر را 

مــی آورنــد، اّمــا تــو شــراب نــاب را تــا حــال نــگاه داشــتی؟ «.
همانطــوری کــه افــراد بهتریــن شــراب را اّول و بدتریــن را بعــداً مــی آورنــد، دنیــا 
نیــز هدایایــش را بــه همیــن ترتیــب عرضــه مــی کنــد. چیــزی کــه دنیــا عرضــه مــی کنــد، 
اّمــا خشــنود کننــده نبــودن آن  ابتــدا خوشــایند و راضــی کننــده باشــد،  شــاید در 
بعــداً معلــوم مــی شــود. طعــم شــراب بــه تلخــی وشــادی بــه انــدوه تبدیــل مــی شــود و 
چیــزی کــه بــا ســرود و شــادمانی آغــاز مــی شــود بــا خســتگی و نفــرت پایــان مــی یابــد. 
اّمــا هدایــای عیســی همــواره جدیــد و تــازه هســتند. جشــنی کــه او بــرای روح آدمــی 
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تــدارک مــی بینــد هرگــز در اعطــای خشــنودی و شــادی شکســت نمــی خــورد. هــر 
بخشــش تــازه ای کــه عرضــه مــی شــود، اســتعداد و توانایــی شــخص دریافــت کننــده 
را بــرای قدردانــی و لــذت بــردن از بــرکات خداونــد، افزایــش مــی دهــد. او انســان را 
همــواره مــورد رحمــت قــرار مــی دهــد وذخایــر لطــف الهــی هرگــز تمــام نمــی شــود. 
اگــر در او بمانیــد، هدیــه بــا ارزشــی را کــه امــروز دریافــت مــی کنیــد، دریافــت هدیــه 
ارزشــمندتر فردا را تضمین می کند. ســخنان عیســی به نتنائیل طرز رفتار خداوند 
بــا فرزنــداِن ایمــان را بیــان مــی کنــد. خداونــد بــا هــر مکاشــفه تــازه ای از محبــت 
خــود، بــه دل پذیرنــده اعــالم مــی کنــد. » ایمــان آوردی؟ از ایــن پــس چیــزی بزرگتــر 

خواهــی دیــد « )یوحنــا 1 آیــه 50(.
هدیــه مســیح در جشــن عروســی یــک نمــاد بــود. آب مظهــر تعمیــد در مــرگ او 
و شــراب مظهــر خــون او بــود کــه بــرای گناهــان جهــان ریختــه مــی شــد. آب ریختــه 
شــده در خمره ها با دســت انســان آورده شــد، اّما، تنها کالم مســیح می توانســت 
فضیلــت حیــات بخــش را بــه آن اعطــا کنــد. آئیــن هــا و تشــریفات مذهبــی اشــاره 
کننــده بــه مــرگ مســیح نیــز همیــن طــور اســت و تنهــا بــا قــدرت مســیح کــه از طریــق 
پــرورش دهنــد.  ایمــان عمــل مــی کنــد، ایــن آئیــن هــا مــی تواننــد روح را تغذیــه و 
ســخنان عیســی شــراب مــورد نیــاز جشــن عروســی را بــه فراوانــی تأمیــن کــرد و هــم 
چنیــن اســت غنــای فیــض او کــه مــی توانــد گناهــان انســان را محــو ســازد و روح را 

احیــاء و تقویــت کنــد.
در اولیّــن جشــن عروســی کــه عیســی بــه همــراه شــاگردانش شــرکت جســت، 
پیالــه ای را بــه ایشــان دادکــه مظهــر کار او بــرای نجــات ایشــان بــود. عیســی در شــام 
تــا » زمــان  بــرای بنیــان گــذاری آییــن مقدســی کــه از طریــق آن مــرگ او  نیــز  آخــر 
آمدنــش « اعــالم مــی شــد، )اول قرنتیــان 11: 26( مجــدداً پیالــه را بــه شــاگردان داد 
و بــا گفتــن ایــن ســخنان کــه » بــه شــما مــی گویــم کــه تــا آمــدن پادشــاهی خــدا دیگــر 
از محصــول ُمــو نخواهــم نوشــید «؛ انــدوه شــاگردان در جــدا شــدن از خداوندشــان 

را بــا وعــده تجدیــد دیــدار تســلی داد، )متــی 26 آیــه 2۹(.
شــرابی کــه مســیح بــرای جشــن عروســی تهیــه کــرد وآنچــه را کــه بــه عنــوان مظهــر 
نبــی  اشــعیای  بــود.  خالــص  و  نــاب  انگــور  آب  داد،  شــاگردان  بــه  خویــش  خــون 
هنگامــی کــه در بــاره شــراب تــازه » در خوشــه « ســخن مــی گویــد، بــه ایــن موضــوع 
اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد، » آن را فاســد مســازید زیــرا کــه برکــت درآن اســت « 
)اشــعیاء 65 آیــه ٨(. ایــن مســیح بــود کــه در عهــد عتیــق بــه اســرائیل هشــدار داده 
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آن  بــه  آورد و هرکــه  مــی  کنــد و مســکرات عربــده  اســتهزامی  کــه، » شــراب  بــود 
فریفته شود حکیم نیست « )امثال 20 آیه 1(. بنابراین او، خود چنین نوشیدنی 
را فراهــم نمــی کنــد. شــیطان همیشــه انســان را فریــب مــی دهــد تــا بــا میــدان دادن 
بــه امیــال نفســانی، منطــق و مفاهیــم روحانــی را زیــر پــا گــذارد. اّمــا مســیح بــه مــا 
مســیح  حیــات  آوریــم.  در  کنتــرل  تحــت  را  نفســانی  امیــال  کــه  دهــد  مــی  تعلیــم 
الگــوی خویشــتن داری بــود. او بــرای درهــم شکســتن قــدرت ولــع و شــکمبارگی و 
بــه خاطــر مــا بــا دشــوارترین آزمایشــی کــه بشــریت مــی توانســت بــا آن مواجــه شــود، 
ایســتادگی کــرد. ایــن مســیح بــود کــه یحیــی تعمیــد دهنــده را از نوشــیدن شــراب و 
دیگــر ُمســکرات منــع کــرده بــود. ایــن او بــود کــه پرهیــز مشــابهی را بــرای همســر مــا 
نــوح تجویــز کــرده بــود. او فــردی را کــه بــه همســایه خــود شــراب دهــد مــورد لعــن قــرار 
داده بــود. مســیح مغایــر تعالیــم خویــش عمــل نکــرد. شــراب تخمیــر نشــده ای را کــه 
او بــرای میهمانــان عروســی تهیــه کــرد نوشــیدنی ســالم وگــوارا بــود و پیامــد آن ایــن 

بــود کــه ذائقــه میهمانــان را بــا اشــتهای ســالم هماهنــگ کنــد.
هنگامــی کــه میهمانــان متوجــه کیفیــت شــراب شــدند از خدمتــکاران راجــع بــه 
آن ســئوال کردنــد و پــی بردنــد کــه معجــزه ای انجــام شــده اســت. آنــان بــرای مدتــی 
آنقــدر حیــرت زده شــدند کــه بــه کســی کــه ایــن معجــزه خــارق العــاده را انجــام داده 
بــود فکــر نکردنــد. ســرانجام بــه دنبــال او گشــتند، اّمــا معلــوم شــد کــه عیســی بــدون 

اینکــه حتــی شــاگردانش متوجــه شــوند، بــه آرامــی آنجــا را تــرک کــرده بــود.
اکنــون توجــه میهمانــان بــه ســوی شــاگردان عیســی جلــب شــده بــود. آنــان بــرای 
اولیــن بــار فرصــت یافتــه بودنــد تــا ایمانشــان را بــه عیســی اقــرار کننــد. بنابرایــن آنچــه 
را که در رود اُردن دیده و شــنیده بودند برای میهمانان شــرح دادند و بدین ترتیب 
نــور امیــد در دلهــای بســیاری بــه وجــود آمــد زیــرا خداونــد نجــات دهنــده ای را بــرای 
رهایــی قومــش فرســتاده بــود. اخبــار معجــزه در سرتاســر آن ناحیــه منتشــر گردیــد 
وســرانجام بــه اورشــلیم رســید. کاهنــان و مشــایخ یهــود بــار دیگــر بــا عالقمنــدی در 
نبوتهــای مربــوط بــه آمــدن مســیح تفحــص کردنــد و بــرای پــی بــردن بــه رســالت ایــن 
معلــم جدیــد، کــه بــدون تظاهــر و بــا ظاهــری متواضــع در میــان مــردم ظاهــر شــده 

بــود، اشــتیاق زیــادی وجــود داشــت.
خدمــت مســیح بــا خدمــت مشــایخ یهــود تفاوتــی قابــل قیــاس داشــت. تاکیــد 
و توجــه آنــان بــه احادیــث و تشــریفات ظاهــری هــر نــوع آزادی واقعــی اندیشــه و 
بــود. کاهنــان ومشــایخ یهــود، دایمــاً در تــرس و وحشــت از  بــرده  عمــل را از بیــن 
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نجــس شــدن زندگــی مــی کردنــد. آنــان بــا اجتنــاب کــردن از تمــاس بــا » ناپــاکان « 
نــه تنهــا از اقــوام غیــر یهــودی، بلکــه از اکثریــت قــوم خــود نیــز فاصلــه گرفتــه بودنــد 
و بدیــن ترتیــب نــه بــه مــردم ســودی مــی رســاندند و نــه از دوســتی ایشــان بهــره منــد 
مــی شــدند و چــون دایمــاً بــه ایــن موضوعــات فکــر مــی کردنــد، افــکار شــان تیــره و 
زندگیشــان محــدود شــده بــود. رفتــار کاهنــان و مشــایخ یهــود، خودپســندی، عــدم 

تحّمــل و تعصــب را در میــان طبقــات مختلــف مــردم افزایــش داده بــود.
عیســی اصالحــات خــود را بــا نزدیــک شــدن بــه مــردم و احســاس همــدردی بــا 
ایشــان آغــاز کــرد. او در حالــی کــه بیشــترین احتــرام را بــرای شــریعت الهــی قایــل 
شــد، پارســایی ریاکارانــه فریســیان را مــورد ســرزنش قــرار داد. عیســی تــالش کــرد تــا 
مــردم را از قوانیــن بــی معنــی کــه آنــان را اســیر کــرده بــود، آزاد ســازد و موانعــی را 
کــه طبقــات مختلــف جامعــه را از یکدیگــر جــدا کــرده بــود، از میــان بــردارد، تــا بتوانــد 
افــراد را بــه عنــوان فرزنــدان یــک خانــواده دور هــم جمــع کنــد. حضــور او در جشــن 

عروســی در قانــا، اولیــن گام بــرای رســیدن بــه چنیــن هدفــی محســوب مــی شــد.
خداونــد بــه یحیــی تعمیــد دهنــده دســتور داده بــود در بیابــان ســاکن شــود تــا از 
تأثیــر کاهنــان و معلمیــن یهــودی مصــون بمانــد و بــرای مأموریــت ویــژه آمــاده شــود. 
اّمــا ریاضــت وگوشــه گیــری یحیــی نبایــد سرمشــق و الگــوی مــردم قــرار مــی گرفــت. 
خــود یحیــی نیــز بــه شــنوندگان خــود دســتور نــداده بــود کــه وظایــف و مســئولیت هــای 
گذشــته خــود را فرامــوش کننــد. او از ایشــان خواســته بــود تــا در مکانــی کــه خداونــد 

ایشــان را خوانــده بــود، بــا صداقــت توبــه کــرده و ثمــرات شایســته توبــه بیاورنــد.
عیســی علیرغــم اینکــه ذاتــاً فــردی اجتماعــی بــود، اّمــا نــا پرهیــزی و اســراف 
را در کلیــه اشــکال آن تقبیــح مــی کــرد. او میهمــان نــوازی کلیــه طبقــات جامعــه 
را مــی پذیرفــت و بــه خانــه هــای ثروتمنــدان، فقیــران، تحصیــل کــرده و بــی ســواد 
افتــاده  پــا  پیــش  از مشــکالت  را  ایشــان  افــکار  کــه  کــرد  مــی  و ســعی  رفــت  مــی 
وفانــی زندگــی، بــه موضوعــات روحانــی وازلــی ارتقــاء بخشــد. او عیاشــی و بــی 
بنــد و بــاری را صریحــاً تقبیــح مــی کــرد و در زندگــی او کوچکتریــن نشــانی از رفتــار 
سبکســرانه دیــده نمــی شــد. بــا ایــن همــه از شــادی معصومانــه و بــی پیرایــه لــذت 
مــی بــرد و بــا حضــور خــود، محافــل وگــرد همایــی هــای مــردم را تقدیــس مــی کــرد. 
یــک مراســم ازدواج یهــودی واقعــه ای گیــرا بــود و شــادی ناشــی از آن بــرای انســان 
بــه عنــوان بنیانــی  بــا حضــور در ایــن مراســم، ازدواج را  نامطلــوب نبــود. عیســی 

الهــی مــورد تکریــم قــرارداد.
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هــم در عهــد عتیــق و هــم در عهــد جدیــد، پیمــان ازدواج معــرف نوعــی پیونــد 
مقــدس و محبــت آمیــز مــی باشــد کــه میــان مســیح و قــوم او وجــود دارد. در ذهــن 
عیســی، شــادمانی ناشــی از جشــنهای ازدواج، یــادآور شــادمانی روزی اســت کــه 
او عــروس خــود یعنــی کلیســا را بــه خانــه پدرخواهــد بــرد و نجــات یافتــگان بــه همــراه 
منجــی در ضیافــت شــام بـّـره شــرکت خواهنــد کــرد. او مــی گویــد، » چنانکــه دامــاد 
از عــروس مســرور مــی شــود، هــم چنــان خدایــت از تــو مســرور خواهــد بــود." و" تــو 
دیگــر بــه متــروک مّســمی نخواهــی شــد... بلکــه تــو را َحفصیبــه و زمینــت را بَعولَــه 
خواهنــد نامیــد زیــرا خداونــد از تــو مســرور خواهــد شــد «، » او برتــو شــادی بســیار 
خواهــد نمــود و در ُمحبَــت خــود آرامــی خواهــد یافــت و بــا ســرودها بــر تــو شــادی 
خواهــد نمــود « )اشــعیا 62 آیــات 5 و ۴؛ صفنیــا 3 آیــه 1٧(. هنگامــی کــه رویــای 
آســمانی بــا تمــام جــالل و شــکوه آن بــه یوحنــا آشــکار شــد، چنیــن نوشــت: » آنــگاه 
صدایــی شــنیدم کــه بــه خــروش جماعتــی عظیــم مــی مانســت و بــه غــرّش آبهــای 
فــراوان، و بــه بانــگ بلنــد رعــد، کــه مــی گفــت: َهللَویــا! زیــرا کــه خداونــد، خــدای 
ما، آن قادر مطلق، ســلطنت آغاز کرده اســت. و به وجد آییم وشــادی کنیم، واو 
را جــالل دهیــم، زیــرا زمــان عروســی آن بّــره فــرا رســیده، و عــروس او خــود را آمــاده 
ســاخته اســت «. آنــگاه فرشــته بــه مــن گفــت » بنویــس، خوشــا بحــال آنــان کــه بــه 

ضیافــت عروســی آن بّــره دعــوت مــی شــوند « )مکاشــفه 16 آیــات 6 و ٧ و ۹(.
عیســی بــدون اینکــه در میــان افــراد تبعیضــی قایــل شــود همــه را بــه شــرکت در 
پادشــاهی الهــی خویــش دعــوت کــرد. او بــه عنــوان کســی کــه خواســتار نیکویــی 
مــردم بــود بــه میــان ایشــان مــی رفــت و از ایــن طریــق بــه قلبهــای مــردم دسترســی 
پیــدا مــی کــرد. او در خیابانهــای شــهر، در خانــه هــا، قایــق هــا، کنیســه هــا و در 
بــا  بــود. او  کنــار ســواحل در یاچــه و در ضیافــت عروســی در جســتجوی مــردم 
مــردم در محــل کارشــان مالقــات مــی کــرد و بــه مســایل دنیــوی ایشــان عالقــه و 
توجــه خــود را نشــان مــی داد. او تعالیــم خویــش را بــه خانــه هــای مــردم منتقــل 
مــی کــرد وخانــواده هــا را در خانــه هــای خودشــان بــا حضــور الهــی خــود تحــت 
تاثیــر قــرار مــی داد و محبــت و همــدردی عمیــق او بــا مــردم بــه او کمــک مــی کــرد 
تــا حمایــت ایشــان را جلــب کنــد. عیســی غالــب اوقــات بــرای دعــا و راز و نیــاز 
بــرای  اّمــا ایــن کار مقدمــه ای  بــرد  بــه گوشــه ای خلــوت در کوهســتان پنــاه مــی 
انجــام فعالیــت او در میــان مــردم محســوب مــی شــد. از ایــن بــه بعــد بــرای شــفای 
مریضــان، تعلیــم ناآگاهــان و شکســتن زنجیرهــای اســارت شــیطان، قــدم بــه پیــش 
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بــا شــاگردان، ایشــان را  فــردی  ارتبــاط و معاشــرت  گذاشــت. عیســی از طریــق 
یــا  و  دریــا  کنــار  در  یــا  دامنــه کوهســتان،  در  اوقــات  گاهــی  او  داد.  مــی  تعلیــم 
هنگام قدم زدن، ایشــان را تعلیم داده و اســرار ملکوت خدا را به ایشــان آشــکار 
مــی کــرد. او ماننــد مردمــان امــروزی موعظــه طوالنــی وخســته کننــده نمــی کــرد. 
بــرای پذیــرش پیــام الهــی مســتعد وآمــاده بــود، حقایــق  هــر جــا کــه دلهــای مــردم 
بــه شــاگردانش دســتور نمــی  بــه طریــق رســتگاری را آشــکار مــی کــرد. او  مربــوط 
داد کــه ایــن و یــا آن کار را انجــام دهنــد، بلکــه بــه ایشــان گفــت، » مــرا متابعــت 
کنیــد «؛ و هنگامــی کــه بــه شــهرها و روســتاها ســفر مــی کــرد آنــان را بــه همــراه 
خــود مــی بــرد تــا مشــاهده کننــد کــه او چگونــه مــردم را تعلیــم مــی دهــد. مســیح 
عالیــق ایشــان را بــا عالیــق خــود پیونــد داد وآنــان نیــز در انجــام کار بــه او پیوســتند.

همــه  ســوی  از  بایــد  بشــری  عالیــق  بــه  خــود  دادن  پیونــد  در  مســیح  الگــوی 
کســانی کــه کالم او را موعظــه مــی کننــد و هــم چنیــن از ســوی کســانی کــه انجیــل 
مــردم  بــا  از مشــارکت  نبایــد  مــا  پیــروی شــود.  کننــد،  مــی  دریافــت  را  او  فیــض 
بــه  دسترســی  بــرای  بلکــه  کنیــم.  منــزوی  دیگــران  از  را  وخودمــان  کنیــم  اجتنــاب 
آنــان  کنیــم.  مالقــات  هســتند  کــه  جایــی  در  را  آنــان  بایــد  مــردم،  طبقــات  همــه 
ندرتــاً مطابــق میــل خــود بــه دنبــال مــا خواهنــد آمــد. حقایــق الهــی فقــط از طریــق 
موعظــه، بــر دلهــای افــراد اثــر نمــی گــذارد. زمینــه کاری دیگــری نیــز وجــود دارد و 
بــا اینکــه فروتنانــه تــر اســت اّمــا کامــالً نویــد بخــش اســت. چنیــن زمینــه ای بــرای 
فعالیــت، در خانــه هــای فقیــران، در منــازل بــزرگان، در میــان افــراد مهمــان نــواز 

و در فعالیتهــای بــی ضــرر اجتماعــی یافــت مــی شــود.
بــه خاطــر عالقــه بــه خــوش گذرانــی  بــه عنــوان شــاگردان مســیح، نبایــد صرفــاً 
در گــرد همایــی هــای افــراد شــرکت کنیــم. چنیــن مصاحبــت هایــی صرفــاً بــه زیــان 
بــا حضــور و  یــا  بــا اعمــال و ســخنانمان و  مــا خاتمــه خواهــد یافــت. هرگــز نبایــد 
ســکوتمان، گنــاه را تاییــد کنیــم. هــر جــا کــه مــی رویــم بایــد عیســی را بــه همــراه خــود 
ببریــم و ارزشــمندی منجــی را بــه دیگــران نشــان دهیــم. آنانــی کــه ســعی مــی کننــد 
بــرای محفــوظ نــگاه داشــتن ایمانشــان، آن را در درون حصارهــای ســنگی پنهــان 
کننــد، فرصــت هــای ارزشــمندی را بــرای انجــام اعمــال نیکــو، از دســت مــی دهنــد. 
مســیحیت از طریــق روابــط اجتماعــی اســت کــه میتوانــد بــا دنیــا ارتبــاط برقــرار کنــد. 
هرکســی کــه نــور الهــی را دریافــت کــرده اســت موظــف اســت تــا مســیر آنانــی را کــه 

نــور حیــات را نمــی شناســند، روشــن کنــد.
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همــه مــا بایــد شــاهدان مســیح باشــیم. قــدرت اجتماعــی کــه بــا فیــض مســیح 
تأییــد شــده اســت بایــد در هدایــت کــردن افــراد بــه ســوی منجــی، توســعه یابــد. دنیــا 
بایــد ببینــد کــه مــا از روی خــود خواهــی بــه دنبــال منافــع خودمــان نیســتیم، بلکــه 
دوســت داریــم تــا دیگــران نیــز در بــرکات و امتیــازات مــا ســهمی داشــته باشــند. آنــان 
بایــد ببیننــد کــه مذهــب، مــا را بــه افــرادی بــی عاطفــه وســخت گیــر تبدیــل نکــرده 
اســت. باشــد تــا همــه آنانــی کــه مدعــی هســتند کــه مســیح را یافتــه انــد، ماننــد او 

بــرای خیرخواهــی انســان خدمــت کننــد.
بــه غلــط تصــور کنــد کــه مســیحیان مردمــی  نبایــد کاری کنیــم کــه دنیــا  هرگــز 
غمگیــن و مأیــوس هســتند. اگــر نــگاه مــا متوجــه عیســی باشــد، منجــی مهربــان را 
خواهیــم داد و از چهــره او نــور و روشــنایی دریافــت خواهیــم کــرد. هــر جــا کــه روح 
او حاکم باشــد، ســالمتی درآنجا وجود خواهد داشــت. و خوشــی نیز خواهد بود 

چــرا کــه اعتمــادی مقدســانه و آرام خواهــد بــود. 
علیرغــم  ایشــان  کــه  هنگامــی  شــود،  مــی  خشــنود  خــود  پیــروان  از  مســیح   
سرشــت انســانی خــود، نشــان مــی دهنــد کــه در ســیرت الهــی او ســهیم هســتند. 
آنــان مجســمه نیســتند، بلکــه مــردان و زنانــی زنــده هســتند و دلهــای ایشــان کــه بــه 
واســطه شــبنم فیــض الهــی تــازه شــده اســت بــه روی آفتــاب عدالــت گشــوده مــی 
شــود. نــوری کــه بــر ایشــان مــی تابــد از طریــق اعمالــی کــه بــا محبــت مســیح درخشــان 

شــده اســت بــر دیگــران منعکــس مــی شــود.
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» سپس با مادر و برادران وشاگردان خود به کََفرناحوم رفت و روزهایی چند 
درآنجا ماندند. چون عید ِپَسح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت «.

درایــن ســفر، عیســی بــه جمعیــت زیــادی کــه بــه ســوی پایتخــت روان بودنــد، 
بــدون  بــود و  ملحــق شــد. او هنــوز رســالت خویــش را بطــور علنــی اعــالم نکــرده 
اینکــه توجــه مــردم را بــه خــود جلــب کنــد بــا ایشــان معاشــرت مــی نمــود. در ایــن 
ایــام، اخبــار آمــدن مســیح کــه یحیــی تعمیــد دهنــده بــه آن بشــارت داده بــود، اکثــراً 
موضــوع گفتگــو بــود. آنــان بــا شــور و هیجــان بســیاری در انتظــار رســیدن بــه عظمــت 
بــا شکســت  و شــکوه ملّــی بودنــد. اّمــا عیســی مــی دانســت کــه چنیــن انتظــاری 
مواجــه خواهــد شــد، زیــرا بــر اســاس تعبیــری نادرســت از کتــب مقدســه بنــا شــده 
بــرای ایشــان شــرح داد و  بــا جدیتــی زیــاد، نبوتهــای عهــد عتیــق را  بــود. بنابرایــن 

ســعی کــرد تــا مــردم را بــه مطالعــه دقیــق کالم خداونــد تشــویق کنــد.
رهبـــران یهـــود مقـــرر کـــرده بودنـــد کـــه مـــردم بایـــد در اورشـــلیم عبـــادت و پرســـتش 
خداونـــد را بیاموزنـــد. در خـــالل عیـــد ِپَســـح عـــده زیـــادی از تمـــام نواحـــی فلســـطین 
و حتّـــی از ســـرزمین هـــای دور در اورشـــلیم اجتمـــاع مـــی کردنـــد. جمعیـــت بطـــور 
نامنظـــم و بهـــم ریختـــه صحـــن هـــای معبـــد را پـــر کـــرده بـــود. بســـیاری از مـــردم نمـــی 
توانســـتند هدایـــای قربانـــی خـــود را کـــه بایـــد بـــه عنـــوان مظهـــر قربانـــی بـــزرگ تقدیـــم 
شـــود، بـــه همـــراه خـــود بیاورنـــد. بنابرایـــن بـــرای ســـهولت امـــر، حیوانـــات بـــه صحـــن 
بیرونـــی معبـــد آورده شـــده و درآنجـــا خریـــد و فـــروش مـــی شـــدند. طبقـــات مختلـــف 
مـــردم بـــا اجتمـــاع در ایـــن مـــکان قربانیهـــای مـــورد نظـــر خـــود را خریـــداری مـــی کردنـــد 
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و در همیـــن مـــکان کلیـــه پولهـــای خارجـــی بـــه ســـکه هـــای قُـــدس تبدیـــل مـــی شـــد.
هــر فــرد یهــودی موظــف بــود کــه ســالیانه نیــم مثقــال نقــره » بــرای جــان خــود 
فدیــه بدهــد « و پولــی کــه از ایــن طریــق جمــع آوری مــی شــد بــرای تأمیــن نیازهــای 
معبــد مصــرف مــی شــد، )خــروج 30 آیــات 12 تــا 16(. عــالوه بــر ایــن مبالــغ هنگفتــی 
بــه صــورت هدایــای اختیــاری تقدیــم مــی شــد تــا در خزانــه معبــد ذخیــره شــود. هــم 
چنیــن مقــرر شــده بــود کــه تمــام پولهــای خارجــی بــه ســکه هایــی کــه ِشــِکل معبــد نــام 
داشــت تبدیــل شــود کــه بــرای امــور و تشــریفات قُــدس قابــل پذیــرش بــود. مبادلــه 
پــول خارجــی بــرای کالهبــرداری و اخــاذی فرصتــی ایجــاد کــرده بــود کــه بــه صــورت 
تجارتــی شــرم آور درآمــده بــود و بــرای کاهنــان نیــز منبــع درآمــدی محســوب مــی شــد.

را  گزافــی  هــای  قیمــت  شــده  فروختــه  حیوانــات  بــرای  کننــدگان  معاملــه 
کردنــد.  مــی  تقســیم  وحــکام  کاهنــان  بــا  را  ســود حاصلــه  و  کردنــد  مــی  مطالبــه 
آنــان از ایــن طریــق بــا پولهــای مــردم ثــروت زیــادی کســب مــی کردنــد. بــه عابــدان و 
زائــران اینگونــه القــاء شــده بــود کــه چنانچــه قربانــی تقدیــم نکننــد، برکــت خداونــد 
مــردم  ترتیــب  شــامل حــال فرزنــدان و زمیــن هــای ایشــان نخواهــد شــد و بدیــن 
مجبــور مــی شــدند بهــای گزافــی را در مقابــل خریــد حیوانــات بپردازنــد زیــرا میــل 
بــه خاطــر آن آمــده  بــدون انجــام فرائــض و تشــریفات مذهبــی کــه  نداشــتند کــه 

بــه خانــه هایشــان مراجعــت کننــد. بودنــد، 
در ایــام عیــد ِپَســح قربانــی هــای بــی شــماری تقدیــم مــی شــد و میــزان فــروش 
حیوانــات در معبــد بســیار قابــل توجــه بــود. معبــد مقــدس خداونــد بــه بــازار خریــد 
و فــروش حیوانــات تبدیــل مــی شــد. چانــه زدن معاملــه کننــدگان، صــدای گاوهــا، 
بَــع بَــع گوســفندان و بــغ بغــو کــردن کبوتــران بــا صــدای جرنــگ جرنــگ ســکه هــا و 
جــر و بحــث خشــمگینانه مــردم از گوشــه وکنــار معبــد شــنیده مــی شــد. بــی نظمــی 
وشــلوغی بــه قــدری زیــاد بودکــه آرامــش عبــادت کننــدگان را برهــم مــی زد و دعاهــا و 
نیایش هایی که به حضور خدای متعال تقدیم می شــد، تحت الشــعاع هیاهوی 
ســوداگران قــرار مــی گرفــت. یهودیــان بــه دینــداری خــود بــی انــدازه مباهــات مــی 
کردنــد. آنــان معبــد را بســیار دوســت مــی داشــتند و هــر گونــه اظهــار نظــر بــر علیــه آن 
را کُفــر تلقــی مــی کردنــد. آنــان در انجــام تشــریفات مربــوط بــه معبــد بســیار ســخت 
گیــر بودنــد، اّمــا دلبســتگی بــه مــال و ثــروت بــر وجــدان ایشــان حاکــم گردیــده بــود و 
نمــی دانســتند کــه چــه انــدازه از اهــداف اصلــی عبــادت کــه از ســوی خــود خداونــد 

بنیــاد نهــاده شــده بــود، منحــرف شــده بودنــد.
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هنگامــی کــه خداونــد بــر فــراز کــوه ســینا نــازل شــد، آن مــکان بــه واســطه حضــور 
او، تقدیــس شــد. خداونــد بــه موســی امــر فرمــود کــه در اطــراف کــوه حــدودی را 
تعییــن کــرده وآن را تقدیــس کنــد وســپس ســخنان خداونــد شــنیده شــد کــه هشــدار 
مــی داد، » بــر حــذر باشــید از اینکــه بــه فــراز کــوه آییــد، یــا دامنــه آن را لمــس نمائیــد، 
زیــرا هرکــه کــوه را لمــس کنــد، هرآینــه کشــته شــود. دســت بــرآن گــذارده نشــود بلکــه 
تیــر کشــته شــود، خــواه بهایــم باشــد، خــواه انســان، زنــده  بــه  یــا  یــا سنگسارشــود 
نمانــد « )خــروج 1۹ آیــات 12 و 13(. بنابرایــن بــه قــوم، اینچنیــن تعلیــم داده شــد 
کــه، هــر مکانــی کــه خداونــد حضــور خویــش را آشــکار مــی کنــد، آن مــکان مقــدس 
اســت. محوطــه معبــد خداونــد مــی بایســتی مکانــی مقــدس قلمــداد مــی شــد. اّمــا 

در کشــمکش بــرای کســب ثــروت همــه اینهــا نادیــده گرفتــه مــی شــد.
کاهنــان و حــکام یهــود فــرا خوانــده شــده بودنــد تــا نماینــدگان خداونــد در میــان 
مــردم باشــند.آنان بایــد مانــع ســوء اســتفاده اشــخاص از صحــن معبــد مــی شــدند.

آنــان بایــد سرمشــق صداقــت و مهربانــی باشــند و بــه جــای فکــر کــردن بــه منافــع 
خــود، بایــد بــه نیازهــای عبــادت کننــدگان رســیدگی و بــه کســانی کــه قــادر بــه خریــد 
مــال  زیــرا  نکردنــد  را  کار  ایــن  اّمــا  رســاندند.  مــی  یــاری  نبودنــد،  قربانــی  هدایــای 

انــدوزی ایشــان را دل ســخت ]و بــی عاطفــه[ کــرده بــود.
در میــان زائرانــی کــه بــرای ایــن عیــد آمــده بودنــد، افــرادی نیازمنــد و رنجدیــده 
بســتر  بــا  آنــان  از  بعضــی  داشــتند.  حضــور  ناشــنوایان  لنــگان،  نابینایــان،  ماننــد 
ارزانتریــن  توانســتند  نمــی  کــه  بودنــد  فقیــر  آنقــدر  بســیاری  شــدند.  مــی  آورده 
قربانــی را بــرای تقدیــم بــه خداونــد خریــداری کننــد. بعضــی هــا آنقــدر فقیــر بودنــد 
ایــن  بــا آن شــکم خــود را ســیرکنند.  تــا  کــه حتــی قــدرت خریــد غــذا را نداشــتند 
بردنــد.  مــی  رنــج  و  بــوده  تحــت فشــار  احــکام کاهنــان شــدیداً  بــه واســطه  افــراد 
کــه  کردنــد  مــی  ادعــا  و  کردنــد  مــی  افتخــار  خــود  دینــداری  و  تقــوا  بــه  کاهنــان 
حافظــان مــردم مــی باشــند، اّمــا فاقــد شــفّقت ومهربانــی بودنــد. تقاضــای کمــک 
فقیــران، مریضــان وافــراد در حــال مــرگ از ایشــان بــی فایــده بــود. رنــج ومصیبــت 

انگیخــت. برنمــی  را  افــراد، احســاس همــدردی کاهنــان  ایــن 
زمانــی کــه عیســی وارد معبــد شــد، کل صحنــه را مشــاهده نمــود. او معامــالت 
نامنصفانــه را دیــد. او رنــج و انــدوه فقیــران را کــه فکــر مــی کردنــد بــدون ریختــن خــون 
قربانی، آمرزش گناهانشــان میســر نخواهد شــد، از نزدیک مشــاهده کرد. او دید 
کــه صحــن بیرونــی معبــد خداونــد بــه مکانــی بــرای انجــام کاری نامقــدس اختصــاص 
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یافتــه اســت. مکانــی کــه بــرای انجــام قربانــی تقدیــس شــده بــود، بــه مکانــی بــرای 
کســب مــال و ثــروت تبدیــل شــده بــود.

مســیح دریافــت کــه بــرای جلوگیــری از ایــن اعمــال، بایــد کاری انجــام شــود. 
کاهنــان وحــکام بــه زائــران امــر مــی کردنــد تــا در آئیــن هــای بیشــماری شــرکت کننــد، 
اّمــا اهمیــت ایــن مراســم را بــه ایشــان تعلیــم نمــی دادنــد. زائــران قربانــی هــای خــود 
را تقدیــم مــی کردنــد اّمــا نمــی دانســتند کــه ایــن قربانیهــا ســمبل قربانــی کامــل یعنــی 

مســیح مــی باشــد.
داده شــده  نشــان  نمادیــن  بــه صورتــی  ایشــان  عبــادات  تمامــی  در  کــه  کســی 
بــود، نــا شــناخته در میــان ایشــان ایســتاده بــود، اّمــا آنــان نمــی دانســتند. مســیح در 
ارتبــاط بــا قربانــی هــا دســتوراتی داده بــود. او ارزش ســمبُلیک )نمادیــن( ایــن آییــن 
هــا را درک مــی کــرد، اّمــا اکنــون مــی دیــد کــه ایــن آییــن هــا منحــرف و دچــار ســوء 
تعبیــر شــده اســت. عبــادت روحانــی بــه ســرعت در حــال از بیــن رفتــن بــود. ارتبــاط 
کاهنان و حکام با خداوند قطع شــده بود و رســالت مســیح این بود که آیین های 

کامــالً متفاوتــی را بنیــان نهــد.
زمانــی کــه مســیح بــر پلــه هــای معبــد مــی ایســتد، بــا دقــت بــه اطــراف مــی نگــرد و 
متوجــه منظــره پیــش روی خــود مــی شــود. او بــا نگاهــی نبــوت گونــه بــه آینــده مــی نگــرد 
و نــه تنهــا ســالها، بلکــه قرنهــا و عصرهــا را مــی بینــد. او مــی بینــد کــه چگونــه کاهنــان 
وحــکام نیازمنــدان را از حقوقشــان محــروم و از موعظــه انجیــل بــه فقیــران ممانعــت 
خواهنــد کــرد. او مــی بینــد کــه چگونــه محبــت خداونــد از گناهــکاران مخفــی نــگاه 
داشته می شود و بسیاری، فیض خداوند را همچون کاالیی تجاری مورد استفاده 
قــرار خواهنــد داد. عیســی، همچنانکــه منظــره معبــد و وضعیــت آن را مشــاهده مــی 
کنــد، خشــم، اقتــدار و قــدرت در ســیمای او آشــکار مــی شــود. توجــه مــردم بــه ســوی 
او جلــب شــده و نــگاه کســانی کــه بــه داد وســتد نــا مقــدس خویــش مشــغول بودنــد، 
مســحور ســیمای او مــی گــردد. آنــان نمــی تواننــد چشــم از او بــر دارنــد زیــرا احســاس 
مــی کننــد کــه ایــن شــخص نهفتــه تریــن افــکار باطنــی ایشــان را مــی خوانــد و انگیــزه 
هــای نهــان ایشــان را آشــکار مــی کنــد. بعضــی هــا، ســعی مــی کننــد تــا چهــره خــود را 
پنهان کنند، چنانکه گویی اعمال شــریرانه در ســیمای ایشــان نوشــته شــده و با نگاه 

نافــذ وجســتجوگر عیســی ســنجیده و وزن مــی شــود.
شــود.  مــی  متوقــف  زدن  چانــه  و  وســتد  داد  از  ناشــی  وســروصدای  هیاهــو 
ســکوت تــوأم بــا تــرس بــر جمعیــت مســتولی مــی شــود، چنانکــه گویــی بــرای پاســخ 
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دادن بــه اعمــال خویــش در مقابــل تخــت داوری خداونــد احضــار شــده انــد. آنــان 
بــا نگریســتن بــه مســیح، درخشــش نــور الوهیــت را در بــدن انســانی مشــاهده مــی 
کننــد. پادشــاه آســمان، ماننــد داور روز واپســین ایســتاده اســت و اگــر چــه جــالل و 
شــکوهی کــه درآن روز او را احاطــه خواهــد کــرد، اکنــون او را احاطــه نکــرده اســت، 
بــر  او  نــگاه  باطــن جمعیــت آگاه شــود.  بــا همــان قــدرت مــی توانــد از عمــق  اّمــا 
روی جمعیــت حرکــت مــی کنــد و تــک تــک افــراد را زیــر نظــر مــی گیــرد. عیســی بــا 
جدیت و متانت، جالل خویش را به ایشان نشان می دهد. نوری الهی سیمای 
اورا روشن می کند. آنگاه لب به سخن می گشاید و صدای رسا وپر طنین او— 
همــان صدایــی کــه بــر بــاالی کــوه ســینا شــریعت را اعــالم کــرد، شــریعتی کــه اکنــون 
کاهنــان وحــکام در حــال نقــض آن بودنــد— در میــان صحــن معبــد طنیــن انــداز مــی 
شــود. عیســی بــه ایشــان مــی گویــد، » اینهــا را از اینجــا بیــرون ببریــد وخانــه پــدر مــرا 

خانــه تجــارت مســازید «.
و در حالــی  را در دســت گرفتــه  از طنــاب  ای ســاخته شــده  تازیانــه  عیســی 
کــه در ورودی  بــه جمعیتــی  آیــد،  مــی  پائیــن  پلــه هــای معبــد  از  بــه آهســتگی  کــه 
حیــاط معبــد درحــال چانــه زدن هســتند، دســتور مــی دهــد کــه از صحــن هــای معبــد 
خــارج شــوند. او بــا غیــرت و جدیتــی بــی ســابقه تختهــای صرافــان را واژگــون مــی 
کنــد. ســکه هــا بــر روی زمیــن ریختــه مــی شــود و صــدای جرنــگ جرنــگ آن بــر روی 
ســنگفرش مرمریــن حیــاط معبــد شــنیده میشــود. هیچکــس جــرأت نمــی کنــد کــه 
اقتــدار او را در ایــن مــورد زیــر ســئوال ببــرد و یــا ســکه هــای ریختــه شــده بــر روی زمیــن 
را که از راه حرام کسب شده بود،جمع آوری کند. عیسی ایشان را با تازیانه ای 
که از طناب درســت کرده بود، نمی زند، اّما این تازیانه ســاده در دســتهای او هم 
چــون شمشــیری آتشــین، وحشــتناک بــه نظــر مــی رســد. نگهبانــان معبــد، کاهنــان 
ســوداگر، دالالن و فروشــندگان حیوانــات بــا گاو وگوسفندانشــان از تــرس اینکــه 
مبــادا در حضــور او محکــوم شــوند، بــا شــتاب از محوطــه معبــد خــارج مــی شــوند.

فریادهــای  شــود.  مــی  مضطــرب  عیســی  الوهیــت  مشــاهده  بــا  جمعیــت 
وحشــت از لبهــای رنــگ باختــه هــزاران نفــر بــه گــوش مــی رســد. حتّــی شــاگردان 
عیســی از تــرس بــر خــود مــی لرزنــد. آنــان بــه خاطــر ســخنان و رفتــار عیســی کــه بــا 
رفتــار عــادی او بســیار متفــاوت اســت، وحشــت زده مــی شــوند. اّمــا ایــن ســخنان 
را کــه دربــاره او مکتــوب شــده اســت بــه یــاد مــی آورنــد، » غیــرت خانــه تــو مــرا خــورده 
اســت « )مزامیــر 6۹ آیــه ۹(. جمعیــت آشــفته و پرهیاهــو بــه همــراه کاالهایشــان از 
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معبــد خداونــد خــارج و از آنجــا دور مــی شــوند. اکنــون صحــن هــای معبــد از داد و 
ســتد نامقدس پاک شــده اســت و ســکوتی ژرف و با ابهت بر صحنه هرج و مرج 
جایگزیــن مــی شــود. حضــور خداونــد کــه در ایــام گذشــته کــوه ســینا را تقدیــس کــرده 

بــود، اکنــون بــا حضــور خویــش معبــد را تقدیــس و تکریــم مــی کنــد.
در تطهیــر معبــد، عیســی رســالت خویــش را بــه عنــوان مســیح اعــالم و خدمــت 
خــود را آغــاز مــی کنــد. آن معبــدی کــه بــرای ســاکن شــدن حضــور خداونــد بنــا شــده 
بــود، در نظــر داشــت تــا درس بــا اهمیتــی را بــه قــوم اســراییل و جهانیــان تعلیــم دهــد. 
از زمانهــای ازلــی، نقشــه خداونــد ایــن بــود کــه همــه موجــودات آفرینــش، از فرشــتگان 
پــاک و مقــدس تــا انســان، بــه معبــدی بــرای ســکونت خالــق هســتی تبدیــل شــوند. 
اّمــا انســان بــه واســطه گنــاه نتوانســت معبــد خداونــد باشــد. زیــرا قلــب او بــه واســطه 
گنــاه، گمــراه و فاســد شــده بــود و دیگــر نمــی توانســت جــالل خداونــد را آشــکار کنــد. 
اّمــا بــه واســطه ظهــور پســر خــدا در لبــاس جســم، نقشــه خداونــد تحقــق مــی یابــد. 
خداوند در بشــریت ســاکن می شــود و به واســطه فیض نجات بخش او، دل انســان 
مجدداً به معبد خداوند تبدیل می شود. نقشه خداوند این بود که معبد اورشلیم 
بــه عنــوان شــاهدی همیشــگی بــه روی تمامــی انســانها کــه آمــاده پذیــرش فیــض عالــی 
آن هســتند، گشــوده بمانــد. اّمــا یهودیــان ارزش و اهمیــت بنایــی را کــه بــه آن بســیار 
افتخــار مــی کردنــد، نفهمیــده بودند.آنــان خودشــان را بــه عنــوان معبــد هــای مقــدس، 
بــه روح خداونــد تســلیم نکردنــد. پُــر شــدن محوطــه معبــد اورشــلیم از هیاهــوی بــازار 
َمــّکاره، فاســد شــدن کامــل دلهــای انســانی را بــه واســطه حضــور شــهوات نفســانی 
وافکار نامقدس نشان می داد. عیسی در تطهیر معبد از خریداران وفروشندگان، 
رســالت خویــش را بــرای تطهیــر قلــب انســان از ناپاکــی گنــاه؛ از تمایــالت دنیــوی، 
شــهوات نفــس و رفتارهــای شــریرانه ای کــه روح را فاســد مــی ســازد، اعــالم کــرد. 
» خداوند قادر متعال می فرماید: قاصد خود را می فرستم تا راه را برای من آماده 
کند. سپس خداوندی که انتظارش را می کشید ناگهان به خانه خود خواهد آمد. 
آن رســولی کــه شــما مشــتاق دیــدارش هســتید خواهــد آمــد و عهــد مــرا بــه شــما اعــالن 
خواهدکرد. اما کیســت که یارای ایســتادن در مقابل او را داشــته باشــد؟ و کیســت 
کــه بتوانــد آمدنــش را تحمــل کنــد؟ زیــرا او همچــون آتــش ســوزانی اســت کــه فلــز را 
تصفیه می کند و مثل صابونی اســت که کثیف ترین لباس ها را پاک می کند. او 
ماننــد کســی کــه فلــز را تصفیــه مــی کنــد کاهنــان را همچــون طــال و نقــره پــاک خواهــد 
کــرد تــا آنهــا بــا دل پــاک هدایــا را بــه خداونــد تقدیــم کننــد « )مالکــی 3 آیــات 1 تــا 3(. 
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آیــا تشــخیص نمــی دهیــد کــه معبــد خداییــد و روح خــدا در شــما ســاکن اســت؟ 
اگر کسی معبد خدا را خراب کند، خدا نیز او را هالک خواهد کرد، » زیرا معبد 
خــدا مُقــدس اســت و شــما آن معبــد هســتید « )اول قرنتیــان 3 آیــات 16 و 1٧(. 
هیچ انسانی نمی تواند روح شرارت که دل را در تملک خود درآورده است، بیرون 
کنــد. تنهــا مســیح اســت کــه مــی توانــد معبــد روح را تطهیــر کنــد اّمــا او خــود را بــه زور 
تحمیل نمی کند وآنطوری که در ایام گذشــته وارد معبد شــد، به قلب ما وارد نمی 
شــود، بلکــه مــی گویــد: » اینــک بــر در ایســتاده مــی کوبــم، اگــر کســی آواز مــرا بشــنود 
و در را باز کند به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من « 
)مکاشــفه 3 آیــه 20(. او خواهــد آمــد، اّمــا نــه فقــط بــرای یــک روز، چنانکــه مــی گویــد، 
» بیــن آنهــا ســکونت خواهــم گزیــد، ودرمیــان ایشــان راه خواهــم رفــت، و مــن خــدای 
ایشــان خواهــم بــود وآنــان قــوم مــن خواهنــد بــود «. » او عصیــان مــا را پایمــال خواهــد 
کــرد و تــو جمیــع گناهــان ایشــان را بــه عمــق هــای دریــا خواهــی انداخــت « )دوم 
قرنتیــان 6 آیــه 16؛ میــکا ٧ آیــه 1۹(. حضــور او جــان را تقدیــس و تطهیــر خواهــد کــرد 
تــا کــه معبــدی مقــدس بــرای خداونــد باشــد و » خــدا بــه واســطه روحــش درآن ســاکن 

شــود « )افسســیان 2 آیــات 21 و 22(.
کاهنــان و حــکام، غــرق در وحشــت، از صحــن معبــد و از مقابــل دیــدگان نافــذ 
بــا  فــرار  آنــان در ضمــن  بــود، گریختــه بودنــد.  باطــن ایشــان خبــردار  از  مســیح کــه 
تعــدادی از مــردم کــه بــه ســوی معبــد مــی آمدنــد برخــورد کردنــد وآنچــه را کــه دیــده 
وشــنیده بودنــد بــرای ایشــان شــرح داده و از ایشــان خواســته بودنــد تــا بــاز گردنــد. 
مســیح بــه مردمــی کــه در حــال فــرار بودنــد نگریســت و بــه خاطــر تــرس و جهــل ایشــان 
نســبت بــه پرســتش حقیقــی، شــدیداً اندوهگیــن شــد. عیســی در ایــن منظــره، کــه 
پراکندگــی تمامــی قــوم اســراییل را بــه واســطه شــرارت و توبــه ناپذیــری ایشــان بــه 

شــکلی نمادیــن نشــان مــی داد، مشــاهده کــرد.
باقــی  خــود  جــای  ســر  بــر  چــرا  آنــان  گریختنــد؟  مــی  معبــد  از  کاهنــان  چــرا  و 
نماندنــد؟ کســی کــه بــه ایشــان فرمــان داده بــود کــه برونــد، پســر یــک نجــار بــود، یــک 
جلیلی فقیر که از مقام و قدرت دنیوی بهره ای نداشت. آنان چرا از پولی که از 
راه حــرام کســب شــده بــود، صرفنظــر کردنــد و بــه دســتور کســی کــه ظاهــری آنچنــان 

متواضــع وفروتــن داشــت، از معبــد گریختنــد؟
مســیح بــا اقتــدار یــک پادشــاه ســخن گفتــه بــود. در ســیمای او و در آهنــگ 
نداشــتند.  مقاومــت  یــارای  آن  مقابــل  در  آنــان  کــه  بــود  نهفتــه  چیــزی  صدایــش، 
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کاهنــان وحــکام بــه محــض دریافــت فرمــان عیســی، جایــگاه واقعــی خــود را کــه تــا 
آن زمــان درک نکــرده بودنــد، بــه عنــوان افــرادی دزد و ریــاکار درک کردنــد. زمانــی 
و  فقــط عصبانیــت  او  آشــکار شــد، در ســیمای  ایشــان  بــه  الوهیــت عیســی  کــه 
بــه اهمیــت ســخنان او پــی بردنــد. آنــان گویــی خــود را  برآشــفتگی ندیدنــد، بلکــه 
بــرای دریافــت محکومیــت ازلــی در حضــور تخــت داوری خداونــد احســاس مــی 
کردنــد. بدیــن ترتیــب، بــرای مدتــی، متقاعــد شــدند کــه عیســی یــک نبــی مــی باشــد، 
اّمــا بســیاری دیگــر عقیــده داشــتند کــه او همــان مســیح اســت. نبوتهــای انبیــاء در 
ارتبــاط بــا مســیح، از طریــق روح القــدس از ذهــن ایشــان گذشــته بــود. آیــا آنــان بــه 

ایــن موضــوع اعتــراف مــی کردنــد؟
و  محبــت  کــه  دانســتند  مــی  حــکام  و  کاهنــان  نبودنــد.  توبــه  خواســتار  آنــان 
همــدردی مســیح نســبت بــه نیازمنــدان بــر انگیختــه شــده اســت. آنــان مــی دانســتند 
کــه در داد وســتد بــا مــردم مرتکــب اخــاذی شــده بودنــد وچــون مســیح بــه مقاصــد 
ایشــان پــی بــرده بــود، از او نفــرت داشــتند. ســرزنش آشــکار مســیح غــرور ایشــان را 
جریحــه دار کــرد و همچنیــن بــه نفــوذ روز افــزون او در میــان مــردم حســادت مــی 
کردنــد. بنابرایــن تصمیــم گرفتنــد کــه بــا او و بــا کســی کــه بــه او ایــن قــدرت را داده بــود 

تــا ایشــان را از معبــد اخــراج کنــد، مبــارزه کننــد.
آنــان بــا قلبهایــی آکنــده از نفرت،آهســته و مراقــب بــه معبــد بازگشــتند. اّمــا در 

غیبــت ایشــان چــه تغییــرات عظیمــی صــورت گرفتــه اســت!
 هنگامــی کــه آنــان از معبــد گریختنــد، فقیــران و نیازمنــدان جــا ماندنــد. و اکنــون 
مــی  بــود،  آشــکار  او  کــه همــدردی و محبــت در ســیمای  بــه کســی  افــراد  همیــن 
نگریســتند. عیســی بــا چشــمانی اشــک آلــود بــه کســانی کــه در اطرافــش ایســتاده و 
از تــرس بــه خــود مــی لرزیدنــد گفــت، » هراســان مباشــید، شــما را نجــات خواهــم 

داد و شــما مــرا جــالل خواهیــد داد، بدیــن ســبب بــه ایــن جهــان آمــده ام «.
مــی  آورده،  هجــوم  او  بســوی  عاجــل  دردمندانــه  هــای  حاجــت  بــا  مــردم 
گفتنــد،"ای اســتاد، مــرا متبــارک گــردان". عیســی مشــکالت و نیــاز هــای ایشــان 
را شــنید. او بــا محبتــی بیشــتر از محبــت یــک مــادر، بــه روی کــودکان رنجدیــده و 
مریــض خــم شــد و دردهــای ایشــان را شــفا داد. او همــه را مــورد رحمــت خویــش 
بــه حمــد و  زبــان  یافتــه و  ایشــان را شــفا داد. الل هــا شــفا  قــرار داد و مریضــان 
پرســتش خداوند گشــودند. کوران، چشــمان خویش را باز کرده و به ســیمای شــفا 

دهنــده خــود نگریســتند و بدیــن ترتیــب دلهــای رنجدیــدگان شــاد شــد.
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بــرای کاهنــان و مقامــات معبــد، مشــاهده کار عظیــم عیســی و غریــو شــادی 
هــا،  رنــج  حکایــت  مــردم  باشــد!  توانســت  مــی  عظیمــی  ای  مکاشــفه  چــه  مــردم 
نومیــدی هــا، روزهــای پــر از درد و رنــج، بــی خوابیهــای شــبانه را بــرای یکدیگــر بازگــو 
مــی کردنــد و درســت هنگامــی کــه آخریــن بارقــه هــای امیــد بــه یــاس و نــا امیــدی 
تبدیل می شــد، مســیح ایشــان را شــفا داده بود. شــخصی از میان جمعیت اعالم 
مــی کــرد. بــار درد و رنــج بســیار ســنگین بــود، اّمــا یــاور و مــددکار را یافتــم. او مســیح 
خداونــد اســت و مــن زندگــی خــود را وقــف خدمــت بــه او خواهــم کــرد. والدیــن بــه 
فرزندانشــان گفتنــد، او زندگــی شــما را نجــات داد، صــدای خــود را بلنــد کنیــد و 
او را حمــد گوییــد. صــدای حمــد و تســبیح کــودکان و جوانــان، پــدران و مــادران، 
دوســتان و نظاره کنندگان در پرســتش و شــکرگزاری از او در هم آمیخته بود. امید 
و شــادی در دلهــای مــردم لبریــز شــد و ســالمتی وآرامــش بــه افکارشــان بازگشــت. 
آنــان بــرای اعــالم محبــت بــی نظیــر مســیح کــه جــان و روح ایشــان را شــفا داده بــود 

بــه خانــه هایشــان بــاز گشــتند.
در هنــگام مصلــوب شــدن عیســی کســانی کــه بدیــن ترتیــب شــفا یافتــه بودنــد، 
بــه جمعیــت اراذل و اوباشــی کــه فریــاد مــی زد، » مصلوبــش کنیــد، مصلوبــش 
کنیــد «، ملحــق نشــدند. آنــان بــا مســیح همــدردی کردنــد، زیــرا محبــت عظیــم و 
قــدرت خــارق العــاده او را احســاس کــرده بودنــد. آنــان مــی دانســتند کــه او منجــی 
ایشــان اســت، زیــرا کــه او جــان و روح ایشــان را شــفا داده بــود. آنــان بعدهــا بــه 
موعظــه هــای رســوالن مســیح گــوش فــرا دادنــد و ورود کالم خــدا بــه قلبهایشــان، بــه 
ایشــان فهــم و درایــت عطــا کــرد. آنــان نماینــدگان رحمــت خــدا شــدند و وســیله ای 

بــرای نجــات و رســتگاری. 
جمعیتــی کــه از صحــن معبــد گریختــه بــود بعــد از مدتــی بــه آرامــی بــه معبــد بــاز 
گشــت. آنان از وحشــتی که بر ایشــان مســتولی گردیده بود، تا اندازه ای خالصی 
یافتــه بودنــد. بــا ایــن وجــود آثــار تردیــد و دلهــره در چهــره ایشــان نمایــان بــود. آنــان بــا 
شــگفتی وحیرت به اعمال عیســی نگریســتند و متقاعد شــدند که نبوتهای مربوط 
بــه مســیح در او تحقــق یافتــه اســت. مســئولیت بــی حرمتــی بــه معبــد وگنــاه ناشــی 

از آن تــا انــدازه زیــادی متوجــه کاهنــان بــود.
 زیــرا بــا هماهنگــی ایشــان، معبــد خداونــد بــه مــکان خریــد و فــروش تبدیــل شــده 
بود. مردم در مقایسه با ایشان بی تقصیر بودند. آنان به واسطه اقتدار الهی عیسی 
تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد، بــا ایــن وجــود نفــوذ کاهنــان و حــکام بــر ایشــان بســیار زیــاد 
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بود. مردم رسالت مسیح را نوعی ابداع تلقی کرده و ّحق مداخله او را در کاری که 
از ســوی مقامــات معبــد مجــاز شــمرده شــده بــود، زیــر ســئوال بردنــد. آنــان از متوقــف 
شدن داد وستد در معبد ناراحت شدند و بدین ترتیب، سعی کردند تا قدرت روح 

القــدس را در متقاعــد کــردن و تحــت تأثیــر قــرار دادن افــراد، ســرکوب کننــد.
کاهنان و حکام، می بایستی بیشتر از هرکسی، مسیح خداوند را در عیسی 
می دیدند، زیرا طومار مقدس عهد عتیق را که رســالت او را تشــریح می کرد، در 
اختیــار داشــتند. آنــان مــی دانســتند کــه تطهیــر معبــد، تنهــا بــا قدرتــی ورای قــدرت 
انســانی می تواند تحقق یابد. آنان علیرغم اینکه از عیســی بســیار نفرت داشــتند، 
نمی توانســتند خود را از این فکر که او ممکن اســت یک نبی باشــد که خدا برای 
تطهیــر معبــد فرســتاده اســت، خــالص کننــد، بنابرایــن بــا احترامــی کــه زاییــده تــرس 
بــود بــه نــزد او رفتــه وســئوال کردنــد، » چــه آیتــی بــه مــا مــی نمایانــی تــا بدانیــم اجــازه 

چنیــن کارهــا را داری؟ «.
عیســی بــه ایشــان آیتــی را نشــان داده بــود و بــا تابانیــدن نــور حقیقــت در دلهــای 
ایشــان و انجــام معجزاتــی کــه فقــط مســیح مــی توانســت انجــام دهــد، شــواهدی از 
شــخصیت و ذات الهــی خویــش را بــه ایشــان آشــکار کــرده بــود. اکنــون، زمانــی کــه 
کاهنــان از او ســئوال کردنــد کــه آیتــی بــه ایشــان بنمایانــد، عیســی بــا گفتــن َمثَلــی 
کــه نشــان مــی داد افــکار پلیــد ایشــان را خوانــده اســت، پاســخ داد، » ایــن معبــد را 

ویــران کنیــد کــه مــن ســه روزه آن را بــاز برپــا خواهــم داشــت «.
عیســی در ایــن ســخنان بــه دو منظــور جداگانــه اشــاره کــرد. او نــه تنهــا بــه انهــدام 
معبــد اورشــلیم، بلکــه بــه مــرگ خویــش و انهــدام جســم خویــش نیــز اشــاره کــرد. 
مــورد دّوم یعنــی مــرگ او، چیــزی بــود کــه خــود یهودیــان نیــز نقشــه آن را طــرح مــی 
کردنــد. زمانــی کــه کاهنــان و حــکام بــه معبــد بــاز گشــتند، تصمیــم گرفتــه بودنــد تــا 
او را بــه قتــل برســانند و ازشــر او خــالص شــوند، بــا ایــن حــال هنگامــی کــه عیســی 
نیــت ایشــان را آشــکار کــرد، منظــور او را درک نکردنــد. آنــان ســخنان او را صرفــاً بــه 
معبــد اورشــلیم مربــوط دانســتند و بــا عصبانیــت گفتنــد، » بنــای ایــن معبــد چهــل و 
شــش ســال بــه طــول انجامیــده اســت، و حــال تــو مــی خواهــی ســه روزه آن را بــر پــا 
کنــی؟ «. حــال آنــان حــس کردنــد کــه عیســی بــی ایمانــی آنــان را عیــان نمــوده اســت 

و آنــان بــا انــکار او ایــن موضــوع را تاییــد کردنــد. 
مســیح درآن زمــان، انتظــار نداشــت کــه ســخنان وی از ســوی یهودیــان بــی ایمــان 
و حتــی از ســوی شــاگردانش درک گــردد. او مــی دانســت کــه ایــن ســخنان از ســوی 
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دشمنانش به غلط تعبیر و تفسیرخواهد شد و آنان را بر علیه وی تحریک خواهد 
کرد. او هم چنین می دانست که دشمنانش در جریان محاکمه اش از این سخنان 
بــرای متهــم کــردن وی اســتفاده خواهنــد کــرد و بــر روی صلیــب جلجتــا او را بــه خاطــر 
همیــن ســخنان اســتهزاء خواهنــد کــرد. امــا توضیــح ایــن ســخنان بــه شــاگردان در آن 
زمان، آنان را از رنج و عذاب منجی درآینده آگاه می نمود و اندوه و مصیبتی به بار 
مــی آورد کــه شــاگردان هنــوز قــدرت تحمــل آن را نداشــتند. اّمــا توضیــح ایــن ســخنان 
بــرای یهودیــان باعــث علنــی کــردن بــی موقــع و زود هنــگام نتایــج تعصــب و بــی ایمانــی 
ایشان می شد. آنان پیش از این وارد مسیری شده بودند که با تعقیب مداوم آن، 

عیســی را بــه عنــوان بـّـره بــه قربانــگاه بکشــانند.
ایــن ســخنان بــه خاطــر کســانی کــه بایــد بــه مســیح ایمــان مــی آوردنــد گفتــه شــد. 
عیســی مــی دانســت کــه ایــن ســخنان بعدهــا تکــرار خواهــد شــد. ســخنانی کــه در 
ِپَســح گفتــه شــد، بایــد بــه گــوش هــزاران نفــر مــی رســید و از طریــق آنــان بــه اقصــی 
نقــاط جهــان منتقــل مــی شــد. او مــی دانســت کــه بعــد از قیــام از مــرگ، معنــی 
و مفهــوم ایــن ســخنان بــرای همــه آشــکار خواهــد شــد و بــرای بســیاری از مــردم، 

شــواهد قطعــی الوهیــت وی تلقــی خواهــد گردیــد.
بخاطــر تاریکــی روحانــی آنــان، حتــی حواریــون عیســی اغلــب از درک دروس و 
تعالیــم او درمانــده و عاجــز مــی شــدند. ولــی بســیاری از ایــن دروس بــا وقایعــی کــه 
در متعاقــب آن پیــش مــی آمــد واضــح و آشــکار مــی شــد. وقتــی کــه او دیگــر بــا آنــان 

قــدم بــر نمــی داشــت، کالم او قــرار بــود در قلبهــای ایشــان ســاکن شــود. 
عطــف بــه کالم منجــی در بــاره معبــد اورشــلیم، مبنــی بــر اینکــه » ایــن معبــد را 
ویــران ســازید و در طــی ســه روز آنــرا بنــا خواهــم نمــود «، معنــی عمیــق تــری نســبت 
بــه آنچــه کــه شــنوندگان پنداشــتند داشــت. مســیح شــالوده و حیــات معبــد بــود. 
امــور آن نوعــی ]یــا نمونــه ای[ از قربانــی فرزنــد خــدا بــود. کهانــت شــکل گرفتــه بــود 
تــا معــرف صفــت و ســیره شــفاعتی و کار مســیح باشــد. کل برنامــه عبــادی میتنــی 
بــر قربانــی یــک پیــش گوئــی از مــرگ منجــی بــود تــا جهــان را رســتگار ســازد. در ایــن 
پیشکشــها هیــچ اثربخشــی و کارآیــی نمــی بــود تــا آنــگاه کــه آن واقعــه عظیــم کــه بــرای 

قــرون و اعصــار بــه آن اشــاره مــی نمودنــد بــه انجــام رشــد. 
از آنجــا کــه تشــریفات مذهبــی مشــیتی بطــور نمادیــن بــه مســیح اشــاره مــی کــرد، 
جــدای از او از هیــچ ارزشــی برخــوردار نمــی بــود. وقتــی کــه یهودیــان بــا تحویــل دادن 
او بــرای بــه هالکــت رســیدن، ُمهــر انــکار را بــر مســیح زدنــد، آنــان همــه چیزهایــی را 
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کــه بــه معبــد و امــور آن معنــی و مفهــوم مــی داد را مــردود شــمردند. قداســت آن 
رخــت بــر بســته بــود و محکــوم بــه ویرانــی بــود. از آن روز بــه بعــد پیشکشــهای قربانــی 
و تشریفات و امور مرتبط با آن بی معنی بود. همچون پیشکش قائن، آنان ایمان 
خــود را بــه نجــات دهنــده ابــراز نداشــتند. بــا بــه هالکــت رســاندن مســیح، یهودیــان 
عمــالً معبــد خویــش را ویــران نمودنــد. هنگامــی کــه مســیح مصلــوب گردیــد، پــرده 
داخلــی معبــد از بــاال تــا پائیــن دو پــاره شــد، حاکــی از اینکــه قربانــی عظیــم نهایــی بــه 

انجــام رســید و سیســتم پیشــکش هــای قربانــی بــرای همیشــه تمــام گردیــد.
» پــس از ســه روز آن را برپــا خواهــم نمــود «. بــا مــرگ منجــی بنظــر میرســید 
بــه شــادی  پیــروزی خویــش  بــه چیرگــی دســت یافتنــد و در  کــه قدرتهــای تاریکــی 
پرداختنــد. ولــی از مقبــره ای کــه متعلــق بــه یوســف ]اهــل رامــه[ بــود، عیســی بــا 
ظفرمنــدی پــا بــه بیــرون نهــاد. » مســیح بــر روی صلیــب تمــام قدرتهــای آســمانی 
نــزد همــه رســوا  آنهــا را  پیــروز شــد و  آنهــا  بــر  و فرمانروایــان را خلــع ســالح کــرد و 
کاهــن » خیمــه  او  او  قیــام  و  مــرگ  بــه موجــب  )کولســیان 2: 15(.  ســاخت « 
حقیقــی گردیــد کــه خداونــد برپــا داشــته بــود و نــه انســان « )عبرانیــان ٨: 2(. بشــر 
خیمــه یهــودی را برافراشــته بــود؛ بشــر معبــد یهــودی را ســاخته بــود؛ لیکــن قُــدس 
اعلــی را کــه نمونــه ای از آن در زمیــن بــود، توســط معمــار بشــری ســاخته نشــده 
بــود. » ســپس بــه او بگــو کــه خداونــد متعــال چنیــن می فرمایــد: تــو نمونــة آن مــردی 
هستی که ]شاخه[ نام دارد. و از جایگاه خود می روید و معبد بزرگ را بازسازی 
می کنــد. او همــان کســی اســت کــه معبــد بــزرگ را می ســازد و صاحــب شــکوه و 
جــالل پادشــاهی می شــود، او در مقــام کاهــن بــر تخــت ســلطنت می نشــیند و بیــن 

ایــن دو مقــام بــا هماهنگــی کامــل حکمرانــی می کنــد « )زکریــا 6: 12 و 13(. 
چشــمان  لیکــن  بــود  درگذشــته  داشــت  اشــاره  مســیح  بــه  کــه  قربانــی  فریضــه 
بشــر بــه ســوی قربانــی حقیقــی بخاطــر گناهــان جهــان دوختــه شــد. کهانــت زمینــی 
متوقــف شــد امــا مــا بــه عیســی نظــر مــی کنیــم، کاهــن عهــد جدیــد » و نــزد عیســی، 
واســطة پیمــان تــازه کــه خــون ریختــة او حاکــی از پیامــی بهتــر از خــون هابیــل اســت «. 
» روح القدس به این وسیله به ما می آموزد که تا وقتی خیمة بیرونی هنوز برپاست، 
راه مقّدس تریــن مــکان بــه ســوی مــا بــاز نشــده اســت. ایــن امــر بــه زمــان حاضــر اشــاره 
می کنــد و نشــان می دهــد کــه هدایــا و قربانی هایــی کــه بــه پیشــگاه خداونــد تقدیــم 
می شــد، نمــی توانســت بــه عبــادت کننــده آســودگی  خاطــر ببخشــد. اینهــا فقــط.... 
تــا زمانــی کــه خــدا همــه  چیــز را اصــالح کنــد دارای اعتبــار هســتند. اّمــا وقتــی مســیح 
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بــه عنــوان کاهــن اعظــم و آورنــدة بــرکات ســماوی آینــده ظهــور کــرد، بــه خیمــه ای بزرگتــر 
و کاملتــر کــه بــه دســتهای انســان ســاخته نشــده و بــه ایــن جهــان مخلــوق تعلـّـق نــدارد، 
وارد شــد. وقتــی عیســی یک بــار و بــرای همیشــه وارد مقّدس تریــن مــکان شــد، خــون 
بُزهــا و گوســاله ها را بــا خــود نبــرد، بلکــه بــا خــون خــود بــه آنجــا رفــت و نجــات جاویــدان 

را بــرای مــا فراهــم ســاخت « )عبرانیــان 12: 2۴؛ ۹: ٨-12(.
» بــه ایــن ســبب او قــادر اســت همــة کســانی را کــه بــه وســیلة او بــه حضــور خــدا 
می آینــد کامــالً و بــرای همیشــه نجــات بخشــد، زیــرا او تــا بــه ابــد زنــده اســت و بــرای 
آنــان شــفاعت می کنــد « )عبرانیــان ٧: 25(. گرچــه کهانــت قــرار بــود از زمیــن آن 
بــه آســمان آن نقــل مــکان کنــد؛ گرچــه قُــدس و کاهــن اعظــم مــا از دیــدگاه بشــری 
قابــل رویــت نبــود، بــا ایــن وجــود بــرای حواریــون نتیجــه آن فرایــض فرقــی نمــی کــرد 
]یعنــی تطهیــر از گنــاه بواســطه قُــدس آســمانی همانگونــه بــود کــه در زمیــن چنیــن 
مــی شــد[. آنــان بایــد درک مــی کردنــد کــه در همدلــی آنــان گسســتی نخواهــد بــود 
و بخاطــر غیبــت منجــی کاهــش قــدرت نخواهــد بــود. در حالیکــه عیســی در قــدس 
اعلــی کهانــت مــی کنــد، او همچنــان بــا روح القــدس خویــش در کلیســای زمیــن 
کهانــت مــی کنــد. او از دیــدگان بشــری غایــب اســت ولــی وعــده ای کــه در هنــگام 
عــروج بــه آســمان داد محقــق گردیــد. » و تعلیــم دهیــد کــه همــة چیزهایــی را کــه بــه 
شــما گفتــه ام، انجــام دهنــد و بدانیــد کــه مــن هــر روزه تــا آخــر زمــان بــا شــما هســتم « 
)متــی 2٨: 20(. در حالیکــه قــدرت خویــش را بــه خادمــان و مبشــران رتبــه پائیــن تــر 

مــی ســپارد، حضــور قــدرت بخــش او همچنــان بــا کلیســایش خواهــد بــود.
» پــس چــون مــا کاهنــی بــه ایــن بزرگــی و عظمــت داریــم کــه بــه عــرش بریــن رفتــه 
اســت، یعنــی عیســی پســر خــدا، اعتــراف ایمــان خــود را محکــم نــگاه داریــم. زیــرا 
کاهــن اعظــم مــا کســی نیســت کــه از همــدردی بــا ضعفهــای مــا بی خبــر باشــد، 
بلکــه کســی اســت کــه درســت ماننــد مــا از هــر لحــاظ وسوســه شــد، ولــی مرتکــب 
گنــاه نگردیــد. پــس بیاییــد تــا بــا دلیــری بــه تخــت فیــض بخــش خــدا نزدیــک شــویم تــا 

رحمــت یافتــه و در وقــت احتیــاج از او فیــض یابیــم « )عبرانیــان ۴: 16-1۴(. 
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» نیقودیموس «

]این فصل بر اساس انجیل یوحنا 3: 17-1 تدوین گردیده است[

فــردی  او  بــود.  برخــوردار  باالیــی  اعتبــار  از  یهــود  قــوم  میــان  نیقودیمــوس در 
یهــود  ملــی  شــورای  نــام  نیــک  عضــو  و  ویــژه  اســتعدادهایی  بــا  آموختــه،  بســیار 
بــود. او نیــز همــراه بــا دیگــران تحــت تأثیــر تعالیــم عیســی قرارگرفتــه بــود و علیرغــم 
اینکــه فــردی ثروتمنــد، فاضــل و محتــرم بــود، اّمــا بــه طــرز عجیبــی شــیفته تعالیــم 
ناصــری فروتــن شــده بــود. تعالیمــی کــه از لبــان منجــی جــاری شــده بــود، شــدیداً 
او را تحــت تأثیــر قــرارداده بــود و نیقودیمــوس مشــتاق بــود تــا هــر چــه بیشــتر از ایــن 

حقایــق شــگفت انگیــز آگاه شــود.
اِعمــال قــدرت مســیح در تطهیــر معبــد، نفــرت و ]خشــم[ کاهنــان را بــر انگیختــه 
بــود. آنــان از قــدرت ایــن مــرد بیگانــه هراســان شــدند و چنیــن جســارتی از ســوی 
بــه کار و  کــه  لــذا مصمــم شــدند  نبــود.  ایشــان قابــل تحّمــل  بــرای  جلیلــی گمنــام 
فعالیــت وی خاتمــه دهنــد. اّمــا همــه آنــان بــا چنیــن تصمیمــی موافــق نبودنــد. در 
میــان ایشــان افــرادی بودنــد کــه از مخالفــت بــا عیســی کــه چنیــن آشــکارا بــه واســطه 
روح خدا هدایت می شــد، می ترســیدند. آنان به خاطر داشــتند که چگونه انبیاء 
عهــد عتیــق بــه خاطــر مجــازات گناهــان رهبــران در اســراییل کشــته شــده بودنــد و 
می دانســتند که اســارت یهودیان به دســت قومی مشــرک نتایج سرســختی ایشــان 
در عــدم پذیــرش نکوهــش هــای خداونــد مــی باشــد. آنــان مــی دانســتند کــه کاهنــان 
و حــکام بــا توطئــه چینــی بــر علیــه عیســی، از طریــق پدرانشــان پیــروی کــرده و اعمــال 

167-168

DA FA Body.indd   169 9/17/18   11:53 AM



170  | آرزوی اعصار

ایشــان مصائــب جدیــدی را ببــار خواهــد آورد. نیقودیمــوس ایــن احساســات را بــه 
مشــارکت گــذارد.

در یکــی از جلســات شــورای عالــی یهــود، هنگامــی کــه موضــوع رونــد پیگیــری 
عیســی مطــرح شــد، نیقودیمــوس مصلحــت اندیشــی احتیــاط و اعتــدال را توصیــه 
نمود. او تاکید کرد که چنانچه بواقع اقتدار الهی از ســوی خدا به عیســی واگذار 
لــذا،  بــود.  مهلــک خواهــد  او  گرفتــن هشــدارهای  نادیــده  آنــگاه  باشــد،  گردیــده 
کاهنــان جــرأت نکردنــد بــه توصیــه او بــی اعتنایــی کننــد و بدیــن ترتیــب بــرای مدتــی 

از اقدامــات علنــی بــر علیــه منجــی خــودداری ورزیدنــد.
نیقودیموس از همان موقعی که سخنان عیسی را شنید، با اشتیاق نبوتهای 
عهــد عتیــق در ارتبــاط بــا مســیح را مطالعــه کــرده بــود و هــر چــه بیشــتر تفحــص مــی 
کــرد، اعتقــاد او نســبت بــه اینکــه ]عیســی همــان مســیح موعــود اســت[ قــوی تــر 
مــی شــد. او نیــز ماننــد بســیاری از مــردم اســراییل از بــی احترامــی نســبت بــه معبــد 
ناراحــت بــود و زمانــی کــه عیســی خریــداران و فروشــندگان را از معبــد بیــرون مــی 
بــود وآشــکار شــدن خــارق العــاده قــدرت الهــی  کــرد، نیقودیمــوس شــاهد ماجــرا 
را مشــاهده کــرده بــود. او دیــد کــه منجــی چگونــه فقیــران را بــه حضــور پذیرفتــه و 
مریضــان را شــفا مــی داد. نیقودیمــوس چهــره شــاد مــردم را مــی دیــد کــه خــدا را 
پرســتش مــی کردنــد و نمــی توانســت در ایــن مــورد کــه عیســی ناصــری فرســتاده 

خداونــد اســت، شــک و تردیــد کنــد.
بــا عیســی گفتگوئــی داشــته باشــد، اّمــا از  نیقودیمــوس بســیار مایــل بــود کــه 
روبــرو شــدن بــا او در مــالء عــام شــانه خالــی مــی کــرد، زیــرا بــرای یــک رهبــر یهــودی 
اعــالم حمایــت و طرفــداری از معلمــی گمنــام مایــه حقــارت و ســرافکندگی بــود و 
اگــر خبــر مالقــات او بــه اطــالع شــورای عالــی یهــود مــی رســید، موجــب تحقیــر و 
ســرزنش وی مــی شــد. نیقودیمــوس بــا ایــن بهانــه کــه اگــر بطــور علنــی بــا عیســی 
مالقــات کنــد، دیگــران نیــز از او سرمشــق خواهندگرفــت، تصمیــم گرفــت بطــور 
پنهانــی بــا عیســی دیــدار کنــد. بنابرایــن بــا پرســش هــای خصوصــی از محــل اقامــت 
منجــی در کــوه زیتــون اطــالع یافــت و منتظــر مانــد تــا تمــام شــهر بــه خــواب فــرو رفتــه 

و ســپس بــه جســتجوی منجــی پرداخــت.
نیقودیمــوس در حضــور منجــی تــرس غریبــی را احســاس کــرد و در حالــی کــه 
ســعی نمــود بــا خونســردی و متانــت، تــرس خــود را پنهــان کنــد، بــه عیســی گفــت، 
» اســتاد! مــی دانیــم تــو معلمــی هســتی کــه از ســوی خــدا آمــده ای، زیــرا هیــچ کــس 
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نمــی توانــد آیاتــی را کــه تــو بــه انجــام مــی رســانی، بــه عمــل آورد، مگــر اینکــه خــدا بــا او 
باشــد «. او بــا ســخن گفتــن از اســتعدادهای بــی نظیــر منجــی بــه عنــوان یــک معلــم 
و همچنیــن از قــدرت خــارق العــاده او در انجــام معجــزات، امیــدوار بــود کــه راه را 
بــرای گفتگــو بــا منجــی همــوار کنــد. ســخنان نیقودیمــوس اگــر چــه دلگــرم کننــده بــود، 
اّمــا در حقیقــت بیــان کننــده بــی اعتقــادی نیــز بــود. او عیســی رابــه عنــوان مســیح 

تصدیــق ننمــود، بلکــه بــه عنــوان معلمــی کــه از ســوی خــدا فرســتاده شــده اســت.
در عــوض اجابــت بــه ایــن ثناگوئــی، عیســی بــه ناطــق ســخن چشــم دوخــت، 
گویــی کــه در حــال خوانــدن افــکار اوســت. او بــا حکمــت بیکــران خویــش، فــردی را 
مــی دیــد کــه در جســتجوی حقیقــت بــود. عیســی از انگیــزه ایــن مالقــات آگاه بــود. 
بنابرایــن بــرای تقویــت اعتقــاد نیقودیمــوس، بــا لحنــی جــدی اّمــا مهربــان، مســتقیماً 
بــه نکتــه اصلــی اشــاره کــرد وگفــت، » آمیــن، آمیــن بــه تــو مــی گویــم تــا کســی از آب و 

روح زاده نشــود، نمــی توانــد بــه پادشــاهی خــدا راه یابــد « )یوحنــا 3 آیــه 3(. 
نیقودیمــوس بــا ایــن اندیشــه کــه بــا عیســی بــه مباحثــه بپــردازد، بــه حضــور او 
آمــده بــود. اّمــا عیســی اصــول حقیقــت را بــرای او آشــکار نمــود. او بــه نیقودیمــوس 
گفــت، تــو بیــش از دانــش نظــری بــه تولــد تــازه نیازمنــدی و نیــازی بــه ارضــاء تمایــالت 
کنجکاوانــه نــداری، بلکــه بایــد صاحــب قلبــی تــازه شــوی و پیــش از اینکــه بتوانــی 
ارزش هــای الهــی را درک کنــی، بایــد حیاتــی تــازه از خداونــد دریافــت کنــی و تــا 
زمانــی کــه ایــن تغییــرات بــه وقــوع نپیونــدد، بحــث وگفتگــو در بــاره مــن، اقتــدار و 

رســالت مــن هیــچ ســودی عایــد تــو نخواهــد کــرد.
نیقودیمــوس موعظــه یحیــی تعمیــد دهنــده در بــاب توبــه و تعمیــد را شــنیده 
بــود کــه مــردم را بســوی آن یگانــه کــه بــا روح القــدس تعمیــد مــی دهــد هدایــت کــرده 
تــا میــزان زیــادی تحــت  بــود. او خــود، فقــدان معنویــت را در میــان یهودیــان کــه 
کنتــرل تعصــب وجــاه طلبــی بودنــد، درک کــرده وآرزو کــرده بــود کــه مســیح بــا ظهــور 
پــر قــدرت  بــا وجــود ایــن، پیــام  خویــش وضعیــت روحانــی قــوم را بهبــود بخشــد. 
یــک  او  بــودن وی متقاعــد کنــد.  بــه گناهــکار  را نســبت  او  بــود  نتوانســته  یحیــی 
فریســی ســختگیر و متعصــب بــود و بــه اعمــال نیــک خــود مــی بالیــد. نیقودیمــوس 
بــه خاطــر نیکــو کاری و ســخاوتمندی در تــداوم بخشــیدن بــه آییــن هــای معبــد مــورد 
احتــرام همــگان بــود و از لطــف و مرحمــت خداونــد نســبت بــه خــود خاطــر جمــع 
بــود. ملکــوت خــدا آنقــدر نــاب و خالــص بــود کــه او نمــی توانســت بــا وضعیــت 

]گناهــکاری کــه داشــت و دیــدگان او را تــار کــرده بــود[ آنــرا مشــاهده کنــد. 
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اصطالح تولّد تازه که از سوی عیسی به کار برده شده بود، برای نیقودیموس 
کامــالً ناشــناخته نبــود. در میــان قــوم اســراییل، بــت پرســتانی کــه بــه دیــن یهودیــت 
مــی گرویدنــد غالــب اوقــات بــه کــودکان تــازه تولــد یافتــه تشــبیه مــی شــدند. بنابرایــن 
نیقودیمــوس بایــد درک مــی کــرد کــه کالم مســیح را بــه صــورت لُغــوی تعبیــر نکنــد 
]بلکه باید مفهوم آنرا درک نماید[. اّما او به موجب اسرائیلی زاده بودن خویش، 
تصــور مــی کــرد کــه در ملکــوت خداونــد از جایــگاه مطمئنــی برخــوردار خواهــد شــد 
و نیقودیمــوس نیــاز بــه تغییــر را احســاس نمــی کــرد و تعجــب او از ســخنان منجــی 
نیــز بــه همیــن دلیــل بــود. او از مرتبــط ســاختن خــود بــا چنیــن ســخنانی آزرده بــود، در 
درون نیقودیمــوس، تکبــر و غــرور فریســی بــا اشــتیاق بــه دریافــت حقیقــت در تنــازع 
و کشــمکش بــود. و از اینکــه مســیح بــدون در نظــر گرفتــن جایــگاه او بــه عنــوان یکــی 

از حاکمــان اســراییل بــا وی ســخن گفتــه بــود، شــگفت زده شــده بــود. 
نیقودیمــوس در حالــی کــه از اعتمــاد بــه نفــس ]پــوچ[ خــود غافلگیــر شــده بــود بــا 
ســخنانی کنایــه آمیــز بــه مســیح پاســخ داد، » کســی کــه ســالخورده اســت، چگونــه 
مــی توانــد از نــو مولــود شــود؟ «. نیقودیمــوس نیــز ماننــد بســیاری دیگــر نشــان داد 
کــه انســان نفســانی امــور مربــوط بــه روح خــدا را نمــی پذیــرد و در او هیــچ چیــزی 
وجــود نــدارد کــه بتوانــد در مقابــل مســایل روحانــی عکــس العمــل نشــان دهــد، زیــرا 

حقایــق روحانــی تنهــا از طریــق روحانــی قابــل تشــخیص مــی باشــند.
با این حال، عیسی استدالل را با استدالل پاسخ نداد. او با جدیت ومتانت 
دســتان خویــش را بلنــد کــرده و حقیقــت را بــا اطمینانــی قــوی توضیــح داد، » آمیــن، 
آمیــن، بــه تــو مــی گویــم تــا کســی از آب و روح زاده نشــود، نمــی توانــد بــه پادشــاهی 
خــدا راه یابــد «. نیقودیمــوس مــی دانســت کــه مســیح در ایــن ســخنان، بــه تعمیــد 
آب و تــازه شــدن دل بــه واســطه روح خداونــد اشــاره مــی کنــد. او اکنــون متقاعــد 
شــد که عیســی همان کســی اســت که یحیی در باره آمدن او پیشــگویی کرده بود.

عیســی در ادامــه ســخنانش گفــت، » آنچــه از بشــِر خاکــی زاده شــود، بشــری 
اســت، اّمــا آنچــه از روح زاده شــود، روحانــی اســت. دل در طبیعــت خــود شــریر 
اســت، کیســت کــه چیــز طاهــر را از چیــز نجــس بیــرون آورد؟ « )ایــوب 1۴ آیــه 
۴(. ابداعــات بشــری نمــی توانــد بــرای روح گناهــکار انســان راه عــالج واقعــی را 
فراهــم کنــد. » زیــرا طــرز فکــر انســاِن نفســانی بــا خــدا دشــمنی مــی ورزد، چــرا کــه 
از شــریعت خــدا فرمــان نمــی بــرد ونمــی توانــد هــم ببــرد «. » زیــرا از دل اســت کــه 
افــکار پلیــد، قتــل، زنــا، بــی عفتــی، دزدی، شــهادِت دروغ و تهمــت سرچشــمه مــی 
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گیرد « )رومیان ٨ آیه ٧؛ متی 15 آیه 1۹(. پیش از آنکه نهرها پاک شــود، چشــمه 
دل مــی بایســتی پــاک و طاهــر گــردد. کســی کــه ســعی مــی کنــد بــا اعمــال نیکــوی 
خویــش و بــا نــگاه داشــتن شــریعت بــه ملکــوت خداونــد دسترســی یابــد، بــه کاری 
غیــر ممکــن مبــادرت مــی ورزد و بــرای کســی کــه صرفــاً بــه یــک مذهــب شــرعی و 
تشــریفات مربــوط بــه آن ایمــان دارد، هیــچ گونــه امنیتــی وجــود نخواهــد داشــت. 
زندگــی مســیح عبــارت از اصــالح و توســعه طبیعــت کهنــه نیســت، بلکــه تغییــر و 
دگرگونــی کامــل آن اســت و بــرای انجــام ایــن دگرگونــی، شــخص بایــد نســبت بــه 
امیــال نفــس و گنــاه بمیــرد تــا بتوانــد حیــات تــازه ای دریافــت کنــد. چنیــن دگرگونــی 

فقــط میتوانــد بــا کار موثــر روح القــدس پدیــد آیــد.
نیقودیمــوس همچنــان مــات ومتحیــر بــود، بنابرایــن عیســی بــرای تشــریح مفهــوم 
ســخنانش از مثــال بــاد اســتفاده کــرده وگفــت، » بــاد هرکجــا کــه بخواهــد مــی وزد، 
صــدای آن را مــی شــنوی، اّمــا نمــی دانــی ازکجــا مــی آیــد و بــه کجــا مــی رود. چنیــن 

اســت هرکــس نیــز کــه از روح زاده شــود «.
صــدای وزیــدن بــاد درمیــان شــاخه هــای درختــان شــنیده مــی شــود و صــدای 
ِخــش ِخــشِ  برگهــا وگلهــا را در مــی آورد، بــا ایــن حــال نامرئــی اســت و هیــچ انســانی 
نمــی دانــد کــه از کجــا مــی آیــد و بــه کجــا مــی رود. کار روح القــدس در دل آدمــی نیــز 
ایــن چنیــن اســت و همانطــوری کــه حرکــت بــاد را نمــی تــوان توضیــح داد، کار روح 
القــدس در دل آدمــی نیــز نمــی توانــد توضیــح داده شــود. یــک شــخص ممکــن اســت 
زمــان و مــکان دقیــق و یــا ســیر حوادثــی را کــه در جریــان تبدیــل شــدن وی بــه وقــوع 
پیوســته اســت، نتوانــد توضیــح دهــد، اّمــا ایــن نمــی توانــد متحــول نشــدن وی را 
اثبــات کنــد. مســیح بــا عوامــل خویــش کــه هماننــد بــاد نامرئــی هســتند، دایمــاً در دل 
انســان کار مــی کنــد. اثــرات روح القــدس بــه تدریــج در دل شــخص دریافــت کننــده 
دیــده مــی شــود و او را بــه ســوی مســیح هدایــت مــی کنــد. ایــن اثــرات ممکــن اســت 
بــه وســیله تفکــر و تعمــق بــه مســیح و یــا مطالعــه کتــاب مقــدس و یــا شــنیدن کالم 
خــدا ازســوی یــک واعــظ دریافــت شــود. هنگامــی کــه روح القــدس بــا در خواســت 
آشــکار تــری بــه دل شــخص وارد مــی شــود، شــخص بــا شــادمانی خــود را بــه مســیح 
تســلیم مــی کنــد. بســیاری ایــن پدیــده را تغییــر ناگهانــی مــی نامنــد، اّمــا ایــن کار 

حاصــل تــالش صبورانــه و دراز مــدت روح القــدس مــی باشــد.
در حالــی کــه بــاد نامریــی اســت، اثــرات آن دیــده و احســاس مــی شــود و بــه 
همیــن ترتیــب، کار روح القــدس بــر روی شــخص، خــودش را در رفتــار و زندگــی او 
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کــه قــدرت نجــات بخــش آن را احســاس کــرده اســت آشــکار خواهــد کــرد. هنگامــی 
کــه روح خــدا بــر دل حاکــم مــی شــود، زندگــی را تبدیــل مــی کنــد. افــکار گنــاه آلــود 
و اعمــال شــریرانه کنــار گذاشــته مــی شــوند و محبــت، تواضــع و آرامــش جایگزیــن 
خشــم، حســادت و نزاع می شــود. شــادی جای غم را می گیرد و ســیمای شــخص 
نــور الهــی را منعکــس مــی کنــد. و هیــچ کــس دســتی را کــه بارهــای ســنگین را بــر مــی 
دارد نمــی بینــد و یــا نــوری را کــه از جایهــای آســمانی فــرود مــی آیــد مشــاهده نمــی 
کنــد. بــرکات خداونــد زمانــی نــازل مــی شــوند کــه شــخص بــه واســطه ایمــان خــود را 
بــه خداونــد تســلیم مــی کنــد. آنــگاه، قدرتــی کــه چشــم هیــچ انســانی نمــی توانــد آن 

را ببینــد، مخلوقــی تــازه بــه شــباهت خداونــد مــی آفرینــد.
و  نجــات  کار  بتوانــد  کــه  اســت  ممکــن  غیــر  بشــری،  وفانــی  محــدود  افــکار 
رســتگاری را درک کنــد. زیــرا ّســر نجــات فراتــر از دانــش ومعرفــت انســانی اســت. 
بــا ایــن حــال کســی کــه از مــرگ بــه حیــات منتقــل مــی شــود، آن را بــه عنــوان یــک 
واقعیــت الهــی درک مــی کنــد و منشــاء نجــات را تنهــا از طریــق تجربــه شــخصی مــی 

توانیــم درک کنیــم. و نتایــج آن در خــالل اعصــار تأثیــر گــذار خواهــد بــود.
هنگامــی کــه عیســی ســخن مــی گفــت، انــوار حقیقــت در فکــر حاکــم یهــودی 
نفــوذ کــرد و اثــرات لطیــف و مهــار کننــده روح القــدس قلــب او را تحــت تأثیــر قــرار 
نکــرد.  درک  کامــل  طــور  بــه  را  منجــی  ســخنان  نیقودیمــوس،  حــال،  ایــن  بــا  داد. 
ضــرورت تولــد تــازه و طریــق تحقــق آن او را خیلــی تحــت تأثیــر قــرار نــداد، بنابرایــن بــا 

حیــرت از منجــی پرســید، » چنیــن چیــزی چگونــه ممکــن اســت؟ «.
عیسی پاسخ داد، » تو معلم اسراییل هستی و این چیزها را در نمی یابی؟ «. 
یقینــاً، کســی کــه مســئولیت تعلیــم مذهبــی قــوم را بــه عهــده داشــت، نبایــد از چنیــن 
حقایــق بســیار بــا اهمیتــی بــی اطــالع مــی بــود. مقصــود از ســخنان مســیح ایــن بــود کــه 
نیقودیمــوس بــه جــای اینکــه در مقابــل کالم روشــن حقیقــت آزرده خاطــر شــود، مــی 
بایستی نگرش متواضعانه تری را نسبت به ناآگاهی روحانی خویش داشته باشد. 
بــا ایــن حــال مســیح بــا نــگاه و لحــن محبــت آمیــز خویــش چنــان بــا وقــار و متانــت ســخن 

گفــت کــه نیقودیمــوس بــا درک شــرایط حقیرانــه خویــش آزرده خاطــر نشــد.
ایــن جهــان تأســیس  اّمــا هنگامــی کــه عیســی توضیــح داد کــه رســالت او در 
ملکــوت روحانــی بــه جــای حکومــت زمینــی اســت، نیقودیمــوس مضطــرب شــد. 
عیســی اضافــه کــرد، » اگــر هنگامــی کــه در مــورد امــور زمینــی بــا شــما ســخن گفتــم 
بــاور نکردیــد، چگونــه بــاور خواهیــد کــرد اگــر از امــور آســمانی بــه شــما بگویــم؟ «. 

173, 174

DA FA Body.indd   174 9/17/18   11:53 AM



» نیقودیموس «  |  175

اگــر نیقودیمــوس نمــی توانســت تعلیــم مســیح را کــه نشــان دهنــده عمــل فیــض بــر 
پــر  قلــب آدمــی اســت بپذیــرد، چگونــه مــی توانســت طبیعــت ملکــوت آســمانی 
شــکوه او را درک کنــد؟ او بــه خاطــر تشــخیص نــدادن ماهیــت کار مســیح بــر روی 

زمیــن، نتوانســت مأموریــت ]و رســالت[ آســمانی او را درک کنــد.
یهودیانــی کــه عیســی ایشــان را از معبــد اورشــلیم بیــرون رانــده بــود، ادعــا مــی 
کردنــد کــه فرزنــدان ابراهیــم هســتند، اّمــا از حضــور منجــی فــرار مــی کردنــد زیــرا نمــی 
توانســتند جــالل خــدا را کــه در او آشــکار شــده بــود، تحمــل کننــد. بدیــن ترتیــب 
وآئیــن  خدمــات  در  شــرکت  بــرای  خداونــد،  فیــض  واســطه  بــه  کــه  کردنــد  اثبــات 
هــای مقــدس معبــد شایســته نیســتند. آنــان بــرای کســب تقــدس ظاهــری اشــتیاق 
داشــتند اّمــا در کســب تقــدس باطنــی و قلبــی کوتاهــی مــی کردنــد و در حالــی کــه 
بــرای انجــام شــریعت وســواس بــه خــرج مــی دادنــد. روح شــریعت را نقــض مــی 
کردنــد. بزرگتریــن نیــاز یهودیــان، درســت همــان تغییــری بــود کــه مســیح در مــوردآن 
نــو شــدن  بــاز  و  از گنــاه  تــازه، تطهیــر  تولــدی  بــود—  نیقودیمــوس ســخن گفتــه  بــا 

شــناخت و قدوســیت.
بــرای جهالــت قــوم اســرائیل در ارتبــاط بــا تجدیــد حیــات معنــوی هیــچ بهانــه 
و توجیهــی وجــود نداشــت. اشــعیای نبــی بــا الهــام از روح القــدس نوشــته بــود، 
» مــا همــه گناهکاریــم، و حتـّـی بهتریــن کارهــای مــا سرتاســر ناپــاک اســت. به خاطــر 
گناهانمــان، مــا ماننــد برگهــای پژمــرده ای هســتیم کــه بــاد آنهــا را پراکنــده می کنــد «. 
داود نبــی در مزامیــر دعــا کــرده بــود، » ای خــدا، دل طاهــر در مــن بیافریــن و روح 
مســتقیم در باطنــم تــازه ســاز «. خداونــد از طریــق حزقیــال نبــی وعــده داده بــود 
کــه، » دل تــازه بــه شــما خواهــم داد و روح تــازه در انــدرون شــما خواهــم نهــاد و دل 
ســنگی را از جســد شــما دور کــرده، دل گوشــتین بــه شــما خواهــم داد. و روح خــود 
را در انــدرون شــما خواهــم نهــاد و شــما را بــه فرایــض خــود ســالک خواهــم گردانیــد 
تــا احــکام مــرا نــگاه داشــته، آنهــا را بــه جــا آوریــد « )اشــعیا 6۴ آیــه 6؛ مزامیــر 51 آیــه 

10 و حزقیــال 36 آیــات 26 و 2٧(.
نیقودیمــوس ایــن آیــات را بــا دقــت مطالعــه کــرده بــود اّمــا اکنــون مفهــوم عمیــق 
از  بــی چــون و چــرا  کــه حتــی اطاعــت  دیــد  مــی  او  کــرد.  مــی  آیــات را درک  ایــن 
شــریعت نیــز نمــی توانــد انســان را بــرای ورود بــه ملکــوت خداونــد ســزاوار نمایــد. 
زندگــی نیقودیمــوس شــاید از نظــر مــردم، پــاک و قابــل احتــرام بــود اّمــا او در حضــور 

مســیح احســاس کــرد کــه دلــش ناپــاک و زندگیــش نامقــدس اســت.
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نیقودیمــوس بــه ســوی مســیح کشــیده مــی شــد و هنگامــی کــه منجــی در بــاره 
بــه وجــود  او  تغییــر در  ایــن  کــه  اشــتیاق داشــت  بــا وی ســخن گفــت،  تــازه  تولــد 
آیــد. بنابرایــن از مســیح ســئوال کــرد کــه چنیــن تغییــری چگونــه میتوانــد تحقــق یابــد؟ 
عیســی پاســخ داد، » هــم چنــان کــه موســی مــار را در بیابــان بلنــد نمــود، هــم چنیــن 
پســر انســان نیــز بایــد بلنــد کــرده شــود تــا هرکــه بــه او ایمــان آرد هــالک نگــردد، بلکــه 

حیــات جاودانــی یابــد «.
بــا آن  پیــش زمینــه ای[ وجــود داشــت کــه نیقودیمــوس   در اینجــا اســاس ]و 
او کامــالً آشــکار  بــرای  را  برافراشــته شــده، رســالت منجــی  مــاِر  نمــاد  بــود.  آشــنا 
کــرد. هنگامــی کــه قــوم اســراییل از نیــش مارهــای ســمی بــه هالکــت مــی رســیدند، 
خداونــد بــه موســی دســتور داد کــه مــاری برنجــی بســازد وآن را در میــان جمعیــت 
و بــر مکانــی بلنــد قــرار دهــد. پــس از آن صدایــی در سرتاســر اردوگاه شــنیده مــی 
شــد کــه اعــالم مــی کــرد، هــر کــه بــه مــار برنجــی نــگاه کنــد زنــده خواهــد مانــد. مــردم 
بــه خوبــی میدانســتند کــه ایــن مــار در عمــل قدرتــی نــدارد کــه بــه ایشــان کمــک کنــد. 
بلکــه آن ســمبُلی از مســیح بــود. همانگونــه کــه مجســمه ســاخته شــده بــه شــباهت 
مارهــای هــالک کننــده بــرای شــفای قــوم بــر افراشــته شــده بــود، بــه همــان طریــق 
کســی کــه » شــبیه جســم گنــاه شــده بــود « مــی بایســتی بــه عنــوان منجــی ایشــان 
بــر افراشــته شــود، )رومیــان ٨ آیــه 3(. بســیاری از اســرائیلیان تصــور مــی کردنــد کــه 
فرایض قربانی فضیلتی است که می تواند ایشان را از گناه آزاد سازد و خداوند 
قصــد داشــت بــه ایشــان بیامــوزد کــه ارزش ایــن آئیــن هــا از ارزش مــار برنجــی بیشــتر 
نمــی باشــد. مــار برنجــی مــی بایســتی افــکار قــوم را بــه ســوی منجــی هدایــت مــی 
کــرد. آنــان خــواه بــرای شــفا یافتــن از زخمهایشــان وخــواه بــرای دریافــت آمــرزش 
ایمــان  اینکــه  مگــر  دهنــد،  انجــام  کاری  خودشــان  بــرای  توانســتند  نمــی  گناهــان 
خویــش را بــه هدیــه خداونــد یعنــی مســیح نشــان دهنــد. آنــان مــی بایســتی بــه مــار 

نــگاه کننــد تــا زنــده بماننــد.
نــگاه کــردن  آنانــی کــه از ســوی مارهــای ســمی گزیــده شــده بودنــد شــاید در 
بــه مــار برنجــی تأخیــر مــی کردنــد. آنــان شــاید ســئوال مــی کردنــد کــه درآن مجســمه 
برنجی چگونه می تواند چنین خاصیتی وجود داشــته باشــد. آنان شــاید خواســتار 
توضیحــی علمــی مــی شــدند. اّمــا هیــچ توضیحــی داده نشــد. آنــان بایــد کالم خــدا 
را کــه توســط موســی بــه ایشــان گفتــه شــده بــود، مــی پذیرفتنــد. امتنــاع از نــگاه کــردن 

موجــب هالکــت ایشــان مــی شــد.

175, 176

DA FA Body.indd   176 9/17/18   11:53 AM



» نیقودیموس «  |  177

از طریــق مجادلــه و بحــث انســان بــه روشــنگری نائــل نمــی شــود. بایــد نــگاه کنیــم 
و زنــده بمانیــم. نیقودیمــوس درســی را کــه عیســی بــه او آموختــه بــود، پذیرفــت وآن 
را در دل نهــاد. او کتــب مقدســه را بــه شــکلی جدیــد و نــه بــا هــدف مباحثــه دربــاره 
یــک فریضــه بلکــه بــا هــدف رســیدن بــه حیاتــی تــازه مــورد تفتیــش قــرارداد و بــا گــردن 
نهــادن بــه هدایــت روح اقــدس و پیــروی از آن شــروع بــه درک ملکــوت آســمان کــرد.

امــروزه نیــز هــزاران نفــر نیازمنــد فــرا گرفتــن همــان حقیقتــی هســتند کــه توســط 
مــار بــر افراشــته شــده بــه نیقودیمــوس تعلیــم داده شــد. آنــان بــه اطاعــت خویــش از 
شــریعت خداونــد متکــی بــوده و تصــور مــی کننــد کــه بــا اعمــال نیــک خویــش مــی 
تواننــد فیــض او را کســب کننــد و هنگامــی کــه از ایشــان خواســته مــی شــود تــا بــه 
عیســی نــگاه کننــد و ایمــان داشــته باشــند کــه او تنهــا بــه واســطه فیــض خویــش مــی 
تواننــد ایشــان را نجــات دهــد، ماننــد نیقودیمــوس مــی پرســند، » چگونــه چنیــن 

چیــزی چگونــه ممکــن اســت؟ «.
بــرای دریافــت حیــات تــازه، بایــد هماننــد نیقودیمــوس بــه گناهــکار بودن خویش 
اعتــراف کنیــم و بــه جــز مســیح، » زیرآســمان نامــی بــه آدمیــان داده نشــد تــا بــدان 
نجــات یابیــم « )اعمــال ۴ آیــه 12(. مــا بــه واســطه ایمــان، فیــض خداونــد را دریافــت 
مــی کنیــم، اّمــا ایمــان بــه تنهایــی نمــی توانــد مــا را نجــات دهــد و بــا آن چیــزی عایــد 
مــا نمــی شــود. اّمــا ایمــان موجــب مــی شــود کــه بــه عیســی بپیوندیــم و ســیرت عالــی 
او را کــه تنهــا راه نجــات ماســت بــه عنــوان الگــو بپذیریــم. مــا حتّــی بــدون کمــک 
روح خداونــد نمــی توانیــم توبــه کنیــم، کتــاب مقــدس دربــاره مســیح مــی گویــد، » 
خداونــد او را بــه دســت راســت خــود بــاال بــرده، ســرور و نجــات دهنــده ســاخت تــا 
قــوم اســرائیل را توبــه وآمــرزش گناهــان بخشــد « )اعمــال 5 آیــه 31(. توبــه وآمــرزش 

گناهــان صرفــاً بــه واســطه مســیح امــکان پذیــر مــی باشــد.
در ایــن صــورت چگونــه مــی توانیــم نجــات یابیــم؟ همانگونــه کــه موســی مــار را 
در بیابــان برافراشــت، پســر انســان نیــز بایــد بــر افراشــته شــود تــا همــه کســانی کــه بــه 
وســیله مار، گزیده و فریب خورده اند به او نگریســته و زنده بمانند. » این اســت 
بّــره خــدا کــه گنــاه را از جهــان بــر مــی دارد « )یوحنــا 1 آیــه 2۹(. نــوری کــه از بــاالی 
صلیب می درخشــد، محبت خدا را آشــکار می کند و ما را به ســوی خود جذب 
مــی کنــد و اگــر در مقابــل ایــن کشــش مقاومــت نکنیــم، محبــت او مــا را بــه پــای 
صلیــب هدایــت مــی کنــد تــا بــه خاطــر گناهانــی کــه باعــث مصلــوب شــدن منجــی 
شــده اســت، توبــه کنیــم. پــس از آن، روح خــدا بــه واســطه ایمــان، حیــات تــازه ای را 
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در مــا پدیــد مــی آورد. افــکار وخواســته هــای مــا مطیــع اراده مســیح مــی شــود و فکــر 
و روح مــا بــار دیگــر بــه شــباهت او کــه بــرای مطیــع ســاختن همــه چیــز در درون مــا 
عمــل مــی کنــد، در مــی آیــد. پــس از آن شــریعت خداونــد در فکــر و قلــب مــا نوشــته 
می شــود و می توانیم همراه با مســیح بگوئیم، » در بجا آوردن اراده تو ای خدای 
مــن رغبــت مــی دارم و شــریعت تــو در انــدرون دل مــن اســت « )مزامیــر ۴0 آیــه ٨(.

بــرای  را  و رســالت خویــش  نجــات  نقشــه  نیقودیمــوس  بــا  عیســی در گفتگــو 
جهــان آشــکار کــرد. او بعــد از آن در هیــچ یــک از خطابــه هــای خویــش، کار الزم 
را کــه مــی بایســتی در دلهــای همــه کســانی کــه وارث ملکــوت آســمان مــی شــدند 
ایــن چنیــن کامــل و مرحلــه بــه مرحلــه توضیــح نــداد. او درســت در شــروع رســالت 
خویــش، حقیقــت را بــه یکــی از اعضــای شــورای عالــی یهــود کــه معلــم برگزیــده قــوم 
و پذیــرا تریــن فــرد بــرای دریافــت حقیقــت بــود، آشــکار کــرد. اّمــا رهبــران اســرائیل از 
نــور حقیقــت اســتقبال نکردنــد. نیقودیمــوس حقایقــی را کــه مســیح بــرای او توضیــح 
داده بــود در دل خویــش پنهــان کــرد و در طــول ســه ســال ثمــره قابــل مالحظــه ای در 

زندگــی او آشــکار نشــد.
اّمــا عیســی بــا زمینــی کــه بــذر را درآن پاشــیده بــود، آشــنایی داشــت. ســخنانی 
کــه درآن شــب و در ســکوت کوهســتان بــه نیقودیمــوس گفتــه شــد، بــی ثمــر نمانــد. 
نیقودیمــوس بــرای مدتــی، ایمــان خویــش را بــه عیســی علنــاً اقــرار نکــرد اّمــا مراقــب 
زندگــی عیســی بــود و در تعالیــم او تفکــر مــی کــرد. او بارهــا در شــورای عالــی یهــود 
کــه  کــرد و ســرانجام هنگامــی  نابــودی عیســی مخالفــت  بــرای  نقشــه کاهنــان  بــا 
عیســی بــر بــاالی صلیــب افراشــته شــد، نیقودیمــوس ســخنان عیســی را بــر بــاالی 
کــوه زیتــون بــه یــاد آورد، » همانگونــه کــه موســی آن مــار را در بیابــان بــر افراشــت، 
پســر انســان نیــز بایــد بــر افراشــته شــود، تــا هرکــه بــه او ایمــان آورد، حیــات جاویــدان 
داشــته باشــد «. نــور ناشــی از مالقــات و گفتگــوی پنهانــی، صلیــب مســیح را بــر 
فــراز جلجتــا روشــن کــرد و نیقودیمــوس درعیســی، منجــی جهــان را مشــاهده نمــود.

بعــد از صعــود عیســی بــه آســمان و هنگامــی کــه شــاگردان در نتیجــه آزار و جفــا 
پراکنــده شــدند، نیقودیمــوس بــا شــجاعت قــدم بــه پیــش گذاشــته و بــا اســتفاده از 
ثــروت و نفــوذ خویــش از کلیســای نوپــا کــه یهودیــان تصــور مــی کردنــد بــا مــرگ مســیح 
نابود خواهد شد، محافظت کرد. او که در ایام سخت و پر مخاطره فردی محتاط 
و مــرّدد بــود، اکنــون بــه صخــره ای اســتوار تبدیــل شــده بــود کــه ایمــان شــاگردان را 
تقویت و اسباب و نیازهای انتقال خبر خوش انجیل را فراهم می کرد و به همین 
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دلیــل از طــرف افــرادی کــه ســابقاً بــه او احتــرام مــی گذاشــتند، مــورد توهیــن وآزار قــرار 
گرفــت. نیقودیمــوس از نظــر دنیــوی فقیــر شــد بــا ایــن حــال در ایمــان خویــش کــه بــه 

واســطه مالقــات او بــا عیســی بــه وجودآمــده بــود، هرگــز متزلــزل نشــد.
نیقودیموس واقعه مالقات خود با عیسی را برای یوحنا شرح داد و او این واقعه 
را برای تعلیم میلیونها نفر نوشت. حقایقی که از سوی عیسی، معلم فروتن جلیلی 
درآن خلــوت شــبانه کوهســتان بــه حاکــم یهــودی کــه بــرای آموختــن طریــق حیــات آمــده 

بود، تعلیم داده شــد، امروزه نیز به همان اندازه با اهمیت می باشــند. 
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1٨
» او باید عظمت و 

جالل یابد «
نفــوذ یحیــی تعمیــد دهنــده در میــان قــوم اســرائیل بــرای مدتــی از نفــوذ کاهنــان، 
حاکمــان و روســای قــوم بیشــتر بــود. اگــر یحیــی خــود را بــه عنــوان مســیح اعــالم مــی 
کــرد و برعلیــه دولــت روم قیــام مــی کــرد، کاهنــان و مــردم بــه او مــی پیوســتند. شــیطان 
از هــر عاملــی کــه بــرای ارضــاء حــس جــاه طلبــی حاکمــان دنیــوی جــذاب و خوشــایند 
مــی باشــد، اســتفاده کــرد تــا یحیــی تعمیــد دهنــده را ترغیــب و تحریــک کنــد. اّمــا 
یحیی با آگاهی از قدرت خویش، رشوه با شکوه شیطان را قاطعانه رد کرد و تمام 
توجهــی را کــه بــه ســوی وی معطــوف شــده بــود را بــه ســوی عیســی معطــوف نمــود.

اکنــون یحیــی مــی دیــد کــه توجــه افــکار عمومــی بــه ســوی منجــی معطــوف شــده 
اســت. هــر روزه از تعــداد جمعیتــی کــه در اطــراف او جمــع مــی شــد، کاســته مــی 
شــد. هنگامــی کــه عیســی از اورشــلیم بــه نواحــی اطــراف رود اردن آمــد، مــردم، 
گــروه گــروه بــرای شــنیدن ســخنانش در اطــراف وی گــرد آمدنــد و تعــداد مریدانــش 
هــر روزه افزایــش مــی یافــت. بســیاری بــه جهــت تعمیــد بــه نــزد وی مــی آمدنــد و 
از آنجــا کــه عیســی، خــود، مــردم را تعمیــد نمــی داد، انجــام مراســم تعمیــد را بــه 
شــاگردانش محــول مــی کــرد و بدیــن ترتیــب مأموریــت تعمیــد دهنــده را مــورد تأییــد 
قرار می داد. اّما شــاگردان یحیی از شــهرت روز افزون عیســی احســاس حســادت 
مــی کردنــد و منتظــر فرصتــی بودنــد تــا اعمــال عیســی را مــورد انتقــاد قــرار دهنــد و 
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طولــی نکشــید کــه چنیــن فرصتــی را بدســت آوردنــد. آنــان در بــاره ایــن موضــوع کــه 
آیــا تعمیــد بــرای پــاک کــردن گناهــان شــخص ســودمند مــی باشــد یــا نــه، بــا یهودیــان 
بــه جــر و بحــث پرداختنــد. شــاگردان یحیــی معتقــد بودنــد کــه تعمیــد عیســی از 
اســاس بــا تعمیــد یحیــی متفــاوت مــی باشــد. آنــان پــس از مدتــی کوتــاه، در ابتــدا در 
مــورد شــکل و فــرم ســخنانی کــه بایــد در هنــگام مراســم تعمیــد گفتــه شــود، و پــس 
از آن دربــاره اینکــه آیــا عیســی ایــن حــق را دارد کــه مــردم را تعمیــد دهــد یــا نــه، بــا 

شــاگردان عیســی بــه مباحثــه پرداختنــد.
شــاگردان یحیــی بــه نــزد او آمدنــد و زبــان بــه شــکایت گشــوده، گفتنــد، » اســتاد، 
آن کــه بــا تــو درآن ســوی رود اُردن بــود، و تــو بــر او شــهادت دادی، اکنــون خــود تعمیــد 
می دهد و همگان نزد او می روند «، شــیطان از طریق این ســخنان، قصد داشــت 
یحیــی تعمیــد دهنــده را در معــرض وسوســه قراردهــد. بــه رغــم اینکــه رســالت یحیــی 
بــه پایــان خــود نزیــک مــی شــد، ولــی هنــوز ایــن امــکان وجــود داشــت کــه او مانــع کار 
مســیح بشــود. اگــر یحیــی صرفــاً بــه منافــع خویــش فکــر مــی کــرد و بــه دلیــل از دســت 
دادن موقعیــت خویــش، ابــراز تأســف ودلســردی مــی کــرد، بــا ایــن کار ممکــن بــود 
بذرهــای نفــاق در میــان شــاگردانش پاشــیده شــود و بــا تشــویق ایشــان بــه حســادت و 

دشــمنی، از انتشــار مــژده نجــات بــه طــور جــدی ممانعــت بــه عمــل آورد.
تأثیــر  اّمــا  بــود،  نیــز ماننــد هــر انســانی دارای ضعــف هــا و خطاهایــی  یحیــی 
محبــت الهــی زندگــی او را کامــالً دگرگــون کــرده بــود. او در فضایــی ســالم و عــاری 
از خــود خواهــی و جــاه طلبــی وکامــالً بــدور از ّجــو مســموم حســادت زندگــی کــرده 
بــود. یحیــی از ناخشــنودی شــاگردانش هیچگونــه حمایتــی نکــرد، بلکــه بــه ایشــان 
نشــان داد کــه چــه انــدازه ارتبــاط خــود را بــا مســیح درک کــرده و بــا چــه خوشــحالی از 

کســی کــه راه را بــرای او مهیّــا کــرده بــود، اســتقبال کــرده اســت.
یحیـــی بـــه شـــاگردانش گفـــت، » هیـــچ کـــس نمـــی توانـــد چیـــزی بـــه دســـت آَورَد، 
جـــز آنچـــه از آســـمان بـــه او اعطـــا شـــود. شـــما خـــود شـــاهدید کـــه مـــن گفتـــم مســـیح 
اســـت،  دامـــاد   ِ آن  از  عـــروس  ام.  شـــده  فرســـتاده  او  پیشـــاپیش  بلکـــه  نیســـتم، 
اّمـــا دوســـت و دامـــاد کـــه در کنـــاری ایســـتاده بـــه او گـــوش مـــی دهـــد، از شـــنیدن 
صـــدای دامـــاد شـــادی بســـیار مـــی کنـــد «. یحیـــی خـــود را دوســـت دامـــاد معرفـــی 
مـــی کنـــد، دوســـتی کـــه قاصـــد عـــروس و دامـــاد بـــوده و راه ازدواج را مهیّـــا مـــی 
کنـــد. هنگامـــی کـــه دامـــاد، عـــروس خویـــش را پذیرفـــت، مأموریـــت دوســـت بـــه 
ــه بـــه یکدیگـــر پیوســـته  پایـــان مـــی رســـد و او بـــه خاطـــر ســـعادت عـــروس و دامـــاد کـ
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انـــد، شـــادی مـــی کنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل یحیـــی نیـــز فـــرا خوانـــده شـــده بـــود تـــا مـــردم 
را بـــه ســـوی عیســـی هدایـــت کنـــد و مشـــاهده اعمـــال موفقیّـــت آمیـــز عیســـی مایـــه 
شـــادی او بـــود. بـــه همیـــن دلیـــل یحیـــی بـــه شـــاگردانش گفـــت، » شـــادی مـــن نیـــز بـــه 
همیـــن گونـــه بـــه کمـــال رســـیده اســـت. او بایـــد عظمـــت و جـــالل یابـــد و مـــن بایـــد 

کوچـــک شـــوم « )یوحنـــا 3: 30(
یحیــی بــا ایمــان بــه منجــی نگریســته و بــه اوج از خــود گذشــتگی دســت یافتــه 
بــود. او ســعی نکــرد کــه افــراد را بــه ســوی خــود جــذب کنــد، بلکــه تــالش کــرد تــا افــکار 
را هرچــه بیشــتر و بیشــتر بــه ســوی بـّـره خــدا هدایــت کنــد. او، خــود، تنهــا یــک صــدا 
و یــک فریــاد، در بیابــان بــود و اکنــون بــا شــادی، ســکوت وگمنامــی را پذیرفتــه بــود تــا 

نــگاه همــگان متوجــه نــور حیــات گــردد.
آنانــی کــه در مقــام پیــام آوران خداونــد نســبت بــه رســالت خویــش صــادق و 
وفــادار هســتند، هرگــز در طلــب کســب افتخــار بــرای خودشــان نخواهنــد بــود. 
عشــق بــه خویشــتن بــه خاطــر محبــت مســیح کنــار گذاشــته خواهــد شــد و رقابــت 
خداونــد،  راســتین  آوران  پیــام  کــرد.  نخواهــد  ضایــع  را  انجیــل  ارزشــمند  انگیــزه 
هماننــد یحیــی تعمیــد دهنــده تشــخیص خواهنــد داد کــه وظیفــه ایشــان اعــالم ایــن 
حقیقــت اســت کــه، » اینــک بــره خــدا کــه گناهــان جهــان را بــر مــی دارد « )یوحنــا 
1 آیــه 2۹(. آنــان عیســی را جــالل خواهنــد داد و بــه همــراه عیســی، بشــریت نیــز بــه 
تعالــی خواهــد رســید. » مــن خــدای قــّدوس و متعــال هســتم؛ خدایــی کــه ابــدی 
اســت. جایــگاه مــن در مکانــی مقــّدس و متعــال اســت، در عیــن حــال در میــان 
مردمــی زندگــی می کنــم کــه فروتــن و توبــه کار می باشــند تــا اعتمــاد و امیدشــان را بــه 

آنهــا بازگردانــم « )اشــعیا 5٧ آیــه 15(.
وجــود یحیــای نبــی ازکِبــر و َمّنیــت تهــی گردیــده و بــا نــور الهــی پــر شــده بــود و 
هنگامــی کــه جــالل منجــی را مشــاهده کــرد، ســخنان او مشــابه ســخنانی بــود کــه 
خود مســیح در مالقاتش با نیقودیموس گفته بود. یحیی به شــاگردانش گفت، » 
او کــه از بــاال مــی آیــد، برتــر از همــه اســت، اّمــا آن کــه از زمیــن اســت، زمینــی اســت 
واز چیزهــای زمینــی ســخن مــی گویــد. او کــه از آســمان مــی آیــد، برتــر از همــه اســت 
…. زیــرا آن کــس کــه خــدا فرســتاد، کالم خــدا را بیــان مــی کنــد، چــرا کــه خــدا روح را 
بــه میــزان معیــن بــه او عطــا نمــی کنــد «. عیســی چنیــن گفــت، » مــن در پــی انجــام 
خواســت خــود نیســتم، بلکــه انجــام خواســت فرســتنده خــود را خواهانــم « )یوحنــا 
5 آیــه 30(. در بــاره او گفتــه شــده اســت، » تــو درســتکاری را دوســت داشــته و از 
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نادرســتی بیزار بوده ای، پس خدا، خدای تو، تو را با روغن شــادمانی مســح کرده 
اســت و ایــن گونــه تــو را مقامــی واالتــر از همقطارانــت بخشــیده اســت « )عبرانیــان 

1 آیــه ۹(. پــدر » روح را بــه میــزان بــه او عطــا نکــرده اســت «.
در مـورد پیـروان مسـیح نیـز همیـن طـور اسـت. مـا زمانـی مـی توانیـم نـور آسـمان را 
دریافت کنیم که با میل و رغبت از غرور و خودخواهی خالی شویم. زیرا نمی توانیم 
ذات خداوند را شناخته و به واسطه ایمان مسیح را بپذیریم. مگر اینکه راضی شویم 
تا هر اندیشـه ای را به اطاعت از مسـیح اسـیر سـازیم. به همه کسـانی که این کار را 
انجام می دهند، روح القدس بدون میزان عطا خواهد شد. در مسیح » الوهیت با 
همه کمالش به صورت جسمانی ساکن است و شما در او که همه ریاستها وقدرتها 

را َسراست، از کمال برخوردار گشته اید « )کولسیان 2 آیات ۹ و 10(.
شــاگردان یحیــی گفتــه بودنــد کــه همــگان نــزد مســیح مــی آمدنــد، اّمــا یحیــی بــا 
شــناخت روشــن تــری بــه ایشــان گفــت، » هیــچ کــس شــهادتش را نمــی پذیــرد «؛ 
یعنــی عــده قلیلــی او را بــه عنــوان منجــی گناهــکاران مــی پذیرفتنــد. اّمــا » آن کــه 
شــهادت او را مــی پذیــرد، بــر راســتی خــدا ُمهــر تأییــد زده اســت « )یوحنــا 3 آیــه 

33(. آن کــه بــه پســر ایمــان دارد، حیــات جاویــدان دارد.
» نــزاع در بــاره تعمیــد مســیح یــا تعمیــد یحیــی هیــچ ضرورتــی نــدارد. زیــرا ایــن 
فیــض مســیح اســت کــه بــه جــان و روح حیــات مــی بخشــد. تعمیــد بــدون مســیح، 
ماننــد هــر مراســم دیگــری نوعــی تشــریفات بــی ارزش خواهــد بــود زیــرا، آن کــس کــه 

بــه پســر انســان ایمــان نــدارد، حیــات را نخواهــد دیــد «.
کار موفقیــت آمیــز مســیح کــه یحیــی از آن بــا شــادی بســیار اســتقبال کــرده بــود، 
بــه اطــالع مقامــات اورشــلیم نیــز رســید. کاهنــان و حــکام در مقابــل نفــوذ یحیــی 
احســاس حســادت کــرده بودنــد زیــرا مــی دیدنــد کــه مــردم کنیســه هــا را تــرک کــرده 
وگــروه گــروه بــه ســوی بیابــان رهســپار مــی شــوند، اّمــا در اینجــا کســی بــود کــه بــا 
قــدرت بیشــتری مــردم را بــه ســوی خــود جلــب مــی کــرد. رهبــران قــوم در اورشــلیم 
حاضــر نبودنــد بــا یحیــی همصــدا شــده و بگوینــد، » اوبایــد عظمــت یابــد ومــن بایــد 
کوچــک شــوم «. آنــان تصمیــم گرفتنــد از فعالیــت عیســی کــه مــردم را بــه ســوی 

خــود جلــب مــی کــرد، ممانعــت بعمــل آورنــد.
و  او  شــاگردانش  میــان  تفرقــه  ایجــاد  بــرای  آنــان  کــه  دانســت  مــی  عیســی 
شــاگردان یحیــی از هیــچ کوششــی دریــغ نخواهنــد کــرد. او مــی دانســت طوفانــی 
در راه اســت کــه یکــی از بزرگتریــن انبیایــی را کــه تــا کنــون بــه جهــان آمــده بــود از بیــن 
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خواهــد بــرد. عیســی بــرای اجتنــاب از هرگونــه ســوء تفاهــم و نفــاق، بــرای مدتــی 
کارهایــش را متوقــف کــرده و بــه ســوی جلیــل عزیمــت نمــود. مــا نیــز در حالــی کــه بــه 
حقیقــت وفــادار مــی مانیــم، بایــد ســعی کنیــم از همــه چیــز هایــی کــه باعــث نفــاق و 
دشــمنی مــی شــوند، اجتنــاب کنیــم. زیــرا هــرگاه کــه نفــاق و ســوء تفاهــم پدیــد مــی 
آیــد، جانهــای زیــادی از دســت مــی رونــد. بنابرایــن در هنــگام مواجــه شــدن بــا چنیــن 

شــرایطی بایــد از الگــوی عیســی و یحیــی متابعــت کنیــم.
یحیی برای رهبری حرکت اصالح طلبانه فراخوانده شده بود و به همین سبب 
بــرای شــاگردانش ایــن خطــر وجــود داشــت کــه تمــام توجــه خــود را بــه او معطــوف کــرده 
و موفقیــت حرکــت اصــالح طلبانــه را مدیــون زحمــات وی بداننــد و ایــن حقیقــت را 
کــه یحیــی تنهــا یــک وســیله ای بــود کــه خــدا از طریــق او عمــل مــی کــرد، نادیــده بگیرنــد.

اّمــا کار یحیــی بــرای بنیــان نهــادن کلیســای مســیحی کافــی نبــود. هنگامــی کــه او 
رســالتش را تحقــق بخشــیده بــود، کار دیگــری مــی بایســتی انجــام مــی شــد، کاری کــه 
شهادت او نمی توانست آن را تحقق بخشد و شاگردان یحیی این موضوع را درک 
نمــی کردنــد. آنــان هنگامــی کــه متوجــه شــدند مســیح بــرای بــر عهــده گرفتــن مأموریــت 

یحیــی اقــدام کــرده اســت، ناخشــنودی وحســادت خویــش را آشــکار کردنــد.
ایــن خطــر امــروز هــم وجــود دارد. خداونــد، شــخص را بــرای انجــام یــک کار معیــن 
فــرا مــی خوانــد و بعــد از اینکــه نهایــت تــالش خویــش را بــرای انجــام وظیفــه محولــه 
انجــام مــی دهــد، خداونــد فــرد دیگــری را بــرای ادامــه کار بــر مــی گزینــد. اّمــا بســیاری 
ماننــد شــاگردان یحیــی فکــر مــی کننــد کــه موفقیــت کار بــه شــخص اول و تــالش او 
متکــی مــی باشــد. توجــه آنــان بــه جــای متمرکــز شــدن بــه خداونــد، بــه انســان متمرکــز 
مــی شــود. حســادت آغــاز مــی شــود وکار خداونــد ضایــع مــی گــردد. بدیــن ترتیــب 
کســی کــه بیــش از حــد مــورد احتــرام قــرار مــی گیــرد، اعتمــاد بــه خــدا را از دســت داده 
و بــه خــود متکــی مــی شــود. چنیــن شــخصی وابســتگی خویــش بــه خداونــد را درک 
نمــی کنــد. هنگامــی کــه بــه افــراد تعلیــم داده مــی شــود تــا بــرای هدایــت شــدن بــه 
رهبری انسان متکی شوند، آنان مرتکب اشتباه شده و از خداوند دور می شوند.

گاهــی،  از  هــر  نیســت.  انســان  عنــوان  و  تصویــر  حمــل  بــرای  خداونــد  کار 
ایشــان  طریــق  از  تــا  فــرا خواهــد خوانــد  بــه همــکاری  را  مختلفــی  افــراد  خداونــد 
اهــداف خویــش را بــه بهتریــن شــکلی تحقــق بخشــد و خوشــا بحــال کســانی کــه مــی 
خواهنــد خــود را فروتــن ســاخته و همــراه بــا یحیــی تعمیــد دهنــده بگوینــد، » او بایــد 

عظمــت و جــالل یابــد و مــن بایــد کوچــک و حقیــر شــوم «. 
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1۹
» در کنار چاه 

یعقوب «
]این فصل بر اساس انجیل یوحنا ۴: ۴2-1[

عیســی در مســیر خــود بــه ســوی جلیــل از ســامره عبــور مــی کــرد و ظهــر بــود کــه بــه 
درّه زیبــای ِشــکیم رســید. چــاه یعقــوب در دهانــه ّدره قــرار داشــت. عیســی خســته از 
ســفر در کنار چاه نشســت، زیرا شــاگردانش برای تهیه خوراک به شــهر رفته بودند.

بــا  ارتبــاط  از  ّحــد ممکــن  تــا  و  بــا یکدیگــر دشــمن بودنــد  یهودیــان و ســامریان 
یکدیگــر اجتنــاب مــی کردنــد. داد وســتد یهودیــان بــا ســامریان فقــط در صــورت لــزوم 
از ســوی معلمیــن یهــود مجــاز شــمرده مــی شــد اّمــا هــر گونــه معاشــرت اجتماعــی 
بــا ایشــان مــورد نکوهــش قــرار مــی گرفــت. یــک فــرد یهــودی حــق نداشــت از یــک 
ســامری پــول قــرض کنــد و یــا احســان ونیکــی او را بپذیــرد. او حتّــی حــق نداشــت 
نــان و یــا جرعــه ای آب از آنــان دریافــت کنــد. شــاگردان عیســی نیــز بــا خریــدن غــذا، 
مطابــق آداب و رســوم قــوم یهــود عمــل مــی کردنــد. اّمــا از ایــن فراتــر نمــی رفتنــد. 
درخواســت کمــک از ســامریان و یــا نیکــی کــردن بــه ایشــان بــه یــک طریقــی، حتـّـی بــه 

ذهــن شــاگردان مســیح خطــور نکــرده بــود.
هنگامــی کــه عیســی در کنــار چــاه نشســت از فــرط گرســنگی وتشــنگی رمــق 
نداشــت. ســفری کــه از صبــح آغــاز کــرده بودنــد، بســیار طــول کشــیده بــود و اکنــون 
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آفتــاب نیمــروز بــا تمــام گرمایــش بــر او مــی تابیــد. تصــور جرعــه ای آب خنــک و گــوارا 
از چاهــی کــه در نزدیکــی او قــرار داشــت، تشــنگی او را افزایــش مــی داد. عیســی 
نــه طنــاب داشــت و نــه کــوزه آب و چــاه نیــز بســیار عمیــق بــود بنابرایــن منتظــر مانــد 

تــا کســی بــرای آب کشــیدن بــه آنجــا بیایــد.
در ایــن هنــگام زنــی از مردمــان ســامره بــرای آب کشــیدن آمــد و بــدون اینکــه 
قصــد  کــه  هنگامــی  و  پرکــرد  آب  از  را  اش  کــوزه  شــود،  عیســی  حضــور  متوجــه 
عزیمــت نمــود، عیســی از او جرعــه ای آب خواســت. مردمــان شــرقی در مقابــل 
چنیــن در خواســتی هرگــز از نیکــی کــردن مضایقــه نمــی کردنــد. در مشــرق زمیــن، 
آب » هدیــه خداونــد « خوانــده مــی شــد و ارزانــی داشــتن آب بــه مســافران چنــان 
وظیفــه مقدســی شــمرده مــی شــد کــه اعــراب بادیــه نشــین بــرای انجــام آن حتــی 
مســیر سفرشــان را تغییــر مــی دادنــد. دشــمنی میــان یهودیــان بــا ســامریان موجــب 
شــد تــا زن ســامری از دادن جرعــه ای آب بــه عیســی مضایقــه کنــد. اّمــا منجــی در 
صــدد یافتــن کلیــدی بــود کــه بــاآن درب قلــب ایــن زن را بگشــاید. بنابرایــن بــا ظرافتــی 
ناشــی از محبــت الهــی از او چنیــن درخواســتی کــرده بــود. اظهــار مهربانــی ممکــن 
بــود پذیرفتــه نشــود اّمــا اعتمــاد همــواره باعــث جلــب اعتمــاد مــی شــود. پادشــاه 
آســمان بــه نــزد ایــن زن مطــرود آمــده و بــا طلــب جرعــه ای آب، خــود را بــه او نزدیــک 
بــود. اوکــه اقیانوســها راآفریــد و عنــان مهــار آب هــای عظیــم را در دســت  کــرده 
داشــت، او کــه چشــمه هــا و نهرهــای زمیــن را آفریــد، خســته وتشــنه درکنــار چــاه 

یعقــوب نشســته و بــرای جرعــه ای آب بــه احســان غریبــه ای متکــی بــود.
زن فهمید که عیسی یک یهودی است و چنان شگفت زده شد که فراموش 
کــرد بــه خواســته عیســی پاســخ دهــد. لیکــن ســعی کــرد از علــت چنیــن تقاضایــی 
آگاه شــود، بنابرایــن از عیســی پرســید، » چگونــه تــو کــه یهــودی هســتی، از مــن کــه 
زنــی ســامری ام آب مــی خواهــی؟ «. عیســی در پاســخ گفــت، » اگــر موهبــت 
خــدا را در مــی یافتــی و مــی دانســتی چــه کســی از تــو آب مــی خواهــد، تــو خــود 
از او مــی خواســتی، و بــه تــو آبــی زنــده عطــا مــی کــرد «. زمانــی کــه از تــو جرعــه ای 
آب خواســتم تعجــب کــردی، اگــر تــو از مــن خواســته بــودی بــه تــو از آب جاودانــی 

حیــات عطــا مــی کــردم.
زن ســامری ســخنان مســیح را درک نکــرده بــود اّمــا اهمیــت و جــدی بــودن آن را 
احساس کرد. و اکنون رفتار سبک و طعنه آمیز زن شروع به تغییر کرد. او تصور 
کرد که عیسی در باره چاه یعقوب سخن می گوید بنابراین از او پرسید، سرورم، 
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ســطل نــداری و چــاه عمیــق اســت، پــس آب زنــده از کجــا مــی آوری؟ » آیــا تــو از 
پــدر مــا یعقــوب بزرگتــری کــه ایــن چــاه را بــه مــا داد، وخــود و پســران وگلــه هایــش از 
آن مــی آشــامیدند؟ «. او در مقابــل خــود تنهــا مســافری تشــنه و خســته از راه را 
مــی دیــد. زن ســامری در ذهــن خــود، عیســی را بــا یعقــوب کــه بــزرگ ســاالر و مــورد 
تکریــم و احتــرام قــوم بــود مقایســه کــرد. از نظــر او هیــچ چــاه دیگــری نمــی توانســت 
بــا چاهــی کــه از نیاکانــش باقــی مانــده بــود برابــری کنــد و رشــد چنیــن احساســی 
امــری طبیعــی بــود. زن ســامری بــا نگرشــی بــه گذشــته، نیــاکان خــود را مــی دیــد و بــا 
نگرشــی بــه آینــده در انتظــار ظهــور مســیح بــود درحالــی کــه امیــد نیاکانــش یعنــی خــود 
مســیح در کنــار او ایســتاده بــود، اّمــا زن او را نشــناخت. امــروز نیــز چــه بســیارند 
جانهــای تشــنه ای کــه بــه چشــمه حیــات بخــش نزدیــک هســتند اّمــا بــرای چشــمه 
هــای حیــات بــه دور دســت هــا نــگاه مــی کننــد. » در دل خــود مگــو کیســت کــه بــه 
آســمان صعــود کنــد؟ « – یعنــی تــا مســیح را فــرود آورد؛ یــا » کیســت کــه بــه جهــان 
زیریــن نــزول کنــد؟ «؛ یعنــی تــا مســیح را از مــردگان بــازآورد… کالم نزدیــک تــو، در 
دهان تو، ودر دل توســت … اگر به زبان خود اعتراف کنی که » عیســی خداوند 
اســت « و در دل خــود ایمــان داشــته باشــی کــه خــدا او را ازمــردگان برخیزانیــد، 
نجــات خواهــی یافــت، )رومیــان 10 آیــات 6 تــا ۹(. عیســی بــه ســوال زن در ارتبــاط 
بــا خــودش بیدرنــگ پاســخ نــداد، اّمــا بــه شــکلی جــدی بــه او گفــت، » هــر کــه از 
ایــن آب مــی نوشــد، بــاز تشــنه مــی شــود. اّمــا هــر کــه از آن آب کــه مــن بــه او دهــم 
بنوشــد، هرگــز تشــنه نخواهــد شــد، زیــرا آبــی کــه مــن مــی دهــم در او چشــمه ای مــی 

شــود کــه تــا بــه ابــد جوشــان اســت «.
تشــنگی  ایــن جهــان  از چشــمه هــای  نوشــیدن  بــا  کنــد  مــی  کــه ســعی  کســی 
خویــش را رفــع کنــد، دوبــاره تشــنه خواهــد شــد. مــردم در همــه جــای ایــن جهــان 
آنــان اشــتیاق چیــزی را دارنــد کــه  احســاس نارضایتــی و ناخشــنودی مــی کننــد. 
بتوانــد نیــاز روحــی ایشــان را تأمیــن کنــد و تنهــا یــک نفــر وجــود دارد کــه مــی توانــد بــه 
چنیــن نیــازی پاســخ گویــد. نیــاز ایــن جهــان و » آرزوی همــه ملــل « مســیح اســت. 
فیــض الهــی کــه تنهــا او مــی توانــد عطــا کنــد، همــان آب حیــات اســت. آبــی کــه 

تطهیــر کننــده وگــوارا بــوده و روح را حیــات مــی بخشــد.
عیســی از ایــن ایــده کــه صرفــاً یــک جرعــه آب حیــات بــرای دریافــت کننــده آن 
کافــی اســت دفــاع نکــرد. کســی کــه طعــم محبــت مســیح را مــی چشــد، دائمــاً در 
انتظــار دریافــت بیشــتر آن خواهــد بــود و هیــچ چیــز دیگــری را نخواهــد خواســت. 
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ثــروت، افتخــار و لــذات دنیــوی او را بــه خــود جــذب نخواهــد کــرد. ارتبــاط و نزدیکــی 
به مسیح، اشتیاق قلبی او خواهد بود. و مسیح که نیازهای روح آدمی را آشکار 
می کند، همواره در انتظار اســت تا تشــنگی وگرســنگی روح را برآورده کند. منابع 
انســانی نمــی توانــد نیازهــای روح را بــرآورده کنــد. تمامــی منابــع آب تهــی خواهــد 
شــد، حــوض هــا خشــک خواهنــد شــد، اّمــا منجــی مــا چشــمه بیکــران و پایــان ناپذیــر 
اســت. بارهــا وبارهــا مــی توانیــم از آن بنوشــیم و هــر بــار آب تــازه وگــوارا را پیــدا 
کنیــم. کســی کــه مســیح در او ســاکن مــی شــود، در درون خویــش چشــمه برکــت 
دارد؛ چشــمه ای کــه تــا بــه حیــات جاویــدان جوشــان اســت و از همیــن چشــمه مــی 

توانــد قــوت و فیــض الزم را بــرای همــه احتیاجــات خویــش دریافــت کنــد.
هنگامــی کــه عیســی دربــاره آب زنــده ســخن گفــت، زن ســامری بــا دقــت وحیــرت 
بــه او نگریســت. عیســی توجــه توجــه او را برانگیخــت واشــتیاق وآرزوی دریافــت 
موهبتــی را کــه در بــاره آن ســخن گفتــه بــود در درون زن بیــدار کــرد. او فهمیــد کــه 
منظور عیســی از آب زنده، آب چاه یعقوب نیســت زیرا او این آب را دائماً مصرف 
کرده ومی نوشید، اّما باز هم تشنه می شد. او به عیسی گفت، » سرورم، از این 

آب بــه مــن بــده، تــا دیگــر تشــنه نشــوم وبــرای آب کشــیدن بــه اینجــا نیایــم «.
در ایــن هنــگام عیســی موضــوع گفتگــو را عــوض کــرد. قبــل از اینکــه ایــن جــان 
قــادر بــه دریافــت هدیــه ای باشــدکه عیســی مشــتاق بــود بــه وی عطــا کنــد، مــی 
بــودن خویــش واقــف شــود و منجــی را بشناســد.  بــه گناهــکار  ابتــدا  بایســتی در 
داد،  پاســخ  زن   .» گــرد  بــاز  و  بخــوان  را  شــوهرت  بــرو   « گفــت،  او  بــه  عیســی 
» شــوهر نــدارم « و بــا ایــن پاســخ امیــدوار بــود کــه از ســوالهای عیســی در ارتبــاط 
بــا ایــن موضــوع جلوگیــری کنــد. اّمــا منجــی بــه وی گفــت، » راســت مــی گویــی 
کــه شــوهر نــداری، زیــرا پنــج شــوهر داشــته ای وآن کــه هــم اکنــون داری، شــوهرت 

نیســت. آنچــه گفتــی راســت اســت «.
زن بــا شــنیدن ایــن ســخنان بــر خــود لرزیــد زیــرا دســتهای اســرارآمیزی صفحــات 
بــرای  داشــت  ســعی  او  کــه  را  چیــزی  و  زد  مــی  ورق  را  او  زندگــی  سرگذشــت 
همیشــه پنهــان نگــه دارد، آشــکار مــی کــرد. او از خــود مــی پرســید، ایــن چــه کســی 
روز  هنــگام،  ایــن  در  و  بخوانــد؟  را  او  زندگــی  اســرار  توانســت  مــی  کــه  اســت 
داوری نهایــی بــه ذهــن زن خطــور کــرد، روزی کــه درآن هــر آنچــه کــه مخفــی اســت، 
آشــکار خواهــد شــد. و بدیــن ترتیــب وجــدان خفتــه زن ســامری در ســایه حقیقــت 

الهــی بیــدار شــد.
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زن ســامری نتوانســت چیــزی را انــکار کنــد، اّمــا ســعی کــرد از طــرح موضوعاتــی 
کــه بــرای وی ناخوشــایند بــود، پرهیــز کنــد. او بــا احتــرام فــراوان بــه عیســی گفــت، 
» ســرورم، مــی بینــم کــه نبــی هســتی « و ســپس بــا امیــد متقاعــد کــردن عیســی، 
بحــث را بــه موضوعــات مذهبــی مــورد مناقشــه ســوق داد. او بــا خــود گفــت، اگــر 
این شخص یک نبی باشد، مطمئناً خواهد توانست او را درباره این موضوعات 

مذهبــی کــه مدتهــا مــورد مناقشــه بــود، هدایــت کــرده و تعلیــم دهــد.
عیســی بــا شــکیبایی بــه او اجــازه داد تــا بحــث را بــه جایــی کــه مــورد نظــر وی 
بــود، ســوق دهــد، و در ایــن حیــن کــه منتظــر فرصتــی بــود تــا بــار دیگــر حقایــق را بــه او 
یــادآوری کنــد، زن بــه وی گفــت پــدران مــا درایــن کــوه پرســتش مــی کردنــد، اّمــا شــما 
مــی گوییــد جایــی کــه درآن بایــد پرســتش کــرد، » اورشــلیم اســت «. کــوه جزریــم از 
دور دیــده مــی شــد. بــر فــراز کــوه جزریــم معبــدی وجــود داشــت کــه ویــران شــده بــود. 
اّمــا مذبــح آن باقــی مانــده بــود. محــل پرســتش همــواره یکــی از موضوعــات مــورد 
اختــالف میــان یهودیــان بــا ســامریان بــود. بعضــی از نیــاکان اولیــه ســامریان از قــوم 
اســرائیل بودند و خداوند به خاطر گناهان ایشــان، اقوام بت پرســت را بر ایشــان 
مســلط گردانیــد. آنــان در طــول نســلها بــا اقــوام بــت پرســت در آمیختنــد و مذهــب 
ایشــان بــه تدریــج بــه وســیله مذاهــب مشــرکین آلــوده شــد. درســت اســت کــه بــت 
هــا را فقــط بــه ایــن دلیــل مــی پرســتیدند کــه خاطــره خــدای زنــده و فرمانــروای کائنــات 
را بــه ایشــان خاطــر نشــان مــی کــرد، بــا ایــن وجــود، بــه ســمتی ســوق داده شــدند کــه 

بــه تمثالهــای تراشــیده احتــرام مــی گذاشــتند.
هنگامــی کــه معبــد اورشــلیم در ایــام عــزرا بازســازی مــی شــد، ســامریان میــل 
داشــتند در بــاز ســازی آن بــه یهودیــان ملحــق شــوند اّمــا یهودیــان ایــن پیشــنهاد را 
نپذیرفتند و به همین دلیل دشــمنی میان یهودیان و ســامریان آغاز شــد. ســامریان 
بــرای رقابــت بــا یهودیــان معبــدی را بــر فــراز کــوه جزریــم بنــا کردنــد و در همیــن معبــد 
بــر اســاس قوانیــن موســی، مراســم پرســتش و عبــادت را بــه جــا مــی آوردنــد هــر چنــد 

کــه، از بجــا آوردن آئیــن هــای بــت پرســتی بــه طــور کامــل صرفنظــر نکــرده بودنــد.
 آنــان بــه طــور دائــم بــه بــال ومصیبــت دچــار مــی شــدند وپــس از چنــدی از معبــد 
ایشــان بــه وســیله دشــمنان ویــران شــد، چنــان کــه گویــی زیــر لعنــت قــرار داشــتند، 
بــا ایــن همــه، هنــوز هــم بــه ســنت هــا وآئیــن هــای پرستشــی خودشــان عالقــه نشــان 
مــی دادنــد. آنــان، نــه معبــد اورشــلیم را بــه عنــوان خانــه خداونــد بــه رســمیت مــی 

شــناختند ونــه بــه برتــری شــریعت یهــود بــر مذهــب خودشــان اذعــان مــی کردنــد.
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عیســی در پاســخ بــه زن ســامری گفــت، » ای زن، بــاور کــن، زمانــی فــرا خواهــد 
رســید کــه پــدر را نــه در ایــن کــوه پرســتش خواهیــد کــرد؛ نــه در اورشــلیم. شــما آنچــه 
را نمــی شناســید مــی پرســتید، اّمــا مــا آنچــه را مــی شناســیم مــی پرســتیم، زیــرا نجــات 
بــه واســطه قــوم یهــود فراهــم مــی آیــد «. عیســی نشــان داده بــود کــه او از تعصــب 
یهــودی بــر علیــه ســامریان بـَـری مــی باشــد و اکنــون در تــالش بــود تــا تعصــب ایــن زن 
ســامری را بــر علیــه یهودیــان از میــان بــردارد. عیســی در حالــی کــه بــه فاســد شــدن 
مذهــب ســامریان بــه واســطه بــت پرســتی اشــاره مــی کــرد، در همــان حــال اعــالم 
کــرد کــه حقایــق عظیــم نجــات بــه یهودیــان داده شــده اســت و اینکــه مســیح از میــان 
ایشــان ظهــور خواهــد کــرد. ســیرت خداونــد و اســاس حکومــت او در نوشــته هــای 
یهودیــان  زمــره ی  را در  بــود و عیســی خــود  آنــان عرضــه شــده  بــه  کتــب مقــدس 

قــرارداد، قومــی کــه خداونــد شــناخت خویــش را بــه ایشــان ســپرده بــود.
عیســی میــل داشــت تــا افــکار زن ســامری را از موضوعــات مربــوط بــه آئیــن هــای 
تشریفاتی و مباحثات مذهبی به موضوعات مهمتری ارتقاء دهد. او به زن گفت، 
» اّمــا زمانــی مــی رســد، و هــم اکنــون فــرا رســیده اســت، کــه پرســتندگان راســتین، 
پــدر را در روح و راســتی پرســتش خواهنــد کــرد. زیــرا پــدر جویــای چنیــن پرســتندگانی 

اســت. خــدا روح اســت و پرســتندگانش بایــد او را در روح و راســتی بپرســتند «.
در اینجــا همــان حقیقتــی اعــالم مــی شــود کــه عیســی بــه نیقودیمــوس اعــالم 
کــرده بــود، هنگامــی کــه گفــت، » تــا کســی از نــو زاده نشــود، نمــی توانــد پادشــاهی 
خــدا را ببینــد « )یوحنــا 3 آیــه 3(. انســان بــا جســتجوی یــک کــوه مقــدس یــا یــک 
معبــد مقــدس نمــی توانــد بــه ارتبــاط و همدلــی بــا ملکــوت آورده شــود. مذهــب 
نباید با تشریفات وآئین های ظاهری محدود شود. مذهبی که از سوی خداوند 
آمــده باشــد، مــا را بــه ســوی خــدا هدایــت خواهــد کــرد و بــرای اینکــه بتوانیــم او را 
بــه درســتی عبــادت وخدمــت کنیــم، بایــد بــه واســطه روح الهــی از نــو مولــود شــویم. 
چنیــن تولــدی، دل را طاهــر و فکــر را تــازه خواهــد ســاخت و در شــناخت خــدا و 
محبــت بــه او ظرفیــت جدیــدی را بــه مــا خواهــد داد. چنیــن تولــدی بــه مــا اشــتیاق 
خواهــد بخشــید تــا تمامــی احــکام و فرائــض او را بــه جــا آوریــم. ایــن اســت پرســتش 

حقیقــی کــه ثمــره کار روح القــدس مــی باشــد.
دعاهایــی کــه از روح القــدس الهــام گرفتــه باشــد، در حضــور خداونــد پذیرفتــه 
خواهــد شــد و هــر جــا کــه شــخص درجســتجوی خداونــد باشــد، کار روح القــدس 
در آنجــا آشــکار مــی شــود وخداونــد نیــز خــود را بــه شــخص نشــان خواهــد داد. زیــرا 
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خداونــد جویــای چنیــن پرســتندگانی اســت. او بــرای پذیــرش ایشــان انتظــار مــی 
کشــد تــا ایشــان را پســران ودخترانــش بخوانــد.

هنگامــی کــه زن ســامری بــا عیســی ســخن گفــت، بــه واســطه ســخنان وی تحــت 
تأثیــر قرارگرفــت. او هرگــز پیــش از ایــن چنیــن نظراتــی را از کاهنــان قــوم خویــش و 
کاهنــان یهــود نشــنیده بــود و همچنــان کــه وقایــع گذشــته زندگــی او در مقابلــش 
نیــاز شــدید خویــش بیشــتر حســاس مــی شــد. او  بــه  گســترده مــی شــد، نســبت 
تشــنگی روح خویــش را کــه آب چــاه یعقــوب در ســیخار نمــی توانســت آن را برطــرف 
ســازد، درک کــرد. تــا آن زمــان هیــچ چیــزی نتوانســته بــود او را نســبت بــه نیــاز عظیــم 
وی آگاه کنــد. عیســی او را متقاعــد کــرده بــود کــه اســرار زندگــی وی را مــی دانــد، بــا 
ایــن وجــود، زن احســاس مــی کــرد کــه عیســی دوســت اوســت، دوســتی مهربــان و بــا 
محبــت. در حالــی کــه قدوســیت حضــور عیســی، گناهــان زن را محکــوم مــی کــرد، 
خــود عیســی کالمــی از توبیــخ و نکوهــش بــر زبــان نیــاورد، بلکــه در بــاره فیــض خویــش 
کــه مــی توانســت جــان زن را تــازه ســازد بــا او ســخن گفــت. زن شــناخت شــخصیت 
مســیح را آغــاز کــرد و در ذهــن او ایــن ســوال مطــرح شــد، کــه آیــا ایــن شــخص همــان 
مسیح موعود نیست؟ بنابر این رو به عیسی کرده و گفت، » می دانم که مسیح 
موعــود خواهــد آمــد و چــون او آیــد، همــه چیــز را بــرای مــا بیــان خواهــد کــرد «. 

عیســی بــه او گفــت، » مــن کــه بــا تــو ســخن مــی گویــم، همانــم «.
هنگامــی کــه زن ایــن ســخنان عالــی و خــارق العــاده را از زبــان معلــم آســمانی 
شــنید، در دل خود ایمان آورد. او از ذهنی آگاه برخوردار بود و مســتعد دریافت 
عالــی تریــن نــوع مکاشــفه بــود، زیــرا بــه کتــب مقدســه عالقمنــد بــود و روح القــدس 
نیــز ذهــن او را بــرای دریافــت حقایــق عالــی تــری آمــاده مــی کــرد. او وعــده هــای 
خداونــد در عهــد عتیــق را مطالعــه کــرده بــود، » خداونــد، پیامبــری را از میــان تــو، از 
برادرانــت، مثــل مــن بــرای تــو مبعــوث خواهدگردانیــد، او را بشــنوید « )تثنیــه 1٨آیــه 
15(. زن ســامری، بــرای درک ایــن نبــوت مدتهــا انتظــار کشــیده بــود و اکنــون نــور 
الهی ذهن او را روشــن می کرد و آب زنده و حیات روحانی که مســیح به جانهای 
تشــنه ارزانــی مــی کنــد، در دل او جــاری شــده بــود. روح خــدا بــا او عمــل مــی کــرد.

شرح بی پرده و روشنی که از سوی مسیح به این زن گفته شد، نمی توانست 
بــه یهودیانــی کــه خــود را برّحــق و پرهیــزکار مــی پنداشــتند، ایــراد گــردد. هنگامــی کــه 
عیســی بــا یهودیــان ســخن مــی گفــت، بیشــتر جانــب احتیــاط را رعایــت مــی کــرد. 
حقایقــی کــه از یهودیــان پنهــان داشــته شــده بــود و بعدهــا بــه شــاگردان نیــز گفتــه 
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شــده بــود تــا آن را مخفــی نــگاه دارنــد، بــه ایــن زن ســامری گفتــه شــد. زیــرا عیســی 
مــی دانســت کــه او بــا اســتفاده از شــناخت الهــی، دیگــران را نیــز در فیــض خداونــد 

ســهیم خواهــد کــرد.
هنگامــی کــه شــاگردان از مأموریتشــان بازگشــتند، از اینکــه استادشــان بــا زنــی 
ســخن مــی گفــت، تعجــب کردنــد. او جرعــه آب گوارایــی را کــه از زن خواســته بــود، 
ننوشــیده بــود و بــرای خــوردن خوراکــی کــه شــاگردان آورده بودنــد، تمایلــی نشــان 
نــداد. هنگامــی کــه زن از آنجــا دور شــد، شــاگردان از عیســی خواهــش کردنــد تــا بــا 
ایشــان غــذا بخــورد. اّمــا او ســاکت و غــرق در تفکــر بــود. نــور الهــی در ســیمای او 
مــی درخشــید و شــاگردان ترســیدند کــه مصاحبــت او را بآســمان قطــع کننــد. آنــان 
مــی دانســتند کــه استادشــان خســته و ضعیــف شــده اســت، بنابرایــن وظیفــه خــود 
دانســتند تــا نیازهــای جســمی او را بــه وی خاطــر نشــان ســازند. عیســی باآگاهــی 
از محبــت ونگرانــی ایشــان نســبت بــه خــود، بــه ایشــان گفــت، » مــن خوراکــی بــرای 

خــوردن دارم کــه شــما ازآن چیــزی نمــی دانیــد «.
شــاگردان بــه یکدیگــر گفتنــد، مگــر کســی بــرای او خــوراک آورده اســت؟ عیســی 
بــه ایشــان گفــت، » خــوراک مــن ایــن اســت کــه اراده فرســتنده خــود را بــه جــا آورم 
وکار او را بــه کمــال رســانم « )یوحنــا۴ آیــه 3۴(. هنگامــی کــه ســخنان او، وجــدان 
خفتــه زن ســامری را بیــدار کــرد، عیســی شــاد و مســرور شــد و چــون زن را مــی دیــد 
کــه از حیــات مــی نوشــد، گرســنگی و تشــنگی خــودش رفــع شــد. تحقــق بخشــیدن 
بــه رســالتی کــه مســیح بــرای انجــام آن آســمان را رهــا کــرده بــود، منجــی را در ســختی 
هــا و زحمــات تقویــت مــی کــرد و او را بــه ســطحی فراتــر از نیازهــای بشــری تعالــی 
مــی بخشــید. بــرای عیســی، خدمــت کــردن بــه یــک فــرِد گرســنه و تشــنه ی حقیقــت، 
بســیار ارزشــمند تــر از خــوردن وآشــامیدن بــود. چنیــن خدمتــی بــه او آرامــش و تســلّی 

مــی بخشــید زیــرا نیکــی کــردن بــه انســانیت، بزرگتریــن هــدف زندگــی او بــود.
منجی ما، مشــتاق و تشــنه اســت که بشــر به شــناخت و معرفت دســت یابد. 
او مشــتاق مهــر ورزی و همــدردی بــرای کســانی اســت کــه بــا خــون خویــش ایشــان 
را نجــات داده اســت. او بــا اشــتیاقی وصــف ناپذیــر در انتظــار اســت تــا آنــان بــه نــزد 
او آمــده و حیــات جاویــدان را دریافــت کننــد. همانطــور کــه یــک مــادر بــرای لبخنــد 
ناشــی از شــناخت کــودک خــود کــه نشــان دهنــده آغــاز رشــد عقلــی اوســت در 
انتظــار مــی مانــد. مســیح نیــز بــرای اظهــار محبــت ناشــی از حــق شناســی کــه نشــان 

دهنــده آغــاز حیــات روحانــی در شــخص مــی باشــد، در انتظــار مــی مانــد.
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 زن بــا شــنیدن ســخنان مســیح، بســیار شــادمان شــده بــود. مکاشــفه عالــی و 
خــارق العــاده خداونــد مقهــور کننــده بــود. او کــوزه خویــش را بــر جــای گذاشــت و 
بــه شــهر بازگشــت تــا پیــام را بــه اطــالع دیگــران برســاند. عیســی از علــت رفتــن او 
آگاه بود. بدون شــک، برجای گذاشــتن کوزه آب، تأثیر ســخنان عیســی را بر روی 
زن ســامری نشــان مــی داد و اشــتیاق قلبــی و خالصانــه زن بــرای دریافــت آب زنــده 
باعــث شــده بــود کــه وظیفــه خویــش را در آب کشــیدن از چــاه وآب دادن بــه منجــی 
فرامــوش کنــد. او بــا دلــی سرشــار از شــادی و بــا شــتاب بــه ســوی شــهر روانــه شــد تــا 

حقیقــت ارزشــمندی را کــه دریافــت کــرده بــود بــه دیگــران اطــالع دهــد.
او بــه مــردم شــهر گفــت » بیاییــد مــردی را ببینیــد کــه هرآنچــه تــا کنــون کــرده 
بــودم، بــه مــن بــاز گفــت «. آیــا ممکــن نیســت او مســیح باشــد؟ ســخنان او مــردم را 
تحــت تأثیــر قــرار داد. چهــره و ظاهــر زن بــه کلــی دگرگــون شــده بــود. مــردم اشــتیاق 
داشــتند تــا بــا عیســی مالقــات کننــد، » بدیــن جهــت از شــهر بیــرون آمــده و نــزد 

عیســی روان شــدند «.
عیســی، در حالیکــه کــه در کنــار چــاه نشســته بــود، بــه مــزارع غــالت کــه در مقابــل 
او قــرار داشــت، مــی نگریســت. او ایــن منظــره را بــه شــاگردانش نشــان داد وآن را بــه 
عنــوان ســمبلی مــورد اســتفاده قــرارداد. » آیــا ایــن ســخن را نشــنیده ایــد کــه چهــار مــاه 
بیشــتر بــه موســم درو نمانــده اســت؟ اّمــا مــن بــه شــما مــی گویــم، چشــمان خــود را 
بگشایید و ببینید که هم اکنون کشتزارها آماده ی درو هستند «. و همانطوری که 
سخن می گفت، به گروهی از مردم که به کنار چاه می آمدند نگریست. چهارماه 

بــه موســم درو باقــی مانــده بــود، اّمــا در اینجــا کشــتزاری بــود کــه آمــاده درو بــود.
ســتاند  مــی  را  خــود  دروگــر  اکنــون،  هــم   « گفــت،  شــاگردانش  بــه  عیســی 
باهــم  تــا کارنــده و دروکننــده  آَورَد،  بــرای حیــات جاویــدان گــرد مــی  و محصولــی 

شــوند. شــادمان 
 در اینجــا ایــن گفتــه صــادق اســت کــه، » یکــی مــی کارَد و دیگــری مــی ِدَرود «. 
و  یافتــگان  نجــات  کــه  کــرد  مــی  اشــاره  مقدســی  خدمــت  بــه  اینجــا  در  مســیح 
پذیرنــدگان مــژده انجیــل مــی بایســتی بــرای خداونــد انجــام دهنــد. آنــان بایــد رســوالن 
فعــال خداونــد باشــند و او از ایشــان انتظــار دارد کــه بــا ایمــان بــه او خدمــت کننــد. 
مــا چــه بکاریــم و چــه ِبدَرویــم، بــرای خــدا کار مــی کنیــم. یــک نفــر دانــه هــا را مــی کارد 
و دیگــری محصــول را درو مــی کنــد وکارنــده و درو کننــده هــر دو مــزد خــود را مــی 

ســتانند و بــه خاطــر دریافــت پــاداش زحماتشــان شــادمانی مــی کننــد.
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عیســی بــه شــاگردانش گفــت، » مــن شــما را فرســتادم تــا محصولــی را دروکنیــد 
کــه دســترنج خودتــان نیســت. دیگــران ســخت کار کردنــد و شــما دســترنج آنــان را 
برداشــت مــی کنیــد «. منجــی در اینجــا مشــتاقانه منتظــر گردهمایــی عظیــم روز 
ایــن روز را حاصــل تالشــهای خودشــان تلقــی  بــود. شــاگردان نبایــد  پنطیکاســت 
مــی کردنــد. آنــان دســترنج دیگــران را برداشــت مــی کردنــد. از همــان ابتــدای گنــاه 
تــا  بــود  امانــت ســپرده  بــه  برگزیــده خویــش  بــه خادمــان  را  بــذر کالم  آدم، مســیح 
بــه همــراه  نامرئــی آســمان  ایشــان در دل بشــر کاشــته شــود و عوامــل  بــه وســیله 
قــادر مطلــق، آرام اّمــا بــه طــور موثــر بــرای تولیــد محصــول کار کــرده بودنــد. شــبنم و 
بــاران وآفتــاِب فیــِض خداونــد بــذر حقیقــت را تغذیــه و قــوت بخشــیده بــود و اکنــون 
مســیح در آســتانه ی آبیــاری کــردن دانــه هــا بــا خــون خویــش بــود و شــاگردان او ایــن 
امتیــاز را داشــتند تــا بــرای آمــاده کــردن محصــول بــا خداونــد همــکاری کننــد. آنــان بــا 
مســیح و مــردان مقــدس عهــد عتیــق همــکار بودنــد. و بــا نــزول روح القــدس در روز 
پنطیکاســت، هــزاران نفــر در یــک روز بــه مســیح ایمــان مــی آوردنــد و ایــن حاصــل 

دانــه ای بــود کــه مســیح کاشــته بــود و محصــول کار او بــود.
ســخنان عیســی بــه زن ســامری در کنــار چــاه یعقــوب، ماننــد بــذری نیکــو در او 
کاشــته شــده بــود و محصــول آن بــه ســرعت برداشــت شــد. ســامریان بــه واســطه 
او بــه نــزد عیســی آمدنــد و ســخنان او را شــنیدند و ایمــان آوردنــد. آنــان بــا جمــع 
شــدن در کنــار چــاه یعقــوب ســواالت مختلفــی را مطــرح کردنــد و بــا اشــتیاق فــراوان 
توضیحــات عیســی را در بــاره چیزهایــی کــه بــرای ایشــان ناشــناخته بــود، شــنیده 
و پذیرفتنــد و همانطــور کــه بــه ســخنان عیســی گــوش مــی کردنــد، نگرانــی ایشــان 
برطــرف مــی شــد. آنــان شــبیه قومــی بودنــد کــه در تاریکــی عظیمــی بــه انتظــار تابــش 
نــوری غیــر مترقبــه بــه ســر مــی بردنــد و اکنــون او را یافتــه بودنــد. آنــان بــه ایــن گفتگــوی 
کوتــاه قانــع نبودنــد بلکــه مــی خواســتند خــود و دوستانشــان بــه ســخنان ایــن معلــم 
خــارق العــاده گــوش فــرا دهنــد. بنابــر ایــن عیســی را بــه روســتای خویــش دعــوت 
کردنــد و از او خواهــش کردنــد کــه نــزد ایشــان بمانــد، عیســی دو روز درآنجــا مانــد و 

بســیاری دیگــر بــه ســبب شــنیدن ســخنانش ایمــان آوردنــد.
فریســیان ســادگی عیســی را خــوار و حقیــر مــی شــمردند. آنــان معجــزات او را 
نادیــده گرفتــه و از او خواســتند بــا نشــان دادن آیتــی ثابــت کنــد کــه پســر خداســت. 
اّمــا ســامریان از او آیتــی نطلبیدنــد و عیســی نیــز بــه جــز آشــکار کــردن اســرار زندگــی 
بــه او ایمــان  ایــن همــه بســیاری  بــا  نــداد.  زن در کنــار چــاه معجــزه دیگــری انجــام 
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آوردنــد. آنــان بــا شــادمانی بســیار بــه زن گفتنــد، » دیگــر تنهــا بــه خاطــر ســخن تــو 
ایمــان نمــی آوریــم، زیــرا خــود ســخنان او را شــنیده ایــم و مــی دانیــم کــه ایــن مــرد بــه 

راســتی نجــات دهنــده عالــم اســت «.
ســامریان عقیــده داشــتند کــه مســیح بــه عنــوان منجــی، نــه فقــط بــرای یهودیــان 
بلکــه بــرای همــه جهــان ظهــور خواهــد کــرد. روح القــدس بــه واســطه موســی ظهــور 
او را بــه عنــوان پیامبــری فرســتاده شــده از ســوی خــدا پیــش گویــی کــرده بــود و بــه 
واســطه یعقــوب اعــالم شــده بــود کــه قــوم خــدا در اطــراف او جمــع خواهــد شــد 
بــود کــه بوســیله او همــه اقــوام روی زمیــن  نیــز اعــالم شــده  و از طریــق ابراهیــم 
برکــت خواهنــد یافــت. ســامریان ایمــان خویــش را براســاس همیــن نوشــته هــا 
نســبت  و  بعــدی  پیامبــران  بــاره  در  یهودیــان  غلــط  تفســیر  بودنــد.  کــرده  اســتوار 
دادن جــالل ناشــی از ظهــور ثانــوی مســیح بــه ظهــور اول او باعــث شــده بــود تــا 
ســامریان تمامــی نوشــته هــای کتــب مقدســه بــه جــز نوشــته هــای داده شــده از 
ســوی موســی را کنــار بگذارنــد. اّمــا هنگامــی کــه منجــی ایــن تفاســیر غلــط را بــه 
کلــی از میــان بــرد، بســیاری از آنــان، نبوتهــای بعــد از آن و ســخنان خــود مســیح در 

ارتبــاط بــا پادشــاهی خداونــد را پذیرفتنــد.
عیســی ویــران کــردن دیــوار جدایــی میــان یهــود و غیــر یهــود و موعظــه نجــات و 
رســتگاری بــه جهــان را آغــاز کــرد. او اگــر چــه یــک یهــودی بــود اّمــا بــا هیــچ شــمردن 
و  آمــد  و  رفــت  ســامریان  بــا  راحتــی  بــه  خویــش  قــوم  مآبانــه  فریســی  ســنتهای 
مصاحبــت مــی کــرد. او علیرغــم تعصبــات فریســیان مهمــان نــوازی ایــن قــوم مطــرود 
و تحقیــر شــده را مــی پذیرفــت. او زیــر ســقف هــای ایشــان مــی خوابیــد و بــه همــراه 
ایشــان بر ســر ســفره هایشــان غذا می خورد و در خیابانهای ایشــان تعلیم می داد 

و بــا ایشــان بــی انــدازه بــا مهربانــی و صمیمیــت رفتــار مــی کــرد.
در معبــد اورشــلیم، دیــواری کوتــاه، صحــن بیرونــی معبــد را از ســایر بخشــهای 
آن جــدا مــی کــرد. بــر روی ایــن دیــوار نوشــته هایــی بــه زبانهــای مختلــف دیــده مــی 
شــد کــه ممنوعیــت عبــور افــراد غیــر یهــودی بــه صحــن داخلــی معبــد را اعــالم مــی 
کــرد و اگــر یــک فــرد غیــر یهــودی بــه صحــن داخلــی معبــد وارد مــی شــد عمــل او بــه 
منزلــه بــی حرمتــی بــه قداســت معبــد تلقــی مــی شــد و شــخص خاطــی بــه مجــازات 
مــرگ محکــوم مــی شــد. اّمــا عیســی بــه عنــوان بنیــان گــذار معبــد وآییــن هــای آن، بــا 
محبــت انســانی، اقــوام غیــر یهــودی را بــه ســوی خــود جلــب کــرد، درحالــی کــه بــا 
فیــض الهــی خویــش نجاتــی را کــه یهودیــان رد کــرده بودنــد، بــه ایشــان عرضــه کــرد.
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اقامــت عیســی در ســامره بــرای شــاگردانش کــه هنــوز هــم تحــت تأثیــر تعصبــات 
یهودی قرار داشتند برکتی عظیم محسوب می شد. آنان تصور می کردند که وفادار 
مانــدن بــه قومشــان مســتلزم پرورانــدن حــس کینــه و دشــمنی نســبت بــه ســامریان مــی 
باشــد. شــاگردان از رفتــار عیســی شــگفت زده شــدند و نمــی توانســتند در پیــروی از 
الگــوی او امتنــاع کننــد و در طــول دو روز اقامــت در ســامره، پایبنــدی ایشــان نســبت 
به عیسی، تعصبات را تحت کنترل ایشان درآورده بود. با این وجود، در باطن خود 
نسبت به سامریان احساس آشتی نمی کردند. آنان در درک این موضوع که تحقیر 
و دشــمنی مــی بایســتی جــای خــود را بــه مهربانــی و همــدردی بدهــد، سســت بودنــد. 
ای  تــازه  مفهومــی  بــا  منجــی  تعالیــم  آســمان،  بــه  منجــی  صعــود  از  بعــد  اّمــا 
در خاطــره ایشــان زنــده شــد. آنــان بعــد از نــزول روح القــدس، توانســتند دیــدگاه 
منجــی، ســخنان او و رفتــار محترمانــه و صمیمــی او نســبت بــه ایــن قــوم بیگانــه و 
مطــرود را بیــاد آوردنــد. بعدهــا، هنگامــی کــه پطــرس بــرای موعظــه انجیــل بــه شــهر 
ســامره رفــت، بــا مــردم درســت هماننــد عیســی رفتــار کــرد و هنگامــی کــه یوحنــا 
بــرای خدمــت بــه مــردم شــهرهای اِفُســس و اســمیرنا ]کــه ازمیــر امــروزی اســت[ 
فراخوانــده شــد تجربــه شــکیم را بیــاد آورد و مراتــب حــق شناســی خــود را بــه منجــی 
کــه مشــکالت پیــش روی ایشــان را در آینــده پیــش بینــی کــرده و بــا الگــو قــراردادن 

خویــش، ایشــان را یــاری کــرده بــود، ابــراز کــرد.
کاری کــه منجــی بــا دادن آب زنــده بــه زن ســامری در کنــاه چــاه یعقــوب شــروع 
کــرد، امــروز نیــز ادامــه دارد. آنانــی کــه خــود را پیــروان عیســی مــی خواننــد شــاید 
افــراد رانــده شــده و مطــرود را تحقیــر کــرده و از ایشــان دوری کننــد اّمــا نــه شــرایط 
تولـّـد و ملیّــت، و نــه شــرایط زندگــی افــراد، نمــی توانــد از محبــت عیســی بــه فرزنــدان 
آدم جلوگیــری کنــد. پیــام او بــه همــه افــراد، هــر قــدر هــم کــه گناهــکار باشــند، ایــن 

اســت کــه، » اگــر از مــن مــی خواســتید، بــه شــما آبــی زنــده عطــا مــی کــردم «.
بــا  مــی کنیــم  کــه گمــان  باشــد  افــراد محــدودی  نبایــد مختــص  انجیــل  دعــوت 
پذیــرش آن باعــث ســر بلنــدی مــا خواهنــد شــد. پیــام انجیــل بایــد بــه همــگان ابــالغ 
شــود. هــر جــا کــه قلبهــا بــرای پذیــرش حقیقــت آمــاده باشــد. مســیح بــرای تعلیــم 
ایشــان حاضــر خواهــد بــود. او پــدر آســمانی و عبــادت قابــل قبــول را بــه ایشــان 
کــرد.  نخواهــد  اســتفاده  هــا  َمثَــل  از  افــرادی،  چنیــن  بــرای  و  داد  نشــان خواهــد 
عیســی بــه ایشــان همــان چیــزی را خواهــد گفــت کــه بــه زن ســامری در کنــار چــاه 

یعقــوب گفــت، » مــن کــه بــا تــو ســخن مــی گویــم، همانــم «.
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هنگامــی کــه عیســی در کنــار چــاه یعقــوب نشســت و بــه اســتراحت پرداخــت، 
از یهودیــه، جایــی کــه خدمــت او ثمــره اندکــی بــه بــارآورده بــود، مراجعــت مــی کــرد. 
ادعــای  کــه  افــرادی  بــود و حتــی  انــکار شــده  یهــود  از ســوی کاهنــان و حــکام  او 
او  کننــد.  را درک  او  الهــی  ســیرت  بودنــد  نتوانســته  کردنــد،  مــی  را  او  شــاگردی 
خســته و بــی رمــق بــود، بــا ایــن همــه از ســخن گفتــن بــا زنــی بیگانــه بــرای بنــی اســراییل 

اجنبــی بشــمار آمــده و آشــکارا در گنــاه زندگــی مــی کردنــد امتنــاع نکــرد.
منجی برای سخن گفتن منتظر نمی ماند تا عده زیادی جمع شوند. او غالب 
اوقــات تعالیــم خویــش را تنهــا بــا عــده ای معــدود کــه در اطــراف او جمــع مــی شــدند، 
شــروع می کرد، اّما بتدریج مردمی که از آنجا عبور می کردند برای شــنیدن ســخنان 
وی توقــف مــی کردنــد و بدیــن ترتیــب، جمعیتــی انبــوه، بــا شــگفتی و احتــرام از طریــق 
معلــم الهــی بــه ســخنان خداونــد گــوش مــی دادنــد. خــادم مســیح نیــز بایــد اینگونــه 
رفتــار کنــد. او بایــد بــا همــان جدیتــی کــه بــرای جمعیــت انبــوه ســخن مــی گویــد، بــا 
تعــداد کمــی شــنونده نیــز ســخن بگویــد. در میــان جمعیــت شــاید یــک نفــر پیــام را 
بشــنود ولــی چــه کســی مــی توانــد بگویــد ]یــا پیــش بینــی کنــد[ کــه تاثیــر آن چقــدر 
گســترده خواهــد بــود؟ ایــن مطلــب موضــوع کــم اهمیتــی بنظــر مــی رســید، حتــی بــرای 
حواریون او، که بخاطر آن منجی بخواهد وقت خویش را صرف زنی سامری کند. 
اّما عیسی چنان با جدیت و شیوایی برای زن سامری استدالل می کرد که با هیچ 
پادشــاه، عضــو شــورا و یــا کاهــن اعظمــی چنــان ســخن نگفتــه بــود. درســی کــه عیســی 

بــه زن ســامری آموخــت، بــرای همــه افــراد در اقصــی نقــاط عالــم تکــرار شــد.
زن ســامری بــه محــض یافتــن منجــی، ســایرین را بــه نــزد او آورد و نشــان داد کــه 
در خدمت به خداوند از شــاگردان خود مســیح کا رآمدتراســت. شــاگردان عیســی 
تصــور نمــی کردنــد کــه ســامره بــرای فعالیــت و خدمــت او محــل مناســبی باشــد.

آنــان بــرای فعالیــت عیســی درســامره هیــچ زمینــه دلگــرم کنندهــای ندیــده بودنــد و 
تمامــی فکــر ایشــان بــر روی کار عظیمــی کــه درآینــده مــی بایســتی انجــام مــی شــد، 
متمرکــز گردیــده بــود. آنــان نمــی دیدنــد کــه درســت در اطــراف ایشــان محصولــی بــود 
کــه آمــاده درو بــود. اّمــا از طریــق زنــی کــه آنــان بــه دیــده تحقیــر بــه او نــگاه مــی کردنــد، 
تمامــی جمعیــت یــک شــهر بــه حضــور منجــی آورده شــدند. او پیــام حقیقــت را 

بــدون تأخیــر بــه اطــالع همشــهریان خــود رســانید.
ایــن زن، معــرف کار عملــی ایمــان بــه مســیح بــود. شــاگردان راســتین مســیح، 
در پادشــاهی خداونــد، بــه عنــوان یــک خــادم مســئولیت مهّمــی را بــه عهــده دارنــد. 
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کســی کــه از آب زنــده مــی نوشــد، بــه چشــمه حیــات تبدیــل مــی شــود. دریافــت 
بــه دهنــده تبدیــل مــی گــردد. فیــض مســیح در شــخص ماننــد چشــمه ای  کننــده 
اســت در کویــر کــه بــرای حیــات بخشــیدن بــه دیگــران فــوران مــی کنــد و آنانــی را کــه 
در آســتانه ی هالکــت مــی باشــند، اشــتیاق مــی بخشــد تــا ازآب حیــات بنوشــند. 
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» مگر اینکه آیات و 
معجزات ببینید «
]این فصل بر اساس انجیل یوحنا ۴: ۴3-5۴ تدوین گردیده است[

جلیلیانـی کـه از عیـد ِپَسـح بـاز مـی گشـتند، اخبارمعجـزات خـارق العـاده عیسـی 
را بـا خـود آوردنـد. حکمـی کـه دربـاره اعمـال او از سـوی مقامـات عالیرتبـه در اورشـلیم 
صادر شـده بود، راه را برای او به جلیل باز کرده بود. بسـیاری از مردم به خاطر سـوء 
اسـتفاده از معبـد، از سـوی کاهنـان طمـع کار و متکبـر متاسـف شـدند. آنـان امیـدوار 
بودند که این شخص، که ُحکام یهود را به فرار واداشته بود، همان منجی مورد انتظار 
باشـد. اکنـون اخبـاری بـه گـوش مـی رسـید کـه انتظـارات ایشـان را بـه بهتریـن شـکلی 

تاییـد مـی کـرد. گـزارش شـده بـود کـه نبـی، خـود را مسـیح موعـود اعـالم کـرده اسـت.
اّمــا اهالــی ناصــره بــه او ایمــان نداشــتند و بــه همیــن دلیــل عیســی برســر راه 
خــود بــه قانــا از ناصــره دیــدن نکــرده بــود. منجــی بــه شــاگردانش گفتــه بــود کــه نبــی 
افــراد، شــخصیت دیگــران را  نباشــد مگــر در وطــن و خانــه خویــش.  بــی حرمــت 
براســاس شــناخت و تواناییهــای محــدود خودشــان ارزیابــی مــی کننــد. و بــه همیــن 
ترتیــب، افــراد تنــگ نظــر و دنیــا پرســت، مســیح را براســاس تولــد محقرانــه و جامــه 
متواضعانــه وکار پــر زحمــت روزانــه وی داوری کردنــد. آنــان نتوانســتند، پاکــی و 

قدوســیت او را کــه بــی عیــب و بــی گنــاه بــود، بشناســند.
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اخبــار مراجعــت مســیح بــه قانــا، بــه ســرعت در سراســر جلیــل منتشــر شــده و 
باعــث امیــدواری رنجدیــدگان و فقیــران شــد. اخبــار حضــور عیســی در کفرناحــوم 
توجــه یکــی از اشــرافیان یهــود را کــه افســر دربــار پادشــاه بــود را بــه خــود جلــب 
کــرد. پســر آن افســر از نوعــی بیمــاری رنــج مــی بــرد کــه ظاهــراً عــالج ناپذیــر بــود. 
خبــر  مــرد  ایــن  کــه  هنگامــی  اّمــا  بودنــد،  کــرده  امیــد  قطــع  او  نجــات  از  طبیبــان 
درحالــی  کنــد.  یــاری  طلــب  او  از  تــا  گرفــت  تصمیــم  شــنید،  را  عیســی  حضــور 
کــه فرزنــدش درآســتانه مــرگ بــود و ممکــن بــود قبــل از مراجعتــش بمیــرد، بــا ایــن 
حــال آن فــرد اشــرافی احســاس کــرد کــه مــی بایســتی ایــن مشــکل را شــخصاً بــرای 
بــود کــه خواهــش پدرانــه وی، حــس همــدردی  عیســی شــرح دهــد. او امیــدوار 

طبیــب اعظــم را بــر انگیــزد. 
بــا رســیدن بــه قانــا، جمعیتــی را دیــد کــه اطــراف مســیح را احاطــه کــرده بودنــد. 
او بــا قلبــی مضطــرب از میــان جمعیــت عبــور کــرد تــا بــه حضــور عیســی برســد. و 
هنگامــی کــه او را در لباســی ســاده، خــاک آلــوده و فرســوده دیــد، ایمانــش متزلــزل 
شــد و شــک کــرد کــه ایــن شــخص یعنــی عیســی بتوانــد آنچــه را کــه او از وی مــی 
خواســت انجــام دهــد. بــا اینحــال، عــزم نمــود تــا بــا عیســی گفتگــو کنــد. او از منجــی 
اســتدعا کــرد کــه همــراه وی بــه خانــه اش بیایــد. اّمــا منجــی از مصیبــت وی آگاه 
بــود و حتــی پیــش از آنکــه آن افســر خانــه اش را تــرک کنــد، منجــی رنــج و مصیبــت 

وی را مشــاهده کــرده بــود.
مســیح هــم چنیــن مــی دانســت کــه ایــن پــدر، در ذهــن خــودش، ایمــان بــه او 
را مشــروط کــرده اســت و تــا اســتدعای او اجابــت نشــود، او را بــه عنــوان مســیح 
نخواهــد پذیرفــت. در حالیکــه آن افســر بــا نگرانــی و بالتکلیفــی منتظــر پاســخ بــود، 

عیســی بــه وی گفــت، » تــا آیــات و عجایــب نبینیــد، ایمــان نمــی آوریــد «.
علیرغــم تمامــی شــواهد کــه نشــان مــی داد عیســی همــان مســیح اســت، مــرد 
دربــاری، مصّمــم بــود کــه ایمــان خــود را براســاس اجابــت شــدن اســتدعای خــود 
پیرایــه زن  بــی  و  ایمــان ســاده  بــا  را  فــرد  ایــن  ایمانــی  بــی  مشــروط ســازد. منجــی، 
ســامری کــه بــدون درخواســت آیــت و معجــزه ای بــه او ایمــان آورده بــود، مقایســه 
کــرد. ســخنان مســیح بــا قــدرت متقاعــد کننــده اش کــه بــه قلــب هــا رســیده بــود، 
دلیــل آشــکار الوهیــت وی بــود. منجــی از اینکــه قومــش، یعنــی کســانی کــه وحــی 
مقــدس الهــی بــه ایشــان ســپرده شــده بــود؛ از شــنیدن صــدای خــدا کــه از طریــق 

پســرش بــا ایشــان ســخن مــی گفــت عاجــز بودنــد، دل آزرده بــود.
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بــا ایــن حــال، آن مــرد اشــرافی تــا انــدازه ای ایمــان داشــت، زیــرا آمــده بــود تــا 
چیــزی را درخواســت کنــد کــه در نظــرش ارزشــمند تریــن بــرکات محســوب مــی شــد. 
اّمــا منجــی قــادر بــود کــه موهبــت بزرگتــری را اعطــا کنــد. او مایــل بــود نــه تنهــا فرزنــد 
وی را شــفا دهــد، بلکــه آن افســر و تمامــی اهــل خانــه اش را در موهبــت نجــات 
ســهیم ســازد و نــوری را در کفرناحــوم روشــن کنــد کــه زمینــه هــای فعالیــت خــود 
را در ایــن شــهر مهیــا ســازد. اّمــا مــرد دربــاری مــی بایســتی قبــل از دریافــت فیــض 
تفکــر  نماینــده و معــرف  ایــن دربــاری  کنــد.  را درک  نیــاز اصلــی خویــش  مســیح، 
بســیاری از مــردم قــوم خــود بــود. آنــان بــا انگیــزه هــای خودخواهانــه ای بــه عیســی 
عالقمند بودند و انتظار داشــتند تا به واســطه قدرت او منافع ویژه ای را دریافت 
کننــد و بــه همیــن دلیــل ایمانشــان را مشــروط بــه بــرآورده شــدن نیازهــای موقتــی 
خــود قــرار داده بودنــد. اّمــا نســبت بــه بیمــاری روحانــی خودشــان بــی خبــر بــوده و 

نیــاز بــه فیــض الهــی را درک نمــی کردنــد.
ســخنان منجــی همچــون بارقــه ای از امیــد شــد تــا مــرد دربــاری ســفره دل خــود را 
بگشــاید. او دریافــت کــه انگیــزه هــای وی در پیــروی از عیســی خودخواهانــه بــوده و 
ایمــان متزلزلــش درنظــر وی کامــالً عیــان شــد. او بــا انــدوه و پریشــانی عمیقــی متوجــه 
شــد کــه تردیــدش میتوانســت بــه قیمــت زندگــی پســرش تمــام شــود. او دانســت، 
درحضــور کســی اســت کــه میتوانــد افــکار او را بخوانــد، کســی کــه همــه چیــز بــرای او 
ممکــن بــود. بنابرایــن بــا انــدوه و اســتغاثه فریــاد بــرآورده و گفــت » ســرورم، پیــش از 
آنکــه فرزنــدم بمیــرد، بیــا «. ایمــان او بــه مســیح مــورد پذیــرش قرارگرفــت، همانگونــه کــه 
ایمان یعقوب در شبی که با فرشته خداوند کشتی گرفته و فریاد می زند، » تا مرا 

برکــت ندهــی، تــو را رهــا نکنــم « مــورد قبــول واقــع شــد، )پیدایــش 32: 26(.
او نیــز ماننــد یعقــوب پیــروز شــد. زیــرا منجــی، نمــی توانســت خــود را از فــردی 
کــه بــه او متکــی شــده وطلــب یــاری مــی کنــد، کنــار بکشــد. بنابرایــن بــه اوگفــت، 
» بــرو، پســرت زنــده مــی مانــد «. مــرد دربــاری بــا آرامــش و شــادی بــی ســابقه ای از 
حضــور منجــی عزیمــت نمــود. او نــه تنهــا باورکــرد کــه پســرش شــفا خواهــد یافــت، 

بلکــه بــا ایمــان راســخ بــه مســیح بــه عنــوان منجــی اعتمــاد کــرد.
در همــان ســاعت، کســانی کــه پهلــوی پســر درحــال مــرگ در کفرناحــوم جمــع 
از  مــرگ  ســایه  کردنــد.  مشــاهده  را  اســرارآمیزی  تغییــر  ناگهــان  بــه  بودنــد،  شــده 
صــورت رنجدیــده کنــار رفتــه بــود و صــورت بــر افروختــه از تــب، جــای خــود را بــه 
مــی  اکنــون  تــار وکــم ســو،  بــود. چشــمان  از ســالمتی داده  ناشــی  بــر افروختگــی 
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درخشــید و قــوت بــه جســم ضعیــف و بــی جــان بــاز گشــته بــود. هیــچ نشــانی از 
بیمــاری در طفــل باقــی نمانــده بــود. جســم ســوزان او، آرام و مرطــوب شــده و بــه 
خوابــی عمیــق فــرو رفــت. درســت در اوج گرمــای روز بــود کــه تــب او قطــع شــد. 

تمــام اهــل خانــه شــگفت زده و شــادی ایشــان عظیــم و وصــف ناپذیــر بــود.
قانــا فاصلــه چندانــی بــا کفرناحــوم نداشــت و آن افســر مــی توانســت پــس از 
گفتگــو بــا عیســی در غــروب همــان روز بــه خانــه اش برســد، اّمــا در بازگشــت بــه 
بــه کفرناحــوم رســید. مراجعــت او  ســوی خانــه عجلــه نکــرد و در صبــح روز بعــد 
بــه خانــه متفــاوت از زمانهــای دیگــر بــود! هنگامــی کــه بــرای یافتــن عیســی رهســپار 
شــده بــود، حــزن و انــدوه بــر قلــب او ســنگینی مــی کــرد. آفتــاب گوئــی بــر او بــی 
رحمانــه مــی تابیــد و نغمــه هــای پرنــدگان همچــون اســتهزایی بیــش نبــود. اّمــا اینــک 
حســی متفــاوت داشــت! کل طبیعــت صورتــی تــازه بخــود گرفتــه بــود. او همــه چیــز 
را بــا چشــمانی تــازه مــی دیــد و همچنانکــه در خلــوت صبحگاهــان ســفر مــی کــرد، 
گویــی تمــام طبیعــت بــه همــراه او، خــدا را حمــد و پرســتش مــی کــرد. و هنــوز در 
راه بــود کــه خدمتکارانــش بــه اســتقبال او آمدنــد تــا خبــر ســالمتی فرزنــدش را بــرای 
او بازگــو کــرده و او را از نگرانــی برهاننــد. اّمــا او از دریافــت خبرشــگفت زده نمــی 
شــود، بلکــه بــا عالقــه ای وافــر کــه خدمتــکاران قــادر بــه درک آن نبودنــد، از آنــان مــی 
پرســد کــه در چــه ســاعتی رو بــه بهبــود گــذارد؟ آنــان گفتنــد، » دیــروز در هفتمیــن 
ســاعت روز، تــب او را رهــا کــرد «. درســت درهمــان لحظــه ای کــه ایمــان پــدر، بــه 
وعــده مســیح متمســک شــده بــود کــه گفتــه بــود » پســرت زنــده اســت «؛ محبــت 

الهــی، کــودک درحــال مــرگ را لمــس کــرده و نجــات داد.
او،  شــود.  جویــا  وی  احــوال  از  تــا  رفــت  فرزنــدش  ســوی  بــه  شــتاب  بــا  پــدر 
فرزنــدش را کــه از مــرگ شــفا یافتــه بــود درآغــوش گرفــت و خــدا را بــرای انجــام ایــن 
معجــزه شــفا بخــش حمــد و ســتایش گفــت. مــرد دربــاری مشــتاق بــود تــا عیســی 
را بیشــتر بشناســد. و بعدهــا بــا شــنیدن تعالیــم مســیح، وی و تمامــی اهــل خانــه 
اش ایمــان آوردنــد. مصیبــت ایشــان بــرای امــر مقــدس نجــات و تحــول اهــل خانــه 
بســیاری  کــه  جایــی  درکفرناحــوم،  معجــزه  ایــن  بود.اخبــار  شــده  داده  اختصــاص 
از کارهــای عظیــم عیســی در آن انجــام شــد، منتشــر گردیــد و راه بــرای خدمــت 
اختصاصــی مســیح آمــاده شــد. او کــه مــرد اشــرافی را درکفرناحــوم برکــت بخشــید، 
درســت بــه همــان انــدازه مشــتاق اســت تــا بــه مــا برکــت بخشــد. اّمــا، غالــب اوقــات 
مــا نیــز ماننــد پــدر رنجدیــده بــه خاطــر درخواســت بعضــی از خیریــت هــای دنیــوی در 
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پــی عیســی بــراه مــی افتیــم و ایمــان و اطمینــان بــه محبــت او را بــه بــرآورده شــدن نیــاز 
خــود مشــروط مــی کنیــم. منجــی اشــتیاق دارد تــا برکتــی بزرگتــر از آنچــه کــه از وی 
تقاضــا مــی کنیــم بــه مــا عطــا کنــد. او پاســخ درخواســت مــا را بــه تأخیــر مــی انــدازد و 
شــرارتی کــه در دلهــای مــا وجــود دارد را بــه مــا نشــان مــی دهــد تــا بتوانیــم نیــاز عمیــق 
به فیض او را احساس کنیم. او از ما انتظار دارد تا از تمایالت خود خواهانه ای 
کــه موجــب مــی شــود بــه دنبــال او بــه راه افتیــم، صرفنظــر کنیــم. اعتــراف بــه ناتوانــی 

و نیــاز ّجــدی، ایجــاب مــی کنــد کــه بــا تمامــی دل بــه محبــت او اعتمــاد کنیــم.
مــرد دربــاری مــی خواســت کــه قبــل از ایمــان آوردن بــه مســیح، اســتدعای او 
از ســوی وی اجابــت شــود، اّمــا او مــی بایســتی ســخنان عیســی را مــی پذیرفــت 
بــرای مــا نیــز  بــود. ایــن موضــوع  کــه دعــای او شــنیده شــده و برکــت اعطــا شــده 
یــا احســاس کنیــم کــه خــدا  ایــن کــه مــی بینیــم  مــی بایســتی درس عبــرت باشــد. 
بــاور  را  او  بایــد وعــده  مــا  باشــد.  مــا  ایمــان  نبایــد دلیــل  مــی شــنود،  مــا را  دعــای 
کنیــم. هنگامــی کــه بــه خــدا ایمــان بیاوریــم، او از همــه درخواســتهای مــا آگاه مــی 
شــود. و هنگامــی کــه از وی طلــب برکــت مــی کنیــم، بایــد ایمــان داشــته باشــیم کــه 
آن را دریافــت کــرده ایــم و بــه خاطــر دریافــت آن خــدا را شــکر کنیــم. ســپس مــی 
بایســتی بــه انجــام وظایــف خــود بپردازیــم. و اطمینــان داشــته باشــیم کــه خداونــد 
در وقــت نیــاز، بــرکات خویــش را بــه مــا اعطــا خواهــد کــرد. هنگامــی کــه ایــن کار را 
انجــام دهیــم، خواهیــم دانســت کــه دعــای مــا پاســخ داده شــده اســت. و خداونــد 
» برحســب غنــای جــالل خــود و قــدرت بــی نهایــت عظیــم خــود، بــی نهایــت فزونتــر 
از هــر آنچــه بخواهیــم یــا تصــور کنیــم، بــرای مــا عمــل خواهــد کــرد « )افسســیان بــاب 

3 آیــه 20 و 16؛ بــاب 1 آیــه 1۹(. 
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21
» بیت حسدا و 

شورای عالی یهود «
]این فصل بر اساس انجیل یوحنا باب 5 تدوین گردیده است[

در اورشــلیم، درکنــار » دروازه گوســفند « حوضــی وجــود دارد کــه در زبــان 
عبرانــی آن را بیــت حســدا مــی گوینــد و پنــج ایــوان دارد. درآنهــا گروهــی از علیــالن، 
همچــون کــوران، شــالن و مفلوجــان مــی خوابیدنــد، منتظرحرکــت آب بودنــد «.

در فصــول معینــی آب ایــن حــوض بــه حرکــت در مــی آمــد و بــاور عمومــی ایــن 
بــود کــه حرکــت آب نتیجــه قدرتــی خــارق العــاده بــوده و اینکــه اولیــن کســی کــه پــس 
از جنبــش آب وارد حــوض مــی شــد، ازهــر مرضــی کــه داشــت شــفا مــی یافــت. 
صدهــا انســان رنجدیــده بــه ایــن محــل مــی آمدنــد، اّمــا در هنــگام حرکــت آب تعــداد 
جمعیــت بــه ّحــدی بــود کــه بســیاری از مــردم بــا شــتاب بــه ســوی حــوض هجــوم بــرده 
و مــردان و زنــان وکــودکان ضعیــف تــر از خودشــان را زیــر دســت و پــا لــه مــی کردنــد. 
بــه حــوض نزدیــک شــوند و تعــدادی نیــز کــه موفــق مــی  عــده ای نمــی توانســتند 
شــدند تــا بــه حــوض نزدیــک شــوند، در لبــه حــوض جــان مــی ســپردند. در اطــراف 
حــوض، پناهــگاه هایــی ســاخته شــده بــود کــه از مریضــان در مقابــل گرمــای روز و 
ســرمای شــب محافظــت کنــد. در میــان مریضــان عــده ای بودنــد کــه شــب را در 
ایــن ایوانهــا بــه ســر بــرده و بــا انتظــاری بیهــوده، هــرروز بــه ســوی حــوض مــی خزیدنــد.
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عیســی، مجــدداً بــه اورشــلیم آمــده بــود و درحالــی کــه در روح و دعــا و تفکــر بــود 
به کنار حوض رسید. او ا فراد رنجدیده و مفلوک را دید که مترصد فرصتی بودند 
تــا در هنــگام حرکــت آب خــود را در حــوض انداختــه و شــفا یابنــد. عیســی اشــتیاق 
داشــت تــا قــدرت شــفا بخــش خــود را بــه کا ر بگیــرد وهمــه رنجدیــدگان را شــفا دهــد. 

اّمــا آنــروز، روز ســبت بــود و جمعیــت مــردم بــرای عبــادت بــه معبــد مــی رفتنــد.
او مــی دانســت کــه چنیــن عمــل شــفا بخشــی، تعصــب یهودیــان را برانگیختــه و 

موجــب مــی شــد تــا کار وی متوقــف شــود.
اّما منجی در میان علیالن، کســی را دید که بیشــتر از هر کســی رنج برده بود. 
واومــردی بــود کــه ســی وهشــت ســال زمیــن گیــر بــود. بیمــاری او تــا انــدازه زیــادی، 
حاصــل گنــاه خــودش بــود و بــه عنــوان مکافــات الهــی مکافــات الهــی تلقــی مــی شــد. 
او تنها و بی کس بود و فکر می کرد که درب رحمِت خدا به روی وی بسته شده 
اســت. و بدیــن ترتیــب ســالهای زیــادی را در پریشــانی و انــدوه ســپری کــرده بــود. 
در زمانــی کــه انتظــار مــی رفــت آب حــوض حرکــت خواهــد کــرد، آنانــی کــه دلشــان 
بــرای ناتوانــی وی مــی ســوخت، او را بــه ایــوان حمــل مــی کردنــد. اّمــا در لحظــه ای 
کــه آب حــوض حرکــت مــی کــرد، او کســی را نداشــت کــه وی را در داخــل حــوض 
قراردهــد. او بارهــا جنبــش آب را دیــده بــود، اّمــا هرگــز نتوانســته بــود بیشــتر از لبــه 
ی حــوض پیــش پیــش برود.کســانی کــه از او قــوی تــر بودنــد، جلوتــر از او خــود را 
بــه درون حــوض پرتــاب مــی کردنــد. ا و نمــی توانســت بــه نحــو مطلوبــی بــا جمعیــت 
خودخــواه کــه بــه جــان هــم افتــاده و بــرای داخــل شــدن بــه حــوض خــود را بــه آب و 
آتــش مــی زدنــد، رقابــت کنــد. کوشــش هــا ی مــداوم او بــرای رســیدن بــه هــدف و 

نگرانــی و ناکامــی مکــرر، رمقــی بــرای او نگذاشــته بــود.
مرد بیمار، در حالیکه بر روی بسـتر خویش دراز کشـیده و هر از گاهی سـر خود 
را بلنـد کـرده و بـه اسـتخر خیـره مـی شـد، چهـره ای مهربـان و دلسـوز بـه سـوی او خـم 
شده و گفت، » آیا می خواهی سالمت خود را بازیابی؟ « توجه او را به خود جلب 
کرده، امید به قلب او بازگشت و احساس کرد که به طریقی به او مدد خواهد شد. 
اّما دلگرمی او سریعاً از بین رفت. او به یادآورد که چگونه غالب اوقات سعی کرده 
بـود تـا خـود را بـه حـوض برسـاند و اکنـون امیـدی بـه زنـده مانـدن نداشـت تـا درآینـده و 
هنـگام حرکـت آب، وارد حـوض شـود. بنابرایـن بـا بـی حوصلگـی بـه عیسـی گفـت، 
» سرورم، کسی را ندارم که چون آب به حرکت می آید، مرا به درون حوض بَرَد و تا 

خود را به آنجا می رسـانم، دیگری پیش از من داخل شـده اسـت «.
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عیســی از مــرد علیــل نمــی خواهــد کــه ایمــان خویــش را بــه او بــه کار گیــرد. او 
بــه مــرد مــی گویــد، » برخیــز، بســتر خــود را برداشــته وروانــه شــو «. ایمــان مــرد، بطــور 
محــض بــه آن کالم متمســک گردیــد. تمامــی رشــته هــای اعصــاب و ماهیچــه هــای 
او حیاتــی تــازه یافتــه و ســالمتی بــه دســت و پــای مفلــوج او بــاز مــی گــردد. او بــدون 
هیــچ ســئوالی، از دســتور و اراده مســیح پیــروی مــی کنــد و تمامــی ماهیچــه هایــش بــه 

خواســت او پاســخ مــی دهنــد. او بــر پــا جهیــد و ســالمتی خــود را بــاز یافــت.
عیســی هیــچ گونــه تضمینــی از مســاعدت الهــی بــه او نــداده بــود. مــرد علیــل 
ممکن بود، تردید کرده وآخرین فرصت شفاء یافتن را از دست بدهد. اّما سخنان 
مســیح را بــاور کــرده و بــا تــوکل بــه آن قــدرت خویــش را بــاز یافــت. مــا نیــز بــه واســطه 
همیــن ایمــان مــی توانیــم شــفای روحانــی را دریافــت کنیــم. همــه مــا بــه واســطه گنــاه 
از حیــات خداونــد جــدا شــده ایــم و جانهــای مــا فلــج شــده اســت و درســت ماننــد 
مــرد مفلــوج کــه قــادر بــه را ه رفتــن نبــود، مــا نیــز نمــی توانیــم بــا قــوت و قــدرت خودمــان 
پاک و مقدس زندگی کنیم. بســیاری از افراد به ناتوانی خویش پی برده و درآرزوی 
برخــورداری از زندگــی روحانــی هســتند، کــه آنــان را بــا خداونــد هماهنــگ خواهــد 
کــرد. آنــان بــرا ی کســب کــردن آن بیهــوده تــالش مــی کننــد و بــا پریشــانی فریــاد مــی 
زننــد کــه، » آه کــه چــه شــخص نگــون بختــی هســتم ! کیســت کــه مــرا از ایــن پیکــر ِ 
مــرگ رهایــی بخشــد؟ « )رومیــان ٧ آیــه 2۴(. ایــن گونــه افــراد مایــوس و افســرده، مــی 
بایســتی ســر خــود را بلنــد کننــد. منجــی بــه ســوی کســی کــه بــا خــون وی خریــداری 
شــده اند، خم شــده و با مهربانی و دلســوزی توصیف ناپذیری می گوید، » آیا می 
خواهــی ســالمت خــود را بــاز یابــی؟ «. او از شــما دعــوت مــی کنــد کــه در ســالمتی 
بــه  بلکــه  کنیــد،  احســاس  را  کامــل  تــا ســالمتی  نمانیــد  منتظــر  برخیزیــد.  وآرامــش 
ســخنان او ایمــان داشــته باشــید کــه تحقــق خواهــد یافــت. اراده خــود را در اختیــار 
مسیح قرار دهید و بخواهید که او را خدمت کنید، با عمل کردن به کالم او قوت 
خواهید یافت. عادات بد و شریرانه و تسلیم شدن طوالنی مدت در مقابل امیال 
نفســانی، روح و جان آدمی را فلج کرده اســت، با این حال، مســیح قادر و آرزومند 
اســت کــه روح و جــان آدمــی را نجــات دهــد، ا و بــه جانهایــی کــه » درگنــاه مــرده انــد « 
حیات می بخشد، )افسسیان 2 آیه 1(. او کسی که دچار ضعف و مصیبت بوده 

و در اســارت گنــاه قــرار دارد را آزاد مــی کنــد.
حصیــر  و  پتــو  یــک  تنهــا  کــه  را  خــود  بســتر  و  شــده  خــم  یافتــه،  شــفا  علیــل 
بــه  بــا شــادی  بــود جمــع کــرد و هنگامــی کــه مجــدداً پشــت خــود را راســت کــرد 
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اطــراف نگریســت تــا شــفا دهنــده خــود را ببینــد، اّمــا عیســی در میــان جمعیــت 
ناپدیــد شــد. مــرد، نگــران بــود کــه اگــر بــار دیگــر منجــی را ببینــد، او را نشناســد. و 
همچنانکــه بــا قدمهایــی اســتوار و بــا شــکر گــزاری و شــادی بــه راه خــود مــی رفــت، 
عــده ای از فریســیان را دیــد و بیدرنــگ بــه ایشــان گفــت کــه شــفا یافتــه اســت. 
اّمــا هنگامــی کــه ماجــرای شــفا یافتــن خــود را بــرای ایشــان شــرح داد! درمقابــل بــی 

اعتنایــی ایشــان شــگفت زده شــد.
وی  از  و  کــرده  قطــع  را  یافتــه  شــفا  مــرد  ســخنان  عصبانیــت  بــا  فریســیان 
لحنــی  بــا  آنــان  کنــد.  مــی  َحمــل  را در روز ســبت  بســتر خــود  کــه چــرا  پرســیدند 
آمرانــه بــه او یــادآوری کردنــد کــه حمــل بــار در روز خــدا غیــر شــرعی و حــرام مــی 
ایــن  بــا  بــود.  یافتــه در حیــن شــادی، ســبت را فرامــوش کــرده  مــرد شــفا  باشــد. 
وجــود بــه خاطــر اطاعــت از دســتور کســی کــه از چنیــن قدرتــی خدایــی برخــوردار 
بــود، احســاس محکومیــت نمــی کــرد. او بــا شــجاعت پاســخ داد، » آن کــه مــرا 
شــفا داد بــه مــن گفــت، بســترت را برگیــر و را ه بــرو «. آنــان از او پرســیدند، آن 
کــه بــه تــو گفــت بســترت را برگیــری و راه بــروی، کــه بــود؟ اّمــا مــرد شــفا یافتــه نمــی 
دانســت او کیســت، زیــرا عیســی در میــان جمعیــت ناپدیــد شــده بــود. فریســیان 
بخوبــی مــی دانســتند کــه فقــط یــک نفــر اســت کــه مــی توانــد چنیــن معجــزه ای 
را انجــام دهــد، ا ّمــا مــی خواســتند بــه روشــنی اثبــات کننــد کــه آن فــرد عیســی 
اســت، تــا او را بــه اتهــام شکســتن ســبت محکــوم کننــد. بــه عقیــده آنــان، او نــه 
تنهــا در شــفا دادن مــرد علیــل شــریعت را زیــر پــا گذاشــته بــود، بلکــه بــا دســتور 

دادن بــه مــرد درمــورد حمــل بســترش، بــه مقدســات توهیــن کــرده بــود.
یهودیـان چنـان قوانیـن شـریعت را تحریـف کـرده بودنـد کـه بـه یـوغ اسـارت تبدیـل 
شـده بـود. مقـررات بـی معنـی آنـان در میـان سـایر اقـوام ضـرب المثـل شـده بـود و بـه 
ویـژه روز سـبت بـه هـر طریقـی بـا محدودیـت هـای بـی معنـی، احاطـه شـده بـود. ایـن 
روز برای آنان، روز شادی، روز مقدس خداوند و شایسته احترام نبود. فریسیان و 
ُحکام یهود، مقررات روز سبت را به باری سنگین و تحمل ناپذیر تبدیل کردند. یک 
فـرد یهـودی اجـازه نداشـت در روز سـبت آتـش روشـن کـرده و یـا حتـی شـمع روشـن 
کند.درنتیجه، مردم برای انجام کارهایشان که ا ز سوی حاکمان یهود ممنوع اعالم 
شـده بـود، بـه غیـر یهودیـان متکـی بودنـد. آنـان فکـر نمـی کردنـد کـه اگـر انجـام کار در 
روز سـبت گنـاه باشـد، آنانـی کـه بـرای انجـام کارهایشـان، دیگـران را اسـتخدام مـی 
کردنـد، بـه انـدازه کسـانی کـه برایشـان کار انجـام مـی دادنـد، گناهـکار شـمرده مـی 
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شـدند. آنـان فکـر مـی کردنـد کـه نجـات منحصـر بـه یهودیـان بـوده و وضعیـت سـایر 
اقـوام کـه تـا آن موقـع اسـفبار بـود، از ایـن بدتـر نخواهـد شـد. اّمـا خداونـد فرامینـی 
نـداده اسـت کـه امـکان اجـرای آن از سـوی همـگان وجـود نداشـته باشـد. احـکام 

خـدا، محدودیـت هـای غیـر منطقـی و خـود خواهانـه را مجـاز نمـی دانـد. 
عیســی بــا مــردی کــه شــفا یافتــه بــود در معبــد روبــرو شــد. او آمــده بــود تــا قربانــی 
گنــاه و هــم چنیــن قربانــی شــکرگزاری را تقدیــم کنــد، زیــرا رحمــت عظیــم خداونــد 
را دریافــت کــرده بــود. عیســی بــا دیــدن او در میــان عبــادت کننــدگان خــود را بــه او 
نشــان داد و طــی ســخنانی هشــدار دهنــده بــه وی گفــت، » حــال کــه ســالمت 
خــود را بــاز یافتــه ای، دیگــر گنــاه مکــن تــا بــه حــاِل بدتــر دچــار نشــوی «. مــرد شــفا 
یافتــه بــا دیــدن منجــی بســیار خوشــحال شــد. او بــی اطــالع از دشــمنی فریســیان 
نســبت بــه عیســی، بــه ایشــان گفــت : » آن کــه مــرا شــفا داد، عیســی اســت « 
و بــه همیــن ســبب بــود کــه یهودیــان بــه عیســی جفــا مــی رســاندند، زیــرا کــه ایــن 
کار را در روز ســبت کــرده بــود. عیســی بــه حضــور شــورای یهــود آورده شــد تــا بــه 
اتهــام خــود مبنــی بــر شکســتن روز ســبت پاســخ دهــد. اگــر یهودیــان در ایــن زمــان 
قومــی مســتقل مــی بودنــد، چنیــن اتهامــی، مشــکل ایشــان را بــرای کشــتن مســیح، 
بــرآورده مــی کــرد. اّمــا چــون تحــت ســلطه رومیــان بودنــد، نمــی توانســتند، ایــن کار 
را انجــام دهنــد. یهودیــان قــدرت نداشــتند کــه کســی را بــه مجــازات مــرگ محکــوم 
بــود، در دادگاه رومیــان هیــچ  بــر علیــه مســیح مطــرح شــده  کننــد و اتهاماتــی کــه 
گونــه اعتبــاری نداشــت. بنابرایــن یهودیــان تصمیــم گرفتنــد بــا ایــراد اتهامــات دیگــری 
نقشــه خویــش را عملــی ســازند. تمامــی تالشــهای ُحــکام یهــود بــرای خنثــی کــردن 
اعمــال مســیح، موجــب پیشــرفت مأموریــت وی شــده بــود، و حتّــی در اورشــلیم، 
نفــوذ او بــر روی مــردم از نفــوذ رهبــران یهــود بیشــتر بــود. تعــداد کثیــری از مــردم کــه 
بــه نطــق هــا و رجــز خوانــی هــای کاتبــان و معلمیــن یهــود عالقمنــد نبودنــد، جــذب 
تعالیــم مســیح شــده بودنــد. آنــان مــی توانســتند ســخنان مســیح را درک کننــد و 
ســخنانش موجــب دلگرمــی و تّســلی ایشــان مــی شــد. او از خداونــد نــه بــه عنــوان 
داوری انتقــام جــو، بلکــه بــه عنــوان پــدری مهربــان ســخن مــی گفــت و شــباهت 
بــه خــدا را کــه در خــودش منعکــس بــود، آشــکار مــی کــرد. ســخنان او بــرای دلهــای 
مجــروح همچــون مرهــم بــود. او بــا ســخنان و اعمــال محبــت آمیــز خویــش قــدرت 
ظالمانــه ســّنت هــای کهنــه و قوانیــن بشــری را در هــم مــی شکســت و محبــت خــدا 

را در تمامیــت خســتگی ناپذیــرش بــه مــردم آشــکار و معرفــی مــی کــرد.
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در یکــی از قدیمــی تریــن نبوتهــای عهــد عتیــق، دربــاره مســیح مکتــوب شــده 
کــه  همــه   تــا شــیلو  نخواهــد شــد  یهــودا دور  از  کــه، » عصــای  ســلطنت   اســت 
قومهــا او را اطاعــت  می کننــد، بیایــد « )پیدایــش ۴۹ آیــه10(. مــردم در اطــراف 
مســیح جمــع مــی شــدند و دلهــای مشــفق و همــدرد تــوده مــردم، درس محبــت 
مــی  کاهنــان،  ناپذیــر  انعطــاف  و  خشــک  تشــریفات  جــای  بــه  را  نیکــوکاری  و 
پذیرفــت. اگــر کاهنــان و معلمیــن یهــود مداخلــه نمــی کردنــد، تعالیــم او آنچنــان 
ایــن  اّمــا  بــود.  ندیــده  بــه خــود  کــه جهــان هرگــز  مــی شــد  را موجــب  اصالحاتــی 
رهبــران بــرای حفــظ قدرتشــان، تصمیــم گرفتنــد تــا نفــوذ عیســی را در میــان مــردم 
کــردن  محکــوم  و  یهــود  عالــی  شــورای  محکمــه  بــه  او  احضــار  شــکنند.  هــم  در 
بــود، زیــرا هنــوز هــم  بــرای اجــرای ایــن نقشــه، کمــک موثــری  آشــکارتعالیم وی، 
مــردم احتــرام فراوانــی بــرای رهبــران مذهبــی قایــل بودنــد. اگــر کســی، جــرأت مــی 
کــرد کــه مقــررات مربــوط بــه تعالیــم معلمیــن یهــودی را تقبیــح و محکــوم کنــد و یــا 
بــار ســنگین مســئولیتی را کــه آنــان بــر دوش مــردم گذاشــته بودنــد، کاهــش دهــد، 
نــه تنهــا بــه کفرگویــی بلکــه بــه خیانــت نیــز متهــم مــی شــد. و معلیمــن یهــود امیــدوار 
بودنــد کــه بــر ایــن اســاس، عیســی را در مظــان اتهــام قــرار دهنــد. آنــان، او را بــه 
عنــوان فــردی کــه در صــدد ســرنگون کــردن مذهــب رســمی بــود، معرفــی کردنــد و 
بدیــن ترتیــب بــا ایجــاد نفــاق و دو دســتگی میــان مــردم، راه را بــرای تســلط کامــل 

رومیــان همــوار کردنــد.
صــدد  در  فــراوان  اشــتیاق  و  شــور  بــا  یهــود  معلمیــن  کــه  را  هایــی  نقشــه  اّمــا 
انجامــش بودنــد، در شــورایی بــه جــز شــورای عالــی یهــود طــرح ریــزی شــده بــود. 
بعــد از اینکــه شــیطان در بیابــان، نتوانســت بــر عیســی پیــروز شــود، تمامــی نیروهــای 
خــود را متحــد کــرد تــا بــا رســالت مســیح ضدیــت ورزیــده و در صــورت امــکان مانــع 
از کار وی شــود. آنچــه را کــه شــیطان نمــی توانســت مســتقیماً و بــا تــالش فــردی 
انجــام دهــد، قصــد داشــت بــا برنامــه ریــزی دراز مــدت انجــام دهــد. او بــه محــض 
بــا  بیابــان، عقــب نشــینی کــرد، در نشســت  بــا مســیح در  اینکــه از مجادلــه خــود 
فرشــتگان همراهــش نقشــه هــای حســاب شــده ای را بــرای انحــراف اذهــان قــوم 
یهــود طــرح کــرد تــا آنــان نتواننــد منجــی خــود را بشناســند. او قصــد داشــت کــه از 
طریــق عوامــل انســانی خــود در جوامــع مذهبــی عمــل کــرده و دلهــای مــردم را بــا 
کینه و عداوت خویش نســبت به قهرمان حقیقت، لبریز ســازد. او می خواســت 
آنــان را وادار کنــد کــه مســیح را انکارکــرده و زندگــی را تــا حــد ممکــن بــه کام او تلــخ 
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ســازند و امیــدوار بــود کــه او را در مأموریتــش دلســرد کنــد. و رهبــران قــوم اســرائیل 
در دشــمنی بــا مســیح بــه ابــزار شــیطان تبدیــل شــدند.

عیســی آمــده بــود تــا » شــریعت را بــزرگ شــمرده وتکریــم نمایــد «. او نبایــد از 
اهمیــت آن مــی کاســت، بلکــه آن را تمجیــد مــی کــرد. کتــاب مقــدس مــی فرمایــد، 
» خداونــد قوانیــن  عالــی  خــود را بــه  قــوم  خویــش  عطــا فرمــود تــا ایشــان  آن  را محتــرم  
بدارند و توسط  آن  عدالت  او را به  مردم  جهان  نشان  دهند « )اشعیا ۴2: ۴ و 21(. 
او آمــده بــود تــا ســبت را از الزامــات طاقــت فرســای آن آزاد کنــد و بــه همیــن 
دلیــل ســبت را بــرای انجــام معجــزه شــفا بخــش در بیــت حســدا، برگزیــد. او مــی 
توانســت، مــرد علیــل را در یکــی از روزهــای هفتــه، غیــر از روز ســبت شــفا دهــد و 
یــا قــادر بــود کــه او را بــه ســادگی شــفا دهــد، بــدون اینکــه از وی بخواهــد بســترش 
را جمــع کــرده و بــه راه افتــد. اّمــا چنیــن کاری فرصــت مــورد انتظــار را در اختیــار 
مســیح قــرار نمــی داد. در هــر یــک از اعمــال زندگــی مســیح در ایــن جهــان، هــدف 
خردمندانــه ای نهفتــه بــود و هــر عملــی کــه انجــام داد حامــل تعلیــم بــا اهمیتــی بــود. 
مســیح از میــان مریضــان و علیالنــی کــه در کنــار حــوض بیــت حســدا بودنــد، بدتریــن 
مریــض را انتخــاب کــرد تــا قــدرت شــفا بخــش خــود را بــر روی او بــه کار گیــرد. او بــه 
مــرد شــفا یافتــه دســتور داد تــا بســتر خــود را جمــع کــرده و بــا حمــل آن از میــان شــهر، 
کار عظیمــی را کــه بــرای او انجــام شــده بــود، بــه دیگــران اعــالم کنــد. چنیــن اقدامــی 
مــی توانســت، ایــن ســئوال را کــه انجــام کار خیــر در روز ســبت شــرعی و مجــاز مــی 
باشــد مطــرح کنــد و راه را بــرای نکوهــش کــردن محدودیتهــای یهودیــان در ارتبــاط بــا 

روز خداونــد، همــوار کنــد وآداب و تشــریفات ایشــان را باطــل کنــد.
بــه ایشــان تبییــن نمــود کــه شــفا دادن بیمــار مطابــق و در هماهنگــی  عیســی 
بــا کار فرشــتگان خــدا بــود  بــا قوانیــن ســبت مــی باشــد. شــفای مریــض، مطابــق 
کــه پیوســته میــان زمیــن وآســمان صعــود و نــزول مــی کننــد تــا بــه بشــریت رنجدیــده 
خدمــت کننــد. عیســی بــه ایشــان گفــت، » پــدر مــن هنــوز کار مــی کنــد، مــن نیــز 
کار مــی کنــم «. همــه روزهــا متعلـّـق بــه خداســت تــا نقشــه هایــش را بــرای نــژاد بشــر 
انجــام دهــد. اگــر تفســیر یهودیــان از شــریعت صحیــح بــود، درآنصــورت خداونــد، 
کــه از ابتــدای بنیــاد عالــم همــه موجــودات را جــان بخشــیده وحمایــت کــرده بــود، 
در اشــتباه بــود. درآنصــورت او کــه کار خلقــت را نیکــو خوانــده و ســبت را بعنــوان 
اتمــام کار خلقــت گرامــی داشــته بــود، درکار خــود مکــث مــی کــرد و رواِل کار عــادی 
کهکشــان بــی انتهــا را متوقــف مــی کــرد. آیــا خداونــد مــی بایســتی مانــع از طلــوع 
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خورشــید در روز ســبت مــی شــد و از تابــش گــرم و مطبــوع آن در گــرم کــردن زمیــن 
و تقویــت گیاهــان جلوگیــری مــی کــرد؟ درآنصــورت آیــا چرخــه گیتــی بواســطه آن روز 
مقــدس بایــد از کار بایســتد؟ آیــا خداونــد مــی بایســتی بــه نهرهــای آب فرمــان مــی داد 
کــه آبیــاری کــردن کشــتزارها و جنــگل هــا را متوقــف کننــد، و یــا بــه امــواج دریــا فرمــان 
مــی داد کــه جــزر و َمــد ُمداومشــان را متوقــف کننــد؟ آیــا گنــدم و ذرت نمــی روییدنــد، 
وخوشــه های رســیده، شــکوفه های ارغوانی را به تأخیر می انداختند؟ آیا درختان 

وگلهــا، نمــی بایســتی در روز ســبت جوانــه زده و شــکوفه مــی زدنــد؟
در ایــن صــورت، انســان از میــوه هــای زمیــن و موهبتــی کــه زندگــی را خوشــایند 
مــی کــرد، محــروم مــی شــد. طبیعــت مــی بایســتی ســیر تغییــر ناپذیــر خــود را ادامــه 
دهــد. خداونــد نمــی توانــد بــرای یــک لحظــه از انجــام کار امتنــاع ورزد وگرنــه انســان 
محــو و نابــود خواهــد شــد. هــم چنیــن انســان نیــز وظایفــی دارد کــه در ایــن روز مــی 
انجــام شــود،  بایســتی  انجــام دهــد. احتیاجــات ضرورتهــای زندگــی مــی  بایســتی 
بــرآورده  بایــد  نیازمنــدان  احتیاجــات  و  شــود  مراقبــت  بایســتی  مــی  مریضــان  از 
شــود. کســی کــه ا ز کمــک رســاندن بــه رنجدیــد گان در روز ســبت امتنــاع ورزد، 
بــی گنــاه شــمرده خواهــد شــد. روز اســتراحت خداونــد بــرای انســان خلــق شــده 
اســت و اعمــال رحیمانــه بــا هــدف آن مطابقــت کامــل دارد. خداونــد میــل نــدارد 
کــه مخلوقاتــش بــه واســطه روز ســبت یــا هــر روز دیگــری، بــرای حتّــی ســاعتی رنــج 

و درد را تحمــل کننــد.
ایــن  از  اســت.  دیگــر  روزهــای  از  بیشــتر  ســبت  روز  در  از خداونــد  حاجتهــا 
رو قــوم او کار خــود را رهــا کــرده و وقــت خــود را صــرف عبــادت و پرســتش مــی 
کننــد. آنــان لطــف و مرحمــت خــدا را در روز ســبت بیشــتر از هــر روز دیگــری طلــب 
مــی کننــد و در ایــن روز حضــور ویــژه خــدا و پســندیده تریــن بــرکات او را آرزو مــی 
کننــد. خداونــد بــرای بــرآورده کــردن خواســته هــای قومــش، منتظــر نمــی مانــد تــا روز 
ســبت ســپری شــود. زیــرا کار آســمان هرگــز متوقــف نمــی شــود و انســان نیــز هرگــز 
نبایــد از انجــام اعمــال نیکــو دســت بــردارد. ســبت نبایــد بــه فعالیــت هــای بیهــوده 
اختصــاص داده شــود. شــریعت، فعالیــت هــای دنیــوی را در روز مقــدس خداونــد 
امــرار معــاش مــی بایســتی متوقــف شــود و  بــرای  تــالش  قدغــن مــی کنــد. کار و 
هرگونــه کار تفریحــی یــا ســودآور در ایــن روز غیــر مجــاز مــی باشــد و همانطــوری کــه 
خداونــد کار آفرینــش را متوقــف کــرده و در روز ســبت آرامــی گرفــت، بــه همــان 
گونــه انســان مــی بایســتی کارهــای روزانــه را رهــا کــرده و ســاعات مقــدس ســبت 
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را صــرف اســتراحت، عبــادت و پرســتش کنــد. کار مســیح در شــفا دادن مریــض، 
کامــالً موافــق بــا شــریعت بــوده و بــا عــث تکریــم و تمجیــد روز ســبت بــود.

عیســی ادعــای حقــی برابــر بــا خــدا بــرای کار مقــدس برابــر داشــت و شــخصیتی 
مشــابه کــه پــدر آســمانی مشــغول بــه آن بــود. ولــی فریســیان همچنــان خشــمگین تــر 
شــدند. بــر اســاس فهــم و درک خویــش، او نــه تنهــا احــکام را نقــض کــرده بــود بلکــه 
یــا خوانــدن خــدا بعنــوان » پــدر خــود «، اذعــان کــرده بــود کــه خــود را بــا خــدا برابــر 

مــی دانــد، )یوحنــا 5 آیــه 1٨(.
تمامــی قــوم یهــود، خــدا را پــدر خــود مــی خوانــد، بنابرایــن چنانچــه مســیح همــان 
ارتبــاط را بــا خــدا بــرای خــود محــرز و محــق دانســته اســت، آنــان نمــی بایســتی آنقــدر 
خشــمگین و عصبانــی مــی شــدند. اّمــا آنــان او را بــه کفرگویــی متهــم کردنــد و نشــان 

دادنــد کــه او را در ایــن مدعــا در باالتریــن حــس شــناخته انــد.
بــه  بــرای قبــول حقایقــی کــه مســیح  ایــن دشــمنان مســیح هیچگونــه دلیلــی را 
ایشــان اعــالم کــرده بــود، نمــی پذیرفتنــد. آنــان صرفــاً بــه آداب و رســوم خــود اســتناد 
مــی کردنــد کــه در مقایســه بــا مباحثــی کــه مســیح از کالم خداونــد و ســیر توقــف 
ناپذیــر طبیعــت اســتخراج کــرده بــود، ضعیــف و بــی محتــوا بــه نظــر مــی رســید. اگــر 
معلمیــن و حاکمــان یهــود اشــتیاقی بــه دریافــت حقیقــت احســاس مــی کردنــد، مــی 
بایســتی از شــنیدن حقایقــی کــه مســیح بــر زبــان آورده بــود، متقاعــد مــی شــدند. 
اّمــا، حقایقــی را کــه مســیح در ارتبــاط بــا روز ســبت اعــالم کــرده بــود، نادیــده گرفتنــد 
و درصــدد برآمدنــد تــا مــردم را برعلیــه او تحریــک کننــد زیــرا خــود را بــا خــدا برابــر مــی 
دانســت، خشــم حاکمــان حــد و مــرزی نمــی شــناخت. اگــر کاهنــان و فریســیان از 
مــردم نمــی ترســیدند، عیســی را درهمــان مــکان بــه قتــل مــی رســاندند. اّمــا حمایــت 
عمومــی از عیســی شــدید بــود. بســیاری از مــردم عیســی را دوســت داشــتند زیــرا 
مریضانشــان را شــفا و رنجدیدگان را تســلی می داد. آنان شــفا دادن مرد علیل در 
کنــار حــوض بیــت حســدا را تاییــد و تصدیــق کــرده بودنــد. بنابرایــن رهبــران مذهبــی 

اســراییل مجبــور بودنــد کــه خشمشــان را کنتــرل کننــد.
مســیح اتهــام کفرگویــی را نپذیرفــت. او گفــت، » اقتــدار مــن بــرای انجــام کاری 
کــه بــه واســطه آن مــرا متهــم مــی کنیــد، نشــان مــی دهــد کــه پســر خــدا هســتم و در 
ســیرت، اراده و هــدف، بــا او یکــی هســتم. درتمــام اعمــال خلقــت و مشــیّت او، بــا 
خــدا همــکاری کــرده ام. » پســر از خــود کاری نمــی توانــد کــرد مگــر کارهایــی کــه مــی 

بینــد پــدرش انجــام مــی دهــد «.
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فریســیان وکاهنان پســر خدا را به خاطر کاری که برای انجام آن به این جهان 
فرســتاده شــده بود، ســرزنش می کردند. آنان به واســطه گناهانشــان، خودشــان را 
از خــدا جــدا کــرده بودنــد و بــا غــرور وتّکبــر، مســتقل از خداونــد عمــل مــی کردنــد. 
آنــان خــود را بــه انــدازه کافــی حکیــم مــی دانســتند و فکــر مــی کردنــد کــه هیــچ نیــازی 
بــه حکمــت خداونــد بــرای هدایــت اعمالشــان، ندارنــد. اّمــا پســر خــدا تســلیم اراده 
پدر و متکی به قدرت او بود. مســیح، آنچنان از خویشــتن تهی گشــته بود که برای 
خــودش هیــچ نقشــه ای نداشــت. او نقشــه خــدا را بــرای خــود پذیرفتــه بــود و پــدر 

نیــز هــر روز نقشــه هایــش را بــرای وی آشــکار مــی کــرد.
بــرای ســکونت خــدا بــود،  هنگامــی کــه موســی در ُشــرُف ســاختن خیمــه ای 
بــه او دســتور داده شــده بــود کــه همــه چیــز را موافــق بــا نقشــه ای کــه در کــوه بــه 
او نشــان داده شــده بــود، بســازد. موســی بــرای انجــام کار خداونــد غیــور بــود. و بــا 
اســتعدادترین و ماهرتریــن افــراد در خدمــت او بودنــد. بــا ایــن حــال موســی نبایــد 
یــک زنــگ، منگولــه، حاشــیه، پــرده و یــا ظرفــی از خیمــه را مــی ســاخت، مگــر موافــق 
نقشــه ای کــه بــه او نشــان داده شــده بــود. خداونــد او را بــه داخــل کــوه فــرا خوانــده 
و چیزهــای آســمانی را بــه او نشــان داده بــود. خداونــد او را بــا جــالل خــود پوشــانده 
بــود تــا بتوانــد نقشــه را ببینــد و موافــق آن همــه چیــز را بســازد. خداونــد بــه همــان 
ایشــان ســاکن شــود،  بــود در میــان  کــه مشــتاق  قــوم اســراییل، قومــی  بــه  ترتیــب 
کــه  زمانــی  کــوه ســینا،  در  نقشــه،  بــود.  داده  نشــان  را  از ذات خویــش  تصویــری 
احــکام بــه ایشــان داده شــد، نشــان داده شــده بــود، هنگامــی کــه خداونــد از مقابــل 
موســی عبــور کــرده، ندایــی آمــد کــه مــی گفــت ایــن اســت » خداونــد، خــدای رحیــم 
و رئــوف و دیــر خشــم و کثیراالحســان و وفــا، نگاهدارنــده رحمــت بــرای هــزاران، 

وآمرزنــده خطــا وعصیــان وگنــاه « )خــروج بــاب 3۴ آیــات 6 و ٧(.
قــوم اســراییل بــه راه هــای خــود رفتــه بــود. آنــان موافــق الگــوی خداونــد بنــا نکــرده 
بــود، همــه جزئیــات  بــرای مســکن خداونــد  اّمــا مســیح کــه معبــد راســتین  بودنــد، 
زندگــی خویــش را در ایــن دنیــا بــر اســاس نقشــه مطلــوب خداونــد، قالــب ریــزی 
تــو ای خــدای مــن رغبــت مــی دارم  کــرده بــود. او گفــت، » در بجــا آوردن اراده 
و شــریعت تــو در انــدرون دل مــن اســت « )مزامیــر ۴0 آیــه ٨(. بــه همیــن ترتیــب 
رفتــار و شــخصیت مــا مــی بایســتی بنــا شــود » تــا در روح مســکن خــدا شــویم « 
)افسســیان 2 آیــه 22(. و مــا نیــز بایــد همــه چیــز را » براســاس نمونــه ای کــه بــه 
مانشــان داده اســت بســازیم « زیــرا کــه بــرای همیــن خوانــده شــده ایــد، » چونکــه 
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مســیح نیــز بــرای مــا عــذاب کشــید و شــما را نمونــه ای گذاشــت تــا در اثــر قدمهــای 
وی رفتــار نماییــد « )عبرانیــان ٨ آیــه 5؛ اول پطــرس 2 آیــه 21(.

کالم مســیح بــه مــا مــی آمــوزد کــه خــود را از پــدر آســمانی جــدا ناپذیــر بدانیــم و 
در هــر موقعیتــی کــه باشــیم، بــه خداونــد تــوکل کنیــم، خدایــی کــه سرنوشــت همــه 
مــا در دســتهای اوســت. او وظایفمــان را مقــرر نمــوده اســت و بــه مــا بــرای انجــام 
آن توانایــی و اســتعداد اعطــا کــرده اســت. تــا زمانیکــه تســلیم اراده او باشــیم، و بــه 
قــدرت و حکمــت او تــوکل کنیــم، در مســیری درســت هدایــت خواهیــم شــد تــا 
وظیفــه مقــرر شــده در نقشــه عظیــم خــدا را بــه انجــام برســانیم. امــا اگــر کســی بــه 
حکمت و قدرت خود تکیه واعتماد کند، خود را از خدا جدا می کند. و به جای 
اینکــه در اتحــاد بــا مســیح عمــل کنــد، نقشــه دشــمن خــدا و انســان را بــه انجــام مــی 
رســاند. مســیح ادامــه داد، » زیــرا هرچــه پــدر مــی کنــد، پســر نیــز مــی کنــد. زیــرا پــدر، 
پســر را دوســت مــی دارد و هرآنچــه مــی کنــد بــه او مــی نمایانــد وکارهــای بزرگتــر از 
ایــن نیــز بــه او خواهــد نمایانــد تــا بــه شــگفت آییــد. زیــرا همــان گونــه کــه پــدر، مــردگان 
را برمــی خیزانــد و بــه آنهــا حیــات مــی بخشــد، پســر نیــز بــه هرکــه بخواهــد، حیــات 
مــی بخشــد «. صدوقیــان معتقــد بودنــد کــه رســتاخیز مــردگان وجــود نــدارد، اّمــا 
عیســی بــه ایشــان مــی گویــد کــه یکــی از بزرگتریــن اعمــال پــدرش رســتاخیز مــردگان 
مــی باشــد و اینکــه خــود او قــدرت دارد کــه همــان کار را بکنــد، » آمیــن، آمیــن، بــه 
شــما مــی گویــم، زمانــی فــرا مــی رســد، بلکــه هــم اکنــون اســت، کــه مــردگان صــدای 
بــه گــوش گیرنــد، زنــده خواهنــد شــد «.  پســر خــدا را مــی شــنوند و کســانی کــه 
فریســیان بــه رســتاخیز مــردگان اعتقــاد داشــتند و مســیح بــه ایشــان گفــت کــه حتّــی 
اکنــون، قدرتــی کــه بــه مــردگان حیــات مــی بخشــد در میــان ایشــان اســت وآنهــا مــی 
بایســتی ظهــور آن را نظــاره مــی کردنــد. و همیــن قــدرت قیــام اســت کــه جــان را 
حیــات مــی بخشــد، جانــی کــه » بــه ســبب نافرمانیهــا وگناهــان خــود مــرده اســت « 
)افسســیان 2 آیــه 1(. روح حیــات در مســیح عیســی، » و قــدرت رســتاخیز او « 
بشــر را » از قانون گناه و مرگ آزاد کرد «، )فیلیپیان 3 آیه 10؛ رومیان ٨ آیه 2(. 
تســلط شــریر درهــم شکســته مــی شــود و فــرد بــه واســطه ایمــان، از گنــاه دوری مــی 
ورزد. کســی کــه قلــب خــود را بــر روی روح مســیح بگشــاید، در همــان قدرتــی کــه 

جســم او را از گــور بــر مــی خیزانــد، ســهیم خواهــد شــد.
آن ناصــرِی فروتــن، بــر اصالــت و فرهمنــدی واقعــی خویــش تاکیــد مــی ورزد. 
او فراتــر از بشــریت قــرار گرفتــه و پــرده گنــاه و شــرم را کنــار زده و خــود را بــه عنــوان 
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فخــر فرشــتگان، پســر خــدا و برابــر بــا خالــق جهــان معرفــی مــی کنــد. شــنوندگانش، 
مســحور کالم وی مــی شــوند زیــرا هیــچ انســانی هرگــز ماننــد او ســخن نگفتــه، و ایــن 
چنیــن بــا شــکوه و جاللــی شــاهانه رفتــار نکــرده بــود. ســخنان صریــح و روشــن او، 
رســالت و وظایــف وی را در ایــن جهــان بــه طــور کامــل اعــالم مــی کــرد، » و پــدر 
برکســی داوری نمــی کنــد، بلکــه تمــام کار داوری را بــه پســر ســپرده اســت. تــا همــه 
پســر را ُحرمــت گذارنــد، همــان گونــه کــه پــدر را ُحرمــت مــی نهنــد. زیــرا کســی کــه 
پســر را ُحرمــت نمــی گــذارد، بــه پــدری کــه اورا فرســتاده اســت نیــز ُحرمــت ننهــاده 
نیــز عطــا کــرده  بــه پســر  پــدر در خــود حیــات دارد،  اســت.... زیــرا همانگونــه کــه 
اســت کــه در خــود حیــات داشــته باشــد، و بــه او ایــن اقتــدار را بخشــیده کــه داوری 

نیــز بکنــد. زیــرا پســر انســان اســت «.
تــا  بودنــد  کــرده  معرفــی  داور  عنــوان  بــه  را  خودشــان  یهــود  حــکام  و  کاهنــان 
اعمــال مســیح را محکــوم کننــد، اّمــا او خــود را بــه عنــوان دادرس ایشــان و داور 
تمــام جهــان معرفــی کــرد. جهــان بــه مســیح ســپرده شــده اســت و تمامــی برکاتــی را 
کــه خداونــد بــه انســان ســقوط کــرده در گنــاه اعطــا مــی کنــد، بــه واســطه اوســت. او 
قبــل و بعــد از حلــول و تجّســم منجــی جهــان بــود. بــه ُمجــرّد پیدایــش گنــاه، منجــی 
نیــز بــرای نجــات تعییــن شــد. او بــه همــگان نــور حقیقــت نــورو حیــات اعطــا کــرده 
اســت، و هــر کــس را موافــق حقیقــت اعطــا شــده، داوری خواهــد کــرد. کســی 
کــه حقیقــت را دریافــت کــرده باشــد و بــا دعــا و مراقبــت از گنــاه دوری نمــوده و 
بــه ســوی قدوســیّت گام برداشــته باشــد، بــا منجــی کــه دادرس و داور مــی باشــد، 
یکــی خواهــد بــود. از ابتــدای مجادلــه بــزرگ در آســمان، شــیطان در صــدد بــود تــا 
بــه وســیله خدعــه و فریــب بــه اهــداف خــود جامــه عمــل بپوشــاند و مســیح تــالش 
بــا افشــاء کــردن اهــداف او، قــدرت شــیطان را درهــم بکوبــد. و ایــن  تــا  مــی کــرد 
اوســت کــه بــا فریــب شــیطان در طــول تمامــی قــرون و اعصــار مجادلــه کــرده اســت 

تــا اســیران گنــاه را آزاد ســازد. و اوســت کــه همــگان را داوری خواهــد کــرد.
و » خــدا بــه او ایــن اقتــدار را بخشــیده کــه داوری نیــز بکنــد، زیــرا پســر انســان 
و  آن چشــید  آخریــن ذره  تــا  را  انســانی  رنــج و وسوســه  او طعــم  زیــرا،  اســت «. 
لغزشــها و گناهــان انســان را درک مــی کنــد و چونکــه بــه خاطــر مــا بــا پیــروزی در 
مقابــل وسوســه هــای شــیطان ایســتادگی کــرد، بــا عدالــت و انصــاف و مهربانــی 
بــا کســانی کــه خــون او بــه خاطــر نجاتشــان ریختــه شــد، برخــورد خواهــد کــرد و بــه 

همیــن دلیــل، پســر انســان بــرای اجــرای داوری تعییــن شــده اســت.
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بــا ایــن وجــود، رســالت مســیح بــرای داوری و محکــوم کــردن نبــود، بلکــه بــرای 
نجــات و رســتگاری بــود. » زیــرا خــدا پســر خویــش را بــه جهــان نفرســتاد تــا جهانیــان را 
محکــوم کنــد، بلکــه فرســتاد تــا بــه واســطه ی او نجــات یابنــد « )یوحنــا 3 آیــه 1٧(؛ و 
عیســی در حضــور شــورای یهــود اظهــار داشــت، » آمیــن، بــه شــما مــی گویــم، زمانــی 
فــرا مــی رســد، بلکــه هــم اکنــون اســت، کــه مــردگان صــدای پســر خــدا را مــی شــنوند 

وکســانی کــه بــه گــوش گیرنــد، زنــده خواهنــد شــد « )یوحنــا 5 آیــه 2۴(.
مســیح بــه شــنوندگان خویــش مــی فرمایــد کــه متحیــر نشــوند، چــرا کــه چشــمان 
ایشــان را هــر چــه بیشــتر و وســیع تــر بــه روی اســرار آینــده مــی گشــاید. او گفــت، 
» زمانــی فــرا مــی رســد « کــه » همــه آنــان کــه در قبــر خوابیــده انــد، صــدای او را 
خواهنــد شــنید و بیــرون خواهندآمــد، آنــان کــه نیکــی کــرده باشــند، بــرای قیامتــی کــه 
حیــات مــی انجامــد وآنــان کــه بــدی کــرده باشــند، بــرای قیامتــی کــه مکافــات در پــی 

دارد « )یوحنــا 5 آیــات 2٨ و 2۹(.
ضمانــت بــرای حیــات آینــده، چیــزی بــود کــه قــوم اســراییل مدتهــا در انتظــار 
کــه  نــوری  تنهــا  کنــد.  بــا ظهــور مســیح دریافــت  را  آن  کــه  آرزو داشــت  و  بــود  آن 
مــی توانســت تاریکــی قبــر را روشــن کنــد، برآنــان مــی تابیــد، اّمــا انســاِن سرســخت 
وخودســر، کــور مــی باشــد. مســیح احادیــث و رســوم معلمیــن یهــود را نقــض کــرده 
بــود و اقتــدار ایشــان را نادیــده گرفتــه بــود، وآنــان نمــی خواســتند ایمــان بیاورنــد.

زمــان، مــکان، موقعیــت و شــدت شــور و اشــتیاق حاکــم بــر جمعیــت، بــا هــم 
آمیختــه و ســخنان مســیح را در حضــور شــورای یهــود تاثیــر گذارتــر کــرده بــود. عالیرتبــه 
ترین مقامات مذهبی قوم در صدد کشتن کسی بودند که خود را احیاء کنند قوم 
اســراییل اعــالم کــرده بــود. مالــک ســبت ]بــرای پاســخگوئی[ شــورای یهــود احضــار 
شــده بــود تــا بــه اتهــام شکســتن قوانیــن ســبت پاســخ گویــد. و هنگامــی کــه مســیح 
بــدون تــرس، رســالت خویــش را اعــالم کــرد، اعضــای شــورا بــا خشــم و نگرانــی بــه او 
نگریســتند، اّمــا ســخنان او قاطــع و تردیــد ناپذیــر بــود. آنــان نتوانســتند او را محکــوم 
کننــد. او صالحیــت فریســیان وکاهنــان، بــرای بــاز جویــی و دخالــت در اعمــال خــود، 
را رد کــرد. زیــرا چنیــن اقتــداری بــه ایشــان تفویــض نشــده بــود و ادعاهایشــان بــر پایــه 

غــرور و خودپســندی قــرار داشــت. بنابرایــن مســیح اتهامــات ایشــان را نپذیرفــت.
عیســی بــه جــای اینکــه از فریســیان بــه خاطــر شــکایت از عملــی کــه انجــام داده 
بــود، عذرخواهــی کنــد و یــا هــدف خــود از انجــام آن را برایشــان توضیــح دهــد، آنــان 
را مــورد نکوهــش قــرارداده بــود و بدیــن ترتیــب، متهــم بــه متهــم کننــده تبدیــل شــده 
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بــود. او، کاهنــان و فریســیان را بــه خاطــر ســنگدلی و بــی اطالعــی از کتــب مقدســه 
مــورد ســرزنش قــرارداد و تصریــح کــرد کــه کالم خــدا را انــکار کــرده انــد، درســت بــه 
همــان طریقــی کــه فرســتاده او را انــکار کــرده بودنــد. » شــما کتــب مّقــدس را بــه 
دقــت بررســی مــی کنیــد، زیــرا مــی پنداریــد بــه واســطه آن حیــات جاویــدان داریــد، 

حــال آنکــه همیــن کتابهــا برمــن شــهادت مــی دهنــد « )یوحنــا 5 آیــه 3۹(.
تمامــی اوراق کتــاب عهــد عتیــق، اعــم از کتــب تاریخــی، یــا قوائــد اخالقــی، 
نهــاد  بــه  کــه  آنجــا  از  خداســت.  یگانــه  پســر  جــالل  کننــده  درخشــان  نبوتــی،  یــا 
]و  نبــوت  از  ای  فشــرده  یهودیــت،  سیســتم  کل  بــود،  مربــوط  الهــی  بنیــان[  ]و 
بــود. » و پیامبــران جملگــی، دربــاره او شــهادت مــی  بــاره انجیــل  پیشــگوئی[ در 
دهنــد « )اعمــال 10 آیــه ۴3(. از زمــان داده شــدن وعــده بــه آدم، و در سرتاســر 
بــه  را  منجــی  پــای  رّد  آســمان  پرجــالل  نــور  عتیــق،  عهــد  انبیــاء  و  مشــایخ  دوران 
روشــنی آشــکارکرده بــود. پیشــگویان ظهــور ســتاره در بیــت للحــم وآمــدن شــیلوه 
را پیشــگویی کــرده بودنــد و در هــر مراســم قربانــی، مــرگ مســیح نشــان داده مــی 
شــد. و در هــر ابــر پدیــدار شــده از هدایــای ســوختنی، عدالــت او صعــود مــی 
کــرد. و بــا هرصــدای شــیپوری، نــام او بــه صــدا در مــی آیــد. و در شــکوه اســرار 

آمیــز قــدس اال قــداس، جــالل او ســاکن بــود.
یهودیان کتب مّقدســه را در اختیار خود داشــتند و گمان می کردند که صرفاً 
بــا شــناخت ظاهــری از کالم حیــات جــاودان را دریافــت کــرده انــد. اّمــا عیســی بــه 
آنــان گفــت، » کالم خــدا در شــما ســاکن نیســت «، زیــرا آنــان بــا انــکار مســیح در 
کالم خــدا، شــخصاً خــود خــدا را انــکار کــرده بودنــد. او بــه ایشــان گفــت، » نمــی 

خواهیــد نــزد مــن آییــد تــا حیــات یابیــد «.
رهبــران یهــود، تعالیــم انبیــاء را در ارتبــاط بــا پادشــاهی مســیح مطالعــه کــرده 
بودنــد، اّمــا ایــن کار را بــا اشــتیاقی خالصانــه بــرای شــناخت حقیقــت انجــام نــداده 
بودنــد. بلکــه بــا هــدف یافتــن دالیلــی بــرای صحــه گذاشــتن برآرزوهــای جــاه طلبانــه 
خویــش ایــن تعالیــم را مطالعــه کــرده بودنــد. و هنگامــی کــه مســیح بــه نوعــی مغایــر بــا 
توقعــات ایشــان ظهــور کــرد، او را نپذیرفتنــد و بــرای توجیــه رفتــار خــود، کوشــیدند 
تــا او را بــه عنــوان فــردی فریبــکار بــه مــردم معرفــی کننــد. وقتــی کــه یــک مرتبــه در 
ایــن مســیر قــدم گذاشــتند، بــرای شــیطان فرصــت مناســبی فراهــم آمــد تــا ایشــان را 
در مخالفــت بــا مســیح تقویــت کنــد. و ســخنانی کــه مــی بایســتی بــه عنــوان دالیــل 

الوهیــت وی پذیرفتــه مــی شــد، بــر علیــه وی تفســیر و تعبیــر شــد.
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بدین ترتیب، حقیقت کالم خدا را به دروغ تبدیل کرده و هرچه منجی صریحتر 
با ایشان سخن می گفت، در مخالفت با نور حقیقت، مصمم تر می شدند.

عیسی گفت، » جالل را از مردم نمی پذیرم «. تحت تاثیر قراردادن شورای 
یهــود و کســب تاییــد از ســوی ایشــان، مــورد نظــر مســیح نبــود. زیــرا تاییــد ایشــان 
هیچگونــه افتخــاری را نصیــب وی نمــی کــرد چونکــه از حرمــت و اقتــدار آســمانی 
فرشــتگان  بــود،  مــی  اقتــداری  و  احتــرام  چنیــن  خواســتار  او  اگــر  بــود.  برخــوردار 
آســمان آمــده و او را تعظیــم و تکریــم مــی کردنــد و پــدر نیــز بــار دیگــر الوهیــت وی را 
مــورد تاییــد قرارمــی داد. اّمــا عیســی بــه خاطــر خــود ایشــان، و بــه خاطــر قومــی کــه 
ایشــان رهبرانش بودند، از آنان می خواســت که ذات الهی وی را تشــخیص داده 

و برکاتــی را کــه آمــده بــود بــه ایشــان بدهــد، دریافــت کننــد.
» من به نام پدر خودآمدم، ولی شما مرا نمی پذیرید، اّما اگر دیگری به نام خود 
آید، او را خواهید پذیرفت «. عیسی با اقتدار پدرآمده بود، و صورت خدای نادیده 
بــود، او آمــده بــود تــا کالم خــدا را بــه انجــام رســاند و در صــدد جــالل نــام او بــود، بــا ایــن 
حــال از ســوی رهبــران اســراییل پذیرفتــه نشــد، اّمــا اگــر دیگــری بــه نــام خــود مــی آمــد و 
در صــدد جــالل نــام خــود بــود، آنــان او را مــی پذیرفتنــد. چــرا؟ بــرای اینکــه، اگرکســی در 
پــی جــالل خــود باشــد، در صــدد خواهــد بــود تــا در پــی جــالل خــود باشــد و در مقابــل 
دیگران خویشتن را رفعت بخشد. یهودیان چنین خواسته ای را اجابت می کردند.

بــا تملــق گویــی و  آنــان معلمیــن کــذاب را مــی پذیرفتنــد، زیــرا چنیــن کســی   
تاییــد نظــرات و ســنت هــای غلــط ایشــان، میتوانســت مــورد قبــول و اجابــت آنــان 
واقــع شــود. اّمــا تعلیــم مســیح کــه از خودگذشــتگی و فــداکاری را امــری مقــدس و 
ضــروری مــی دانســت بــا عقایــد آنــان مطابقــت نداشــت و بــه همیــن دلیــل، آن را 
نمــی پذیرفتند.آنــان بــا خداونــد آشــنا نبودنــد و صــدای خــدا کــه از طریــق مســیح بــا 

ایشــان ســخن مــی گفــت، صدایــی نــا آشــنا بــود.
آیــا چنیــن چیــزی، امــروز و در روزگار مــا تکــرار نمــی شــود؟ آیــا نیســتند، عــده 
بســیاری، حتــی در میــان رهبــران مذهبــی کــه قلــب هــای خویــش را بــه روی روح 
القــدس خداونــد مســدود نمــوده و تشــخیص صــدای خداونــد را بــرای خودشــان بــه 
امــری غیرممکــن تبدیــل کــرده انــد؟ آیــا آنــان کالم خــدا را انــکار نمــی کننــد تــا ســنت 

هــای خــود را حفــظ کننــد؟
عیسی گفت، » اگر موسی را تصدیق می کردید، مرا نیز تصدیق می کردید، 
چرا که او در باره من نوشــته اســت. اّما اگر نوشــته های او را باور ندارید، چگونه 
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ســخنان مــرا خواهیــد پذیرفــت؟ «. مســیح بــود کــه از طریــق موســی بــا اســراییل 
ســخن گفتــه بــود. اگــر آنــان صــدای خــدا را کــه از طریــق رهبــر بزرگشــان ســخن گفتــه 
بــود، شــنیده بودنــد، مــی بایســت آن را در تعالیــم مســیح مــی شــناختند. اگــر آنــان 
موســی را تصدیــق مــی کردنــد، مــی بایســتی مســیح را نیــز تصدیــق مــی کردنــد چــرا 

کــه موســی در بــاره او نوشــته بــود.
عیســی مــی دانســت کــه کاهنــان وحــکام یهــود در صــدد قتــل وی مــی باشــند 
بــا ایــن حــال در بــاره یکــی بــودن خــود بــا خــدا و ارتباطــش بــا جهــان بــا ایشــان ســخن 
گفــت. آنــان پــی بردنــد کــه مخالفتشــان بــا مســیح بــی دلیــل اســت بــا ایــن وجــود 
آتــش نفــرت کُشــنده ایشــان خامــوش نمــی شــد. آنــان بــا مشــاهده قــدرت عظیــم و 
قاطــع او در خدمــت بــه دیگــران، دچــار تــرس و وحشــت شــدند، اّمــا در مقابــل در 

خواســت وی مقاومــت کــرده وخودشــان را در تاریکــی محبــوس کردنــد.
آنــان در برانــدازی اقتــدار عیســی و یــا روی گردانــدن مــردم از احتــرام و توجــه 
بــه وی بــه طــور قابــل مالحظــه ای بــا شکســت مواجــه شــدند و بســیاری بــه واســطه 
ســخنانش، متقاعــد شــده و ایمــان آوردنــد. کاهنــان و حــکام یهــود نیــز بــا شــنیدن 
سخنان مسیح، محکومیت شدیدی را احساس کرده بودند، اّما چنین احساسی 
موجــب شــده بــود تــا کینــه و خصومــت ایشــان نســبت بــه وی بیشــتر گــردد. آنــان 
قاطعانــه درصــدد قتــل وی برآمدنــد. بنابرایــن قاصــدان بســیاری را بــه سرتاســر اقلیــم 
اعــزام کردنــد تــا وجهــه عیســی را در برابــر مــردم مخــدوش کننــد. جاسوســانی اعــزام 
شــدند تــا او را تحــت نظــر گرفتــه و ســخنان و اعمــال او را گــزارش دهنــد. و اکنــون 

منجــی عزیــز، بیــش از هــر زمــان دیگــری در ســایه صلیــب مــرگ ایســتاده بــود. 
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» زندانی شدن و 

مرگ یحیی تعمید 
دهنده «

]این فصل بر اساس انجیل متی 11: 11-1؛ مرقس 6: 1٧-2٨؛ لوقا ٧: 1۹-2٨ 
تدوین گردیده است[

یحیــای تعمیــد دهنــده نخســتین کســی بــود کــه پادشــاهی مســیح را اعــالم کــرده 
و نیــز اولیــن کســی بــود کــه بخاطــر آن دچــار مصیبــت شــده بــود. او را از فضــای 
گــرد  او  اطــراف  در  بــرای شــنیدن ســخنانش  کــه  میــان جمعیتــی  از  و  بیابــان  آزاد 
مــی آمدنــد، جــدا ســاخته و در ســیاهچالی در قلعــه هیرودیــس اَنتیپــاس زندانــی 
کــرده بودنــد. بیشــتر مــدت زمــان رســالت یحیــی در ناحیــه شــرقی رود اردن، مکانــی 
کــه تحــت حکومــت هیرودیــس اداره مــی شــد، ســپری شــده بــود. هیرودیــس نیــز 
موعظــه یحیــی را شــنیده بــود. پادشــاه عیــاش و فاســد در مقابــل نــدای یحیــی کــه 
مــردم را بــه توبــه دعــوت مــی کــرد، برخــود لرزیــده بــود. » هیرودیــس از یحیــی مــی 
ترســید، چــرا کــه او را مــردی پارســا و مّقــدس مــی دانســت،.... و هــرگاه ســخنان 
یحیــی را مــی شــنید، بســیار سرگشــته و حیــران مــی شــد. بــا ایــن حــال، گــوش فــرا 
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دادن به سخنان او را دوست می داشت «. یحیی با او صادقانه رفتار می کرد و 
ازدواج معصیــت بــار او بــا هیرودیــا، همســر بــرادرش را تقبیــح کــرده بــود. هیرودیــس 
بــرای مدتــی، ســعی کــرده بــود تــا زنجیرهــای شــهوت را درهــم بشــکند، اّمــا هیرودیــا 
بــرای انجــام خواســته هایــش او را تحــت فشــار قــرار داد و بــرای انتقــام گرفتــن از 

یحیــی، هیرودیــس را مجبــور کــرد تــا او را بــه زنــدان افکنــد.
زندگی یحیی در کار و فعالیت ســپری شــده بود و افســردگی و عدم فعالیت 
ســپری  هــا  کــرد. هفتــه  مــی  ســنگینی  او  بــر دوش  زنــدان  در  زندگــی  از  ِ حاصــل 
مــی شــد و هیــچ گونــه تغییــری بــه همــراه نداشــت. تــرس و نــا امیــدی بــر وجــود او 
مســتولی می شــد. شــاگردانش او را رها نکردند. به آنان اجازه داده می شــد تا در 
زنــدان بــا وی مالقــات کننــد و آنــان اخبــار مربــوط بــه کارهــای عیســی و اینکــه چگونــه 
انبــوه جمعیــت در پــی او روانــه مــی شــدند را بــه اطــالع یحیــی مــی رســاندند. ولــی 
آنــان ســوال مــی کردنــد کــه اگــر ایــن معلــم جدیــد همــان مســیح اســت، چــرا بــرای 
نجــات یحیــی از زنــدان کاری انجــام نمــی دهــد. او چگونــه مــی توانــد اجــازه دهــد کــه 

منــادی وفــادارش از آزادی و چــه بســا از حیــات محــروم شــود؟
ایــن ســواالت بــی تأثیــر نبودنــد. زیــرا تردیدهایــی را کــه هرگــز بــه صورتــی دیگــر در 
ذهــن یحیــی مطــرح نمــی شــد، بــه او پیشــنهاد کردنــد. شــیطان از شــنیدن ســخنان 
شــاگردان و آزرده شــدن روح یحیــی کــه رســول خداونــد بــود بســیار شــادی کــرد. 
اکثــراً کســانی کــه خــود را دوســت یــک انســان خــوب مــی پندارنــد و اشــتیاق دارنــد 
کــه صداقــت و وفــاداری خویــش را بــه او نشــان دهنــد، بــا اعمالشــان ثابــت مــی 
کننــد کــه خطرناکتریــن دشــمنان وی مــی باشــند و چــه بســا بــه جــای تقویــت ایمــان 

او، موجــب دلســردی و تضعیــف وی شــوند.
یحیــای تعمیــد دهنــده، هماننــد شــاگردان منجــی، ماهیــت پادشــاهی مســیح 
را درک نکــرده بــود. او انتظــار داشــت کــه عیســی، برتخــت ســلطنت داود بنشــیند، 
و همانطــور کــه زمــان ســپری مــی شــد و منجــی مّدعــی اقتــدار شــاهانه نشــد، یحیــی 
راه  اینکــه  بــرای  کــه  بــود  کــرده  اعــالم  مــردم  بــه  او  نگرانــی شــد.  و  تشــویش  دچــار 
خداونــد مهیــا شــود، ابتــدا بایــد نبــوت اشــعیای نبــی بــه انجــام رســد، یعنــی کوههــا 
و تــل هــا پَســت شــده وکــژی هــا راســت و ناهمواریهــا همــوار گردنــد. او آرزو کــرده 
بــود کــه غــرور و قــدرت انســانی بدســت او فــرو افکنــده شــود. یحیــی، مســیح را 
شــخصی معرفــی کــرده بــود کــه غربــال خــود را بــه دســت مــی گرفــت وخرمنــش را 
نیکــو پــاک کــرده وگنــدم خویــش را در انبــار ذخیــره مــی نمــود ولــی کاه را در آتشــی کــه 
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خاموشــی نمــی پذیــرد، مــی ســوزانید. او انتظــار داشــت همانگونــه کــه الیــاس نبــی، 
بــا روح و قــدرت الهــی بــر اســرائیل ظاهــر شــده بــود، خداونــد نیــز خــود را بــه عنــوان 

خدایــی کــه بــا آتــش پاســخ مــی دهــد، آشــکار کنــد.
یحیــای تعمیــد دهنــده، گنــاه اغنیــاء و ضعیفــان را شــجاعانه ســرزنش و محکــوم 
کــرده بــود. او بــا دلیــری در مقابــل هیرودیــس ایســتاد و گنــاه او را بــا قاطعیــت مــورد 
ســرزنش قرارداد. او جان خود را عزیز نشــمرد تا که بتواند وظیفه مقرر شــده را به 
انجــام رســاند و اکنــون از درون ســلول ســیاهچال در انتظــار شــیر ســبط یهــودا بــود 
تــا قــدرت پادشــاه ظالــم را درهــم بکوبــد و فقیــران و ســتمدیدگان و از جملــه خــود او 
را از ایــن مصیبــت رهایــی بخشــد. اّمــا بــه نظــر مــی رســید کــه عیســی بــه جمــع کــردن 
شــاگردان در اطــراف خــود و تعلیــم و شــفا دادن مــردم بســنده مــی کــرد. در حالــی 
کــه یــوغ اســارت رومیــان بــر قــوم اســرائیل هــر روزه ســنگین و ســنگین تــر مــی شــد، 
و در حالــی کــه هیرودیــس پادشــاه و معشــوقه پلیــدش اراده خویــش را بــر مــردم 
بــه آســمان برخاســته بــود،  تحمیــل کــرده و نالــه و فریــاد رنجدیــدگان و دردمنــدان 

عیســی بــر ســر ســفره باجگیــران نشســته و بــا ایشــان غــذا مــی خــورد.
بــرای نبــی بیابــان، همــه اینهــا، چــون یــک معّمــای حــل ناشــدنی بــه نظــر مــی 
بــرای ســاعتها روح او را شــکنجه  رســید. بعضــی اوقــات زمزمــه ارواح شــیطانی 
بــود کــه  آیــا ممکــن  بــر او مســتولی مــی شــد.  تــرس  مــی داد و ســایه وحشــتناک 
منجــی موعــود هنــوز ظهــور نکــرده باشــد؟ در آنصــورت پیامــی کــه خــود او حامــل 
نتیجــه  از  بــه شــدت  باشــد؟ یحیــی  توانســت داشــته  مــی  بــود، چــه مفهومــی  آن 
مأموریــت خویــش دلســرد و نومیــد شــده بــود. او انتظــار داشــت کــه پیــام خداونــد 
از همــان قــدرت و نفــوذی برخــوردار باشــد کــه در هنــگام قرائــت کتــاب شــریعت 
در روزهــای یوشــع و عــزرا داشــت )بــه کتــاب دوم تواریــخ بــاب 3۴؛ نحمیــا بابهــای 
ســوی  بــه  مــردم  بازگشــت  و  توبــه  موجــب  کــه  قدرتــی  شــود(،  مراجعــه  و۹   ٨
را  بــه چنیــن رســالتی همــه عمــر خــود  بــرای تحقــق بخشــیدن  او  خداونــد شــود. 

وقــف خداونــد نمــوده بــود. آیــا همــه اینهــا بیهــوده بــود؟
بــی  احســاس  او  بــه  محبــت  خاطــر  بــه  شــاگردانش  دیــد  مــی  اینکــه  از  یحیــی 
اعتقــادی نســبت بــه مســیح را در دلهایشــان مــی پروراننــد. بســیا مضطــرب و نگــران 
بــود. آیــا زحمــات او بــرای شــاگردان بــی ثمــر بــود؟ آیــا او در انجــام رســالت خویــش 
عهــد شــکنی و خیانــت کــرده بــود، کــه اکنــون از ادامــه آن محــروم شــده بــود؟ اگــر 
منجــی موعــود ظهــور کــرده بــود و یحیــی نیــز دعــوت خویــش را درســت تشــخیص 
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داده بــود، آیــا عیســی اکنــون نبایــد قــدرت ظالــم را درهــم کوبیــده و مقدمــات آزادی 
قاصــد و منــادی خــود را فراهــم ســازد؟

نــدای  نداد.خاطــره  از دســت  بــه مســیح  را  خــود  ایمــان  یحیــی  حــال،  ایــن  بــا 
آســمانی، فــرود آمــدن کبوتــر در هنــگام تعمیــد، پاکــی و بــی عیــب بــودن عیســی، 
قــوت روح القــدس کــه در هنــگام آمــدن یحیــی بــه حضــور منجــی بــر وی قــرار گرفتــه 
بــود و شــهادت نبوتهــای کتــب مقدســه نشــان مــی داد کــه عیســی ناصــری همــان 

مســیح موعــود مــی باشــد.
شــاگردانش  و  نزدیــکان  بــا  تردیدهایــش  و  نگرانیهــا  بــاره  در  نبــود  مایــل  یحیــی 
بحــث و گفتگــو کنــد. بنابرایــن تصمیــم گرفــت پیامــی بــرای عیســی فرســتاده و از او 
ســوال کنــد. ایــن کار را بــه دو تــن از شــاگردان خویــش ســپرد بــه ایــن امیــد کــه گفتگــو 
بــا منجــی بتوانــد تاییــد کننــده ایمــان آنهــا شــدهو ســبب اطمینــان خاطــر بــرادران 
]ایمانــی[ آنــان گــردد. او هــم چنیــن مشــتاق بــود تــا چنــد کالمــی از مســیح مســتقیماً 

در بــاره خــود بشــنود. 
شــاگردان ]یحیــی[ کــه حامــل پیامــی بودنــد نــزد مســیح آمدنــد، » آیــا آن آینــده 

تویــی یــا منتظــر دیگــری باشــیم؟ «.
از زمانــی کــه یحیــی بــه عیســی اشــاره کــرده و اعــالم کــرده بــود کــه » اینــک بّــره 
خــدا کــه گنــاه جهــان را برمــی دارد « و » همــان کــه پــس از مــن مــی آیــد و مــن الیــق 
گشــودن بنــد نعلیــن او نیســتم « مــدت زیــادی نگذشــته بــود. اّمــا اکنــون شــاگردانش 
را فرســتاده و از او مــی پرســید، » آیــا تــو همانــی کــه مــی بایســت بیایــد؟ «. چــه 
اگــر  بــود.  نشــات گرفتــه  بشــری  از ذات  کــه  بــود  آوری  تأســف  و  دردنــاک  ســوال 
یحیــی، طالیــه دار و منــادی وفــادار، نتوانــد رســالت مســیح را تشــخیص دهــد، از 

جمعیــت خودخــواه و ســودجو چــه انتظــاری مــی توانســت داشــته باشــد؟
منجــی بــی درنــگ بــه ســواالت شــاگردان یحیــی پاســخ نــداد. آنــان در حالــی کــه 
از ســکوت منجــی شــگفت زده شــده و در حضــور او ایســتاده بودنــد، مریضــان و 
دردمنــدان را مــی دیدنــد کــه بــه جهــت شــفا یافتــن نــزد وی مــی آمدنــد. نابینایــان، 
کــور مــال کورمــال از میــان جمعیــت بــه حضــور منجــی مــی آمدنــد. مریضــان بــا انــواع 
بیمــاری، بعضــی هــا بــا تــالش خودشــان و بعضــی هــا بــه کمــک دوستانشــان بــه 
حضــور وی مــی آمدنــد. صــدای شــفا دهنــده منجــی، گــوش ناشــنوایان را شــفا مــی 
داد و خــروج کالمــی از دهــان او و یــا لمــس دســتهای منجــی، کــوران را شــفا مــی 
داد و موجــب مــی شــد کــه ایشــان روشــنایی روز، چهــره دوســتان و چشــم انــداز 
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طبیعــت و ســیمای نجــات دهنــده را ببیننــد. عیســی بــر مریضــی نهیــب زده و تــب 
را از مریضــان دور مــی کــرد. صــدای او بــه گــوش کســانی کــه در آســتانه مــرگ بودنــد 
می رســید و ایشــان ســالم و قدرتمند از بســتر بیماری بر می خاســتند. دیو زده ها 
و اســیران روح هــای شــیطانی از ســخنان او اطاعــت مــی کردنــد و جنــون، ایشــان 
را رهــا مــی کــرد و او را پرســتش مــی کردنــد. او در همــان حــال کــه ایشــان را شــفا 
مــی داد بــه تعلیــم ایشــان مشــغول مــی شــد، روســتائیان وکارگــران زحمتکــش کــه از 
ســوی معلمیــن یهــود، نجــس و مطــرود قلمــداد مــی شــدند، در اطــراف او گــرد آمــده 

و بــه کالم حیــات بخــش او گــوش فــرا مــی دادنــد.
و  دیــده  را  امــور  همــه  یحیــی  شــاگردان  و  رســید  پایــان  بــه  روز  ترتیــب  بدیــن 
بــه  شــنیدند. ســرانجام عیســی ایشــان را بــه حضــور خــود فــرا خوانــد و در پاســخ 
ســوال یحیــی فرمــود، برویــد وآنچــه دیــده و شــنیده ایــد بــه یحیــی بــاز گوییــد، و اضافــه 
آیــه 23(.  )لوقــا ٧  نخــورد «  لغــزش  مــن  بــاره  کــه در  نمــود، » خوشــابحال کســی 
گــواه الوهیــت او در بــرآورده کــردن نیازهــای انســان دردمنــد دیــده مــی شــد. جــالل 
و برتــری او ]بطریقــی کــه او رفتــار مــی کــرد هویــدا بــود و گرچــه او نیــز در قامــت 

انســانی بــود نشــان مــی داد کــه مــا چقــدر حقیــر هســتیم[. 
بــود[ کننــده  قانــع  ]چــون  و  رســاندند  یحیــی  بــه  را  عیســی  پیــام  شــاگردان، 

کفایــت داشــت. یحیــی نبوتــی را کــه در بــاره مســیح از طریــق اشــعیای نبــی پیــش 
مــرا  زیــرا خداونــد  اســت،  مــن  بــر  آورد. » روح خداونــد  بیــاد  بــود،  گویــی شــده 
مســح کــرده اســت تــا مســکینان را بشــارت دهــم و مــرا فرســتاده اســت تــا شکســته 
دالن را التیام بخشــم و اســیران را به رســتگاری و محبوســان را به آزادی ندا کنم، 
وتــا از ســال پســندیده خداونــد و از یــوم انتقــام خــدای مــا نــدا نمایــم « )اشــعیاء 
کــرد  مــی  اعــالم  را  او  بــودن  مســیح  تنهــا  نــه  عیســی  اعمــال  2(؛  و   1 آیــات   61
بلکــه روش پادشــاهی او را نشــان مــی داد کــه چگونــه بایــد تشــکیل گــردد. همــان 
حقایقــی کــه در بیابــان بــرای الیــاس آشــکار شــده بــود، اکنــون بــرای یحیــی آشــکار 
مــی شــد، هنگامــی کــه، » بــاد عظیــم کوههــا را ُمنَشــق ســاخت و صخــره هــا را 
بــه حضــور خداونــد ُخــرد کــرد، اّمــا خداونــد در بــاد نبــود و بعــد از بــاد، زلزلــه شــد، 
اّمــا خداونــد در زلزلــه نبــود و بعــد از زلزلــه، آتشــی، اّمــا خداونــد درآتــش نبــود و 
بعــد از آتــش، آوازی مالیــم وآهســته و خداونــد بــا نبــی خــود از طریــق آوازی مالیــم 
بــه همیــن  آیــات 11 و 12(.  مــی گفــت « )اول پادشــاهان 1۹  وآهســته ســخن 
ترتیــب، عیســی نیــز بایــد کار خــود را نــه بــازور اســلحه و ســاقط کــردن ســلطنت 
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هــا و حکومــت هــا، بلکــه از طریــق ســخن گفتــن بــا دلهــای انســانی و از طریــق یــک 
زندگــی پــر از رحمــت و از خــود گذشــتگی بــه انجــام رســاند.

اصــل ایثــار و از خــود گذشــتگی کــه در زندگــی خــود یحیــای تعمیــد دهنــده دیــده 
می شد، اساس پادشاهی مسیح محسوب می شد. یحیی به خوبی می دانست 
که این اصل تا چه اندازه با اصول و انتظارات رهبران در اسراییل مغایر و متفاوت 
مــی باشــد. آنچــه کــه بــرای او دلیــل قانــع کننــده الوهیــت مســیح محســوب مــی شــد، 
از نظــر رهبــران هیچگونــه ارزشــی نداشــت. آنــان در انتظــار مســیحی بودنــد کــه وعــده 
آمدنــش داده نشــده بــود. یحیــی متوجــه شــد کــه رســالت منجــی تنهــا نفــرت ایشــان را 
بــه همــراه خواهــد داشــت. او بــه عنــوان منــادی و طالیــه دار مســیح، از پیالــه ای مــی 

نوشــید کــه خــود مســیح مــی بایســتی تــا آخریــن قطــره آن را بنوشــد.
بــاره مــن لغــزش  بــود » خوشــا بحــال کســی کــه در  ســخنان منجــی کــه گفتــه 
نخــورد « بــرای یحیــی نوعــی ســرزنش مهربانانــه تلقــی مــی شــد و بــی ثمــر نبــود زیــرا 
درک رســالت عیســی موجــب مــی شــد تــا یحیــی بــا زندگــی و مــرگ خویــش، خــود را 

کامــالً بــه خداوندتســلیم کنــد.
چون فرستادگان یحیی رفتند، عیسی در باره او سخن آغاز کرد. قلب منجی 
کــه اکنــون در ســیاهچال هیرودیــس  امیــن و وفــادارش  بــه خاطــر یحیــی، شــاهد 
زندانــی بــود، بشــدت متأثــر شــد. او نمــی خواســت مــردم تصــور کننــد کــه خداونــد 
یحیــی را رهــا کــرده و یــا اینکــه ایمــان یحیــی در ایــن ایــام دشــوار متزلــزل شــده اســت. 
او بــه مــردم گفــت، » بــرای دیــدن چــه چیــز بــه بیابــان رفتــه بودیــد؟ بــرای دیــدن نــی ای 

کــه از بــاد در جنبــش اســت؟ «.
نــی هــای بلنــدی کــه در کنــاره رود اُردن روئیــده بــود و در مقابــل هــر بــادی خــم 
و ]ســر تعظیــم فــرود مــی آوردنــد[، نمــادی مناســب از کاهنــان و حــکام یهــود بودنــد 
کــه رســالت یحیــی را مــورد داوری و انتقــاد قــرار مــی دادنــد. آنــان تحــت تأثیــر افــکار 
عمومــی بــه هــر ســو خــم مــی شــدند و حاضــر نبودنــد پیــام یحیــی را بــا تواضــع و 
فروتنــی بپذیرنــد. و در عیــن حــال از تــرس مــردم جــرأت نمــی کردنــد بــه طــور علنــی بــا 
کارهــای یحیــی مخالفــت نماینــد. درحالــی کــه نبــی خداونــد ازچنیــن روحیــه بزدالنــه 
بودنــد، کارهــای  آمــده  گــرد  اطــراف مســیح  در  کــه  نبــود، جمعیتــی  برخــوردار  ای 
یحیــی را دیــده و توبیــخ جســورانه گنــاه را از ســوی او شــنیده بودنــد. آنــان دیــده 
بودنــد کــه او چگونــه بــا جســارت گنــاه قــوم را مــورد ســرزنش قــرار داده بــود. یحیــی بــا 
فریســیان و صدوقیــان متکبــر و هیرودیــس پادشــاه و درباریانــش، بــا شــاهزادگان، 
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ســربازان و باجگیــران و روســتائیان بــا صراحــت یکســانی ســخن گفتــه بــود. او نِــِی 
لــرزان نبــود کــه بــا بادهــای ســتایش و یــا تعصبــات انســانی بــه هــر ســو َخــم شــود، 
وفــاداری او بــه خداونــد و غیرتــش بــرای برقــراری عدالــت، در زنــدان نیــز بــه همــان 
انــدازه بــود کــه در بیابــان، آنــگاه کــه پیــام خداونــد را موعظــه مــی کــرد. او در ایمــان بــه 

اصــول الهــی، هماننــد صخــره ای محکــم و اســتوار بــود.
عیســی در ادامــه ســخنانش گفــت، » بــرای دیــدن چــه رفتــه بودیــد؟ مــردی کــه 
جامــه ای لطیــف در بــر دارد؟ آنــان کــه جامــه هــای فاخــر مــی پوشــند و در تجّمــل 
زندگی می کنند، در قصرهای پادشاهانند «. یحیی از سوی خداوند فرا خوانده 
شــده بــود تــا گنــاه و افــراط گــری هــای عصــر خویــش را توبیــخ و ســرزنش کنــد. جامــه 
ســاده و زندگــی ایثارگرانــه او بــا ماهیــت رســالت وی هماهنــگ و ســازگار بــود. 
جامــه هــای فاخــر و تجمــالت زندگــی، نصیــب خادمــان خداونــد نیســت بلکــه از آن 
کســانی اســت کــه در » قصرهــای پادشــاهان « و حاکمــان ایــن جهــان زندگــی مــی 
کننــد و صاحــب قــدرت و ثــروت مــی باشــند. عیســی قصــد داشــت توجــه مــردم را 
بــه تفــاوت میــان جامــه یحیــی بــا جامــه هایــی کــه از ســوی کاهنــان و علمــای دیــن 
پوشــیده مــی شــد، جلــب کنــد. کاهنــان و فریســیان جامــه هــای فاخــر کــه مزیــن بــه 
زیــور آالت گرانبهــا بــود بــر تــن مــی کردنــد. آنــان شــیفته تظاهــر بــوده و امیــدوار بودنــد 
کــه تحســین مــردم را بــر انگیختــه و بدیــن ترتیــب اعتبــار بیشــتری را کســب کننــد. ایــن 
افــراد بــه جــای کســب پاکــی باطــن کــه رضایــت خداونــد را بــه همــراه داشــت، بیشــتر 
نگــران جلــب رضایــت مــردم بودنــد و بدیــن ترتیــب وفــاداری خویــش را نــه بــه خداونــد 

بلکــه بــه ســلطنت ایــن جهــان آشــکار کردنــد.
عیســی گفــت، » پــس بــرای دیــدن چــه رفتــه بودیــد؟ بــرای دیــدن پیامبــری؟ آری 
بــه شــما مــی گویــم کســی کــه از پیامبــر نیــز برتــر اســت. او همــان اســت کــه در بــاره 
اش نوشــته شــده، اینــک رســول خــود را پیشــاپیش تــو مــی فرســتم، کــه راهــت را 
پیــش پایــت همــوار خواهــد کــرد. بــه شــما مــی گویــم کــه کســی بزرگتــر از یحیــی از 
مادر زاده نشــده اســت، اّما کوچکترین در پادشــاهی خدا، از او بزرگتر اســت «. 
فرشــته خداونــد قبــل از تولــد یحیــی در گفتگــو بــا زکریــا اعــالم کــرده بــود کــه او » در 
نظــر خداونــد بــزرگ خواهــد بــود « )لوقــا 1 آیــه 15(. در بــرآورد ]و ارزیابــی[ الهــی، 
بزرگی و کبریایی در چیست؟ مطمئناً چیزهایی از قبیل ثروت، مقام، تبار اصیل 
و یــا اســتعدادهای فکــری کــه از نظــر دنیــا اســاس بزرگــی محســوب مــی شــوند، 
از نظــر خداونــد اســاس بزرگــی محســوب نمــی شــوند. زیــرا اگــر هــوش و ذکاوت 
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شایســته احتــرام مــی بــود، درآنصــورت مــی بایســتی بــه شــیطان بیشــتر از هرکســی 
احتــرام بگذاریــم زیــرا هیــچ انســانی از نظــر اســتعداد هماننــد او نیســت. هنگامــی 
کــه اســتعداد بــرای ارضــاء تمایــالت خــود خواهانــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد بــرای 
بــار خواهــد آورد و هــر چــه اســتعداد ]خودخواهانــه[  بــه  صاحــب خــود لعنــت 
بیشــتر باشــد، لعنــت بیشــتری بــه همــراه خواهــد داشــت. اّمــا در نظــر خداونــد، 
اســاس شایســتگی، ارزش هــای اخالقــی و معنــوی اســت. محبــت و پاکــی در 
بــود  بــزرگ  خداونــد  حضــور  در  یحیــی  دارنــد.  را  ارزش  بیشــترین  خداونــد  نظــر 
زیــرا در مقابــل فرســتادگان شــورای عالــی یهــود، مــردم و شــاگردانش از کســب 
منجــی  عنــوان  بــه  را  عیســی  و  کــرد  صرفنظــر  خویــش  بــرای  افتخــار  و  عظمــت 
موعــود بــه مــردم معرفــی نمــود. شــادی ایثارگرانــه او در خدمــت بــه مســیح نشــان 
دهنــده عالــی تریــن نــوع ]ُعلـُـو درجــات[، اصالــت و خردمنــدی اســت کــه تــا کنــون 

در بشــریت دیــده شــده اســت.
شــهادت اعــالم شــده در بــاره یحیــی بعــد از مرگــش از ســوی آنانــی کــه شــهادت 
او را در بــاره عیســی شــنیده بودنــد، ایــن بــود کــه » هــر چنــد یحیــی هیــچ معجــزه نکــرد، 
اّمــا هرآنچــه در بــاره ایــن شــخص گفــت، راســت بــود « )یوحنــا 10 آیــه ۴1(؛ یحیــی از 
ســوی خداونــد خوانــده نشــده بــود تــا چــون الیــاس باعــث شــود کــه آتــش از آســمان 
ببارانــد یــا مــرده را زنــده کنــد و یــا چــون موســی در نــام خداونــد عصــای قدرتمنــد را 
بدســت بگیــرد. او از ســوی خداونــد خوانــده شــده بــود تــا ظهــور منجــی را اعــالم کنــد 
و مــردم را بــرای آمــدن او آمــاده کنــد. او بــا امانــت و وفــاداری مأموریــت خویــش را 
بــه اتمــام رســانید، بــه گونــه ای کــه مــردم بــا یــادآوری تعالیــم او در بــاره عیســی مــی 
توانســتند بگوینــد کــه، » هرآنچــه دربــاره ایــن شــخص گفــت، راســت بــود «. تمامــی 

شــاگردان مســیح بــرای اعــالم چنیــن شــهادتی فراخوانــده شــده انــد.
یحیــی بــه عنــوان پیــش خبــر رســان ظهــور مســیح، » از تمــام انبیــاء بزرگتــر بــود « 
زیــرا انبیــاء ظهــور مســیح را از مدتهــا پیــش دیــده بودنــد، اّمــا یحیــی فرســتاده شــده 
بــود تــا شــاهد آمــدن او باشــد و نــدای خداونــد را کــه از آســمان، مســیح بــودن او 
را تأییــد مــی کــرد، بشــنود و او را بــه عنــوان فرســتاده خــدا بــه قــوم اســراییل معرفــی 
کنــد. بــا ایــن وجــود عیســی گفــت: » در ملکــوت خــدا، هــر کــه کوچکتــر اســت، از 

یحیــی بزرگتــر باشــد «.
 یحیــای نبــی، حلقــه اتصــال میــان دو حاکمیــت دینــی زمــان بــود. او بــه عنــوان 
نماینــده خداونــد، ارتبــاط میــان شــریعت و نبوتهــا را بــا حاکمیــت مســیحی نشــان 
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داد. او نــور کوچکــی بــود کــه نــور بزرگتــری را بدنبــال داشــت. ذهــن یحیــی بــه وســیله 
روح القدس روشــن تر شــده بود تا بتواند نور حقیقت را به مردم خود بتاباند، اّما 
نــوری کــه بــه واســطه تعالیــم و الگــوی عیســی بــر انســان گناهــکار تابیــده مــی شــد، 
تــا آنزمــان تابیــده نشــده و نخواهــد شــد. مســیح و رســالت او بــه عنــوان ســمبلی از 
قربانیهایــی کــه اهمیــت خــود را از دســت داده بودنــد، بــه طــور کامــل درک نشــده 
بــود. حتــی خــود یحیــی، آینــده و زندگــی جاودانــی را کــه از ســوی مســیح ارزانــی مــی 

شــد، بــه طــور کامــل درک نکــرده بــود.
صرفنظر از شادی که یحیی در انجام رسالت خویش یافته بود، زندگی وی در 
رنــج و مصیبــت ســپری شــده بــود. صــدای او جــز در بیابــان، بــه نــدرت شــنیده شــده 
بــود. تنهایــی بخشــی از سرنوشــت او محســوب مــی شــد، حتــی بــه او اجــازه داده 
نشــد تا ثمره زحمات خویش را ببیند. او از موهبت همراهی با مســیح و مشــاهده 
قــدرت الهــی او محــروم مانــد. او نبایــد شــفای کــوران، مریضــان و قیــام مــردگان را 
از مــرگ را مــی دیــد. یحیــی نــور پرشــکوه و جاللــی را کــه بــه واســطه ســخنان مســیح 
بــر وعــده هــای نبــوت تابیــده شــده بــود، مشــاهده نکــرد. کوچکتریــن شــاگردی کــه 
معجزه های خارق العاده و قدرتمند مسیح را دید وسخنان او را شنید، از این نظر 
نسبت به یحیای تعمید دهنده از امتیاز و افتخار بیشتری برخوردار بود. به همین 

دلیــل گفتــه شــد کــه، کوچکتریــن ]فــرد[ در پادشــاهی خداونــد از او بزرگتــر اســت.
آوازه یحیی از سوی مردمی که به موعظه او گوش فرا داده بودند، در سرتاسر 
کشــور پیچیــده بــود و زندانــی شــدن او توجــه عمیــق مــردم را بــه خــود جلــب کــرده 
بــود. بــا ایــن حــال، زندگــی پــاک و مقــدس او و عالقــه شــدید مــردم بــه او موجــب 
شــده بــود تــا مــردم تصــور کننــد کــه اقــدام شــدیدی برعلیــه وی انجــام نخواهــد شــد.

هیرودیــس اعتقــاد داشــت کــه یحیــی، نبــی خداونــد اســت و قاطعانــه مصمــم 
بــود کــه او را آزاد کنــد. اّمــا بــه خاطــر تــرس از هیرودیــا تصمیــم خــود را بــه تأخیــر 
تــا بطــور مســتقیم  انداخــت. هیرودیــا مــی دانســت کــه هرگــز نخواهــد توانســت 
هیرودیــس را بــرای کشــتن یحیــی متقاعــد کنــد، بنابرایــن تصمیــم گرفــت بــا حیلــه 
و نیرنــگ نقشــه خــود را عملــی ســازد. در روز تولّــد پادشــاه مرســوم بــود کــه بــرای 
درباریــان و نجیــب زادگان و افســران عالیرتبــه در کاخ پادشــاه جشــنی ترتیــب داده 
مــی شــد. ایــن مراســم بــا عیــش و نــوش و میگســاری همــراه بــود و هیرودیــا قصــد 
داشــت تــا از مســتی هیرودیــس اســتفاده کــرده و او را بــرای انجــام خواســته خویــش 

تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

221, 222

DA FA Body.indd   231 9/17/18   11:53 AM



232  | آرزوی اعصار

هنگامی که آن روز بزرگ فرا رسید، و پادشاه با درباریان خود در حال عیش 
و نوش بود، هیرودیا دخترش را به تاالر ضیافت فرستاد تا با رقص خود مهمانان 
را ســرگرم کنــد. میــان میهمانــان فرســتاد تــا بــا رقصیــدن، ایشــان را ســرگرم کنــد. 
ســالومه، دختــر هیرودیــا در عنفــوان بلــوغ و جوانــی بــود و و زیبایــی هــوس انگیــز ]و 
مســحور کننــده[ او احساســات درباریــان عیــاش را بــه اســارت خــود در آورد. زنــان 
دربــار معمــوالً در چنیــن ضیافتــی ظاهــر نمــی شــدند و هنگامــی کــه ایــن دختــر ]کــه 
از وابســتگان[ کاهنــان و ُحــکام اســراییل بــود بــرای ســرگرم کــردن میهمانــان رقصیــد، 

تمامــی حاضریــن بــه تعریــف و چاپلوســی از هیرودیــس پرداختنــد.
پادشــاه، تحــت تأثیــر شــراب کامــالً مســت و گیــج شــده بــود. نَفــس بــر او چیــره 
بــود. او درآن لحظــه تنهــا چیــزی را کــه مــی توانســت ببینــد،  و عقــل زایــل گشــته 
ســالن پذیرایــی، میهمانــان عیــاش، ســفره ضیافــت، شــراب و دختــری جــوان بــود کــه 
در حضــور وی مــی رقصیــد. هیرودیــس کــه در لحظــه بــی پــروا شــده بــود بــه ناگهــان 
تصمیــم گرفــت کاری بکنــد تــا از ســوی مقامــات و درباریــان حاضــر در میهمانــی 
مــورد تمجیــد قرارگیــرد. بنابرایــن ســوگند خــورده و گفــت هرچــه دختــر هیرودیــا در 

خواســت کنــد بــه او داده خواهــد شــد، حتــی اگــر نیمــی از مملکــت باشــد.
ســالومه با شــتاب نزد مادرش رفت تا در مورد درخواســت خود با او مشــورت 
کنــد. پاســخ هیرودیــا از پیــش آمــاده بــود، — ســر یحیــی تعمیــد دهنــده. ســالومه 
از اشــتیاق قلبــی مــادرش در انتقــام از یحیــی بــی اطــالع بــود و در ابتــدا از مطــرح 
کــردن خواســته خــود امتنــاع کــرد اّمــا عــزم هیرودیــا چیــره شــد. ســالومه بــی درنــگ 
نــزد پادشــاه بازگشــت وگفــت، » از تومــی خواهــم هــم اکنــون ســر یحیــای تعمیــد 

دهنــده را بــر طَبَقــی بــه مــن بدهــی « )مرقــس 6 آیــه 25(.
صــدای  و  ســر  شــد.  مبهــوت  و  مــات  درخواســت  ایــن  شــنیدن  از  هیرودیــس 
شــادمانی متوقــف شــد و ســکوت ســنگینی بــر فضــای میهمانــی حاکــم گردیــد. تصــور 
کشــتن یحیــای تعمیــد دهنــده پادشــاه را دچــار تــرس و وحشــت نمــود. بــا ایــن حــال بــه 
وعــده خویــش َعَمــل نمــود زیــرا مایــل نبــود در نظــر میهمانــان فــردی دمدمــی مــزاج و بــی 
توجــه جلــوه کنــد. هیرودیــس بــه افتخــار میهمانانــش ســوگند خــورده بــود و اگــر یکــی از 
آنان علیه این اقدام کلمه ای بر زبان می آورد، پادشاه با خوشحالی از کشتن یحیی 
صرفنظــر مــی کــرد. او بــه ایشــان فرصــت داد تــا بــه نفــع یحیــی ســخن بگوینــد. میهمانــان 
حاضــر درکاخ، درگذشــته، بــرای شــنیدن موعظــه یحیــی مســافت زیــادی را پیمــوده 
بودند. آنان می دانســتند که او مردی بی گناه و خادم خداوند اســت و در حالی که 
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از خواسته آن دختر مبهوت شدند، اّما آنقدر مست بودند که نتوانستند مداخله و 
اعتراض کنند. هیچ صدایی برای نجات زندگی نبی خداوند بلند نشد. این افراد از 
مســئولیت و جایــگاه باالیــی در قــوم برخــوردار بودنــد و مســئولیتهای خطیــری بــر دوش 
آنان بود؛ اما چنان خود را در عیش و مستی رها کرده بودند که احساسات سست 
وکرخ شــده بود. آنان به اندازه ای از صحنه رقص و موســیقی سرمســت شــده بودند 
کــه شــعور و وجدانشــان بــه خــواب رفتــه بــود و بــا ســکوت خویــش و بــرای ارضــاء حــس 
انتقــام زنــی وحشــی ]و فاســد[، فرمــان مــرگ نبــی خداونــد را تاییــد کردنــد. هیرودیــس 
برای خالصی از سوگندش، مدتی را در بیهودگی انتظار کشید و پس از آن علیرغم 
میل باطنی اش، دستور قتل یحیی را صادر کرد. اندکی بعد، سریحیی را در طَبَقی 
گذاشــته و بــه نــزد پادشــاه و میهمانــان آوردنــد. بدیــن ترتیــب، لبهایــی کــه بــا قاطعیــت و 
صداقــت، در مــورد گنــاه هیرودیــس بــه وی هشــدار داده بــود، بــرای همیشــه خامــوش 
شــد و صدایــی کــه مــردم را بــه توبــه دعــوت مــی کــرد، دیگــر هرگــز شــنیده نمــی شــد. یــک 

شــب عیاشــی بــه قیمــت زندگــی یکــی از بزرگتریــن انبیــاء تمــام شــد.
افســوس و آه کــه چــه بســیارند انســانهای بــی گناهــی کــه قربانــی میگســاری و 
عیاشــی افرادی شــده اند ]در صورتی که[ می بایســتی پاســداران عدالت باشــند. 
کســی کــه بــه پیالــه شــراب لــب مــی زنــد، مســئولیت تمامــی ظلــم هــا و بــی عدالتــی 
هایــی اســت کــه بــه واســطه قــدرت مســت کننــده آن مرتکــب مــی شــود. چنیــن 
افــرادی غیرممکــن اســت کــه بتواننــد بــا خونســردی تصمیــم بگیرنــد، زیــرا بــه واســطه 
شــراب نیــروی اراده و منطــق خویــش را فلــج مــی ســازند. آنــان نمــی تواننــد دربــاره 
حق و باطل درک روشــنی داشــته باشــند و بدین ترتیب راه را برای شــیطان هموار 
مــی کننــد تــا از طریــق ایشــان بــی گناهــان را مــورد ظلــم و ســتم قــرارداده و نابــود 
کنــد. » شــراب اســتهزا مــی کنــد ومســکرات عربــده مــی آورد و هرکــه بــه آن فریفتــه 
بــه  انصــاف  کــه »  اســت  ایــن چنیــن  آیــه 1(.  )امثــال 20  نیســت «  شــود حکیــم 
عقــب رانــده شــده و عدالــت از پــا دور ایســتاده اســت... هرکــه از بــدی اجتنــاب 
آیــات 1۴ و 15(. کســانی کــه  بــه یغمــا مــی ســپارد « )اشــعیا 5۹  نمایــد خــود را 
در میــان مــردم از قــدرت قانونــی بــرای اجــرای عدالــت برخــوردار مــی باشــند، در 
صورت تســلیم شــدن به میگســاری و افراط و تفریط می بایســتی مقصر و محکوم 
شــناخته شــوند. تمامــی مجریــان قوانیــن، بایــد حافــظ قوانیــن باشــند. آنــان بایــد بــر 
جســم و روح و قدرتهــای اخالقــی و معنــوی خویــش حاکــم باشــند تــا بتواننــد از 

قــدرت عقالنــی و حــس عدالــت خواهــی نیرومنــدی برخــوردار گردنــد.
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ســر یحیــای تعمیــد دهنــده بــه نــزد هیرودیــا بــرده شــد و او آن را بــا شــادی شــریرانه 
ای پذیرفــت. هیرودیــا از اینکــه توانســته بــود از یحیــی انتقــام بگیــرد بســیار شــادمان 
بود. او از اینکه وجدان هیرودیس، دیگر آشفته و مضطرب نبود به خود می بالید، 
اّمــا ارتــکاب ایــن گنــاه نــه تنهــا موجــب خوشــبختی او نشــد بلکــه نــام او مــورد نفــرت و 
انزجار همگان قرار گرفت. اکنون عذاب روحی هیرودیس در مقایسه با زمانی که 
مــورد ســرزنش یحیــی قــرار گرفتــه بــود، بســیار بیشــتر بــود، نفــوذ تعالیــم یحیــی ســرکوب 

شــد زیــرا مــی بایســتی تــا انتهــای زمــان از نســلی بــه نســلی دیگــر منتقــل شــود. 
گنــاه هیرودیــس، همــواره در مقابــل وی بــود. او دائمــاً در جســتجوی راهــی بــود 
تــا از عــذاب وجــدان رهایــی یابــد. اعتمــاد او بــه یحیــی تزلــزل ناپذیــر بــود. همانطــور 
کــه زندگــی ایثارگرانــه او، تنهایــی او، خواســته هــای صادقانــه او، قضــاوت منصفانــه 
او در نصیحت کردن، و پس از آن چگونگی مرگ او را به خاطر می آورد، آ رامش 
پذیــرش  بــه کارهــای کشــوری و  کــردن خــود  بــا مشــغول  یافــت. هیرودیــس  نمــی 
احترامــات از ســوی مــردم، ســعی مــی کــرد رفتــاری متیــن و چهــره ای خنــدان از 
خــود نشــان دهــد. اّمــا در دل خویــش نگــران بــود زیــرا فکــر مــی کــرد کــه بــا کشــتن 

یحیــی بــه نفریــن الهــی دچــار شــده اســت.
هیرودیــس بــه وســیله ســخنان یحیــی کــه گفتــه بــود هیــچ چیــزی از نظــر خداونــد 
پنهان نمی ماند، عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته بود. او متقاعد شده بود که خداوند 
در همــه جــا حضــور دارد. بنابرایــن مــی دانســت کــه خداونــد شــاهد عیاشــی ایشــان 
در تــاالر ضیافــت بــوده و فرمــان او مبنــی بــر جــدا کــردن ســر یحیــی را شــنیده و شــادی 
هیرودیا و فحاشــی کردن او به ســر بریده یحیی را دیده و شــنیده اســت. و بســیاری 
چیزهــای دیگــر کــه هیرودیــس از لبهــای نبــی شــنیده بــود، اکنــون مشــخص تــر از زمانــی 

کــه موعظــه او را در بیابــان شــنیده بــود، وجــدان او را مــورد خطــاب قرارمــی داد.
هنگامــی کــه هیرودیــس در بــاره اعمــال مســیح شــنید، بســیار مضطــرب شــد. 
وتصور کرد که خداوند یحیی را از مرگ برخیزانیده و اقتدار بیشتری برای محکوم 
کــردن گنــاه فرســتاده اســت. او همــواره نگــران بــود کــه یحیــی بــا محکــوم کــردن او 
و خانــواده اش بــه خاطــر مــرگ خویــش از وی انتقــام بگیــرد. هیرودیــس چیــزی را 
درو مــی کــرد کــه خداونــد آن را محصــول لعنــت گنــاه اعــالم کــرده بــود، » در میــان 
ایــن امــت هــا اســتراحت نخواهــی یافــت و بــرای کــف پایــت آرامــی نخواهــد بــود، و 
در آنجــا خداونــد تــو را دل لــرزان و کاهیدگــی چشــم و پژمردگــی جــان خواهــد بــود، 
شــب و روز ترســناک شــده، بــه جــان خــود اطمینــان نخواهــی داشــت. بامــدادان 
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بــود، و شــامگاهان خواهــی گفــت : کاش کــه  خواهــی گفــت : کاش کــه شــام 
صبــح مــی بــود، بــه ســبب تــرس دلــت کــه بــه آن خواهــی ترســید و بــه ســبب رویــت 
چشــمت کــه خواهــی دیــد « )تثنیــه 2٨آیــات 65 تــا 6٧(. افــکار شــخص گناهــکار، 
او را محکوم می سازد و هیچ شکنجه ای بدتر از عذاب وجدان نیست که شب 

و روز، آرامــش را از وی ســلب مــی کنــد.
و  داننــد  مــی  اســرارآمیز  را  تعمیــد دهنــده  یحیــای  بســیاری، سرنوشــت  عــده 
ســوال می کنند،که چرا او باید در زندان رها شــده و متحمل مرگ شــود. بصیرت 
محــدود انســانی قــادر بــه درک راز سرنوشــت دردنــاک او نمــی باشــد، بــا ایــن حــال 
چنیــن چیــزی نمــی توانــد و نبایــد ایمــان و اعتقــاد مــا را بــه خداونــد متزلــزل کنــد، 
بویــژه هنگامــی کــه پــی مــی بریــم کــه یحیــی مــی بایســتی در مصائــب مســیح شــریک 
باشــد. همــه آنانــی کــه از مســیح پیــروی مــی کننــد، تــاج ایثــار و فــداکاری را برســر 
خواهنــد گذاشــت. آنــان مطمئنــاً از ســوی افــراد خودخــواه درک نخواهنــد شــد و 
نابــودی  بــرای  هــدف حمــالت شــیطان قــرار خواهنــد گرفــت. ســلطنت شــیطان 
همیــن اصــول فداکارانــه مستقرشــده اســت و هرجــا کــه ایــن اصــول دیــده شــود، 

هــدف حملــه شــیطان قــرار خواهــد گرفــت.
کودکــی، نوجوانــی و جوانــی یحیــی معــرف قاطعیــت و قــدرت اخالقــی او بــود. 
هنگامــی کــه نــدای او در بیابــان شــنیده شــده بــود کــه مــی گفــت، » راه خداونــد 
را مهیــا ســازید و طریــق او را راســت نمائیــد « )متــی 3 آیــه 3(، شــیطان بــه خاطــر 
امنیــت پادشــاهی خویــش نگــران شــد. آشــکار شــدن زشــتی و تبهــکاری گنــاه، افــراد 
را مضطــرب و نگــران کــرده بــود. قــدرت شــیطان بــر روی بســیاری از افــراد کــه تحــت 
ســلطه او بودنــد، درهــم شکســته شــد. او بــا تالشــی خســتگی ناپذیــر ســعی کــرده 
بــود تــا یحیــای تعمیــد دهنــده را از تســلیم شــدن بــه خداونــد دور کنــد، اّمــا شکســت 
خورده بود. او در غلبه کردن بر عیســی شکســت خورده بود. شــیطان در وسوســه 
بیابــان شکســت خــورده بــود و فــوق العــاده خشــمگین بــود. اکنــون تصمیــم گرفتــه 
بــود بــا نابــود کــردن یحیــی موجبــات غــم و انــدوه مســیح را فراهــم آورد وکســی را کــه 

نتوانســته بــود بــه گنــاه ترغیــب کنــد، دچــار مصیبــت مــی کــرد.
عیســی بــرای نجــات خــادم خویــش مداخلــه نکــرد. او مــی دانســت کــه یحیــی 
آزمایــش را تحمــل خواهــد کــرد. منجــی مایــل بــود بــا شــادمانی بــه نــزد یحیــی آمــده 
و ســلول تاریــک زنــدان را بــا حضــورش نورانــی کنــد، اّمــا او نبایــد خــود را بدســت 
دشــمنان تســلیم کــرده و مأموریــت خویــش را بــه مخاطــره مــی افکنــد. او از صمیــم 
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قلــب مایــل بــود تــا خــادم امیــن و وفــادارش را آزاد ســازد. اّمــا یحیــی مــی بایســتی بــه 
خاطــر هــزاران نفــری کــه در ســالهای بعــد از آن بــه خاطــر ایمانشــان در زنــدان کشــته 
مــی شــدند، جــام شــهادت را ســرمی کشــید. پیــروان عیســی در همــان حــال کــه در 
ســلولهای زنــدان رنــج کشــیده و یــا بــه وســیله شمشــیر و شــکنجه کشــته مــی شــوند، 
ایــن فکــر کــه خــود یحیــی، کســی کــه مســیح بــه وفــاداری او شــهادت داده اســت نیــز 
از چنیــن تجربــه ای عبــور کــرده اســت، در قلــب چنیــن افــرادی کــه ظاهــراً از ســوی 

خــدا و انســان رهــا شــده انــد، چــه تأثیــر پــر قدرتــی را بــه جــا خواهــد گذاشــت.
بــه شــیطان اجــازه داده شــده بــود تــا رشــته حیــات دنیــوی نبــی خداونــد را قطــع 
کنــد اّمــا او نتوانســت حیاتــی را کــه » بــا مســیح در خــدا پنهــان اســت « نابــود کنــد. 
شــیطان از اینکــه موجــب رنــج مســیح شــده بــود بــه خــود مــی بالیــد، اّمــا در غلبــه 
کــردن بــر یحیــای تعمیــد دهنــده شکســت خــورده بــود. مــرگ یحیــی او را در مقابــل 
قــدرت وسوســه گــر، حفــظ کــرده بــود و در ایــن مبــارزه، شــیطان شــخصیت خویــش 
را آشــکار مــی کــرد. او در حضــور کائنــات، دشــمنی خویــش را نســبت بــه خــدا و 

انســان نشــان مــی داد.
به رغم اینکه برای آزادی یحیی هیچ معجزه ای انجام نشد، اّما او ترک نشده 
بــود. او همــواره از مصاحبــت فرشــتگان آســمان کــه نبوتهــای مربــوط بــه مســیح و 
وعــده هــای ارزشــمند کتــب مقدســه را بــرای وی آشــکار مــی کردنــد، برخــوردار بــود. 
آنــان قــوم خداونــد را در طــول قرنهــا پشــتیبانی کــرده بودنــد و اکنــون از او حمایــت 
مــی کردنــد. بــه یحیــای تعمیــد دهنــده نیــز هماننــد همــه کســانی کــه بعــد از او مــی 
آمدنــد، ایــن اطمینــان داده شــده کــه، » اینــک مــن هــر روزه تــا انقضــای عالــم همــراه 

شــما مــی باشــم « )متــی 2٨ آیــه 20(.
خداونــد زمانــی بــه فرزندانــش راه را نشــان مــی دهــد کــه آنــان از او بخواهنــد و 
اگــر آنــان انتهــای خدمــت را از همــان ابتــدا ببیننــد و هــدف پــر شــکوهی را کــه بــه 
عنــوان همــکاران خداونــد تحقــق مــی بخشــند تشــخیص دهنــد، آنــگاه خداونــد راه را 
بــه ایشــان نشــان خواهــد داد. نــه خنــوخ کــه بــه آســمان ربــوده شــد و نــه الیــاس کــه بــا 
ارابــه آتــش صعــود کــرد، از یحیــی کــه در ســیاهچال زنــدان و در تنهایــی ُمــرد، بزرگتــر 
وســربلند تــر نبودنــد. » ایــن افتخــار نصیــب شــما شــده کــه نــه تنهــا بــه مســیح ایمــان 
آوریــد. بلکــه در راه رنــج هــم ببریــد « )فیلیپیــان 1 آیــه 2۹(. از میــان تمامــی موهبــت 
هایــی کــه خداونــد بــه انســان اعطــا مــی کنــد، مشــارکت بــا مســیح در رنجهــای او، 

عالیتریــن نشــانه اعتمــاد و افتخــار مــی باشــد.
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نزدیک است «
عیســی پــس از گرفتــار شــدن یحیــی بــه جلیــل رفــت. او بشــارت خــدا را اعــالم 
مــی کــرد و مــی گفــت، » زمــان بــه کمــال رســیده و پادشــاهی خــدا نزدیــک شــده 
اســت، توبــه کنیــد و بــه ایــن بشــارت ایمــان آوریــد « )مرقــس 1 آیــات 1۴ و 15(.

ظهــور مســیح، نخســتین بــار در یهودیــه اعــالم شــده بــود. در معبــد اورشــلیم، 
تولــد یحیــی، منــادی مســیح بــه زکریــا هنگامــی کــه در مذبــح خدمــت مــی کــرد، اعــالم 
شــده بــود. فرشــتگان بــر فــراز تپــه هــای بیــت لحــم تولــد عیســی را اعــالم کــرده بودنــد 
و مجوســیان در جســتجوی او بــه اورشــلیم آمــده بودنــد. شــمعون وَحّنــا در معبــد 
ســرزمین  وتمامــی  اورشــلیم   « بودنــد.  کــرده  تأییــد  را  عیســی  الوهیــت  اورشــلیم 
یهودیــه « موعظــه یحیــای تعمیــد دهنــده را شــنیده و فرســتادگان شــورای عالــی 
بودنــد.  شــنیده  عیســی  دربــاره  را  او  شــهادت  انبــوه،  جمعیــت  بــا  همــراه  یهــود، 
ــه او در  مســیح در یهودیــه، نخســتین شــاگردانش را پذیرفــت و بیشــتر خدمــت اولیّ
ایــن شــهر ســپری شــده بــود. اقتــدار الهــی او در تطهیــر معبــد، معجــزات شــفا بخــش 
و تعلیــم حقایــق الهــی و معجــزات شــفا بخــش کــه در مقابــل شــورای عالــی یهــود 

انجــام شــده بــود، همــه و همــه، گــواه ایــن بــود کــه فرزنــد ســرمدی اســت.
اگــر رهبــران در اســراییل بــه مســیح ایمــان آورده بودنــد. او نیــز ایشــان را در مقــام 
رســوالن خویــش بــرای گســترش انجیــل در سراســر جهــان مفتخــر مــی کــرد. در ابتــدا 
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به ایشــان فرصت داده شــد تا مبشــران ملکوت فیض خدا باشــند. اّما اســراییل از 
زمــان مبتــال شــدن خویــش بــه مصیبــت آگاه نبــود. حســادت و بــی اعتمــادی رهبــران 

اســراییل به دشــمنی آشــکار تبدیل شــد و دلهای ایشــان از عیســی رویگردان شــد.
بــه قتــل او گرفتــه بــود،  شــورای عالــی یهــود پیــام مســیح را ردکــرده و تصمیــم 
بنابرایــن عیســی از اورشــلیم و از کاهنــان، از معبــد، از رهبــران دینــی و مردمــی 
روی  دیگــری  افــراد  بــه  و  شــده  دور  بودنــد،  دیــده  تعلیــم  شــریعت  براســاس  کــه 
آورد. او پیامــش را بــه ایــن افــراد اعــالم کــرد و در میــان ایشــان کســانی را برگزیــد تــا 

بــه همــه اقــوام منتقــل کننــد. ]خبرخــوش[ انجیــل را 
انــکار کــردن نــور حقیقــت و حیــات انســان از ســوی اولیــای امــور مذهبــی در 
از  یافــت. داســتان عزیمــت مســیح  نیــز ادامــه  زمــان مســیح، در نســلهای بعــدی 
یهودیه بارها و بارها در طول تاریخ تکرارشــده اســت. بعدها، هنگامی که اصالح 
طلبان، کالم خداوند را موعظه کردند، هدفشــان این نبود که خود را از کلیســای 
روم جــدا کننــد. بــا ایــن حــال رهبــران مذهبــی نــور حقیقــت را تحّمــل نمــی کردنــد، 
در نتیجــه، حامــالن حقیقــت وادار شــدند کــه بــه جســتجوی طبقــه دیگــری از مــردم 
بپردازنــد کــه بــرای دریافــت حقیقــت اشــتیاق بیشــتری داشــتند. در زمــان مــا، عــده 
قلیلــی از بــه اصطــالح اصــالح طلبــان از همــان روحیــه و اعتمــاد بــه نفــس برخــوردار 
مــی باشــند و تعــداد کمــی از ایشــان بــه نــدای خداونــد گــوش فــراداده وآمــاده انــد 
تــا حقیقــت را تحــت هــر پوششــی بپذیرنــد. غالــب اوقــات آنانــی کــه از اقدامــات 
اصــالح طلبــان پیــروی مــی کننــد، تحــت فشــار قــرار مــی گیرنــد تــا بــرای اعــالم صریــح 
اوقــات  تــرک کننــد و بســیاری  را  مــورد عالقــه خــود  تعالیــم خداونــد کلیســاهای 
آنانــی کــه در جســتجوی حقیقــت هســتند، بــرای نشــان دادن الگــوی اطاعــت بــه 

دیگــران، مجبــور بــه تــرک کلیســای پدرانشــان مــی شــوند.
بــه عنــوان مردمــی  مردمــان ناحیــه جلیــل از ســوی علمــای دیــن در اورشــلیم 
نســبت  آنــان  کــه  حالــی  در  گرفتنــد،  مــی  قــرار  تحقیــر  مــورد  ســواد  بــی  گســتاخ، 
بــه اعمــال و تعالیــم منجــی عالقــه بیشــتری نشــان مــی دادنــد. آنــان از جدیّــت و 
بــه همیــن  و  نبودنــد  تعصــب  وتحــت ســلطه  بــوده  برخــوردار  بیشــتری  صداقــت 
دلیــل اذهــان ایشــان بــرای شــنیدن و دریافــت حقیقــت آمــاده تــر بــود. در عزیمــت 
جلیــل  اســتان  کنــد.  گیــری  کنــاره  مــردم  از  نداشــت  قصــد  عیســی  جلیــل،  بــه 
درآنزمــان محــل ســکونت اقــوام مختلفــی بــود و عیســی مــی توانســت بــا گروههــای 

مختلفــی از مــردم ســخن بگویــد.
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هنگامــی کــه عیســی از میــان جلیــل مــی گذشــت و بــه تعلیــم و شــفای بیمــاران 
مــی  هجــوم  او  بســوی  روســتاها  و  شــهرها  از  مــردم  از  پرداخــت جماعتــی  مــی 
اطــراف  اطــراف جلیــل در  از شــهرها و روســتاهای  آوردنــد. جمعیــت بســیاری 
بــه ایشــان ملحــق  از یهودیــه و اســتانهای مجــاور  او گــرد آمدنــد، حتــی بســیاری 
رعایــت  خاطــر  بــه  اوقــات  غالــب  شــد  مــی  مجبــور  عیســی  کــه  طــوری  شــدند، 
عیســی  دیــدن  بــرای  جمعیــت  اشــتیاق  کنــد.  پنهــان  مــردم  از  را  خــود  احتیــاط، 
بــه انــدازه ای زیــاد بــود کــه موجــب مــی شــد تــا مقامــات رومــی از تــرس آشــوب و 
قیــام تدابیــر الزم را اتخــاذ کننــد. تــا آن زمــان، جهــان هرگــز چنیــن دوره ای را تجربــه 
نکــرده بــود. خداونــد بــه میــان انســانها آمــده بــود وجانهــای گرســنه وتشــنه ای کــه 
مدتهــا بــا اشــتیاق بــرای نجــات اســراییل انتظــار کشــیده بودنــد، اکنــون بــه واســطه 

فیــض و رحمــت منجــی شــادی مــی کردنــد.
محــور اصلــی موعظــه مســیح ایــن بــود کــه، » زمــان بــه کمــال رســیده و پادشــاهی 
خــدا نزدیــک شــده اســت، پــس توبــه کنیــد و بــه ایــن بشــارت ایمــان آوریــد «. بدیــن 
ترتیــب، پیــام انجیــل کــه از ســوی خــود مســیح اعــالم شــده بــود، بــر پایــه و اســاس 
نبوتهــا اســتوار بــود. واژه » زمــان « کــه عیســی بــه اتمــام رســیدن آن را اعــالم مــی 
کــرد، همــان زمانــی بــود کــه از ســوی جبرئیــل فرشــته خداونــد بــه دانیــال نبــی اطــالع 
داده شده بود. فرشته در باره واژه » هفتاد هفته « به دانیال گفته بود، » هفتاد 
هفتــه بــرای قــوم تــو و بــرای شــهر مقدّســت مقــرر مــی باشــد تــا تقصیرهــای آنهــا تمــام 
شــود وگناهــان آنهــا بــه انجــام رســد وکّفــاره بــه جهــت عصیــان کــرده شــود و عدالــت 
جاودانــی آورده شــود و رویــا و نبــوت مختــوم گــردد و قــدس االقــداس مســح شــود « 
)دانیــال نبــی ۹ آیــه 2۴(. در ]زبــان[ نبــوت، یــک روز حاکــی از یکســال مــی باشــد. 
)بــه اعــداد بــاب 1۴ آیــه 3۴ و حزقیــال ۴ آیــه 6 رجــوع شــود( هفتــاد هفتــه، یــا چهــار 
صــد و نــود روز نشــان دهنــده چهــار صــد و نــود ســال مــی باشــد. نقطــه آغــاز ایــن 
زمــان در نبــوت دانیــال داده شــده اســت. » پــس بــدان و بفهــم کــه از صــدور فرمــان 
بــه جهــت تعمیــر نمــودن و بنــا کــردن اورشــلیم تــا ظهــور مســیح رئیــس، هفــت هفتــه 
وشــصت و دو هفتــه خواهــد بــود «، یعنــی شــصت و نــه هفتــه یــا چهــار صــد و 
هشــتاد و ســه ســال، )دانیــال ۹ آیــه 25(. بازســازی معبــد اورشــلیم بــر طبــق فرمــان 
اردشــیر دراز دســت در پاییــز ســال چهــار صــد و پنجــاه و هفــت قبــل از میــالد بــه 
انجــام رســید. )بــه کتــاب عــزرا بــاب 6 آیــه 1۴ و بــاب ٧ آیــات 1 و ۹ مراجعــه شــود(. 
از ایــن زمــان تــا پاییــز ســال 2٧ بعــد از میــالد چهــار صــد و هشــتاد و ســه ســال ســپری 
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شــد و بر مبنای نبوت دانیال، مســیح موعود می بایســتی در این زمان ظهور کند. 
در ســال بیســت و هفــت بعــد از میــالد عیســی تعمیــد گرفــت و بــا روح القــدس 
مســح شــد و درســت پــس از آن، خدمــت خویــش را آغــاز کــرد و پــس از آن ایــن پیــام 

اعــالم شــد کــه، » وقــت بــه کمــال رســید «.
هفتــه  یــک  در  بســیار  اشــخاص  بــا  او  و   « گفــت،  دانیــال  بــه  فرشــته  آنــگاه 
]هفــت ســال[ عهــد را اســتوار خواهــد ســاخت «. بعــد از اینکــه منجــی خدمــت 
خویــش را آغــاز کــرد، مــژده انجیــل مــی بایســتی بــرای هفــت ســال بویــژه بــه قــوم 
یهــود موعظــه شــود، ســه ســال و نیــم بــه وســیله خــود مســیح وســه ســال ونیــم بــه 
وسیله شاگردانش. » و در نصف آن هفته قربانی وهدیه را مرقوم خواهد کرد « 
)دانیــال ۹ آیــه 2٧(. در بهــار ســال 31 بعــد از میــالد، قربانــی واقعــی، یعنــی مســیح 
در جلجتــا مصلــوب مــی شــود و پــس از آن پــرده قــدس االقــداس از میــان بــه دو نیــم 
پــاره شــد و ایــن واقعــه نشــان مــی داد کــه اهمیــت و قداســت آییــن هــای قربانــی 

ســپری شــده و دوره قربانــی و نــذر بــه پایــان رســیده اســت.
یــک هفتــه، یعنــی هفــت ســال، در ســال 3۴ بعــد از میــالد بــه پایــان رســید. 
پــس از آن یهودیــان بــا سنگســار کــردن اســتیفان نهایتــاً انجیــل را انــکار کردنــد و 
شــاگردانی کــه بــه خاطــر جفــا و شــکنجه، پراکنــده شــده بودنــد بــه » هرجــا کــه پــا 
مــی نهادنــد، بــه کالم بشــارت مــی دادنــد « )اعمــال ٨ آیــه ۴(، و پــس از مــدت 
بــه  و  آورد  ایمــان  بــه عیســی  کــرد  مــی  ایمانــداران جفــا  بــر  کــه  شــائول  کوتاهــی، 

پولــس، رســول امتهــا تبدیــل گردیــد.
 زمــان ظهــور مســیح، زمــان مســح شــدن او از ســوی روح القــدس، مــرگ او و 
زمان اعالم بشارت انجیل به اقوام غیر یهودی به طور بسیار صریحی در نبوتهای 
عهد عتیق پیشــگویی شــده بود. قوم یهود این فرصت را داشــت تا نبوتها را درک 
کرده و به انجام رســیدن این نبوتها را در مأموریت عیســی تشــخیص دهد. مســیح 
مطالعــه نبوتهــا را بــه شــاگردانش توصیــه کــرده بــود. او بــا اشــاره بــه نبــوت داده شــده 
بــه دانیــال و ارتبــاط آن بــا وقایــع زمــان ِ ایشــان گفتــه بــود، » خواننــده خــوب توجــه 
کنــد تــا معنــی ایــن را بدانــد « )متــی2۴ آیــه 15(. او پــس از قیــام از مــرگ، آنچــه را 
کــه » تمامــی انبیــاء « در ارتبــاط بــا او گفتــه بودنــد، بــرای شــاگردانش شــرح داد 
)لوقــا 2۴ آیــه 2٧(. منجــی از طریــق » تمامــی انبیــاء « در ارتبــاط بــا او گفتــه بودنــد، 
بــرای شــاگردانش شــرح داد. » روح مســیح در ایشــان « از پیــش بــر رنجهــای مســیح 

و جــالِل پــس از آن شــهادت مــی داد )اول پطــرس 1 آیــه 11(.
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آن فرشــته ای کــه بــا پیــام الهــی بــه نــزد دانیــال آمــده بــود و پــس از پســر خــدا، 
باالتریــن مقــام را داشــت، همــان جبرئیــل بــود. جبرئیــل همــان فرشــته ای اســت 
کــه مســیح فرســتاد تــا وقایــع آینــده و امــوری را کــه مــی بایــد بــه زودی واقــع شــود بــه 
شــاگرد محبوبــش یعنــی یوحنــا آشــکار کنــد تــا بــرای آنانــی کــه کالم نبــوت را خوانــده 
وشــنیده وآن را نــگاه مــی دارنــد، برکــت عظیمــی را اعــالم نمایــد )مکاشــفه 1 آیــه 3(.

خداونــد کاری نمــی کنــد » جــز اینکــه ّســر خویــش را بــه بنــدگان خــود یعنــی انبیــاء 
مکشــوف ســازد « در حالــی کــه، » چیزهــای مخفــی از آن ِ خداونــد خــدای ماســت. 
اّما چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ماست « )عاموس نبی 3 آیه ٧؛ 
تثنیــه 2۹ آیــه 2۹(. خداونــد ایــن چیزهــا را بــه مــا داده اســت و بــرکات او شــامل حــال 

کســانی اســت کــه بــا دعــا و نیایــش بــه مطالعــه نبوتهــای کتــب مقدســه مــی پردازنــد.
همانطــوری کــه پیــام ظهــور اولّیــه مســیح، از پادشــاهی فیــض او خبــر مــی دهــد، 
بــه همــان ترتیــب پیــام ظهــور ثانویــه او از پادشــاهی جــالل او خبــر خواهــد داد. 
پیــام ثانویــه او نیــز ماننــد پیــام اولیــه، بــر پایــه نبوتهــا اســتوار اســت. ســخنان فرشــته 
آخــر فهمیــده  بایســتی در زمانهــای  مــی  آخــر  زمــان هــای  بــا  ارتبــاط  دانیــال در  بــه 
افــزوده  علــم  و  نمــود  خواهنــد  تــرّدد  ســرعت  بــه  بســیاری   « زمــان،  درآن  شــود. 
خواهدگردیــد « و » شــریران، شــرارت خواهنــد ورزیــد و هیــچ کــدام از شــریران 
نخواهنــد فهمیــد، لیکــن حکیمــان خواهنــد فهمیــد « )دانیــال 12 آیــات ۴ تــا 10(.

منجــی، آیــات ظهــور خویــش را اعــالم مــی کنــد، آنجــا کــه مــی فرمایــد، » بــه 
ایــن چیــز هــا رخ دهــد، در مــی یابیــد کــه پادشــاهی  همیــن ســال، هــرگاه ببینیــد 
خــدا نزدیــک شــده اســت « و » بهــوش باشــید، مبــادا عیــش و نــوش و مســتی و 
نگرانیهــای زندگــی دلتــان را ســنگین ســازد وآن روز چــون دامــی بــه نــاگاه غافلگیرتــان 
کنــد «. » پــس همیشــه مراقــب باشــید و دعــا کنیــد تــا بتوانیــد از همــه ایــن چیزهــا 
کــه بــزودی رخ خواهــد داد، در امــان بمانیــد و در حضــور پســر انســان بایســتید « 

)لوقــا آیــات21 و 3۴ و 36(.
اکنـــون بـــه زمـــان پیشـــگویی شـــده در ایـــن آیـــات نزدیـــک شـــده ایـــم. زمانهـــای 
آخـــر فـــرا رســـیده اســـت، ُمهـــر نبوتهـــای انبیـــاء گشـــوده شـــده اســـت. اشـــارات بـــا 
کـــه بســـیار  پـــر جـــالل خداوندمـــان  بـــه ظهـــور  انبیـــاء  شـــکوه و اخطارهـــای جـــدی 

نزدیـــک اســـت اشـــاره مـــی کنـــد.
یهودیــان کالم خــدا را بــه غلــط تعبیــر کــرده و آن را بــه غلــط بــکار بردنــد. آنــان از 
زمــان وقــوع مصیبــت اطــالع نداشــتند. ســالهای خدمــت مســیح و حواریــون وی، 
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— آخریــن ســالهای ارزشــمند فیــض بــه قــوم برگزیــده، — بــه توطئــه و طــرح ریــزی 
بــرای قتــل پیــام آوران خداونــد ســپری شــد. امیــال دنیــوی ایشــان را جــذب کــرده بــود 
و ارائــه و پیشــکش ملکــوت روحانــی بــرای ایشــان عبــث ]و بــی ثمــر[ بــود. از ایــن رو 
حکومــت دنیــوی ایــن جهــان، امــروز نیــز اذهــان مــردم را بــه خــود جلــب مــی کنــد و 
موجــب مــی شــود تــا مــردم نســبت بــه تحقــق ســریع نبوتهــا و نزدیــک شــدن ملکــوت 

خداونــد، بــی توجهــی کننــد.
» اّمــا شــما ای بــرادران، در تاریکــی نیســتید تــا آن روز چــون دزد غافلگیرتــان 
تعلــق  وتاریکــی  شــب  بــه  مــا  روزیــد،  فرزنــدان  و  نــور  فرزنــدان  همــه  شــما  کنــد. 
نداریــم، پــس هماننــد دیگــران بــه خــواب نرویــم، بلکــه بیــدار و هشــیار باشــیم « )اول 

تســالونیکیان 5 آیــات ۴ تــا6(. 
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» آیا این فرد پسر 
نّجار نمی باشد؟ «

]این فصل بر اساس انجیل لوقا باب ۴ آیات 16-30 تدوین گردیده است[

در امتداد روزهای درخشان خدمت مسیح در جلیل، یک تاریکی سایه افکنده 
اســت. » مردم ناصره او را طرد کرده و بگفتند، آیا این پســر نّجار نمی باشــد؟ «.

عیســی در خــالل دوران کودکــی و جوانــی در میــان برادرانــش در کنیســه ناصــره 
عبــادت کــرده بــود. اّمــا بعــد از آغــاز خدمــت خویــش، از میــان ایشــان غایــب شــده 
بــود. بــا ایــن حــال، ایشــان از آنچــه کــه بــر او واقــع شــده بــود بــی اطــالع نبودنــد و 
بــه  ایشــان  انتظــارات  و  ایشــان ظاهــر شــد، عالیــق  درمیــان  کــه مجــدداً  هنگامــی 
اوج خــود رســید. عیســی در میــان آنــان چهــره هــای آشــنایی را دیــد کــه از دوران 
کودکــی مــی شــناخت. مــادرش، بــرادران وخواهرانــش در ناصــره زندگــی مــی کردنــد 
و هنگامــی کــه در روز ســبت وارد کنیســه شــد و در میــان عبــادت کننــدگان قــرار 

گرفــت، تمامــی نگاههــا بــه ســوی او دوختــه شــد.
درآن زمــان، مرســوم بــود کــه در روز ســبت یکــی از مشــایخ، بخشــهایی از کتــب 
انبیــاء را قرائــت مــی کــرد و مــردم را ترغیــب نمــوده و توصیــه مــی نمــود تــا بــه ظهــور 
ــّر و شــکوه پادشــاهی خواهــد آمــد و بــه ظلــم وســتم خاتمــه خواهــد  منجــی کــه بــا فَ
داد، امیــدوار باشــند. او بــا مــرور شــواهدی کــه آمــدن منجــی را درآینــده ای نزدیــک 
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نویــد مــی داد، ســعی مــی کــرد شــنوندگانش را تشــویق و دلگــرم کــرده و بــا برجســته 
کــردن ایــن اندیشــه کــه مســیح بــه عنــوان فرمانــده ســپاهیان بــرای نجــات اســرائیل 

خواهــد آمــد، جــالل و شــکوه ظهــور او را بــرای مــردم تشــریح و ترســیم کنــد.
هنگامی که عالم یهودی در کنیسه حاضر می شد، از او انتظار می رفت که 
بــرای مــردم موعظــه کنــد و در عیــن حــال، هــر فــرد اســرائیلی مــی توانســت قســمتی 
از کتــاب انبیــاء را قرائــت کنــد. و عیســی درروز ســبت طبــق معمــول بــه کنیســه در 
آمــد و هنگامــی کــه بــرای تــالوت بخشــی از کتــب انبیــاء برخاســت، طومــار اشــعیای 
نبــی را بــه او دادنــد )لوقــا بــاب ۴ آیــات 16-1٧(. آیاتــی کــه تــالوت کــرد بــه آمــدن 

مســیح موعــود اشــاره مــی نمــود:
تــا فقیــران را بشــارت  بــر مــن اســت، زیــرا کــه مــرا مســح کــرد  » روح خداونــد 
دهــم و مــرا فرســتادهتا رهایــی را بــه اســیران و بینایــی را بــه نابینایــان اعــالم کنــم، و 
ســتمدیدگان را رهایی بخشــم، و ســال لطف خداوند را اعالم نمایم « و » ســپس 
طومــار را فــرو پیچیــد و بــه خــادم کنیســه ســپرد و بنشســت. همــه مــردم در کنیســه 
بــه او چشــم دوختــه بودنــد... همــه از او نیکــو مــی گفتنــد و از کالم فیــض آمیــزش 

در شــگفت بودنــد « )لوقــا ۴ آیــات20 تــا 22(.
عیســی به عنوان نماد زنده نبوتها در حضور مردم ایســتاده و با تشــریح کالمی 
کــه تــالوت نمــوده بــود، از مســیح بــه عنــوان مبشــر فقیــران، رهایــی دهنــده اســیران، 
شــفا دهنــده رنجدیــدگان و مریضــان و نابینایــان و آشــکار کننــده نــور حقیقــت بــه 
جهــان ســخن گفتــه بــود. رفتــار متیــن و گفتــار تأثیــر گــذار و اهمیــت خــارق العــاده 
سخنان او، شنوندگانش را به طرز بی سابقه ای تحت تأثیر قرارداد. تأثیر الهی او 
هــر نــوع مخالفتــی را درهــم شکســت و آنــان نیــز هماننــد موســی، نادیدنــی را دیدنــد 
و همانطــور کــه دلهــای ایشــان بــه واســطه روح القــدس تحــت تأثیــر قرارگرفــت، بــا 

فریادهــای » آمیــن « و حمــد خداونــد بــه ســخنان او گــوش فــرا دادنــد.
اّمــا هنگامــی کــه عیســی بدیشــان اعــالم کــرد، » امــروز ایــن نوشــته، هنگامــی کــه 
بــدان گــوش فــرا دادیــد، جامــه عمــل پوشــید « آنــان، ناگهــان بــه خاطرآوردنــد تــا در 
مــورد ادعاهــای ایــن شــخص کــه ایشــان را مــورد خطــاب قــرارداده بــود، فکــر کننــد. 
آنــان، اســرائیلیان، فرزنــدان ابراهیــم بــه عنــوان قومــی تحــت اســارت معرفــی شــده 
بودنــد و بــه عنــوان اســیران قــدرت شــریر و تاریکــی و نیازمنــد بــه نــور حقیقــت مــورد 
خطــاب قــرار گرفتــه بودنــد. غــرور ایشــان جریحــه دار و نگرانــی ایشــان بــر انگیختــه 
بــود. ســخنان مســیح نشــان مــی داد کــه مأموریــت او، از آنچــه کــه ایشــان  شــده 
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بــه طــرز بســیار  بــود  ایشــان ممکــن  بــود. اعمــال  انتظــار داشــتند، کامــالً متفــاوت 
دقیقــی مــورد تفتیــش قــرار گیــرد و آنــان علیرغــم رعایــت تشــریفات ظاهــری، خــود را 

از مقابــل نــگاه نافــذ و جســتجو گــر مســیح عقــب کشــیدند.
آنــان از یکدیگــر پرســیدند، » ایــن عیســی کیســت؟ «. او کــه جــالل وشــکوه 
مســیح را از آن خــود دانســته بــود، پســر یــک نّجــار بــود کــه بــه همــراه پــدرش یوســف 
در دکان نجــاری کار کــرده بــود. آنــان او را در حــال انجــام ایــن حرفــه پــر زحمــت دیــده 
بودنــد، و بــرادران و خواهرانــش را مــی شــناختند و از کار و زندگــی او آگاه بودنــد. 
ایشــان دوران کودکــی و نوجوانــی او را دیــده بودنــد، اگــر چــه زندگــی او پــاک و بــی 

عیــب بــود، بــا ایــن حــال بــاور نداشــتند کــه او همــان مســیح موعــود مــی باشــد.
تعالیــم عیســی در ارتبــاط بــا ملکــوت آســمان بــا تعالیمــی کــه ایشــان از بــزرگان 
یهــود شــنیده بودنــد، بســیار مغایــر ومتفــاوت بــود! عیســی دربــاره آزاد کــردن ایشــان 
از اســارت رومیــان ســخنی بــر زبــان نیــاورده بــود. آنــان در بــاره معجــزات او شــنیده 
بودنــد و توقــع داشــتند کــه قــدرت او بــه نفــع ایشــان بــه کار گرفتــه شــود، اّمــا هیــچ 

نشــانه ای، مبنــی بــر اینکــه عیســی چنیــن قصــدی داشــته باشــد، ندیــده بودنــد.
و هنگامـی کـه درب هـای شـک و تردیـد بـه روی خـود گشـودند، دلهایـی کـه فقـط 
برای لحظه ای نرم شده بود، بیش از پیش سخت تر شد. شیطان مّصمم بود که از باز 
شـدن چشـمان کور وآزاد شـدن از قید اسـارت درآن روز ممانعت بعمل آورد. او برای 
افزایش بی اعتمادی ایشان تمام نیروی خود را صرف کرد. آنان در حالی که متقاعد 
شده بودندکه این شخص همان منجی است که ایشان را مورد خطاب قرار می داد، 

با این حال به شواهدی که مسیح بودن او را اثبات می کرد، اهمیتی ندادند.
اکنــون، عیســی بــا آشــکار کــردن نیــات پنهانــی ایشــان، الوهیــت خویــش را بــه 
اثبــات رســاند. او بــه ایشــان گفــت، » بــی گمــان ایــن َمثَــل را برمــن خواهیــد آورد 
کــه ای طبیــب خــود را شــفا ده ! آنچــه شــنیده ایــم در کََفرناحــوم کــرده ای، اینجــا 
در زادگاه خویــش نیــز انجــام بــده «. ســپس فرمــود، » آمیــن، بــه شــما مــی گویــم کــه 
هیــچ پیامبــری در دیــار خویــش پذیرفتــه نیســت. یقیــن بدانیــد کــه در زمــان الیــاس، 
هنگامــی کــه آســمان ســه ســال و نیــم بســته شــد و خشکســالی ســخت سرتاســر 
آن ســرزمین را فراگرفــت، بیــوه زنــان در اســرائیل بودنــد. اّمــا الیــاس نــزد هیــچ یــک 
بیــوه زنــی در شــهرَصرَفه در ســرزمین صیــدون. در زمــان  نــزد  فرســتاده نشــد مگــر 
اِلشــیع نبــی نیــز جذامیــان بســیار در اســراییل بودنــد، ولــی هیــچ یــک از جــذام خــود 

پــاک نشــدند مگــر نَعمــان ِ ُســریانی « )لوقــا بــاب ۴ آیــات 23 تــا 2٧(.
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پاســخ  شــنوندگانش  تردیدهــای  بــه  پیامبــران،  زندگــی  وقایــع  نقــل  بــا  عیســی 
اجــازه  بــود،  برگزیــده  ای  ویــژه  اهــداف  بــرای  خداونــد  کــه  خادمانــی  گفــت. 
کــه کالم  آنانــی  اّمــا  کننــد.  ایمــان خدمــت  بــی  و  دل  ســخت  قــوم  بــه  نداشــتند 
خــدا را درک کــرده و بــه آن ایمــان آورده بودنــد، از طریــق پیامبــران مــورد لطــف و 
مرحمــت الهــی قــرار مــی گرفتنــد. در ایــام الیــاس نبــی، مــردم اســراییل از خداونــد 
روح  هشــدارهای  و  شــده  وابســته  خویــش  گناهــان  بــه  آنــان  بودنــد.  شــده  دور 
القــدس را کــه از طریــق پیامبــران خداونــد بــه ایشــان داده مــی شــد، نادیــده گرفتنــد 
و بدیــن ترتیــب خودشــان را از مســیری کــه برکــت خداونــد بــه ایشــان نــازل مــی 
شــد، محــروم کردنــد. خداونــد از خانــه هــای اســرائیلیان عبــور کــرده و در ســرزمین 
مشــرکین، در خانــه زنــی کــه بــه قــوم برگزیــده تعلــق نداشــت، بــرای خــادم خویــش 
پناهگاهــی یافــت. اّمــا ایــن زن مــورد مرحمــت قــرار گرفــت، زیــرا از حقیقتــی کــه 
دریافــت کــرده بــود، پیــروی مــی کــرد و دل او بــرای پذیــرش حقایــق بزرگتــری کــه 

خداونــد بــه وســیله نبــی خویــش بــرای او فرســتاده بــود، آمــاده بــود.
گرفتــه  نادیــده  اســرائیل  اِلشــیع، جذامیــان  زمــان  در  کــه  بــود  دلیــل  بــه همیــن 
شــدند، اّمــا نعمــان کــه یــک دربــاری بــی دیــن بــود، بــه حقیقــت وفــادار مانــده و نیــاز 
عظیــم قلبــی خویــش را احســاس کــرده بــود. او در وضعیتــی بــود کــه مــی توانســت 
موهبتهــای فیــض خداونــد را دریافــت کنــد و نــه تنهــا از جــذام پــاک شــد، بلکــه 

بخاطــر شــناخت خــدای حقیقــی، برکــت یافــت.
جایــگاه یــا ]ارزش و اعتبــار[ مــا در نظــر خداونــد بــه میــزان حقیقتــی کــه دریافــت 
مــی کنیــم بســتگی نــدارد، بلکــه بــه اســتفاده و بکارگیــری از حقیقتــی کــه دریافــت 
کــرده ایــم، بســتگی دارد. از ایــن جهــت، حتّــی بــی دیــن هــا تــا جایــی کــه بتواننــد 
را در  کــه حقیقــت عظیــم  بــا کســانی  تشــخیص دهنــد، در مقایســه  را  حقیقــت 
اختیــار داشــته و مدعــی خدمــت بــه خداونــد مــی باشــند، اّمــا حقیقــت را نادیــده 
گرفتــه و طریــق زندگــی روزانــه ایشــان بــا ادعاهایشــان در تضــاد اســت، از وضعیــت 

بهتــری برخــوردار مــی باشــند.
ســخنان عیســی بــه شــنوندگانش در کنیســه، ریشــه هــای خــود بینانــه ایشــان را 
نشــانه گرفتــه وجــدا شــدن ایشــان از خداونــد و از دســت دادن ّحــق برگزیدگــی بــه 
عنــوان قــوم او را، بــه ایشــان خاطــر نشــان کــرده بــود. هنگامــی کــه موقعیــت حقیقــی 
ایشــان، پیــش روی ایشــان قــرار داده مــی شــد، هــر ســخن عیســی ماننــد چاقویــی در 
قلــب ایشــان فــرو مــی رفــت. آنــان، اکنــون ایمانــی را کــه عیســی در ابتــدا بــه ایشــان 
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الهــام کــرده بــود مــورد تحقیــر قــرار دادنــد و مایــل نبودنــد بپذیرنــد کــه او، کســی کــه از 
میان مردم فقیر و عادی برخاســته بود، کســی بیش از یک انســان معمولی اســت.

بــی ایمانــی ایشــان، بــد خواهــی و دشــمنی را بــه بــار آورد. شــیطان بــر ایشــان 
مســلط شــد و بــا خشــم بــر علیــه منجــی فریــاد مــی زدنــد. آنــان از او کــه رســالتش 
شــفا دادن و نیکــی کــردن بــود رویگــردان شــده و اکنــون صفــات شــیطانی ]ویرانگــر[ 

را از خــود بــروز مــی دادنــد.
هنگامــی کــه عیســی بــه بــرکات ســپرده شــده بــه غیریهودیــان اشــاره نمــود، غــرور 
خشــم آگیــن ]قومــی و نــژادی[ مســتمعین بــر انگیختــه شــد، بــه ّحــدی کــه ســخنان ]و 
صــدای عیســی[ در میــان همهمــه و هیاهــوی ایشــان شــنیده نمــی شــد. ایــن مــردم 
بــه خاطــر اطاعــت از شــریعت بــه خــود مــی بالیدنــد، اّمــا اکنــون کــه تبعیــض هــا ]و 
جهالــت[ ایشــان مــورد عتــاب قــرار مــی گرفــت، بــه انــدازه ای خشــمگین شــدند کــه 
تصمیــم بــه قتــل عیســی گرفتنــد. نظــم جمعیــت بــه هــم ریخــت و دســت بــروی او 
بلنــد کــرده، او را از کنیســه و از شــهر بیــرون راندنــد. بــه نظــر مــی رســید کــه همگــی 
در صــدد قتــل او بودنــد. بنابرایــن او را بــر لبــه کوهــی کــه شــهر بــر فــراز آن بنــا شــده 
بــود، بردنــد تــا از آنجــا بــه زیــرش افکننــد. فریادهــا و ناســزاگوئی هــا فضــا را پــر کــرده 
بــود. بعضــی هــا بــه ســوی او ســنگ پرتــاب مــی کردنــد کــه ناگهــان اّمــا او از میــان 
بودنــد، در  ایســتاده  او  کــه در کنیســه، در کنــار  الهــی  ناپدیــد گشــت. فرشــتگان 
میــان جمعیــت خشــمگین نیــز بــا او همــراه بودنــد. آنــان در مقابــل دشــمنانش از او 

حفاظــت کــرده و او را بــه مــکان امنــی هدایــت کردنــد. 
فرشــتگان در گذشــته نیــز بــه همیــن ترتیــب از لــوط محافظــت کــرده و او را از 
وســط ســدوم به ســالمت خارج کرده بودند. آنان از اِلیشــع نیز به همین ترتیب در 
شــهر کوچــک کوهســتانی محافظــت کردنــد، هنگامــی کــه اســب هــا و ارابــه هــای 
پادشــاه آشــور بــه همــراه لشــکری عظیــم از مــردان جنــگاور تپــه هــا را محاصــره کــرده 
بودند، اِلیشــع ســپاهیان خداوند را در ســرازیری های نزدیکترین تپه مشــاهده کرد 

— اســب هــا و ارابــه هــای آتشــین اطــراف خــادم خداونــد را احاطــه کــرده بودنــد.
بــه همیــن ترتیــب در طــی قــرون و اعصــار، فرشــتگان خداونــد در کنــار پیــروان 
همــه  مقابــل  در  شــرارت  عظیــم  قــدرت  انــد.  شــده  دیــده  مســیح  وفــادار  و  امیــن 
کســانی کــه بخواهنــد بــرآن غالــب شــوند، صــف آرایــی مــی کنــد. اّمــا مســیح از مــا 
مــی خواهــد تــا بــه چیزهایــی کــه دیــده نشــده انــد نــگاه کنیــم و بــه لشــکرهای آســمانی 
کــه در اطــراف دوســتداران خداونــد خیمــه زده تــا ایشــان را نجــات دهنــد، بنگریــم. 
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بــه واســطه دخالــت فرشــتگان، از خطــرات مشــهود و نامشــهود محافظــت شــده 
ایــم کــه هرگــز قــادر بــه درک آن نخواهیــم بــود، مگــر زمانــی کــه در ســایه نــور ابــدی بــه 
مشــیت الهــی پــی ببریــم. آنــگاه خواهیــم دانســت کــه تمامــی خانــواده آســمانی بــه 
خانــواده زمینــی عالقمنــد بــوده و فرشــتگان تخــت رحمــت خداونــد هــر روزه و قــدم 

بــه قــدم مواظــب و مراقــب مــا بــوده انــد.
هنگامــی کــه عیســی در کنیســه نبــوت ]و پیشــگوئی[ را قرائــت کــرد، بنــد آخــر 
در خصــوص کار مســیح موعــود را کوتــاه نمــود. در حینــی کــه مــی خوانــد » تــا ســال 
دلپســند خــدا اعــالم گــردد «، او عبــارت » و روز انتقــام خــدای مــا « را حــذف نمــود 
)اشــعیا 61 آیــه 2(. ایــن جملــه از نبــوت اشــعیا، درســت بــه انــدازه جملــه قبــل از آن 
سرشــار از حقیقــت بــود و عیســی بــا حــذف آن قصــد نداشــت اهمیــت آن را انــکار 
کنــد. اّمــا عبــارت آخــر آن چیــزی بــود کــه مســتمعین وی از اندیشــیدن بــه آن محظــوظ 
بــوده و مشــتاق تحقــق یافتــن آن بودنــد. آنــان خواســتار داوری و مجــازات مشــرکین 
بودند در حالی که گناهان خودشان که از گناه دیگران بسیار بزرگتر بود را تشخیص 
نمــی دادنــد. نیــاز عمقــی آنــان بــه لطــف و رحمتــی کــه از مشــرکین دریــغ و مضایقــه 
کــرده بودنــد، بســی بیشــتر بــود. آن روز در کنیســه و هنگامــی کــه عیســی در میــان 
ایشــان ایســتاده بــود، بهتریــن فرصــت را داشــتند تــا دعــوت خداونــد را بپذیرنــد. او کــه 
» رحمت را دوســت می داشــت « با کمال میل و رغبت می خواســت تا ایشــان را 

از هالکتــی کــه گناهــان آنهــا مطالبــه کــرده بــود نجــات بخشــد )میــکا ٧ آیــه 1٨(.
عیســی قبل از عزیمت از ناصره یکبار دیگر ایشــان را به توبه دعوت نمود. در 
انتهــای رســالتش در جلیــل، بــار دیگــر از خانــه ای کــه درآن بــزرگ شــده بــود، دیــدن 
کــرد. از زمــان طــرد شــدنش درآنجــا، آوازه تعالیــم و معجزاتــش در سرتاسرکشــور 
گســترش یافتــه بــود. اکنــون هیــچ کــس نمــی توانســت قــدرت مافــوق بشــری او را 
انــکار کنــد. مــردم ناصــره مــی دانســتند کــه او بــه انجــام اعمــال نیکــو مشــغول مــی 
باشــد و مریضانــی را کــه تحــت ظلــم و ســتم شــیطان قــرار داشــتند شــفا مــی دهــد. 
در اطــراف ایشــان دهکــده هــای بســیاری بــود کــه در هیــچ یــک از خانــه هایــش نالــه 
هــای مریضــان شــنیده نمــی شــد زیــرا او از خانــه هــای ایشــان عبــور کــرده و مریضــان 
آنهــا را شــفا بخشــده بــود. رحمــت و شــفقتی کــه در هــر یــک از اعمــال زندگــی او 

آشــکار شــده بــود، مســح الهــی او را تصدیــق مــی کــرد. 
هنگامــی کــه اهالــی ناصــره بــرای بــار دیگــر بــه ســخنان او گــوش فــرا دادنــد، از 
طریــق روح القــدس تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد. اّمــا پــس از آن نیــز نمــی خواســتند 
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بــود، از ایشــان  ایــن شــخص، کســی کــه در میــان ایشــان رشــد یافتــه  بپذیرنــد کــه 
تفــاوت داشــته و بســیار بزرگتــر اســت. آنــان از عیســی دلخــور بودنــد زیــرا او خــود 
را مســیح موعــود معرفــی کــرده و بــه ایشــان اعــالم کــرده بــود کــه حتّــی بــه انــدازه 
بابــت  ایــن  از  گرچــه  باشــند.  نمــی  خداونــد  فیــض  دریافــت  شایســته  مشــرکین 
آنــان مــی پرســیدند کــه، » از کجــا ایــن شــخص چنیــن حکمــت و معجــزات را بهــم 
بــه  و  بپذیرنــد  عنــوان مســیح خداونــد  بــه  را  او  نمــی خواســتند  ولــی  میرســاند «، 
واســطه بــی ایمانــی ایشــان، منجــی نتوانســت در میــان ایشــان معجــزات بســیاری 
انجــام دهــد. تنهــا عــده معــدودی بــرکات او را پذیرفتنــد و او بــا بــی میلــی از ناصــره 

عزیمــت کــرده و هرگــز بــه آنجــا بازنگشــت.
بــی ایمانــی را کــه مــردم ناصــره قبــالً در دل پرورانــده بودنــد همچنــان بــر ایشــان 
بــه همیــن ترتیــب شــورای عالــی یهــود و قــوم را تحــت کنتــرل قــرار  بــود و  غالــب 
داد. کاهنــان و مــردم اســراییل بــا مخالفــت نخســت خویــش از جلــوه گــری قــدرت 
روح القــدس خاتمــه کار خویــش را رقــم زدنــد. آنــان بخاطــر اینکــه اثبــات کننــد کــه 
مقاومــت و سرســختی اولیــه آنــان درســت و بجــا بــوده، از آن بــه بعــد، همــواره بــه 
عیــب جویــی از ســخنان مســیح پرداختنــد. مخالفــت و انــکار روح القــدس از ســوی 
ایشــان بــه مصلــوب کــردن مســیح در جلجتــا و بــه ویرانــی اورشــلیم و پراکنــده شــدن 

قــوم اســراییل در سراســر جهــان منتهــی شــد.
ارزشــمند حقیقــت  هــای  گنجینــه  تــا  داشــت  اشــتیاق  کــه مســیح چقــدر  آه، 
را بــه روی قــوم اســراییل بگشــاید! اّماآنــان از نظــر روحانــی بّحــدی کــور بودنــد کــه 
بــرای مســیح غیــر ممکــن بــود کــه حقایــق مربــوط بــه ملکــوت را بــه ایشــان آشــکار 
کنــد. آنــان بــه جــای پذیــرش حقیقــت ملکــوت کــه در انتظــار اجابــت آنــان بــود بــه 
مســلک و تشــریفات بیهــوده خــود چســبیده بودنــد و در حالــی کــه نــان حیــات در 
دســترس ایشــان قــرار داشــت، دارایــی خــود را بــرای کاه و ســبوس مصــرف کردنــد. 
یهودیــان، چــرا بــه کالم خداونــد مراجعــه نکــرده و بــا جدیــت درآن تفتیــش نکردنــد تــا 
بــه اشــتباه خویــش پــی ببرنــد؟ کتــب عهــد عتیــق تمامــی جزئیــات مربــوط بــه خدمــت 
و رســالت مســیح را بــه روشــنی بیــان مــی کــرد و مســیح بارهــا و بارهــا، نبوتهــای 
انبیــاء را بــرای ایشــان بازگــو کــرده بــود. مســیح بــه ایشــان اعــالم کــرد کــه،" امــروز ایــن 
نوشــته، هنگامــی کــه بــدان گــوش فــرا مــی دادیــد، جامــه عمــل پوشــید". آنــان اگــر بــا 
صداقــت، کتــب مقدســه را تفتیــش کــرده و فرضیــه هــای خــود را بــا کالم خداونــد 
ســنجیده بودنــد، دیگــر نیــازی نبــود کــه مســیح بــه خاطــر توبــه ناپذیــری ایشــان اشــک 
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بریــزد. درآنصــورت الزم نبــود تــا عیســی بــه ایشــان اعــالم کنــد کــه، » معبــد بــزرگ 
شــما متــروک بــه شــما واگــذار خواهــد شــد « )لوقــا 13 آیــه 35(. آنــان مــی توانســتند 
خود را با قرائن و شــواهد مبنی بر مســیح بودن وی آشــنا ســاخته و از ویرانی شــهر 
خــود کــه بــه آن مباهــات مــی کردنــد، جلوگیــری کننــد. اّمــا افــکار یهودیــان بــه واســطه 
کمبودهــای  و  نواقــص  مســیح،  تعالیــم  بــود.  شــده  محــدود  نامعقــول،  تعصبــات 
شــخصیتی ایشــان را آشــکار کــرد و ضــرورت توبــه را بــه ایشــان گوشــزد نمــود. آنــان 
اگــر تعالیــم مســیح را مــی پذیرفتنــد، اعمالشــان مــی بایســتی تغییــر مــی کــرد و از 
امیــال دنیــوی صرفنظــر مــی کردنــد و بــرای اینکــه مــورد احتــرام خداونــد قــرار گیرنــد، 
می بایســتی از افتخارات دنیوی چشــم پوشــی می کردند. آنان اگر از ســخنان این 
معلــم جدیــد اطاعــت مــی کردنــد، در آنصــورت مــی بایســتی بــر خــالف ایــده هــای 

معلمیــن و متفکریــن عصــر خویــش عمــل مــی کردنــد.
در زمــان مســیح، حقایــق مــورد توجــه مــردم قــرار نمیگرفــت و در عصــر حاضــر 
نیــز مــورد توجــه قــرار نمــی گیــرد. از همــان هنــگام کــه شــیطان بــرای اولیــن بــار بــا 
دروغ و نیرنــگ انســان را فریــب داده و او را بــه ســوی غــرور و تکبــر هدایــت نمــود، 
راســتی و حقیقــت از ســوی انســان مــورد بــی توجهــی قــرار گرفــت. آیــا در زمــان 
حاضــر نیــز بــا فرضیــه هــا و تعالیمــی روبــرو نمــی شــویم کــه در مطابقــت بــا کالم 
خداونــد هیچگونــه پایــه و اساســی ندارنــد بســیاری از انســانها بــه همــان سرســختی 

و لجاجــت یهودیــان، بــه ســنتهای خویــش چســبیده انــد.
بــرای کســب  ایشــان  اشــتیاق  بودنــد.  آکنــده  غــرور روحانــی  از  یهــود  رهبــران 
عاشــق  آنــان  شــد.  مــی  دیــده  قُــدس  هــای  آییــن  در  حتّــی  و خودســتایی  احتــرام 
صدرنشــینی در کنیســه بودنــد. و هنگامــی کــه مــردم در کوچــه و بــازار ایشــان را بــا 
عناویــن و القــاب مــورد خطــاب قــرار مــی دادنــد، بســیار خوشــحال مــی شــدند. در 
حالیکه دین داری و فضیلت واقعی تنزل می یافت، در حفظ آداب و تشریفات 

غیــرت بیشــتری بــه خــرج مــی دادنــد.
خودخواهی تبعیض آمیز به ّحدی افکارشان را تیره کرده بود که نمی توانستند 
قــدرت متقاعــد کننــده ســخنان مســیح را بــا رفتــار و زندگــی متواضعانــه او تطبیــق 
دهنــد. آنــان ایــن حقیقــت را کــه بزرگــی و عظمــت واقعــی هیــچ ارتباطــی بــا تجمــالت 
ظاهــری نــدارد، درک نکردنــد. از نظــر آنــان، فقــر ظاهــری عیســی بــا مســیح موعــود 
بــودن وی کامــالً مغایــر بــود. آنــان از خــود مــی پرســیدند، اگــر او واقعــاً همــان کســی 
اســت کــه ادعــا مــی کنــد، چــرا ایــن انــدازه ســاده و بــی تکلــف اســت؟ اگــر او راضــی 
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بــود کــه قــوای نظامــی نداشــته باشــد، چــه بــر ســر قــوم ایشــان خواهــد آمــد؟ او چگونــه 
می توانســت شــکوه و عظمتی را که قوم یهود ســالها برای آن انتظار کشــیده بود به 
ایشــان بــاز گردانــد و دیگــر اقــوام مطیــع ایشــان ســازد؟ آیــا کاهنــان تعلیــم نــداده بودنــد 
کــه قــوم اســراییل مــی بایســتی بــر تمــام اقــوام روی زمیــن حکومــت کنــد؟ آیــا امــکان 

داشــت کــه معلمــان بــزرگ شــریعت مرتکــب اشــتباه شــده باشــند؟
تکلــف  بــی  و  زندگــی ســاده  دلیــل  بــه  فقــط  یهودیــان  از ســوی  انــکار عیســی 
او نبــود. عیســی مظهــر پاکــی و صداقــت بــود، لیکــن ایشــان ناپــاک و گناهــکار 
بودنــد. او الگــوی صداقــت و پاکدامنــی را بــه ایشــان عرضــه کــرد و زندگــی بــی 
عیــب و بــی گنــاه او دلهــای ایشــان را روشــن کــرده و درســتی او، ریــا کاری ایشــان 
را آشــکار کــرد. او طبیعــت زشــت گنــاه و شــرارت را بــه ایشــان نشــان داد و چنیــن 

نــوری مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت.
اگــر مســیح بــه فریســیان توجــه مــی کــرد و بــه تعالیــم ریاکارانــه ایشــان گــوش فــرا 
مــی داد، آنــان بــا فریادهــای شــادی از او اســتقبال مــی کردنــد. اّمــا هنگامــی کــه او 
از پادشــاهی آســمان بــه عنــوان یگانــه منبــع فیــض و رحمــت بــرای تمامــی نــوع بشــر 
ســخن گفــت، منظــری از شــریعت را بــه ایشــان معرفــی مــی کــرد کــه فریســیان و 
رهبــران یهــود حاضــر بــه تحّمــل آن نبودنــد. تعالیــم و الگــوی ایشــان هرگــز نتوانســته 
بــود اشــتیاق عبــادت و خدمــت بــه خداونــد را در دلهــای مــردم پدیــد آورد و هنگامــی 
کــه دیدنــد عیســی بــه هرکســی کــه مــورد نفــرت ایشــان بــود، توجــه مــی کنــد، دلهــای پــر 
از غرورشــان، ایــن بــار بــا خشــم و کینــه لبریــز شــد. آنــان از اینکــه قــوم اســراییل تحــت 
رهبــری و حاکمیــت » شــیر طایفــه یهــودا « بــر تمامــی اقــوام جهــان تعالــی مــی یافــت، 
افتخــار مــی کردنــد اّمــا بــرای ایشــان شکســت و نــا کامــی آرزوهــای جــاه طلبانــه ایشــان 
بهتــر از ایــن بــود کــه بــه خاطــر گناهانشــان از ســوی مســیح مــورد ســرزنش قــرار گیرنــد.
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 » فراخوانی در

 کنار دریا «
]این فصل بر اساس متی ۴: 1٨-22؛ مرقس 1: 16-22؛ لوقا 5: 1-11[

بــود و شــاگردان، خســته از  بــر روی دریاچــه جلیــل در حــال طلــوع  خورشــید 
تــالش بــی ثمــر شــبانه، آرام و بــی صــدا همچنــان در قایــق هــای ماهیگیــری خــود 
او  بــود.  آمــده  بــه کنــار دریــا  بــرای زمــان فراغــت  بــر روی دریاچــه بودنــد. عیســی 
مــی خواســت درآن صبــح زود، بــرای لحظاتــی دور از جمعیتــی کــه هــر روزه در پــی 
او روان بودنــد، بــه اســتراحت بپــردازد. اّمــا خیلــی زود، مــردم در اطــراف وی گــرد 
آمدنــد. هــر لحظــه بــر تعــداد جمعیــت افــزوده مــی شــد بــه ّحــدی کــه جمعیــت از 
هــر ســو او را احاطــه کــرده بــود. در ایــن اثنــا، شــاگردان نیــز بــه ســاحل رســیده بودنــد 
و عیســی بــرای خالصــی از فشــار طاقــت فرســای جمعیــت بــه داخــل قایــق پــرس 
قــدم گذاشــت و از او خواســت قایــق را اندکــی از ســاحل دور کنــد. عیســی از 
درون قایــق بهتــر مــی توانســت بــه وســیله جمعیــت دیــده و شــنیده شــود. بنابــر ایــن 

بــر قایــق نشســت و بــه تعلیــم مــردم پرداخــت. 
برای فرشــتگان، چه منظره با شــکوهی برای اندیشــیدن بود! فرمانده پر جالل 
ایشــان در قایــق ماهیگیــری نشســته بــود کــه بــه وســیله امــواج نــا آرام دریــا از ایــن 
ســو بــه آن ســو حرکــت مــی کــرد و اخبــار مســرت بخــش نجــات و رســتگاری را بــه 
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جمعیتــی کــه در ســاحل ایســتاده بودنــد، اعــالم مــی کــرد. او کــه مایــه افتخارآســمان 
بــود، حقایــق عظیــم و خــارق العــاده ملکــوت خویــش را بــرای مــردم عــادی کــه در 
هــوای آزاد ایســتاده بودنــد، اعــالم مــی کــرد. بــا ایــن وجــود ایــن مــکان، جــای بســیار 
مناســبی بــرای خدمــت او محســوب مــی شــد. دریاچــه، کوههــا، مــزارع پهنــاور، 
نــور خورشــید کــه تمــام زمیــن را پوشــانده بــود، همــه بــرای روشــن کــردن تعالیــم او و 
نقــش کــردن آن بــر اذهــان مــردم تــدارک دیــده شــده بــود. هیچیــک از تعالیــم او بــی 
ثمــر نبــود و هــر پیامــی کــه از اذهــان او صــادر مــی شــد، چــون کالم حیــات بخــش 

جاودانــی مــورد پذیــرش اشــخاص قــرار مــی گرفــت..
هــر لحظــه بــه تعــداد جمعیتــی کــه در کنــار ســاحل گــرد آمــده بودنــد، افــزوده 
مــی شــد. مــردان ســالخورده ای کــه بــه چوبدســتی هــای خــود تکیــه کــرده بودنــد، 
روســتائیان ســخت کــوش کــه از دامنــه کوهســتانها آمــده بودنــد، ماهیگیرانــی کــه 
در دریاچــه بــرای صیــد ماهــی تــالش مــی کردنــد، بازرگانــان، معلمــان، ثروتمنــدان و 
فرهیختــگان، پیــر و جــوان، مریضــان و رنجدیدگانشــان را بــه حضــور او مــی آوردنــد 
تــا بــه ســخنان معلــم آســمانی گــوش فــرا دهنــد. انبیــاء عهــد عتیــق بــرای دیــدن چنیــن 
و  زبولــون  دیــار   « کردنــد،  توصیــف  چنیــن  را  وآن  کشــیده  انتظــار  انــدازی  چشــم 
نفتالــی، در کنــار دریــا، فراســوی اردن، جلیــل امــت هــا، مردمــی کــه درتاریکــی بــه 
ســر مــی بردنــد، نــوری عظیــم دیدنــد و برآنــان کــه در دیــار ســایه مــرگ مــی زیســتند، 

روشــنایی درخشــید « )متــی ۴ آیــات 15 و 16(.
عیســی در موعظــه کنــار دریاچــه، بــه غیــر از جمعیتــی کــه در ســاحل جنیســارت 
بودند، مخاطبان دیگری را نیز در ذهن خود در نظر گرفته بود. او با نگاهی اجمالی 
بــه اعصــار آینــده، یــاران امیــن و وفــادارش را مــی دیــد کــه در زنــدان، در ســالن دادگاه، 
در تنهایــی رنــج و درد و وسوســه گرفتــار شــده انــد. تمامــی صحنــه هــای شــادی، 
مجادلــه، پریشــانی در پیــش روی او آشــکار شــده بــود. در ســخنان گفتــه شــده بــه 
آنانــی کــه در اطــراف وی جمــع شــده بودنــد، او هــم چنیــن بــا ایــن دســته از افــراد نیــز 
همان سخنانی را می گفت که به عنوان امید در سختی ها، پیام تسلی بخش در 
رنجها و نور آسمانی در تاریکی به ایشان می رسید. صدایی که از قایق ماهیگیری 
دریاچــه جلیــل ســخن مــی گفــت، از طریــق روح القــدس شــنیده خواهــد شــد کــه 

ســخنان آرامــش بخــش را تــا انتهــای زمــان بــه دلهــای انســانی بــاز گــو مــی کنــد.
» پس از اینکه ســخنان عیســی به پایان رســید، روی به پطرس کرده وگفت : 
قایــق را بــه جایــی عمیــق ببــر و تورهــا را بــرای صیــد ماهــی درآب افکــن، اّمــا پطــرس 
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خــالل  در  و  بــود  نکــرده  صیــد  چیــزی  شــب،  تمامــی  او  بــود.  مأیــوس  و  دلســرد 
ســاعت تنهایــی، بــه سرنوشــت یحیــای تعمیــد دهنــده کــه در ســیاهچال زنــدان و 
در تنهایــی زجــر مــی کشــید، اندیشــیده بــود. پطــرس بــه آینــده و بــه چشــم انــدازی 
کــه پیــش روی عیســی و پیروانــش قرارداشــت و بــه دشــواریهایی کــه عیســی بــرای 
انجــام رســالت خویــش در یهــودا بــا آن روبــرو شــده بــود و بــه دشــمنی کاهنــان و 
علمــای دیــن یهــود اندیشــیده بــود. او حتّــی در حرفــه خویــش کــه ماهیگیــری بــود، 
مــی کــرد،  نــگاه  از ماهــی  بــه تورهــای خالــی  بــود و همچنانکــه  شکســت خــورده 
آینــده را بســیار تاریــک و نــا امیــد کننــده مــی دیــد. بنابرایــن در پاســخ بــه عیســی 
گفــت: اســتاد، همــه شــب را ســخت تــالش کردیــم و چیــزی نگرفتیــم، اّمــا چــون 

تــو مــی گویــی، تورهــا را درآب خواهیــم افکنــد «.
شــب، بهتریــن زمــان مناســب بــرای افکنــدن تورهــا و صیــد ماهــی درآب هــای 
زالل و آرام دریاچــه بــود. بعــد از تــالش ســخت شــبانه کــه هیــچ موفقیتــی بــه همــراه 
نداشــت، افکنــدن تورهــا در روز مأیــوس کننــده و کار بیهــوده ای بــود، اّمــا چــون 
عیســی فرمــان داده بــود، شــاگردان اطاعــت کردنــد، زیــرا استادشــان را دوســت مــی 
داشتند. سرانجام شمعون و برادرش تورها را در آب افکندند و هنگامی که سعی 
کردنــد تورهــا را بــاال بکشــند. تعــداد ماهــی هــا آنقــدر زیــاد بــود کــه چیــزی نمانــده بــود 
تورهایشــان پــاره شــود. از ایــن رو، از یعقــوب و یوحنــا کــه در قایــق دیگــر نشســته 
بودند، به اشــاره خواســتند تا به یاری ایشــان بشــتابند. بعد از اتمام ماهیگیری، هر 

دو قایــق آنقــدر از ماهــی پــر شــده بــود کــه چیــزی نمانــده بــود درآب فــرو رونــد.
اکنــون پطــرس بــه قایــق هــا و محمولــه آن فکــر نمــی کــرد. او قبــالً هرگــز معجــزه 
ای را ندیــده بــود و ایــن معجــزه بــرای او، قــدرت الهــی عیســی را آشــکار کــرد. او در 
عیســی، کســی را دیــد کــه تمامــی طبیعــت را تحــت کنتــرل خــود داشــت. حضــور 
الهــی عیســی، ناپاکــی او را آشــکارکرد و محبــت او بــه اســتادش، شــرم ناشــی از 
بــی ایمانــی خــود او، قدردانــی و حــق شناســی ناشــی از لطــف و مرحمــت مســیح و 
باالتر از همه، احساس ناپاکی در حضور ذات مقدس الهی، سراسر وجودش را 
فــرا گرفــت و در حالــی کــه دوســتانش تورهــا را بــاال مــی کشــیدند، پطــرس در مقابــل 
منجــی زانــو زده وگفــت، » ای خداونــد، از مــن دور شــو، زیــرا مــردی گناهــکارم «.

همیــن حضــور قدوســیّت الهــی بــود کــه باعــث شــده بــود تــا دانیــال نبــی هماننــد 
یک مرده در مقابل فرشته خداوند بر زمین بیفتد. دانیال در مورد این واقعه چنین 
نوشته بود، » قّوت در من باقی نماند و ّخرمی من به پژمردگی مبدل گردید و دیگر 
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هیچ طاقت نداشتم « )دانیال 10 آیه ٨(. بهمین ترتیب بود، هنگامی که اشعیای 
نبــی جــالل خداونــد را مشــاهده نمــود وگفــت، » دیگــر برایــم امیــدی نیســت. هــر 
حرفــی کــه از لبانــم بیــرون می آیــد بــه گنــاه آلــوده اســت، و در میــان قومــی ناپــاک 
لــب زندگــی می کنــم. بــا وجــود ایــن مــن پادشــاه -خــدای متعــال- را بــا چشــمان خــود 
دیــده ام « )اشــعیا 6 آیــه 5(. بشــریت بــا ضعــف وگناهــش در مقابــل کمــال الوهیــت 
قــرار مــی گرفــت وکامــالً احســاس ناپاکــی و ضعــف میکــرد. ایــن موضــوع در مــورد 
همــه کســانی کــه شــکوه و عظمــت خداونــد را مشــاهده کــرده انــد، صــدق مــی کنــد.

پطــرس بــه عیســی گفــت، » زیــرا مــردی گناهــکارم « بــا ایــن حــال بــه پاهــای 
عیســی چســبیده بــود و احســاس مــی کــرد کــه نمــی توانــد از او جــدا شــود. و منجــی 
بــه او گفــت، » متــرس، از ایــن پــس، مــردم را صیــد خواهــی کــرد « همانطــور کــه 
اشــعیاء بــا مشــاهده قدوســیت خداونــد بــه ناپاکــی خــود پــی بــرده بــود و پــس از آن 
پیــام الهــی بــه او ســپرده شــده بــود، بــه همــان ترتیــب، پطــرس نیــز بــا انــکار خویشــتن 

و اتــکا بــه قــدرت الهــی، بــرای انجــام کار مســیح فــرا خوانــده شــد.
تــا ایــن زمــان هیچیــک از شــاگردان بــه طــور کامــل بــا عیســی همــکاری نکــرده 
بودنــد. آنــان بســیاری از معجــزات او را دیــده و تعالیــم او را شــنیده بودنــد، اّمــا بــه 

طــور کامــل حرفــه سابقشــان را رهــا نکــرده بودنــد.
 زندانــی شــدن یحیــای تعمیــد دهنــده بــرای ایشــان تجربــه بســیار تلخــی بــود. اگــر 
پیامــد رســالت یحیــی ایــن چنیــن بــود، آنــان نمــی توانســتند بــه آینــده استادشــان کــه 
تمامــی رهبــران مذهبــی بــر علیــه او بــا یکدیگــر متفــق شــده بودنــد، امیــدوار باشــند. 
درآن شرایط دشوار، بازگشت به حرفه ماهیگیری، حتی برای زمانی کوتاه، موجب 
بــود کــه زندگــی  آرامــش ایشــان مــی گردیــد. اّمــا اکنــون عیســی از ایشــان خواســته 
گذشته را رها کرده و با وی همکاری کنند. پطرس دعوت را پذیرفته بود و با نزدیک 
شــدن بــه ســاحل، عیســی ســه شــاگرد دیگــر را گفــت، » مــرا پیــروی کنیــد کــه شــما را 
صیــاد مــردم گردانــم « و آنــان بیدرنــگ همــه چیــز را رهــا کــرده و از پــی او روانــه شــدند.

عیســی پیــش از اینکــه از شــاگردان درخواســت کنــد کــه تورهــا و قایــق هــای 
ماهیگیــری را رهــا کننــد، بــه ایشــان اطمینــان داده بــود کــه خداونــد همــه نیازهــای 
ایشــان را تأمیــن خواهــد کــرد. اســتفاده از قایــق پطــرس بــرای کار بشــارت انجیــل، از 
ســوی خداونــد بــه فراوانــی جبــران شــد. زیــرا کــه او » همــه کســانی را کــه او را مــی 
خواننــد، بــه فراوانــی برکــت مــی دهــد « خداونــد مــی فرمایــد، » بدهیــد تــا بــه شــما 
داده شــود، پیمانــه ای پُــر، فشــرده، تــکان داده و لبریــز در دامنتــان ریختــه خواهــد 
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شــد « )رومیــان 10 آیــه 12؛ لوقــا 6 آیــه 3٨(. و خداونــد خدمــت شــاگردان را بــا 
چنیــن پیمانــه ای پــاداش داد زیــرا هــر گونــه فــداکاری کــه در خدمــت بــه او نشــان 
داده مــی شــود، بــر َحَســِب » دولــت بــی نهایــت فیــض او « پــاداش داده خواهــد 

شــد )افسســیان 3 آیــه 20؛ 2 آیــه ٧(.
در خــالل آن شــب غــم انگیــز بــر روی دریاچــه، درآن هنــگام کــه ایشــان از مســیح 
جــدا شــده بودنــد، شــاگردان بــه خاطــر بــی اعتقــادی وخســتگی ناشــی از تالشــی 
بیهــوده، بســیار غمگیــن و دلســرد بودنــد. اّمــا حضــور عیســی آتــش ایمــان را در دلهــای 
ایشان بر افروخت و موجبات شادی و موفقیت ایشان را فراهم کرد. این موضوع 
در مــورد مــا نیــز صــدق مــی کنــد، هنگامــی کــه از مســیح جــدا مــی شــویم، اعمــال مــا 
بــی ثمــر خواهــد بــود و شــکوه و نالهــو بــی اعتمــادی کار آســانی اســت. اّمــا هنگامــی 
کــه او در کنــار مــا حضــور دارد و تحــت هدایــت او تــالش مــی کنیــم، حضــور پــر قــدرت 
او مایــه شــادی و ســعادت مــا خواهــد بــود. کارشــیطان ایــن اســت کــه افــراد را دلســرد 

کنــد، اّمــا کار مســیح الهــام بخــش امیــد وایمــان بــه دل آدمــی اســت.
درس مهــم تــری کــه معجــزه عیســی بــرای شــاگردان بــه همــراه داشــت و بــرای مــا 
نیــز آموزنــده مــی باشــد ایــن اســت کــه او، کســی کــه کالمــش توانســت ماهیــان را از 
دریــا جمــع آوری کنــد، هــم چنیــن مــی توانــد دلهــای آدمیــان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد 
و ایشــان را بــا رشــته هــای ناگسســتنی محبــت بــه ســوی خــود جلــب کنــد تــا بدیــن 

ترتیــب، خادمــان او بــه » صیــادان جانهــا « تبدیــل شــوند.
ماهیگیران جلیلی، افرادی متواضع و بی ســواد بودند، اّما مســیح، نور عالم، 
قــادر بــود کــه ایشــان را بــرای مقــام و موقعیتــی کــه برگزیــده بــود، الیــق و شایســته 
تربیــت  و  تعلیــم  کــه  زیــرا زمانــی  را حقیــر نشــمرد،  تعلیــم وتربیــت  ســازد. منجــی 
برکــت  یابــد،  او اختصــاص  بــه  بــرای خدمــت  بــا محبــت خداونــد کنتــرل شــود و 
محســوب مــی شــود. اّمــا مســیح از کنــار مــردان حکیــم زمــان خویــش گذشــت زیــرا 
آنــان آنقــدر بــه خــود متکــی بودنــد کــه نمــی توانســتند بــا انســان رنجدیــده همــدردی 
کــرده و بــا مســیح همــکاری کننــد. ایــن افــراد بــه خاطــر تعصباتشــان، پذیــرش تعالیــم 
عیســی را باعــث ســر افکندگــی خــود مــی پنداشتند.عیســی خداونــد، در طلــب 
همــکاری کســانی اســت کــه بتواننــد فیــض او را بــه دیگــران منتقــل کننــد. اولیــن و 
مهمترین درس برای کسانی هستند که خواهان همکاری با خداوند می باشند، 
ایــن اســت کــه بــه جــای تــوکّل بــه خویــش، بایــد بــه خداونــد تــوکل کننــد، درآنصــورت، 
آمــاده خواهنــد بــود تــا شــخصیت مســیح بــه ایشــان اعطــا شــود. ایــن درس از طریــق 
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تعلیــم در عالــی تریــن مــدارس علمــی کســب نمــی شــود، بلکــه محصــول حکمتــی 
اســت کــه تنهــا از طریــق معلــم الهــی نائــل مــی گــردد.

عیسی ماهیگیران بی سواد را انتخاب کرد، زیرا ایشان با آداب و سنت های 
غلــط زمــان خویــش تعلیــم ندیــده بودنــد. ایشــان مردانــی بــا اســتعداد هــای طبیعــی 
و افرادی فروتن و تعلیم پذیر بودند— افرادی که او می توانست برای انجام کار 
خویــش تعلیــم دهــد. درمیــان مــردم عــادی، افــرادی وجــود دارنــد کــه فشــار ســنگین و 
خســته کننــده کارهــای روزانــه را بــا صبــر و شــکیبایی تحمــل مــی کننــد، ایــن افــراد از 
توانائیهــا و اســتعدادهای ذاتــی خویــش بــی اطــالع هســتند، اســتعدادهایی کــه اگــر 
مــورد توجــه قــرار گیــرد، ایشــان را هــم ردیــف شایســته تریــن افــراد عالــم قــرار خواهــد 
ایشــان  نهفتــه  اســتعدادهای  توانــد  مــی  توانــا  و  ماهــر  دســتی  لمــس  تنهــا،  داد. 
را بیــدار کنــد. مردانــی کــه عیســی بــرای همــکاری دعــوت کــرده بــود، جــزو چنیــن 
افــرادی بودنــد. او بــه ایشــان ایــن فرصــت را داد تــا بــا وی همــکاری کننــد. مــردان 
بــزرگ عالــم هرگــز چنیــن معلّمــی بــه خــود ندیــده بودنــد. ایــن شــاگردان پــس از اینکــه 
از ســوی عیســی تعلیــم یافتنــد، دیگــر افــرادی بــی ســواد و بــی فرهنــگ نبودنــد، زیــرا 
از نظــر فکــر و شــخصیت بــه شــباهت عیســی در آمــده بودنــد و مــردم دریافتنــد کــه 

ایشــان بــا عیســی بــه ســر بــرده انــد.
بزرگتریــن وظیفــه تعلیــم و تربیــت ایــن نیســت کــه صرفــاً دانــش را انتقــال دهــد، 
تبــادل  انــرژی حیــات بخشــی اســت کــه از طریــق  بلکــه وظیفــه اصلــی آن انتقــال 
اندیشــه و همدلــی حاصــل مــی شــود. تنهــا، حیــات اســت کــه مــی توانــد حیــات 
بخشــد. بنابرایــن چــه افتخــار عظیمــی نصیــب شــاگردان شــده بــود زیــرا بــرای مــدت 
ســه ســال بــا چشــمه حیــات بخــش در ارتبــاط بودنــد، چشــمه ای کــه تمامــی هــدف 
آن در برکــت بخشــیدن بــه جهــان خــال صــه شــده بــود. در میــان شــاگردان عیســی، 
یوحنــا، شــاگرد محبــوب، بیشــتر از هرکســی، خــود را بــه قــدرت حیــات و خــارق 
العــاده عیســی تســلیم کــرده بــود. او مــی گویــد، » حیــات ظاهــر شــد، مــا آن را دیــده 
ایــم و بــرآن شــهادت مــی دهیــم. مــا حیــات جاویــدان را بــه شــما اعــالم مــی کنیــم کــه 
بــا پــدر بــود و بــر مــا ظاهــر شــد « و » از پـُـری او مــا همــه بهــره منــد شــدیم، فیــض از 

پــی فیــض « )اول یوحنــا 1 آیــه 2؛ انجیــل یوحنــا 1 آیــه 16(.
کســی کــه نســبت بــه مســیح بیشــترین عالقــه و محبــت را ابــراز مــی کنــد، بیشــتر 
از همــه نیکویــی خواهــد کــرد. کســی کــه نَفــس خــود را انــکار مــی کنــد و بــه روح 
القــدس اجــازه مــی دهــد تــا در دل او عمــل کنــد و زندگــی خــود را بــه طــور کامــل 
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وقــف خدمــت بــه خداونــد مــی کنــد، در مفیــد بــودن او هیــچ ّحــد و مــرزی وجــود 
نخواهــد داشــت. اگــر انســان نظــم و انضبــاط مــورد لــزوم را بــدون شــکایت تحمــل 
کنــد، خداونــد هــرروز و هرســاعت او را تعلیــم خواهــد داد زیــرا او مشــتاق اســت 
تــا فیــض خویــش را بــه مــا نشــان دهــد و اگــر قــوم او موانــع را از میــان بردارنــد، آنــگاه 
خداونــد از طریــق کانالهــای انســانی، آب رســتگاری را بــه فراوانــی بــه ایشــان عطــا 
اگــر  نیکــو تشــویق مــی شــدند و  انجــام کار  بــرای  افــراد فروتــن  اگــر  خواهــد کــرد. 
دســتهای بــاز دارنــده، از کار ایــن مــردان غیــور ممانعــت نمــی کــرد، امــروزه بــه جــای 

یــک خــادم، مــی بایســتی صدهــا نفــر بــرای مســیح خدمــت مــی کردنــد.
خداونــد، افــراد را همــان طــوری کــه هســتند انتخــاب کــرده و ایشــان را بــرای 
بــه او تســلیم کننــد.  آنــان خــود را  بــه شــرطی کــه  کار خویــش تعلیــم مــی دهــد. 
روح خداونــد کــه در درون شــخص پذیرفتــه شــده اســت، تمامــی اســتعدادهای 
بــه  کــه  القــدس، فکــر و ذهــن  تحــت هدایــت روح  کــرد و  او را شــکوفا خواهــد 
طــور کامــل بــه خداونــد اختصــاص یافتــه انــد، بــا هماهنگــی رشــد و تقویــت مــی 
شــود تــا خواســته هــای خداونــد را درک کــرده وآن را تحقــق بخشــد. شخصیـــت 
و  ایمــان  شــود.  مــی  تبدیــل  قــدم  ثابــت  و  قــوی  بــه شــخصیتی  مــرّدد  و  ضعیــف 
وفــاداری دایمــی بــه خداونــد، ارتبــاط صمیمانــه ای را میــان عیســی و شــاگردانش 
بــه شــباهت او  فــرد مســیحی در فکــر و شــخصیت  نهــد، طــوری کــه  مــی  بنیــان 
در مــی آیــد. چنیــن فــردی بــه واســطه ارتبــاط بــا مســیح از دیدگاههایــی روشــن و 
وســیع برخــوردار خواهــد شــد. قــدرت درک او افزایــش یافتــه و قــدرت تشــخیص 
او بهتــر خواهــد شــد. کســی کــه آرزومنــد خدمــت بــه مســیح مــی باشــد، بــا قــدرت 
حیــات بخــش آفتــاب عدالــت چنــان قــوی مــی شــود کــه قــادر خواهــد بــود بــرای 

جــالل خــدا ثمــرات فراوانــی بــه بــار آورد.
فرهیختــگان دانــش وهنــر در طــول تاریــخ از زندگــی فروتنانــه مســیحیان کــه از 
سوی جهان به عنوان افرادی بیسواد معرفی شده بودند، درس های ارزشمندی 
را آموختــه اند.اّمــا ایــن شــاگردان گمنــام در مدرســه ای تعلیــم یافتــه بودنــد کــه در 
میــان مــدارس جهــان، عالــی تریــن بــود. آنــان از کســی تعلیــم یافتــه بودنــد کــه هیــچ 

کــس ماننــد او » ســخن نمــی گفــت «.
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عیســی در خــالل ســفرهای خویــش کــه بــه اینجــا و آنجــا مــی رفــت، در کفرناحــوم 
ساکن می شد و این مکان، به » شهر او « مشهور بود. این شهر در سواحل دریای 
جلیــل و در نزدیکــی دشــت هــای زیبــای جنیســارت قــرار داشــت و جلگــه ای کــه از 
کنار ســواحل دریاچه جلیل می گذشــت، به دلیل عمق زیاد دریاچه از آب و هوای 
معتــدل ناحیــه جنــوب برخــوردار بــود. در ایــام مســیح، درایــن ناحیــه، درختــان زیتــون و 
نخــل پــرورش مــی یافــت و در همیــن ناحیــه، باغهــای میــوه، تاکســتانهای انگــور، مــزارع 
سرســبز وگلهــای رنگارنــگ و زیبــا دیــده مــی شــد کــه همگــی از طریــق چشــمه هایــی کــه 
از شــکاف صخــره هــا فــوران مــی کــرد، آبیــاری مــی شــد در ســواحل دریاچــه و تپــه هــای 
اطــراف آن، شــهرها و دهکــده هــای کوچکــی وجــود داشــت. ســطح دریاچــه پوشــیده 
از قایق های ماهیگیری بود و جنب و جوش و فعالیت در همه جا دیده می شد.

ایــن  رفــت.  مــی  شــمار  بــه  منجــی  فعالیــت  بــرای  مناســبی  مــکان  کفرناحــوم 
بــه  بــه اورشــلیم و از مصــر  شــهر در کنــار شــاهراهی قــرار داشــت کــه از دمشــق 
دریــای مدیترانــه امتــداد داشــت. مــردم از ســرزمین هــای مختلــف از ایــن شــهر عبــور 
مــی کردنــد و در طــول سفرشــان بعضــی اوقــات در ایــن شــهر بــه اســتراحت مــی 
پرداختنــد. در ایــن مــکان، عیســی مــی توانســت بــا تمامــی اقــوام و طبقــات مــردم، 
از ثروتمنــد و عالــی مقــام تــا افــراد فقیــر و متواضــع دیــدار کنــد و تعالیــم او بــه ســایر 

ســرزمین هــا و اقــوام منتقــل مــی شــد.
بدیــن ترتیــب، تفتیــش نبوتهــا در میــان مــردم آغــاز مــی شــد و توجــه ایشــان بــه 
ســوی منجــی معطــوف مــی شــد و رســالت او در مقابــل جهانیــان عرضــه مــی شــد.
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علیرغــم اقــدام شــورای عالــی یهــود بــر علیــه عیســی، مــردم بــا اشــتیاق در انتظــار 
پیشرفت رسالت او بودند. تمامی ملکوت هیجان زده و عالقمند بود. فرشتگان 
بــا تحــت تأثیــر قــرار دادن دلهــای مــردم و جلــب کــردن ایشــان بــه ســوی منجــی، راه 

خدمــت او را همــوار مــی ســاختند.
در کفرناحــوم، پســر دربــاری کــه مســیح او را شــفا داده بــود، گــواه قــدرت او بــود 
و پــدر او و همــه اهــل خانــه اش بــا شــادمانی بــه او ایمــان آورده بودنــد. هنگامــی 
کــه معلــوم شــد معلــم آســمانی در میــان ایشــان اســت، تمامــی اهالــی شــهر هیجــان 
زده شــدند. مــردم گــروه گــروه در اطــراف او جمــع شــدند و در روز ســبت، اجتمــاع 
مــردم درکنیســه بــه ّحــدی زیــاد بــود کــه بســیاری مجبــور بــه بازگشــت شــدند، زیــرا 

نمــی توانســتند بــه کنیســه وارد شــوند.
همــه کســانی کــه ســخنان او را شــنیدند، » از تعلیــم او در شــگفت شــدند، 
زیــرا در کالمــش قدرتمنــد بــود « و » بــا اقتــدار تعلیــم مــی داد، نــه ماننــد علمــای 
دیــن ایشــان « )لوقــا ۴ آیــه 32؛ متــی ٧ آیــه 2۹(. تعالیــم علمــای دیــن و مشــایخ 
ســرد و تشــریفاتی و ماننــد درســی بــود کــه طوطــی وار آموختــه مــی شــد. بــرای آنــان 
کالم خــدا از قــدرت حیــات بخــش برخــوردار نبــود. ایــده هــا و ســنت هــای ایشــان 
جایگزین این تعالیم شــده بود. آنان مدعی بودند که در مراســم و عبادات روزانه، 
قوانیــن شــریعت را بــرای مــردم تشــریح مــی کننــد، اّمــا هیچگونــه الهامــی از خداونــد 

در قلبهــای ایشــان و قلبهــای شنوندگانشــان وجــود نداشــت.
بــاره موضوعــات اختــالف نظــر میــان یهودیــان هیچگونــه دخالتــی  عیســی در 
انبیــاء  بــود. ســخنان او تعالیــم مشــایخ و  نمــی کــرد. وظیفــه او معرفــی حقیقــت 
عهــد عتیــق را غــرق در نــور مــی کــرد و نوشــته هــای کتــب مقدســه را بــه عنــوان یــک 
مکاشــفه تــازه بــه افــراد عرضــه مــی کــرد. شــنوندگان او، هرگــز تــا آن موقــع، مفهــوم 

عمیــق کالم خــدا را اینچنیــن درک نکــرده بودنــد.
عیســی بــه عنــوان کســی کــه بــا دردهــا و غــم هــای مــردم آشــنا بــود، بــا ایشــان 
براســاس موقعیتهــا یشــان رفتــار مــی کــرد. او حقیقــت را بــه زیبایــی و بــه ســاده تریــن 
و صریــح تریــن شــکلی بــه مــردم معرفــی مــی کــرد. زبــان او پــاک، خالــص و ماننــد 
نهــری رونــده زالل بــود. صــدای او بــرای کســانی کــه ســخنان خشــن وکســل کننــده 
علمــای دیــن را شــنیده بودنــد، ماننــد نغمــه ای شــیرین و دلنــواز بــود. بــا وجــود ایــن 
کــه تعالیمــش ســاده بــود، اّمــا بــه ماننــد کســی کــه از اقتــدار الهــی برخــوردار بــود، 
ســخن می گفت. چنین ویژگی، تعالیم او را از ســایر تعالیم متمایز می ســاخت. 
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علمــای دیــن یهــود چنــان بــا تردیــد و دودلــی ســخن مــی گفتنــد کــه گویــی، کتــب 
مقدســه بــرای تأییــد یــک چیــز یــا بــرای انــکار آن میتوانــد مــورد تفســیر قرارگیــرد و 
بــه همیــن دلیــل شنوندگانشــان هــر روزه بــا تردیــد هــای بیشــتری روبــرو مــی شــدند. 
اّمــا عیســی کتــب مقدســه را بــا اقتــدار غیــر قابــل تردیــدی تعلیــم مــی داد. او هــر 
موضوعــی را چنــان بــا قــدرت معرفــی مــی کــرد کــه گویــی ســخنانش نمــی توانســت 

مــورد مخالفــت و انــکار قرارگیــرد.
بــا ایــن وجــود او ّجــدی ولــی تندخــو نبــود و ماننــد کســی کــه نقشــه معینــی بــرای 
تحقــق بخشــیدن داشــت، ســخن مــی گفــت. او حقایــق جاودانــی را در نظــر مــردم 
آشــکار مــی کــرد و در هــر موضوعــی خــدا را مکاشــفه مــی کــرد. عیســی در پــی آن 
بــود تــا طلســم شــیفتگی را بشــکند کــه انســان را در ارزش هــای دنیــوی غــرق مــی 
کنــد. او ارزش هــای ایــن جهــان را در جــای واقعــی شــان و پائیــن تــر از ارزش هــا 
و عالیــق الهــی قــرار مــی داد، اّمــا اهمیــت ایشــان را نادیــده نمــی گرفــت. او پیونــد 
میــان آســمان بــا زمیــن را بــه مــردم خاطرنشــان کــرده و بــه ایشــان تعلیــم مــی داد کــه 
شــناخت حقایــق الهــی انســان را بــرای انجــام وظایــف روزانــه اش بــه بهتریــن شــکل 
آمــاده مــی کنــد. عیســی ماننــد کســی ســخن مــی گفــت کــه بــا ملکــوت آشــنا بــوده 
و از ارتباطــش بــا خداونــد آگاهــی داشــت و در عیــن حــال، پیونــد خداونــد بــا هــر 

عضــوی از خانــواده بشــری را تأییــد مــی کــرد.
بــرای تقویــت ایمــان شــنوندگانش اعــالم مــی  پُــر از فیــض و رحمــت او  پیــام 
شــد. او مــی دانســت کــه » چگونــه خســتگان را بــه کالم تقویــت دهــد « )اشــعیا 
50 آیــه ۴(. زیــرا فیــض از زبــان او جــاری مــی شــد تــا کــه گنجینــه هــای ارزشــمند 
حقیقــت را بــه شــکلی جــذاب بــه انســان ابــالغ کنــد. او مــی دانســت کــه چگونــه بایــد 
بــه افــرادی کــه بــا افــکار تعصــب آمیــز بــه او نزدیــک مــی شــدند رفتــار کنــد و بــا آوردن 
َمثَلهــا ایشــان را شــگفت زده و توجــه ایشــان را بــه ســوی خــود جلــب کنــد. او از 
طریــق قــدرت تخیــل بــر قلــب افــراد دسترســی مــی یافــت. َمثـَـل هــای او اگــر چــه از 
موضوعــات روزمــره گرفتــه شــده و ســاده بودنــد، اّمــا مفهــوم عمیــق و خــارق العــاده 
بــذر،  ای را در خــود حمــل مــی کردنــد. پرنــدگان آســمان، سوســن هــای صحــرا، 
شــبان وگوســفند، واژه هایــی بودنــد کــه مســیح بــه وســیله آنــان، حقایــق روحانــی را 
شــرح مــی داد و بعــد از آن، همیشــه هنگامــی کــه شــنوندگانش فرصــت مــی یافتنــد 
تــا ایــن چیزهــای طبیعــی را ببیننــد، ســخنان او را بــه خاطــر مــی آ وردنــد. َمثـَـل هایــی 
کــه مســیح از آنهــا اســتفاده مــی کــرد، تعالیــم او را بــه طــور دائــم تکــرار مــی کردنــد.
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مســیح هرگــز از افــراد تملــق گوئــی نمــی کــرد. او هرگــز ســخنی بــر زبــان نیــاورد 
کــه توهمــات و تخیــالت ایشــان را تشــدید کنــد و یــا از اندیشــه هــای هوشــمندانه 
ایشــان ســتایش کنــد، بــا ایــن حــال، متفکریــن غیــر متعصــب و ژرف اندیــش تعلیــم 
او را پذیرفتــه و دانــش و حکمــت خویــش را در ســایه تعالیــم او مــورد ارزیابــی قــرار 
دادنــد. تعالیــم صریــح و روشــن مســیح ایشــان را شــگفت زده مــی کــرد. فرهیختــه 
افــراد بیســواد و عامــی کــه مشــتاق  مــی شــدند.  او  افــراد، شــیفته ســخنان  تریــن 
تعلیــم او بودنــد، همــواره از ســخنان او بهــره منــد مــی شــدند. او بــرای مــردم بــی 
ســواد و نــاآگاه پیامــی داشــت کــه مــی بایســت بــه ایشــان ابــالغ مــی شــد. و حتـّـی بــه 

مشــرکین نیــز فهمانــد کــه بــرای ایشــان حامــل پیامــی اســت.
دلســوزی مالطفــت آمیــز وی بــا لمســی از شــفا، خســته دالن و رنــج دیــدگان را 
نــوازش مــی کــرد. حتـّـی در میــان خشــم متخاصمــان، فضایــی از آرامــش او را احاطــه 
کــرده بــود. زیبایــی ســیمای او، جذابیــت شــخصیت او و بــا التــر از همــه، نــگاه و 
لحــن سرشــار از محبــت او، همــه آنانــی را کــه بــه خاطــر بــی ایمانــی ســنگدل نشــده 
بودنــد، بــه ســوی خــود جــذب مــی کــرد. مهربانــی و محبتــی کــه در نــگاه وگفتــار او 
وجــود داشــت، موجــب شــد تــا بتوانــد بســیاری از افــراِد مومــن را در یــک جــا گــرد 
هــم آورد و مریضــان و رنجدیدگانــی کــه بــه حضــور او مــی آمدنــد، خــود را در حضــور 
بــود،  بــه عالیــق ایشــان پیونــد زده  دوســتی امیــن و مهربــان کــه عالیــق خویــش را 
احســاس کننــد و مشــتاق بودنــد تــا از حقایقــی کــه او تعلیــم داده بــود بیشــتر آگاه 
شــوند. آنــان مشــتاق بودنــد کــه در حضــور او بماننــد تــا محبــت تّســلی بخــش او را 

همــواره احســاس کننــد.
عیســی همانطــوری کــه ســخن مــی گفــت، بــا جدیــت بســیار، تغییــری را کــه در 
ســیمای مخاطبینــش ایجــاد شــده بــود، مشــاهده کــرد. چهــره هــای حاکــی از رضایــت 
و عالقمنــدی مــردم موجــب شــادی او مــی شــد. هنگامــی کــه تیرهــای حقیقــت بــر 
روح وجــان ایشــان نفــوذ کــرده و موانــع و دیوارهــای خــود خواهــی را فــرو مــی ریخــت و 
مردم را به ســوی توبه و حق شناســی هدایت می کرد، قلب منجی شــاد می شــد. 
هنگامی که نگاه او از روی انبوه مخاطبین عبور کرده و در میان ایشان چهره هایی 
را می دید که قبالً نیز دیده بود، سیمای او از شادی می درخشید. او در میان این 
چهره ها، افرادی را می دید که برای پیشبرد ملکوت او، مایه امید بودند. حقیقتی 
که به روشنی بیان شده بود، در بعضی ها، خوشایند نبود و عیسی تغییر سیمای 
ایشــان را به روشــنی مشــاهده کرد، نگاه ســرد و تهدیدآمیز ایشــان نشــان می داد که 
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نــور حقیقــت مــورد اســتقبال قــرار نگرفتــه بــود و انــکار پیــام صلــح وآرامــش از ســوی 
افــراد قلــب او را عمیقــاً جریحــه دار کــرد.

آمــده  برقرارکــردن آن  بــرای  کــه  پادشــاهی آســمان  عیســی در کنیســه، دربــاره 
بــود، ســخن گفــت و مأموریــت خویــش را بــرای آزاد کــردن اســیران از شــیطان اعــالم 
کــرد. ناگهــان مــردی دیوانــه از میــان جمعیــت بــا فریــاد وحشــتناکی ســخنان او را 
قطــع کــرده و گفــت، » ای عیســی ناصــری، تــو را بــا مــا چــه کار اســت؟آیا آمــده ای 

نابودمــان کنــی؟ مــی دانــم کیســتی! تــو آن قــّدوس خدایــی! «.
اکنــون تمامــی جمعیــت آشــفته و نگــران شــدند. توجــه مــردم از مســیح منحــرف 
شــده بــود وســخنان او شــنیده نمــی شــد. نقشــه شــیطان ایــن بــود کــه قربانــی خــود را 

بــه کنیســه بفرســتد تــا از ســخنان مســیح ممانعــت کنــد.
اّما عیسی بر روح پلید نهیب داده وگفت، » خاموش باش واز او بیرون بیا! 
آنــگاه دیــو آن مــرد را در حضــور همــگان بــر زمیــن زد و بــی آنکــه آســیبی بــه او برســاند، 

از او بیــرون آمــد «.
ذهــن ایــن مــرد رنجدیــده از ســوی شــیطان تاریــک شــده بــود، اّمــا در حضــور 
منجی، اشــعه ای نورانی، تاریکی را شــکافته بود. مرد اشــتیاق داشــت تا از کنترل 
شــیطان آزاد شــود، اّمــا دیــو در مقابــل قــدرت مســیح مقاومــت مــی کــرد و هنگامــی 
کــه مــرد ســعی کــرد تــا از عیســی طلــب یــاری کنــد، روح شریرســخنانی را در دهــان 
او قــرار داده بــود و او بــا درد و رنــج فریــاد کشــیده بــود. مــرد دیــوزده بــه خوبــی مــی 
دانســت که در حضور کســی اســت که می تواند او را آزاد ســازد، اّما هنگامی که 
ســعی کــرد خــود را در دســترس دســتان قدرتمنــد عیســی قــرار دهــد، اراده شــیطان 
بــر او تحمیــل شــد و ســخنان شــریر را برزبــان آورد. مجادلــه میــان قــدرت شــیطان و 

اشــتیاق خــود او بــرای آزادی، بســیار شــدید و طاقــت فرســا بــود.
بــا دشــمنش  بــار دیگــر  بــود،  پیــروز شــده  برشــیطان  بیابــان وسوســه  کــه در  او 
روبروشــده بــود. روح شــریر تمامــی قــدرت خــود را بــه کار گرفتــه بــود تــا بــر قربانــی 
خــود مســلط شــود. عقــب نشــینی او مــی توانســت بــه پیــروزی عیســی منجــر شــود. 
بــه نظــر مــی رســید کــه مــرد شــکنجه دیــده مــی بایســتی عمــر خــود را در مبــارزه بــا 
دشــمنی کــه جوانــی او را از بیــن بــرده بــود، از دســت بدهــد. اّمــا منجــی بــا اقتــدار 
ســخن گفتــه و مــرد دیــو زده را کــه اســیر شــیطان بــود، آزاد کــرد. اکنــون مــرد دیــوزده 
بــا آرامــش و شــادی در مقابــل مــردم شــگفت زده ایســتاده بــود. حتــی خــود دیــو، بــه 

قــدرت الهــی منجــی شــهادت داده بــود.
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مــرد دیــوزده، خــدا را بــرای نجــات و رهایــی شــکر وســپاس گفــت. چشــمانی کــه 
دقایقی پیش از آن با خشونت و جنون نگاه میکرد، اکنون با ذکاوت می نگریست 
و اشــک شــوق از آن جــاری بــود. مــردم، همــه چنــان شــگفت زده شــده بودنــد کــه از 
یکدیگــر مــی پرســیدند » ایــن چیســت؟ چــه تعالیــم تــازه ای اســت و بــا چــه قدرتــی بــه 

ارواح پلیــد فرمــان می دهــد و آنهــا اطاعــت می کننــد! « )مرقــس 1 آیــه 2٧(.
راز پنهــان درد و رنــج مــرد دیــوزده کــه زندگــی او را غیــر قابــل تحّمــل ســاخته و او را 
مضحکه دوستانش کرده بود، در زندگی خود او نهفته بود. او به خاطر لذات گناه 
آلود، افسون شده بود و فکر می کرد که همه عمر خود را در لذت و عیاشی سپری 
خواهــد کــرد. او در خــواب هــم نمــی دیــد کــه روزی باعــث وحشــت و ســرافکندگی 
دوســتان و خانــواده اش باشــد و تصــور مــی کــرد کــه مــی توانــد همــه زندگــی خــود را در 
تفریحــات ســالم و بــی ضــرر ســپری کنــد. اّمــا بــه ناگهــان وضعیــت او رو بــه وخامــت 
گذاشته و دچار مصیبت شد. افراط و بی قیدی، ناب ترین خصایل ذاتی او را به 

انحــراف کشــیده بــود و شــیطان بطــور مطلــق بــر او چیــره گشــته بــود.
مرد دیوزده زمانی احساس ندامت کرد که دیگر دیر شده بود. او حاضر بود تمام 
دارایی خود را برای بدسـت آوردن سـالمتی اش فدا کند. اّما اکنون در دام شـیطان 
گرفتار شده بود. او خود را در اختیار دشمن قرار داده و شیطان تمامی استعداد و 
توانائیهـای او را از آن خـود کـرده بـود. وسوسـه گـر او را بـا وعـده هـای فریبنـده تطمیـع 
کـرده بـود، اّمـا بـه محـض اینکـه مـرد بیچـاره تحـت کنتـرل قـدرت او درآمـد، خصـم شـرزه 
تمامی ظلم خود را آشکار کرده و شرارت خویش را با قساوت به مورد اجراء درآورد.

تمــام کســانی کــه خــود را بــه شریرتســلیم مــی کننــد، بــه چنیــن سرنوشــتی دچــار 
خواهنــد شــد و لــذات فریــب دهنــده دنیــوی و وعــده هــای گمــراه کننــده شــیطان، 

ایشــان را بــه عمــق تاریــک نــا امیــدی و تخریــب روحــی هدایــت خواهــد کــرد.
همان روح شــریری که مســیح را در بیابان وسوســه کرده بود، همان روحی که 
مــرد دیــوزده اهــل کفرناحــوم را بــه تملــک خــود درآورده بــود، بــر یهودیــان بــی ایمــان 
نیز مســلط شــد. اّما روح شــریر با مســلط شــدن بر یهودیان، موجب شــد تا ایشــان 
عیســی را انــکار کننــد. وضعیــت ایــن افــراد از وضعیــت مــرد دیــوزده بســیار نــا امیــد 
کننــده تــر بــود زیــرا آنــان نیــاز بــه مســیح را احســاس نکردنــد و در نتیجــه بــه راحتــی 

کنتــرل قــدرت شــیطان قــرار گرفتنــد.
نیروهــای وابســته بــه پادشــاهی ظلمــت در دوران خدمــت مســیح، در میــان 
مــردم، بیشــترین قعالیــت را انجــام دادنــد. شــیطان و فرشــتگان همراهــش در طــول 
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اعصــار تــالش کــرده بودنــد تــا برجــان و روح انســان مســلط شــوند و او را بــه ارتــکاب 
گنــاه وادار کننــد و پــس از آن، خــدا را مســئول تمامــی بــد بختــی و مصیبــت انســان 
معرفــی کننــد. اّمــا عیســی، ســیرت خــدا را بــه انســان معرفــی میکــرد و بــا آزاد کــردن 
اســیران شــیطان، قــدرت او را در هــم مــی شکســت. حیــات تــازه، محبــت و قــدرت 
الهــی، دلهــای انســانها را تحــت تأثیــر قــرار مــی داد و بــه همیــن دلیــل، ســرور تاریکــی 
بــرای تفــوق پادشــاهی خویــش بــرای مبــارزه بــا مســیح تهییــج شــده بــود. او تمامــی 

نیروهــای خویــش را فراخوانــده بــود تــا از کار و خدمــت مســیح جلوگیــری کنــد.
نبــرد عظیــم نهایــی از مبــارزه میــان عدالــت و گنــاه نیــز بــه همیــن ترتیــب خواهــد 
بــر  آســمانی  جایهــای  از  قــدرت  و  نــور  تــازه،  حیــات  کــه  هنــگام  همــان  در  بــود. 
شــاگردان مســیح فــرود مــی آیــد، بــر روی زمیــن نیــز یــک حیاتــی تــازه پدیــد مــی آیــد 
و بــه عامــالن شــیطان قــدرت مــی بخشــد. شــدت تمامــی عناصــر زمینــی را تحــت 
تملــک خویــش در مــی آورد و ســرور تاریکــی بــا زیرکــی کــه در خــالل عصرهــا کســب 
کــرده اســت، در لفافــه عمــل مــی کنــد. او بــه شــکل فرشــته نــور ظاهــر مــی شــود و 
بســیاری از » ایمــان رویگــردان شــده، از ارواح گمــراه کننــده و تعالیــم دیوهــا پیــروی 

خواهنــد کــرد «. )اول تیموتائــوس ۴ آیــه 1(.
مقابــل  از مقاومــت در  اســراییل  در  دیــن  و علمــای  ایــام مســیح، رهبــران  در 
قــدرت شــریر ناتــوان بودنــد. آنــان تنهــا راهــی را کــه بــا کمــک آن مــی توانســتند در 
مقابل ارواح شــریر ایســتادگی کنند، نادیده می گرفتند. تنها به واســطه کالم خدا 
بــود کــه مســیح توانســت بــر شــریر پیــروز شــود. رهبــران اســراییل خــود را مفســرین 
کالم خــدا معرفــی مــی کردنــد، اّمــا کالم خــدا را فقــط بــرای حفــظ آداب و ســنت 
هــای خویــش وتحمیــل فرائــض ابــداع شــده از ســوی انســان، مطالعــه کــرده بودنــد. 
آنــان بــا تفسیرهایشــان، عقایــدی را اعــالم مــی کردنــد کــه از ســوی خــدا داده نشــده 
بــود. تفســیرهای نادرســت ایشــان، حقایقــی را کــه مســیح بــه شــکل روشــنی اعــالم 
کــرده بــود، بــه طــور مبهمــی بــه مــردم معرفــی مــی کــرد. آنــان بــر روی موضوعــات بــی 
اهمیــت بــه بحــث و کشــمکش مــی پرداختنــد، در حالــی کــه عمــالً اساســی تریــن 
حقایــق را انــکار مــی کردنــد. و بدیــن ترتیــب بــذر نفــاق وبــی ایمانــی پاشــیده شــد 
وکالم خــدا از قــدرت تهــی شــده و ارواح شــریر مقاصدشــان را عملــی مــی کردنــد.

تاریــخ در حــال تکــرار اســت. امــروز نیــز بســیاری از رهبــران مذهبــی زمــان مــا، بــا 
انجیــل هــای گشــوده درمقابلشــان و بــا ادعــای احتــرام بــه تعالیــم آن، ایمــان بــه کالم 
خــدا را از بیــن مــی برنــد. آنــان خــود را بــا تحلیــل و بررســی کــردن کالم خــدا ســرگرم 
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کــرده و نظــرات خــود را از روشــن تریــن اظهــارات کالم خــدا، برتــر مــی پندارنــد. کالم 
خــدا در دســتهای ایشــان قــدرت حیــات بخــش خــود را از دســت مــی دهــد و بدیــن 

ترتیــب بــی اعتقــادی ریشــه دوانیــده وگنــاه رایــج مــی شــود.
شــیطان بعــد از متزلــزل ســاختن ایمــان افــراد بــه کتــاب مقــدس، ایشــان را بــرای 
دریافــت حقیقــت بــه ســوی منابــع دیگــری هدایــت مــی کنــد و بدیــن ترتیــب بــرای 
خــود جــا بــاز مــی کنــد. آنانــی کــه از تعالیــم روشــن کتــب مقدســه و قــدرت متقاعــد 
کننــده روح القــدس رویگــردان مــی شــوند، در حقیقــت خــود را تحــت کنتــرل دیوهــا 
و ارواح شــیطانی قــرار مــی دهنــد. انتقــاد و نظریــه پــردازی در بــاره کتــب مقدســه راه 
را بــرای عرفــان و روح گرایــی کــه اشــکال مــدرن همــان آئیــن هــای قدیمــی شــرک و 
بت پرستی می باشند هموار می سازد و جای پای خود را، حتی در کلیساهایی 

کــه خــود را کلیســای خداونــد مــا عیســی معرفــی مــی کننــد، بــاز مــی کننــد.
مــی  انجیــل موعظــه  کــه  مکانهایــی  در  دروغیــن حتــی  و  شــریر  ارواح  عامــالن 
شــود، در کنار یکدیگر فعالیت می کنند. بســیاری از افراد، فقط به خاطر ارضاء 
بــا مشــاهده عملکــرد  اّمــا  ایــن مســایل عالقمنــد مــی شــوند،  بــه  حــس کنجــکاوی 
قدرتــی مافــوق قــدرت بشــری، بیشــتر و بیشــتر اغــوا مــی شــوند تــا جایــی کــه قــدرت 
شــیطانی ایشــان را اســیر مــی کنــد و نخواهنــد توانســت از قــدرت اســرار آمیــز آن 
آزاد شــوند و بدیــن گونــه قــدرت دفاعــی روحــی درهــم شکســته مــی شــود و شــخص 
نمــی توانــد خــود را در برابــر گنــاه محافظــت کنــد. زمانــی کــه محدودیــت هــای کالم 
خــدا و روح القــدس بــرای یــک بــار مــورد انــکار قــرار مــی گیرنــد، شــخص نمــی دانــد 
کــه تــا چــه انــدازه ممکــن اســت در عمــق فســاد وتباهــی فــرو رود. گنــاه پنهــان ویــا 
شــهوات غالــب، او را هماننــد فــرد دیــوزده اهــل کفرناحــوم اســیر خواهــد کــرد. بــا 

ایــن حــال وضعیــت او نومیــد کننــده نبــود.
پیــروز شــویم، همــان طریقــی  بــر شــریر  بــه واســطه آن مــی توانیــم  طریقــی کــه 
اســت کــه مســیح بــا کمــک آن بــر شــیطان پیــروز شــد. ایــن طریــق، همــان کالم خــدا 
مــی باشــد. خداونــد افــکار مــا را بــدون رضایــت مــا کنتــرل نمــی کنــد. اّمــا اگــر بــرای 
شــناخت او و بجــا آوردن اراده او اشــتیاق داشــته باشــیم، وعــده هــای او متعلــق 
بــه مــا خواهــد بــود. » حقیقــت را خواهیــد شــناخت وحقیقــت شــما راآزاد خواهــد 
کــرد «. » اگــر کســی براســتی بخواهــد اراده او را بــه عمــل آورد، در خواهــد یافــت 
که آیا این تعالیم از خداســت « )یوحنا ٨ آیه 32 و ٧ آیه 1٧(. و به واســطه ایمان 

بــه ایــن وعــده هــا، هرانســانی از دام خطــا و از کنتــرل گنــاه آزاد خواهــد شــد.
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هــر انســانی در انتخــاب اینکــه چــه قدرتــی بــر او حاکمیــت داشــته باشــد، آزاد 
است. با این وجود، انسان هر قدر که پلید و گناهکار باشد، می تواند به وسیله 
مســیح نجــات یابــد. مــرد دیــوزده بــه جــای اســتدعای از مســیح، کلمــات شــریر را بــر 
زبــان آورده بــود، اّمــا حاجــت ناگفتــه قلبــی او از ســوی عیســی شــنیده شــد. فریــاد 
روح نیازمند، حتّی اگر به شــکل کالم بیان نشــود، از ســوی عیســی شــنیده خواهد 
شــد. آنانــی کــه اشــتیاق دارنــد تــا بــا خــدای آســمان عهــد خویشــاوندی برقــرار کننــد، 
هرگــز در دام قــدرت شــیطان و یــا ضعفهــای باطنــی خودشــان رهــا نخواهنــد شــد. 

آنــان از ســوی منجــی فــرا خوانــده شــده انــد » تــا بــه قــوت مــن متمســک شــوند، 
شــاید کــه بــا مــن صلــح نمایــد و بــا مــن صلــح خواهــد نمــود « )اشــعیا 2٧ آیــه 5(. 
روح هــای تاریکــی بــرای کنتــرل ایشــان مبــارزه خواهنــد کــرد، اّمــا فرشــتگان خداونــد 
بــرای حفاظــت از ایشــان بــا قدرتــی عظیــم نبــرد خواهنــد کــرد. خداونــد مــی فرمایــد، 
آیــا  بگیریــد؟  پــس  او  از  بــرده،  یغمــا  بــه  ســرباز  یــک  کــه  را  آنچــه  می توانیــد  آیــا   «
می توانیــد زندانی هــا را از چنــگ یــک حاکــم ســتمکار خــالص کنیــد؟ خداونــد در 
جــواب می گویــد: ایــن اســت آنچــه واقــع خواهــد شــد. اســیران از دســت ســرباز 
آزاد می شــوند، و آنچــه حاکــم ســتمکار بــه یغمــا بــرده از او گرفتــه خواهــد شــد. مــن 
بــا کســانی کــه بــا شــما می جنگنــد، خواهــم جنگیــد، و فرزنــدان تــو را رهــا خواهــم 

کــرد « )اشــعیا ۴۹: 2۴ و 25(. 
درحالــی کــه جمعیــت حاضــر درکنیســه، هنــوز مبهــوت و شــگفت زده بودنــد، 
عیســی بــه خانــه پطــرس رفــت تــا کمــی اســتراحت کنــد. اّمــا در خانــه پطــرس نیــز 
بــه  ســایه ای افتــاده بــود. مــادر زن پطــرس تــب داشــت و در بســتر بــود. عیســی 
بالیــن او رفــت و بــر مریضــی نهیــب زد. زن بیمــار برخواســت و بــه پذیرایــی از اســتاد 

وشــاگردانش مشــغول شــد.
اخبــار معجــزات مســیح بــه ســرعت در سرتاســر کفرناحــوم منتشــر شــد. مــردم 
از تــرس علمــای دیــن جــرأت نداشــتند، در روز ســبت مریضــان خــود را بــه نــزد مســیح 
بیاورنــد، اّمــا بــه محــض اینکــه خورشــید غــروب کــرد، همــه بیمــاران و دیــوزدگان را نــزد 
عیسی آوردند. مردمان شهر همگی در مقابل خانه پطرس اجتماع کردند. تعدادی 
از مریضــان بــا بســتر هایشــان و بعضــی هــا نیــز در حالــی کــه بــه چوبدســتی هایشــان 

تکیــه داده بودنــد و تعــدادی نیــز باکمــک دوستانشــان بــه نــزد عیســی آورده شــدند.
» با گذشت زمان، مردم به حضور او می آمدند و می رفتند زیرا هیچکس نمی 
دانســت کــه آیــا شــفا دهنــده فــردا نیــز در میــان ایشــان خواهــد بــود یــا نــه. کفرناحــوم 
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هرگز پیش از این چنین روزی را به خود ندیده بود. فریادهای شــادی شــفا یافتگان 
بــود.  مــردم شــاد شــده  از دیــدن شــادی  بــود. قلــب منجــی  بلنــد شــده  بــه آســمان 
هنگامــی کــه درد و رنــج کســانی را کــه بــه نــزد او آمــده بودنــد از نزدیــک دیــد، قلــب او 
بــه شــدت متأثــر شــده بــود و اکنــون از اینکــه توانســته بــود بــا قــدرت خویــش ایشــان را 
شــفا دهد، بســیار خوشــحال بود. عیســی تا شــفای آخرین مریض به کار خود ادامه 
داد. ســاعاتی از شــب گذشــته بــود کــه مــردم بــه ســوی خانــه هایشــان رهســپار شــدند 
و سکوت بر خانه شمعون سایه گسترد. روز طوالنی و هیجان انگیز به پایان رسیده 
عیســی به اســتراحت پرداخت. اّما بامدادان که هوا هنوز تاریک بود. برخاســت و 

خانــه را تــرک کــرد، و بــه خلوتگاهــی رفــت و درآنجــا بــه دعــا مشــغول شــد «.
روزهــای زندگــی عیســی بــر روی زمیــن ایــن چنیــن ســپری مــی شــد. او اغلــب بــه 
شــاگردانش اجازه می داد تا به دیدار خانواده خود رفته و به اســتراحت بپردازند. 
اّمــا تالشــهای ایشــان را کــه مــی خواســتند او را از زحمــت بــاز دارنــد، بــا مهربانــی 
رد میکــرد. او تمامــی روزهــا را بــرای تعلیــم دادن بــه مــردم عامــی و شــفای بیمــاران، 
بــاز گردانــدن بینایــی بــه کــوران، خــوراک دادن بــه گرســنگان ســپری مــی کــرد. بــا ایــن 
حــال، صبحگاهــان بــه خلوتگاهــی در کوهســتان مــی رفــت تــا بــا پــدر آســمانی راز و 
نیــاز و مصاحبــت کنــد. اکثــر اوقــات تمامــی شــب را در دعــا و تعمــق مــی گذرانیــد 

و بــا طلــوع آفتــاب بــرای خدمــت بــه میــان مــردم بــاز مــی گشــت.
صبــح زود، پطــرس و همراهانــش بــه نــزد عیســی آمــده وگفتنــد کــه تمامــی اهالــی 
کفــر ناحــوم در جســتجوی او هســتند. شــاگردان از اینکــه اهالــی ناصــره در پذیــرش 
عیســی بــی میلــی نشــان داده بودنــد بســیار نــا امیــد و دلســرد شــده بودنــد. مقامــات 
اورشــلیم در صــدد قتــل او بودنــد، حتــی همشــهریانش ســعی کــرده بودنــد کــه او 
بــا شــور و اشــتیاق از او اســتقبال  اّمــا در کفرناحــوم، مــردم  بــه قتــل برســانند،  را 
بــود.  بــر افروختــه  کــرده بودنــد و ایــن موضــوع آتــش امیــد را در دلهــای شــاگردان 
درمیــان جلیلیانــی کــه دوســتدار آزادی بودنــد، کســانی یافــت مــی شــدند کــه مــی 
بــا حیــرت،  اّمــا، شــاگردان  الهــی عیســی حمایــت کننــد.  توانســتند از پادشــاهی 
ســخنان مســیح را شــنیدند کــه بــه ایشــان گفــت » مــن بایــد پادشــاهی خــدا را در 
شــهرهای دیگــر نیــز بشــارت دهــم، چــرا کــه بــه همیــن منظــور فرســتاده شــده ام «.

بــه خاطــر هیجانــی کــه بــر کفرناحــوم حاکــم شــده بــود، ایــن خطــر وجــود داشــت 
کــه هــدف اصلــی رســالت عیســی نادیــده گرفتــه شــود. عیســی از اینکــه توجــه مــردم 
را صرفــاً بــه عنــوان یــک شــخص معجــزه گــر و یــا شــفا دهنــده بیماریهــای جســمی بــه 
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ســوی خــود جلــب کنــد، قانــع نبــود. او در صــدد آن بــود کــه بــه عنــوان منجــی مــردم، 
توجــه ایشــان را بــه ســوی خــود جلــب کنــد. در تمــام مدتــی کــه مــردم مشــتاق بودنــد 
تــا او را بــه عنــوان پادشــاهی کــه بــرای برقــراری حکومــت دنیــوی آمــده بــود، بپذیرنــد، 
تمایــل داشــت تــا افــکار ایشــان را از امــور دنیــوی بــه مســایل روحانــی معطــوف کنــد. 

توفیــق هــای صرفــاً دنیــوی، در خدمــت او اختــالل ایجــاد مــی کــرد.
بــی توجهــی جمعیــت شــگفت زده روح او را آزار مــی داد. زیــرا ابــراز وجــود و 
اتــکاء بــه نفــس در زندگــی او جایــی نداشــت. احترامــی کــه جهــان بــرای موقعیــت، 
مقــام، ثــروت و اســتعداد قایــل مــی شــود، در نظــر پســر انســان بیگانــه بــود. عیســی 
هیــچ یــک از روشــهایی را کــه افــراد بــرای جلــب احتــرام و همــکاری بــه کارمــی گیرنــد، 
بــه کار نگرفــت. قرنهــا پیــش از تولّــد او، در بــاره اش چنیــن نبــوت شــده بــود، » او 
فریــاد نخواهــد زد و آواز خــود را بلنــد نخواهــد نمــود و آن را در کوچــه هــا نخواهــد 
شــنوانید. نی ُخرد شــده را نخواهد شکســت و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد 
او ضعیــف نخواهــد گردیــد و  بــه راســتی صــادر گردانــد.  را  تــا عدالــت  ســاخت 
مأیــوس نخواهــد شــد تــا انصــاف را برزمیــن قــرار دهــد « )اشــعیا ۴2 آیــات 2 تــا ۴(.

فریســیان بــا تشــریفات بــی معنــی و افــراط گرایــی ســعی میکردنــد خــود را از 
مــردم برترنشــان دهنــد. آنــان دیــن را بــه موضــوع منازعــه و بحــث و جــدل تبدیــل کــرده 
بودنــد. کشــمکش میــان فرقــه هــای مذهبــی هــر روزه گســترده تــر و شــدید تــر مــی 
شــد و شــنیدن فریادهــای خشــمگینانه ناشــی از بحــث وجــدل میــان علمــای دیــن 

در خیابانهــا بــه امــری عــادی تبدیــل شــده بــود.
بــود. در زندگــی او،  امــور کامــالً در تضــاد  بــا تمامــی  زندگــی و رفتــار عیســی 
هرگــز هیــچ نشــانی از جــار و جنجــال، جــر و بحــث هــای پــر ســر و صــدا، تظاهــر بــه 
عبــادت بــرای جلــب توجــه دیگــران دیــده نشــد. مســیح در خــدا نهــان بــود و خــدا در 
شــخصیت و ســیرت پســرش آشــکار شــده بود. عیســی میل داشــت که افکار مردم 

بــه ســوی چنیــن مکاشــفه ای هدایــت شــود واحتــرام ایشــان، نشــان داده شــود.
آفتــاب عدالــت بــا شــکوه وجاللــش بــه دنیــای مــا ظاهــر نشــد تــا بــا نــور خویــش 
چشــمان انســان را خیــره کنــد. دربــاره مســیح مکتــوب اســت کــه، » طلــوع او مثــل 

فجــر یقیــن اســت « )هوشــع 6 آیــه 3(.
خورشــید بــی صــدا و آرام طلــوع مــی کنــد و ظلمــت و تاریکــی را از بیــن مــی 
بــرد و بــرای تــداوم حیــات، جهــان را بیــدار مــی کنــد. و آفتــاب عدالــت نیــز کــه » بــر 

بالهــای وی شــفا بــود « چنیــن طلــوع کــرد )مالکــی ۴: 2(. 
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2٧
» اگر بخواهی می 
توانی پاکم سازی «

]این فصل بر اساس انجیل متی ٨: 2-۴؛ ۹: 1-٨؛ 3۴-32؛ انجیل مرقس 1: 
۴5-۴0؛ 2: 12-1؛ انجیل لوقا 5: 12-2٨ تدوین گردیده است[

همــه  از  جــذام  زمیــن،  مشــرق  در  شــده  شــناخته  بیماریهــای  تمــام  میــان  در 
وحشــتناک تــر بــود. ویژگــی عــالج ناپذیــر، ُمســری و اثــر وحشــتناک آن بــر فــرد مبتــال 
حتــی دل شــجاع تریــن افــراد را از تــرس لبریــز میکــرد. یهودیــان جــذام را بــه عنــوان 
بــه همیــن دلیــل آن را » بــال « و  عقوبــت حاصــل از گنــاه قلمــداد مــی کردنــد و 
» عقوبــت داده شــده از ســوی خــدا « مــی خواندنــد. ایــن بیمــاری، ریشــه دار، 
محــو ناشــدنی، کشــنده و بــه عنــوان مظهــر گنــاه نگریســته مــی شــد. فــرد جذامــی 
بــر اســاس قوانیــن و شــعایر یهــود، ناپــاک قلمــداد مــی شــد و بــه ماننــد فــردی تقریبــاً 
مــرده، از ســکونت در میــان انســانها محــروم بــود. هــوا ازتنفــس او آلــوده مــی شــد و 
افــراد مشــکوک بــه جــذام مــی بایســتی خــود را بــه کاهنــان معرفــی مــی کردنــد تــا در 
بــاره ایشــان تصمیــم گیــری مــی شــد و در صــورت قطعــی شــدن بیمــاری از خانــواده 
اش و از تمامــی قــوم اســراییل جــدا مــی شــد و فقــط ّحــق داشــت بــا کســانی کــه 
ماننــد او مبتــال بــه جــذام بودنــد، ارتبــاط داشــته باشــد. قوانیــن کاهنــان در ایــن مــورد 
بســیار صریــح و انعطــاف ناپذیــر بــود. حتــی پادشــاهان و روســای قــوم از ایــن مــورد 
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مســتثنی نبودنــد. یــک پادشــاه اگــر بــه ایــن بیمــاری وحشــتناک مبتــال مــی شــد، مــی 
بــا یســتی تخــت ســلطنت خویــش را رهــا کــرده و از جامعــه مــی گریخــت.

بــه جــذام مــی بایســتی دور از دوســتان و خویشــاوندانش، درد و  فــرد مبتــال 
مصیبــت را تحمــل میکــرد. او موظــف بــود بیمــاری خــود را بــه مــردم اطــالع دهــد، 
جامه هایی را که می پوشید، امحا کند، و با به صدا درآوردن زنگوله ای به دیگران 
هشــدار مــی داد تــا از حضــور ناپــاک او بگریزنــد. فریــاد » ناپــاک، ناپاک «،کــه بــا 
لحنــی دردنــاک از ســوی ایــن افــراد منــزوی شــنیده مــی شــد، نشــانه ای از زندگــی 

وحشــتناک و نفــرت انگیــز ایشــان بــود.
در ناحیــه ای کــه مســیح خدمــت مــی کــرد، تعــداد مبتالیــان بــه جــذام بســیار 
زیاد بود. اخبار معجزات مســیح به گوش ایشــان رســیده و آتش امید را در دلهای 
ایشــان شــعله ورکــرده بــود. از زمــان الیشــع نبــی، هرگــز شــنیده نشــده بــود کــه فــردی 
مبتــال بــه جــذام شــفا یافتــه باشــد. آنــان بــه خــود جــرأت نمــی دادنــد تــا از عیســی 
انتظــار داشــته باشــند کــه کاری را کــه تــا کنــون بــرای هیچکــس انجــام نــداده بــود، 
برایشــان انجــام دهــد. بــا ایــن حــال، در میــان ایــن جذامیــان فــردی بــود کــه در قلــب 
خــود ایمــان داشــت کــه عیســی او را شــفا خواهــد داد. اّمــا ایــن فــرد نمــی دانســت 
کــه چگونــه بــه عیســی دسترســی پیــدا کنــد. او کــه از تمــاس بــا دوســتان و اقوامــش 
محــروم بــود، چگونــه مــی توانســت خــود را بــه شــفا دهنــده نشــان دهــد؟ او از خــود 
ســوال مــی کــرد کــه آیــا مســیح او را نجــات خواهــد داد یــا نــه؟ آیــا او بــه درد و رنــج 
کســی کــه براســاس اعتقــاد عمــوم مــردم، مــی بایســتی تحــت داوری خداونــد رنــج 
را  او  نیــز هماننــد فریســیان و طبیبــان،  آیــا مســیح  کــرد؟  مــی  توجــه  مــی کشــید، 
تحــت لعنــت گنــاه اعــالم نمــی کــرد و بــه او هشــدار نمــی داد تــا از حضــور مــردم و 
اطرافیانش بگریزد؟ او به همه آنچه که در باره عیســی به وی گفته شــده بود، فکر 
کــرد. حتــی یــک نفــر نبــود کــه از عیســی طلــب یــاری کــرده باشــد و عیســی از کمــک 
به او خودداری کرده باشد. سرانجام، مرد دردمند تصمیم گرفت تا منجی را پیدا 
کنــد. علیرغــم دور نگــه داشــته شــدن از شــهرها، ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه او 
بتوانــد در جــاده هــای فرعــی کوهســتان بــا عیســی برخــورد کنــد و یــا او را هنگامــی 
کــه در خــارج از دهکــده هــا درحــال تعلیــم بــود، پیــدا کنــد. مشــکالت بســیاری بــر 
ســر راه بــود، اّمــا دیــدار از عیســی، تنهــا امیــد مــرد جذامــی بــود. مــرد جذامــی بــه 
ســوی منجــی هدایــت مــی شــود. عیســی در کنــار دریاچــه جلیــل مشــغول تعلیــم 
اســت و مــردم در اطــراف او جمــع شــده انــد. او از فاصلــه دور بــه ســخنان مســیح 
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گــوش فــرا مــی دهــد. او مــی بینــد کــه مســیح بــرروی مریضــان دســت مــی گــذارد. 
مــرد جذامــی مــی بینــد کــه افــراد لنــگ، کــور، افلیــج و آنانــی کــه بــه خاطــر بیماریهــای 
مختلف درآســتانه ی مرگ قرار داشــتند، شــفا یافته و به خاطر نجات، خداوند را 
شــکر میگوینــد. ایمــان قلبــی او تقویــت مــی شــود. او بــه جمعیــت نزدیــک و نزدیکتــر 
مــی شــود. و محدودیــت هــای تحمیــل شــده، امنیــت مردمــی را کــه در آنجــا جمــع 
شــده بودند و ترس و وحشــت افراد از خود را فراموش می کند. او فقط به امید 

مبــارک شــفا مــی اندیشــد.
بیمــاری جــذام، قیافــه او را بــه طــرز وحشــتناکی تغییــر داده بــود، بــه طــوری کــه 
مــردم از نگریســتن بــه او دچــار وحشــت مــی شــدند و هنگامــی کــه وی بــه جمعیــت 
نزدیــک شــد، آنــان از تــرس اینکــه مبــادا بــا او تمــاس پیــدا کننــد، پــا بــه فــرار گذاشــتند. 
تعــدادی از مــردم تــالش کردنــد تــا از نزدیــک شــدن او بــه عیســی جلوگیــری کننــد، اّمــا 
تالش ایشان بی ثمر بود. مرد جذامی نه چیزی را می بیند و نه می شنود. او فقط 
پســر خــدا را مــی بینــد و صــدای او را مــی شــنود کــه بــا ســخنان پــر قدرتــش مــردگان را 
حیــات مــی بخشــد. او بــه نــزد عیســی آمــده ودر مقابلــش زانــو مــی زنــد و مــی گویــد 
» ســرورم، اگــر بخواهــی میتوانــی پاکــم ســازی «. ســپس عیســی دســت خــود را دراز 

کــرده و او را لمــس نمــود وگفــت، » مــی خواهــم پــاک شــو « )متــی ٨ آیــه 3(.
به ناگهان، جذام او پاک شد وجسم او شفا یافته، اعصاب و ماهیچه های 
او قــدرت یافــت. صــورت او کــه بــه واســطه جــذام، خشــن و پوســته پوســته شــده 

بــود، اکنــون ماننــد صــورت یــک کــودک ســالم، ســرخ وشــاداب شــده بــود.
عیســی بــه او دســتور داد کــه در بــاره ایــن معجــزه بــا کســی ســخن نگویــد، بلکــه 
رفتــه وخــود را بــه کاهــن معرفــی کنــد و هدیــه ای بگذرانــد. چنیــن هدیــه ای نمــی 
توانست پذیرفته شود. مگر اینکه کاهنان، او را معاینه کرده و شفای کامل او را 
ازمریضــی اعــالم مــی کردنــد. علیرغــم اینکــه کاهنــان میــل نداشــتند چنیــن خدمتــی 
را انجــام دهنــد، اّمــا نمــی توانســتند از بررســی وضعیــت مــرد جذامــی و تصمیــم 

گیــری درمــورد او شــانه خالــی کننــد.
مــرد جذامــی  بــه  تاکیــدی  چــه  بــا  مســیح  کــه  دهــد  مــی  نشــان  مقــدس  کالم 
بــه کاهنــان معرفــی  بــه فوریــت  را  و خــود  کــرده  کــه ســکوت  کنــد  مــی  ســفارش 
کنــد. » عیســی بیدرنــگ او را مرخــص کــرد و بــا تاکیــد بســیار بــه وی فرمــود، آگاه 
بــاش کــه در ایــن بــاره بــه کســی چیــزی نگویــی، بلکــه بــرو و خــود را بــه کاهــن نشــان 
بــده و بــرای تطهیــر خــود، قربانیهایــی را کــه موســی امــر کــرده اســت، تقدیــم کــن 
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تــا بــرای آنهــا گواهــی باشــد «. اگــر کاهنــان از حقایــق مربــوط بــه شــفا یافتــن مــرد 
جذامــی اطــالع مــی یافتنــد، حســادت ایشــان نســبت بــه مســیح ممکــن بــود باعــث 
شــود کــه تصمیــم نادرســتی را اتخــاذ کننــد. عیســی میــل داشــت، قبــل از اینکــه 
اخبــار مربــوط بــه معجــزه بــه گــوش علمــای دیــن و فریســیان برســد، مــرد جذامــی 
بــه معبــد رفتــه و خــود را بــه کاهنــان نشــان دهــد. چنیــن کاری موجــب مــی شــد تــا 
کاهنــان در بــاره مــرد جذامــی شــفا یافتــه تصمیــم منصفانــه ای بگیرنــد و او بتوانــد 

بــه خانــواده و دوســتانش ملحــق شــود.
نیــز  دیگــری  کــردن، دالیــل  مــورد ســکوت  در  مــرد جذامــی  بــه  دســتور مســیح 
داشــت. منجــی مــی دانســت کــه دشــمنانش همــواره در صــدد بودنــد تــا کار او 
را محــدود کــرده و مــردم را از او دور کننــد. او مــی دانســت کــه اگــر شــفای مــرد 
جذامــی در میــان مــردم شــایع شــود، ســایر مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری وحشــتناک در 
اطــراف او اجتمــاع خواهنــد کــرد وآنــگاه مخالفــان او شــایع خواهنــد کــرد کــه مــردم 
از تمــاس بــا جذامیــان آلــوده خواهنــد شــد و در آنصــورت، بســیاری از جذامیــان 
از دریافــت موهبــت شــفا محــروم مــی شــدند. هــم چنیــن بــا جمــع کــردن جذامیــان 
در اطرافــش بــه مخالفــان فرصــت مــی داد تــا او را بــه زیــر پــا گذاشــتن محدویــت 
بــه قوانیــن یهــود متهــم کننــد و بدیــن ترتیــب از کار او در موعظــه  هــای مربــوط 

انجیــل ممانعــت بــه عمــل مــی آمــد.
وقایــع بعــدی، اهمیــت هشــدار مســیح را تأییــد مــی کــرد. گروهــی ازمــردم کــه 
تــا از تصمیــم کاهنــان  شــفا یافتــن مــرد جذامــی را دیــده بودنــد اشــتیاق داشــتند 
دربــاره او اطــالع یابنــد و هنگامــی کــه مــرد بــه نــزد دوســتانش بازگشــت، هیجــان 
عظیمــی برایشــان حاکــم بــود. علیرغــم هشــدار عیســی، مــرد جذامــی واقعــه شــفا 
یافتــن خویــش را پنهــان نکــرد. در حقیقــت پنهــان کــردن ایــن واقعــه غیرممکــن بــود. 
بهرحــال، او ایــن موضــوع را بــه اطــالع مــردم رســاند. مــرد جذامــی تصــور مــی کــرد 
کــه فروتنــی عیســی موجــب شــده اســت تــا او چنیــن محدودیتــی را بــرای وی قایــل 
شــود، بنابرایــن کار خــارق العــاده شــفا دهنــده را بــرای مــردم اعــالم مــی کــرد. او 
درک نمــی کــرد کــه آشــکارکردن ایــن واقعــه، کاهنــان و روســای قــوم را در توطئــه از 
بیــن بــردن عیســی مصمــم تــر خواهــد کــرد. او موهبــت شــفا را بســیار ارزشــمند مــی 
دانســت و از اینکــه قــدرت ســابق خویــش را بدســت آورده و بــه میــان دوســتان و 
خانــواده اش بــاز گشــته بــود، شــادمانی میکــرد و قدردانــی نکــردن از طبیعــت خــارق 
العــاده را کــه وی را شــفا داده بــود، امــری غیرممکــن مــی دانســت. اّمــا بــا اعــالم 
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واقعــه بــه مــردم، کار منجــی را بــه تعویــق انداختــه بــود. کار او موجــب شــد کــه گــروه 
زیــادی از مــردم در اطــراف منجــی هجــوم بیاورنــد، بــه ّحــدی کــه او مجبــور شــد بــرای 

مدتــی خدمــت خویــش را متوقــف کنــد.
هــر عملــی را کــه مســیح در خدمــت بــه مــردم انجــام مــی داد، از هــدف گســترده 
تــری برخــوردار بــود. و مفهــوم آن از آنچــه کــه بــه نظــر مــی رســید، عمیــق تــر بــود. در 
واقعــه شــفا یافتــن جذامــی نیــز وضــع بــه همیــن منــوال بــود. عیســی در همــان حــال 
کــه بــه انبــوه جمعیتــی کــه در اطــراف او گــرد آمــده بودنــد خدمــت مــی کــرد، اشــتیاق 
داشــت تــا آنانــی را نیــز کــه در کنــارش حضــور نداشــتند برکــت دهــد. او در همــان 
حــال کــه باجگیــران، مشــرکین و ســامریان را بــه ســوی خــود مــی کشــید، اشــتیاق 
داشــت تــا بــه کاهنــان و علمــای دیــن کــه بــا تعصــب ازآداب و رســوم خویــش دفــاع 
مــی کردنــد، دسترســی پیــدا کنــد. او بــرای دسترســی بــه ایشــان از هیــچ اقدامــی 
فروگــذار نکــرد. در اعــزام جذامــی شــفا یافتــه بــه حضــور کاهنــان، عیســی یکبــار دیگــر 

بــه ایشــان فرصــت داد تــا از تعصبــات خویــش صرفنظــر کننــد.
کــه  بــا شــریعتی  تعالیــم مســیح  کــه  میکردنــد  تاکیــد  دیــن  و علمــای  فریســیان 
خداونــد از طریــق موســی داده بــود، مغایــرت دارد، اّمــا دســتور مســیح بــه جذامــی 
اتهــام  بــودن  کــذب  موســی،  شــریعت  براســاس  قربانــی  تقدیــم  بــرای  یافتــه  شــفا 
فریســیان را بــه اثبــات رســاند. ایــن دلیــل بــرای همــه کســانی کــه میــل داشــتند قانــع 

شــوند، متقاعــد کننــده بــود.
مســیح،  کشــتن  بــرای  دســتاویزی  یافتــن  جهــت  اورشــلیم،  در  قــوم  رهبــران 
جاسوســانی را اعــزام کــرده بودنــد، اّمــا مســیح بــا اثبــات محبــت خویــش بــه بشــریت 
و احترام به شریعت و با نشان دادن قدرت خویش درآزاد کردن انسان از اسارت 
گنــاه و مــرگ، بــه ایشــان پاســخ داد و بدیــن ترتیــب در مــورد ایشــان اینگونــه شــهادت 
داد، » بــه عــوض نیکویــی بــه مــن بــدی کــرده انــد، و بــه عــوض محبــت، عــداوت 
نمودنــد « )مزامیــر 10۹ آیــه 5(. اوکــه بــر فــراز کــوه امــر فرمــوده بــود، » دشــمنان خــود 
را محبــت کنیــد «، خــود، بــا رعایــت ایــن اصــل، الگــوی مــا شــد. » بــدی را بــا بــدی و 
دشــنام را بــا دشــنام پاســخ مگوئیــد، بلکــه در مقابــل، برکــت بطلبیــد « )اول پطــرس 

3 آیــه ۹؛ متــی 5 آیــه ۴۴(.
و  ازخانــواده  شــدن  دور  و  تبعیــد  بــه  را  جذامــی  مــرد  کــه  کاهنانــی  همــان 
دوســتانش محکــوم کــرده بودنــد، شــفا یافتــن او را مــورد تأییــد قــرار دادنــد. ایــن حکــم 
کــه در انظــار عمــوم اعــالم شــد و بــه ثبــت رســید، بــرای مســیح شــهادت معتبــری 

266

DA FA Body.indd   277 9/17/18   11:53 AM



278  | آرزوی اعصار

محســوب گشــت. هنگامــی کــه مــرد شــفا یافتــه مجــدداً بــه جمــع عبــادت کننــدگان 
در اســراییل ملحق شــد و براســاس تضمین کاهنان، ســالم و بی عیب اعالم شــد، 
خــود او بــرای شــفا دهنــده اش بــه شــاهدی زنــده تبدیــل گردیــد. او بــا شــادمانی 
قربانــی خــود را تقدیــم کــرده و نــام عیســی را جــالل داد. کاهنــان در مــورد قــدرت 
الهــی منجــی متقاعــد شــدند. بــرای ایشــان فرصتــی فراهــم آمــده بــود تــا حقیقــت را 
بشناســد و از نور آن بهره مند شــوند.زیرا اگر این نور مورد انکار قرار می گرفت، از 
میــان ایشــان گذشــته و هرگــز بــاز نمــی گشــت. نــور حقیقــت بارهــا از ســوی بســیاری 
رد شــده بــود، بــا ایــن وجــود بــه عبــث داده نشــده بــود، اگــر چــه ایشــان بــرای مدتــی 
هیچگونــه عالقــه ای از خــود بــروز ندادنــد. در طــول حیــات منجــی چنیــن بــه نظــر مــی 
رســید کــه رســالت او از ســوی کاهنــان و معلمــان یهــود مــورد بــی توجهــی قــرار گرفتــه 
و ثمــرات اندکــی بــه بــار آورده باشــد، اّمــا بعــداز صعــود او بــه آســمان، » جمعــی کثیــر 

از کاهنــان نیــز مطیــع ایمــان شــدند « )اعمــال 6 آیــه ٧(.
کار مســیح در تطهیــر مــرد جذامــی از بیمــاری وحشــتناکش، تصویــری اســت از 
کار او در تطهیــر جــان از بیمــاری مهلــک گنــاه. مــردی کــه بــه نزدعیســی آمــده بــود، 
» جــذام تمــام بدنــش « را فــرا گرفتــه بــود و زهــر کشــنده آن بــر تمــام جســم او نفــوذ 
کــرده بــود بــه طــوری کــه شــاگردان ســعی کــرده بودنــد تــا مانــع شــوند کــه استادشــان او 
را لمس کند، چرا که اگر کسی فرد مبتال به جذام را لمس میکرد، نجس می شد. 
اّمــا عیســی بــا دســت گذاشــتن روی فــرد جذامــی در معــرض آلودگــی قــرار نگرفــت. 
لمــس دســتان او قــدرت حیــات بخــش را بــه مــرد جذامــی اعطــا کــرد و جــذام او پــاک 
شــد. در مــورد جــذام گنــاه نیــز کــه عمیــق، ریشــه دار و مهلــک مــی باشــد، وضــع بــه 
همیــن منــوال اســت. از بیــن بــردن ایــن نــوع جــذام بــا قــدرت انســانی امــری محــال و 
غیرممکــن اســت. زیــرا، » تمامــی ســر بیمــار اســت و تمامــی دل مریــض. از کــف پــا تــا 
بــه ســر درآن تندرســتی نیســت، بلکــه جراحــت وکوفتگــی و زخــم متّعفــن کــه نــه بخیــه 
شــده و نــه بســته گشــته و نــه بــا روغــن التیــام شــده اســت « )اشــعیا 1 آیــات 5 و 6(. 
اّمــا عیســی بــدون اینکــه بــه گنــاه آلــوده شــود، آمــد و در میــان انســان هــا ســاکن شــد. 
گناهــکاران بــه واســطه حضــور او شــفا یافتنــد و هرکســی کــه در مقابــل او زانــو زده و 
بگوید » ســرورم، اگر بخواهی میتوانی پاکم ســازی « پاســخی چنین خواهد شــنید 

کــه، » مــی خواهــم، پــاک شــو « )متــی ٨ آیــات 2 و 3(. 
نمــی  کار  بــه  ســریعاً  را  بخــش خویــش  شــفا  قــدرت  اوقــات، عیســی  بعضــی 
مــرد  خواهــش  شــنیدن  محــض  بــه  عیســی  جذامــی،  مــرد  مــورد  در  اّمــا  گرفــت. 
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جذامــی، او را اجابــت نمــود. بعضــی اوقــات، هنگامــی کــه بــرای دریافــت بــرکات 
دنیــوی دعــا میکنیــم، ممکــن اســت پاســخ دعاهایمــان بــه تأخیــر بیفتــد و یــا ممکــن 
اســت کــه خداونــد چیــز دیگــری را کــه نخواســته بودیــم بــه مــا بدهــد. اّمــا هنگامــی 
کــه بــرای رهایــی ازگنــاه دعــا مــی کنیــم، خداونــد ســریعاً پاســخ مــی دهــد. اراده خــدا 
ایــن اســت کــه مــا را از گنــاه پــاک کــرده و فرزنــدان خویــش ســازد، تــا زندگــی پــاک و 
مقدســی داشــته باشــیم. مســیح، » جــان خــود را در راه گناهــان مــا داد تــا مــا را بــه 
اراده خــدا و پــدر مــا، از عصــر شــریر حاضــر رهایــی بخشــد « )غالطیــان 1 آیــه ۴(. و 
» ایــن اســت اطمینانــی کــه در حضــور او داریــم کــه هــرگاه چیــزی بــر طبــق اراده او 
درخواســت کنیــم، مــا را مــی شــنود و اگــر مــی دانیــم کــه هرآنچــه از او درخواســت 
کنیــم مــا را مــی شــنود، پــس اطمینــان داریــم کــه آنچــه از او خواســته ایــم، دریافــت 
کــرده ایــم « )اول یوحنــا 5 آیــات 1۴ و 15(. » ولــی اگــر بــه گناهــان خــود اعتــراف 
کنیــم، او کــه امیــن و عــادل اســت، گناهــان مــا را مــی آمــرزد و مــا را از هــر ناراســتی 

تطهیــر مــی ســازد « )اول یوحنــا 1: ۹(.
در شــفا دادن مــرد مفلــوج در کفرناحــوم، مســیح بــار دیگــر همیــن حقیقــت را 
تعلیــم داد. معجــزات او بــرای نشــان دادن قــدرت او در آمــرزش گناهــان انجــام مــی 
شــد. شــفای مــرد مفلــوج هــم چنیــن حقایــق ارزشــمند دیگــری را نشــان مــی دهــد. 
ایــن واقعــه عــالوه بــر اینکــه سرشــار از امیــد و تســلی اســت، بــه خاطــر ارتباطــش بــا 

فریســیان عیــب جــو، حــاوی نــکات تعلیمــی هشــدار دهنــده ای نیــز هســت.
فــرد مفلــوج، هماننــد شــخص مبتــال بــه جــذام، همــه امیــد خویــش را بــه شــفا 
یافتــن از دســت داده بــود. بیمــاری او ثمــره یــک زندگــی گنــاه آلــود بــود و مصائــب 
او با اظهار ندامت و افســوس، بیشــتر و بیشــتر می شــد. مدتها پیش از آن، برای 
رهایی از عذاب روحی و جسمی به حضور فریسیان و طبیبان برده شده بود اّما 
آنــان بیمــاری او را عــالج نــا پذیــر اعــالم کــرده و او را در سرنوشــت مصیبــت بــارش 
از آن را دلیــل ناخشــنودی  ناشــی  بیمــاری و عــذاب  کــرده بودنــد. فریســیان  رهــا 
خداونــد تلقــی میکردنــد. آنــان از مریضــان و نیازمنــدان فاصلــه مــی گرفتنــد و خــود را 
از دیگــران پــاک تــر و مقــدس تــر مــی پنداشــتند، در حالــی کــه گنــاه ایشــان، از گنــاه 
افــراد دردمنــد و مصیبــت زده ای کــه از نظــر ایشــان مقصــر و محکــوم شــناخته مــی 

شــدند، بســیار ســنگین تــر بــود.
مــرد مفلــوج کامــالً درمانــده شــده بــود. محــروم مانــدن از هــر نــوع کمکــی، او 
را غــرق در نومیــدی کــرده بــود. پــس ا ز آن اخبــار معجــزات خــارق العــاده عیســی 
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را شــنید. بــه او گفتــه شــد کــه ســایرین نیــز کــه بــه انــدازه ی او گناهــکار و درمانــده 
بودنــد، شــفا یافتــه انــد. حتــی جذامیــان پــاک شــده بودنــد. دوســتانی کــه ایــن اخبــار 
را بــه او رســاندند، او را تشــویق کردنــد کــه اگــر ایمــان داشــته باشــد و بــه حضــور 
اّمــا هنگامــی کــه علــت مریــض  یافــت.  نیــز شــفا خواهــد  بــرده شــود، او  عیســی 
شــدن خویــش را بــه یــادآورد، نــا امیــد شــد. او مــی ترســید کــه طبیــب خــارق العــاده 

او را بــه حضــور نپذیــرد.
مــر د مفلــوج رهــا شــدن از زیــر بــار ســنگین گنــاه را بیشــتر از شــفای جســم آرزو 
مــی کــرد. اگــر او مــی توانســت عیســی را ببینــد و از آمــرزش گناهــان و مصالحــه بــا 
آســمان مطمئــن شــود، آنــگاه بــر طبــق اراده ی خــدا، بــه مــرگ یــا زندگــی خــود راضــی 
مــی شــد. او کــه رو بــه مــوت بــود. بــا خــود مــی گفــت، » ایــکاش مــی توانســتم بــه او 
نزدیــک شــوم! «. زمــان بــه ســرعت ســپری مــی شــد و جســم مریــض او در حــال فــرو 
ریختن بود. بنابراین از دوســتانش اســتدعا کرد که او را با تخت به حضور عیســی 
حمــل کننــد و دوســتانش بــا خوشــحالی پذیرفتنــد. اّمــا ازدحــام جمعیــت بّحــدی بــود 

کــه دوســتانش نتوانســتند او را بــه نــزد عیســی حمــل کننــد.
عیســی در خانــه پطــرس مــردم را تعلیــم مــی داد و شــاگردان بــر طبــق عــادت در 
اطــراف او نشســته بودنــد. و » فریســیان و معلمــان شــریعت از همــه شــهرهای 
بــرای  افــراد  ایــن   .» بودنــد  نشســته  و  آمــده  اورشــلیم  از  نیــز  و  یهودیــه  و  جلیــل 
جاسوســی آمــده و در صــدد آن بودنــد تــا اتهامــی بــر علیــه عیســی بیابنــد. عــالوه 
بــر ایــن افــراد، گــروه ناهمگــون کثیــری از مــردم نیــز در آنجــا جمــع شــده بودنــد کــه در 

میــان ایشــان افــراد مشــتاق، محتــرم، کنجــکاو و بــی ایمــان دیــده مــی شــد. 
مــردم از ملیــت هــا و طبقــات مختلــف اجتماعــی درآنجــا حاضــر بودنــد و » قــدرت 
شفا بخش خداوند درآنجا بود «. روح حیات بخش خداوند جمعیت را فرا گرفت، 
اّما فریسیان و معلمان شریعت حضورآن را تشخیص ندادند. آنان نیاز به کمک را 
احساس نکردند و شفا از آن ایشان نبود. بنابر این » گرسنگان را به چیز های نیکو 

سیر کرده، اّما دولتمندان را تهی دست روانه ساخت « )لوقا 1 آیه 53(.
دوستان مرد مفلوج که او را با تخت حمل میکردند، بارها تالش کردند تا راه 
خــود را از میــان جمعیــت بــاز کننــد، اّمــا تــالش ایشــان بــی ثمــر مانــده بــود. مــرد بیمــار 
بــا نگرانــی غیــر قابــل وصفــی بــه اطرافــش نــگاه میکــرد. درحالــی کــه انتظــار طوالنــی 
بــرای شــفا یافتــن نزدیــک شــده بــود، چگونــه مــی توانســت امیــدش را از دســت 
را  و ســقف  بردنــد  بــام خانــه  بــه  را  او  او، دوســتانش  پیشــنهاد  براســاس  بدهــد؟ 
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شــکافته، او را با تخت پایین فرســتاده و وســط جمعیت، در برابر عیســی نهادند. 
تعلیــم مســیح نیمــه تمــام مانــد. منجــی بــه ســیمای دردمنــد او نگریســت و عجــز و 
ناتوانی را در چشــمان او مشــاهده کرد. عیســی، شــرایط این روح پریشــان و متردد 
را کــه بــه ســوی او آمــده بــود، درک مــی کــرد. هنگامــی کــه مــرد مفلــوج هنــوز درخانــه 
بــود، منجــی وجــدان او را متقاعــد کــرده بــود و زمانــی کــه او از گناهانــش توبــه کــرد 
و ایمــان آورد کــه قــدرت عیســی مــی توانــد او را کامــالً شــفا دهــد، آنــگاه عطایــای 
حیــات بخــش منجــی، ابتــدا قلــب مشــتاق او را مبــارک ســاخت. عیســی نخســتین 
بارقــه ایمــان را کــه در دل مــرد مفلــوج بــه امیــد مبــدل شــده بــود مشــاهده کــرد و رشــد 

ایمــان او را در تــالش وی بــرای آمــدن بــه حضــور خویــش دیــده بــود.
اکنــون منجــی بــا ســخنانی کــه چــون نغمــه ای دل نشــین در گــوش مــرد مفلــوج 
شــنیده مــی شــد، بــه او گفــت، » دل قــوی دار فرزنــدم، گناهانــت آمرزیــده شــد «.

بــار ســنگین یــاس و عجــز از جــان مــرد بیمــاری برداشــته میشــود وآرامــش ناشــی 
از آمــرزش گناهــان در دل او ســاکن مــی شــود. نــور خوشــبختی در ســیمای او مــی 
درخشــد و درد جســمی او برطــرف گردیــده و تمامــی وجــود او دگرگــون مــی شــود. 

مفلــوج درمانــده شــفا مــی یابــد و گناهــکار مجــرم، بخشــیده مــی شــود.
مــرد مفلــوج بــا ایمانــی ســاده، ســخنان عیســی را بــه عنــوان موهبتــی از حیــات 
تــازه مــی پذیــرد و تقاضــای دیگــری مطــرح نمــی کنــد، بلکــه بــا ســکوت و دقــت بــه 
ســخنان او گــوش فــرا مــی دهــد. نــور آســمان ســیمای او را روشــن مــی کنــد و مــردم 

بــا حیــرت بــه ایــن واقعــه مــی نگرنــد.
فریســیان و علمای دین با بی صبری انتظار کشــیده بودند تا ببینند که مســیح 
در ایــن مــورد چــه واکنشــی از خــود نشــان خواهــد داد. آنــان بــه خاطــر آوردنــد کــه 
چگونــه ایــن مــرد از ایشــان تقاضــای کمــک کــرده بــود وآنــان از همــدردی بــا او و امیــد 
بخشــیدن بــه وی امتنــاع کــرده بودنــد. آنــان بــه ایــن نیــز بســنده نکــرده بودنــد، بلکــه 
اعــالم کــرده بودنــد او بــه خاطــر گناهانــش زیــر بــار لعنــت قــرار گرفتــه و مســتحق رنــج 
و عــذاب مــی باشــد. آنــان هنگامــی کــه مــرد مفلــوج را در مقابلشــان دیدنــد، تمامــی 
ایــن خاطــرات در اذهانشــان زنــده شــد.آنان مــی دیدنــد کــه چگونــه تمامــی مــردم بــا 
عالقمنــدی بــه ایــن صحنــه مــی نگریســتند و از اینکــه نفوذشــان را بــر مــردم از دســت 

بدهنــد، شــدیداً نگــران بودنــد.
ایــن مقامــات بــا یکدیگــر ســخن نمــی گفتنــد، اّمــا بــا نــگاه کــردن بــه چهــره هــای 
یکدیگــر متوجــه شــدند کــه همگــی دارای یــک فکرهســتند وآن اینکــه بــرای جلوگیــری 
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از کار عیســی و از بیــن بــردن عالقــه مــردم نســبت بــه او بایــدکاری انجــام دهنــد. 
عیســی اعــالم کــرده بــود کــه گناهــان مــرد مفلــوج آمرزیــده شــده اســت. فریســیان 
ایــن ســخنان را کفرآمیــز تلقــی کــرده و ســعی کردنــد کــه آن را بــه عنــوان گناهــی کــه 
مســتحق مجــازات مــرگ مــی باشــد، معرفــی کننــد. آنــان در دل خــود گفتنــد، » ایــن 
کفــر اســت، چــه کســی جــز خدامــی توانــد گناهــان را بیامــرزد؟ « )مرقــس 2 آیــه ٧(.

جــور  و  و جمــع  را عقــب کشــیده  خــود  کــه  آنــان چشــم دوخــت  بــر  عیســی 
بــه  یــک  کــرده بودنــد وگفــت، » چــرا در دل چنیــن مــی اندیشــید؟ گفتــن کــدام 
ایــن مفلــوج آســانتر اســت، اینکــه گناهــت آمرزیــده شــد، یــا اینکــه برخیــز وتخــت 
خــود را بــردار و راه بــرو؟ «. حــال تــا بدانیــد کــه پســر انســان برزمیــن اقتــدار آمــرزش 
گناهــان را داردو ســپس بــه مفلــوج گفــت، » بــه تــو مــی گویــم، برخیــز و بســتر خــود 
برگیــر و بــه خانــه بــرو «. آنــگاه، مــرد مفلــوج کــه بــا تخــت بــه حضــور عیســی آورده 
شــده بــود، ماننــد جوانــی قدرتمنــد برمــی خیــزد و بــه راه مــی فتــد. خــون حیــات 
بــه ناگهــان فعــال  بــدن او  بــه جریــان مــی افتــد و هــر عضــو  بخــش در رگهــای او 
مــی شــود. صــورت ســرخ گونــه و شــاداب، جایگزیــن چهــره رنــگ باختــه و درحــال 
احتضــار مــی شــود. و » مــرد برخاســت و بــی درنــگ تشــک خــود را برداشــت و 
در برابــر چشــمان همــه از آنجــا بیــرون رفــت، همــه در شــگفت شــدند و خــدا را 

تمجیــد کنــان گفتنــد، هرگــز چنیــن چیــزی ندیــده بودیــم «.
محبــت عالــی مســیح نســبت بــه انســان تقصیــرکار و بیمــار چــه انــدازه عظیــم 
اســت! قــدرت الهــی او دردهــای ایشــان را تســکین مــی دهــد و بیمــاری ایشــان را 
شــفا مــی بخشــد. چــه شــگفت انگیــز اســت قدرتــی کــه بــه فرزنــدان خداونــد نشــان 
داده مــی شــود! چــه کســانی مــی تواننــد نســبت بــه پیــام نجــات و رســتگاری تردیــد 

کننــد؟ فیــض منجــی مهربــان و رحیــم را چــه کســی مــی توانــد نادیــده بگیــرد؟
هیچ قدرتی به جز قدرت آفریننده مسیح نمی توانست جسم در حال احتضار 
مرد مفلوج را شــفا بخشــد. همان صدایی که روح حیات را در انســان آفریده شــده 
از خــاک زمیــن دمیــده بــود، بــه مــرد مفلــوج رو بمــوت، حیــات بخشــید. همــان قدرتــی 
کــه بــه جســم حیــات بخشــید، روح را تــازه ســاخته بــود. او کــه در آفرینــش » گفــت و 
شد « و او که » امر فرمود و برافراشته گردید « همان او، در جان ُمرده در خطاها 
وگناهان روح حیات دمید )مزامیر 33 آیه ۹(. شفای جسم گواه قدرتی بود که دل 
را تــازه ســاخته بــود. مســیح بــه مــرد مفلــوج امــر فرمــود، » بخیــز و بــرو « تــا » بدانیــد کــه 

پســر انســان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد «.
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روحــی.  هــم  و  یافــت  جســمی  شــفای  هــم  مســیح،  واســطه  بــه  مفلــوج  مــرد 
شــفای روحــی متعاقــب شــفای جســمی حاصــل گردیــد. ایــن درس نبایــد نادیــده 
گرفتــه شــود. امــروزه نیــز هــزاران نفــر از بیمــاری جســمی رنــج مــی برنــد، کســانی کــه 
ماننــد مــرد مفلــوج در اشــتیاق شــنیدن ایــن پیــام کــه: » گناهانــت آمرزیــده شــد «، 
لحظه شــماری می کنند. بارســنگین گناه با امیال و خواســته های ســیری ناپذیر و 
تمــام نشــدنی، علــت اصلــی بیماریهــای ایشــان مــی باشــد. آنــان تــا زمانــی کــه بــه نــزد 
شــفا دهنــده جــان و روح نیابنــد، شــفا نخواهنــد یافــت. آرامشــی کــه فقــط مســیح 

مــی توانــد بدهــد، بــه ذهــن قــدرت و بــه جســم ســالمتی خواهــد بخشــید.
پســرخدا ظهــور کــرد تــا » کارهــای شــیطان را باطــل ســازد «. » در او ]قــدرت[ 
ایشــان حیــات داشــته  تــا  ام  آمــده  مــن  مــی فرمایــد، »  او  بــود «  حیــات ]بخــش[ 
باشــند و از آن به فراوانی بهره مند شــوند « او » روح حیات بخش اســت « )اول 
یوحنــا 3 آیــه ٨؛ 10: 10؛ اول قرنتیــان 15 آیــه ۴5(. او هنــوز هــم ماننــد زمانــی کــه بــر 
روی زمیــن بــود و مریضــان را شــفا مــی داد و گناهــکاران را مــی بخشــید، از همــان 
قــدرت حیــات بخــش برخــوردار مــی باشــد. او » تمــام گناهــان را مــی آمــرزد « و 

» همــه مرضهــای تــورا شــفا مــی بخشــد « )مزامیــر 103 آیــه 3(.
شــفای مــرد مفلــوج چنــان مــردم را تحــت تأثیــر قــرارداد کــه گویــی آســمان بــاز 
شــده و شــکوه و زیبایــی دنیایــی بهتــر در نظــر ایشــان آشــکار شــده بــود. مــرد شــفا 
یافتــه، ماننــد پرنــده ای ســبکبال و درحالــی کــه خــدا را حمــد مــی گفــت، راه خــود را 
از میــان جمعیــت بــاز مــی کــرد. مــردم بــا عقــب نشســتن، راه را بــرای او بــاز کــرده و 
بــا چهــره هایــی بهــت زده و درحالــی کــه تــرس وجودشــان را فراگرفتــه بــود، در گــوش 

یکدیگــر زمزمــه مــی کردنــد کــه، » امــروز چیزهــای شــگفت انگیــز دیــده ایــم «. 
زبــان فریســیان از حیــرت بنــد آمــده بــود و بــه خاطــر شکســت غــرق در نــا امیــدی 
شــده بودنــد. آنــان متوجــه شــدند کــه نمــی تواننــد بــه خاطــر حسادتشــان مــردم ر ا 
تحریــک کننــد. معجــزه خــارق العــاده عیســی در شــفای مــرد مفلــوج، کســی کــه آنــان 
او را تحــت خشــم و غضــب خــدا رهــا کــرده بودنــد، چنــان مــردم را تحــت تأثیــر قــرار 
داد کــه علمــای دیــن را بــرای مدتــی فرامــوش کردنــد. آنــان متوجــه شــدند کــه مســیح 
از چنــان اقتــداری برخــوردار مــی باشــد کــه آنــان، چنیــن اقتــداری را فقــط بــه خــدا 
نســبت داده بودنــد، بــا ایــن حــال رفتــار متیــن و متواضعانــه عیســی بــا رفتــار متکبرانــه 
ایشــان کامــالً مغایــر بــود. آنــان پریشــان و خجلــت زده شــده بــود و در حالــی کــه 
حضــور عیســی را بــه عنــوان موجــودی برتــر تشــخیص مــی دادنــد، اّمــا حاضــر نبودنــد 
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بــه الوهیــت او اقرارکننــد. هــر قــدر کــه نشــانه هــای اقتــدار مســیح بــر روی زمیــن 
بــرای آمــرزش گناهــان قــوی تــر مــی شــد، مخالفــت و بــی ایمانــی ایشــان بــه طــور 
قاطعانــه تــری افزایــش مــی یافــت. آنــان ســرانجام از خانــه پطــرس، مکانــی کــه شــفای 
مــرد مفلــوج درآن اتفــاق افتــاده بــود، دور شــدند تــا بــرای نابــود کــردن پســر یگانــه خــدا 

توطئــه دیگــری را طــرح ریــزی کننــد.
هرچند که بیماری جســمی، مزمن و کشــنده بود، اّما به وســیله قدرت مســیح 
شــفا داده مــی شــد. اّمــا بیمــاری روح برآنانــی کــه چشــمان خویــش را بــه روی نــور 
حقیقــت بســته بودنــد، تســلط بیشــتری داشــت. بــه همیــن دلیــل جــذام و فلــج بــه 

انــدازه تعصــب و بــی ایمانــی، وحشــتناک نبودنــد.
مــرد مفلــوج کــه بــه وســیله عیســی شــفا یافتــه بــود. بســتر خویــش را کــه ســاعاتی 
قبــل بــا آن بــه نزدعیســی آورده شــده بــود، برداشــته و بــه نــزد خانــواده اش بازگشــت. 
در خانــه او شــادمانی عظیمــی بــر پــا بــود و اهــل خانــه در حالــی کــه از شــوق مــی 
گریســتند، در اطــراف او حلقــه زدنــد. شــفای او بــرای ایشــان بــاور نکردنــی بــود. 
مــرد مفلــوج بــا تندرســتی کامــل در مقابــل ایشــان ایســتاده بــود. دســتهای او کــه 
قبــل از آن بــی رمــق و ضعیــف بــه نظرمــی رســید، اکنــون قــوی و طبــق خواســت او 
حرکــت مــی کــرد. جســم خســته و بــی رمــق او اکنــون زنــده و قــوی شــده بــود. او بــا 
قدمهایــی اســتوار و قاطــع حرکــت مــی کــرد و امیــد و شــادی در خطــوط چهــره او 
دیــده مــی شــد. پاکــی و ســالمتی جایگزیــن گنــاه و مریضــی شــده بــود. فریادهــای 
حمــد وســپاس از خانــه مــرد بلنــد شــده بــود و خــدا از طریــق پســرش کــه نــا امیــدی را 
بــه امیــد و ضعــف را بــه قــوت تبدیــل کــرده بــود، جــالل مــی یافــت. ایــن مــرد و اهالــی 
خانــه اش حاضــر بودنــد تــا جــان خویــش را بــرای عیســی فــدا کننــد. در ایمــان و 
صداقــت ایشــان نســبت بــه عیســی کــه خانــه تاریــک ایشــان را بــا نــور ایمــان روشــن 

کــرده بــود، هرگــز خللــی وارد نشــد.
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]این فصل بر اساس انجیل متی ۹: ۹-17؛ انجیل مرقس 2: 1۴-22؛ انجیل 
لوقا 5: 27-3۹ تدوین گردیده است[

در میــان مأموریــت دولــت روم هیچکــس بــه انــدازه باجگیــران مــورد نفــرت نبــود. 
مالیاتهایــی کــه از طــرف یــک دولــت خارجــی اخــذ مــی شــد، همــواره موجــب خشــم 
یــادآور اســتقالل از دســت رفتــه ایشــان بــود. گــرد آورنــدگان  یهودیــان میگردیــد و 
مالیــات نــه تنهــا عوامــل ظلــم و ســتم رومیــان محســوب مــی شــدند، بلکــه بــه حســاب 
خــود از مــردم اخــاذی کــرده و روز بــه روز ثروتمندتــر مــی شــدند. یــک فــرد یهــودی 
کــه ایــن مقــام را از ســوی دولــت روم مــی پذیرفــت بــه چشــم خائــن از دیــد قــوم یهــود 

نگریســته مــی شــد و در زمــره فاســد تریــن افــراد اجتمــاع قــرار داشــت.
متــی الوی، کســی کــه بعــد از فراخوانــی چهــار شــاگرد در ناحیــه جنیســارت، 
بــرای خدمــت بــه مســیح فراخوانــده شــد، در زمــره ایــن گــروه قــرار داشــت. فریســیان 
متــی را در ارتبــاط بــا حرفــه اش محکــوم کــرده بودنــد، اّمــا عیســی قلــب او را بــرای 
دریافــت حقیقــت گشــوده یافــت. متــی تعلیــم مســیح را شــنیده بــود و هنگامــی کــه 
روح خــدا گناهــکار بــودن او را آشــکار کــرد، اشــتیاق داشــت تــا از مســیح تقاضــای 
کمــک کنــد. اّمــا چــون بــا تکبــر وخــود بــزرگ بینــی علمــای دیــن یهــود خــو گرفتــه بــود، 

تصــور نمــی کــرد کــه مســیح، ایــن معلــم بــزرگ بــه او توجــه کنــد.
یک روز که متی در غرفه باجگیران نشسته بود، عیسی را دید که نزدیک می 
شود. هنگامی که عیسی او را مورد خطاب و می گوید، » از پی من بیا « بسیار 
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شــگفت زده مــی شــود. متــی برخاســته، همــه چیــز را تــرک گفــت و از پــی عیســی 
روان شــد. او در انتخــاب فقــر و رنــج بــه جــای زندگــی راحــت و شــغل پــر درآمــد، 
هیــچ شــکی بــه خــود را ه نــداد. بــرای متــی، شــنیدن ســخنان عیســی و همراهــی و 

کمــک کــردن بــه او در انجــام رســالتش، کافــی بــود.
در مــورد ســایر شــاگردانی کــه پیــش از ایــن از ســوی عیســی فراخوانــده شــده 
بودنــد، وضــع بــه همیــن منــوال بــود. هنگامــی کــه عیســی از پطــرس و همراهانــش 
خواســته بود، تا از پی او روان شــوند، آنان بیدرنگ قایق ها و تورهای ماهیگیری 
را رهــا کــرده و از پــی عیســی روان شــده بودنــد. بعضــی از ایــن شــاگردان، دوســتانی 
داشــتند کــه از نظــر مالــی بــه ایشــان وابســته بودنــد، اّمــا هنگامــی کــه ایشــان دعــوت 
منجــی را دریافــت کردنــد، درنــگ نکردنــد و از عیســی نپرســیدند کــه مــن چگونــه 
امــرار معــاش کــرده و از خانــواده ام حمایــت کنــم؟ آنــان دعــوت او را پذیرفتنــد و 
بعدهــا هنگامــی کــه عیســی از ایشــان ســوال کــرد کــه، آیــا زمانــی کــه شــما را بــدون 
کیســه پــول و توشــه دان و کفــش گســیل داشــتم، بــه چیــزی محتــاج شــدید؟ آنــان 

توانســتند پاســخ دهنــد کــه، » نــه، بــه هیــچ چیــز « )لوقــا 22 آیــه 35(.
متی با دارائی و اندریاس و پطرس با نداری، در معرض نوعی امتحان مشابه 
قــرار گرفتــه و هرکــدام از ایشــان زندگــی خــود را بــه شــکلی بــه خداونــد تخصیــص 
دادنــد. درســت در لحظــه موفقیــت و هنگامــی کــه تورهــا پــر از ماهــی بــود و انگیــزه 
هــای بازگشــت بــه زندگــی ســابق از هــر زمانــی قــوی تــر بــود، عیســی از شــاگردانش 
خواســته بــود کــه همــه چیــز را بــه خاطــر کار بشــارت انجیــل رهــا کننــد. بــه همیــن 
ترتیــب هــر فــردی مــورد امتحــان قــرار مــی گیــرد تــا معلــوم شــود کــه کــدام خواســته 
در او قویتریــن مــی باشــد، انتخــاب ثــروت دنیــوی یــا متابعــت وهمــکاری بــا مســیح.

وفــاداری و تطبیــق یافتــن بــا اصــول ســخت و دشــوار اســت. تــا زمانــی کــه فــرد بــا 
تمامــی دل، خــود را وقــف خدمــت نکنــد و بــرای کســب معرفــت و فضایــل مســیح 
همــه چیــز را فــدا نکنــد، نخواهــد توانســت در خدمــت بــه خداونــد موفــق شــود. 
کســی کــه بدنبــال کســب مــال و ثــروت باشــد، نمــی توانــد شــاگرد و همــکار مســیح 
شــود. هنگامــی کــه افــراد کار عظیــم نجــات را درک کننــد، فــداکاری کــه در زندگــی 
مســیح دیده شــده اســت، در زندگی ایشــان نیز دیده خواهد شــد و مســیح هر جا 

کــه بــرود، ایشــان بــا شــادی از پــی او روان خواهنــد شــد.
فراخوانــی متــی از ســوی مســیح کــه جــزو حواریــون او بشــود، خشــم شــدید 
مقامــات یهــود را برانگیخــت. بــرای یــک معلــم مذهبــی انتخــاب یــک باجگیــر بــه 
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عنــوان شــاگرد و همــکار بــه منزلــه تحقیــر آداب و رســوم مذهبــی، اجتماعــی و ملــی 
تلقــی مــی شــد. فریســیان بــا ســوء اســتفاده از تعصبــات مــردم، امیــدوار بودنــد تــا 

جریــان افــکار عمومــی را بــر علیــه عیســی تحریــک کننــد.
در میــان باجگیــران، عالقــه ای وافــر ایجــاد شــده بــود و دلهــای ایــن افــراد بــه 
ســوی معلــم آســمانی مجــذوب شــد. متــی بــه خاطــر شــادی ناشــی از پذیرفتــه شــدن 
بــه عنــوان شــاگرد مســیح، مشــتاق بــود تــا همــکاران ســابقش را بــه نــزد منجــی بیــاورد. 
بدیــن منظــور در خانــه خــود ضیافتــی ترتیــب داد و دوســتان و خویشــاوندانش را 
دعــوت نمــود. در ایــن میهمانــی باجگیــران و افــرادی بــد نــام کــه از ســوی جامعــه و 

اطرافیانشــان طــرد شــده بودنــد، حضــور داشــتند.
ایــن مهمانــی بــه افتخــار عیســی ترتیــب داده شــده بــود و او نیــز در پذیــرش ایــن 
مهمــان نــوازی و دیــدار ُحســن نیــت بــه خــود تردیــد راه نــداد. مســیح بــه خوبــی آگاه 
بــود کــه شــرکت در ایــن ضیافــت توهیــن بــه گــروه فریســیان تلقــی شــده و هــم چنیــن 
بــه اعتبــار او در نظــر مــردم لطمــه خواهــد زد. اّمــا پیــروی از خــط مشــی و مصلحــت 
اندیشــی نمی توانســت در نهضت او تأثیر بگذارد. افتخارات ظاهری برای او هیچ 

ارزشــی نداشــت. بــرای او، جانهــای تشــنه آب حیــات، از هــر چیــزی مهــم تــر بــود.
عیســی بــه عنــوان میهمــان حائــز احتــرام، بــر ســر ســفره باجگیــران نشســت و بــا 
همــدردی و رفتــار محبــت آمیــزش نشــان داد کــه منزلــت انســانی را ارج مــی نهــد و 
مردم نیز مشتاق شدند تا نشان دهند که شایسته اعتماد او می باشند. سخنان 
او بــا قدرتــی حیــات بخــش و تقدیــس کننــده، دلهــای تشــنه ایشــان را ســیراب کــرد و 
انگیــزه هایــی نــو در ایشــان بــر انگیختــه شــد و امــکان یــک زندگــی تــازه در اختیــار ایــن 

قشــر مطــرود قــرارداده شــد.
منجــی  تعلیــم  تأثیــر  تحــت  میهمانــی هایــی  مــردم، درچنیــن  از  بســیاری  عــده 
قــرار گرفتــه بودنــد کــه تــا زمــان صعــود او بــه آســمان، او را نشــناختند و بعدهــا، 
در روز پنطیکاســت و هنگامــی کــه بــا نــزول روح القــدس ســه هــزار نفــر در یــک روز 
ایمــان آوردنــد، در میــان ایشــان بســیاری بودنــد کــه بــرای اولّیــن بــار پیــام حقیقــت را 
بــر ســفره باجگیــران شــنیده بودنــد و عــده ای از پیــام آوران انجیــل شــدند. تعلیــم 
عیســی در ضیافت بر پا شــده در خانه متی، برای خود او درس بســیار با اهمیتی 
بــود و موجــب شــد تــا ایــن باجگیــر طــرد شــده از ســوی مــردم بــه یکــی از صــادق تریــن 
مبشــرین انجیــل تبدیــل شــود و در طــول خدمــت خویــش قــدم بــه قــدم از الگــوی 

اســتاد خویــش پیــروی کنــد.
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باخبــر  متــی  در ضیافــت  از حضــور عیســی  یهــود  دیــن  علمــای  کــه  هنگامــی 
شــدند، فرصــت را بــرای متهــم کــردن او مغتنــم شــمردند. اّمــا شــاگردان عیســی را 
بــرای انجــام مقاصــد خویــش برگزیدنــد. آنــان بــا بــر انگیختــن تعصبــات شــاگردان، 
امیــدوار بودنــد کــه ایشــان را از استادشــان جــدا کننــد. سیاســت فریســیان ایــن 
بــود کــه مســیح را در مقابــل شــاگردان و شــاگردان را در مقابــل مســیح متهــم کننــد 
و بــا ایــن کار تیرهــای اتهــام را بــه جایــی نشــانه مــی رفتنــد کــه بیشــترین جراحــت را 
ایجــاد کننــد. ایــن همــان روشــی اســت کــه شــیطان از همــان ابتــدای عصیــان خــود 
در آســمان بــرای انجــام مقاصــدش بــه کار گرفتــه بــود، وهمــه کســانی کــه تــالش مــی 
کننــد تــا موجــب نفــاق و جدایــی شــوند از همیــن روحیــه شــیطانی پیــروی مــی کننــد.

و  خراجگیــران  بــا  شــما  اســتاد  چــرا   « گفتنــد:  وی  شــاگردان  بــه  فریســیان 
گناهــکاران غــذا مــی خــورد؟ « عیســی منتظــر نمانــد تــا شــاگردان بــه ایــن اتهــام پاســخ 
گوینــد، بلکــه خــود در پاســخ ایشــان گفــت، » بیماراننــد کــه بــه طبیــب نیــاز دارنــد، نــه 
تندرســان. برویــد و مفهــوم ایــن کالم را درک کنیــد کــه طالــب رحمتــم، نــه قربانــی. 
زیراکــه مــن بــرای دعــوت پارســایان نیامــده ام، بلکــه آمــده ام تــا گناهــکاران را بــه توبــه 
دعــوت کنــم «. فریســیان ادعــا مــی کردنــد کــه از نظــر روحانــی تندرســت هســتند 
و بنــا بــر ایــن نیــازی بــه طبیــب ندارنــد، درحالــی کــه باجگیــران و غیــر یهودیــان را بــه 
عنــوان افــرادی کــه بــه خاطــر امــراض روحانــی در حالــت هالکــت بودنــد، قلمــداد 
مــی کردنــد. درایــن صــورت آیــا وظیفــه عیســی ایــن نبــود کــه بــه عنــوان طبیــب بــه نــزد 

ایــن افــراد کــه بــه کمــک وی نیازمنــد بودنــد، بــرود؟
هر چند که فریسیان خود را تندرست می پنداشتند، اّما، وضعیت روحانی 
بــه مراتــب  بــه کســانی کــه مــورد تحقیــر ایشــان قــرار مــی گرفتنــد،  ایشــان نســبت 
وخیــم تــر بــود. تعصــب و خــود خواهــی خراجگیــران بســیار کمتــر از فریســیان و 
علمــای دیــن بــود، و بــه همیــن دلیــل بیشــتر تحــت تأثیــر حقیقــت قــرار مــی گرفتنــد. 
عیســی بــه علمــای دیــن گفــت، » برویــد و مفهــوم ایــن کالم را درک کنیــد کــه طالــب 
رحمتــم، نــه قربانــی « بدیــن ترتیــب عیســی نشــان داد کــه هــر چنــد ایشــان مدعــی 

تفســیر کالم خــدا مــی شــدند، ولــی از مفهــوم آن کامــالً بــی اطــالع بودنــد.
فریســیان بــرای مدتــی ســاکت شــدند اّمــا کینــه و دشــمنی ایشــان نســبت بــه 
مســیح بیشــتر شــد. آنــان، پــس از ایــن واقعــه بــا شــاگردان یحیــای تعمیــد دهنــده 
مالقــات کــرده و تــالش کــرده بودنــد تــا ایشــان را بــر علیــه مســیح تحریــک کننــد. 
زندگــی  آنــان  بودنــد.  نپذیرفتــه  را  دهنــده  تعمیــد  یحیــی  رســالت  فریســیان،  ایــن 
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او  و  داده  قــرار  تمســخر  مــورد  را  او  متواضــع  و جامــه  ســاده  عــادات  محقرانــه، 
مــورد  را  ایشــان  ریــاکاری  بودنــد. و چــون یحیــی  کــرده  ُمتحّجــر خطــاب  فــردی  را 
نمــوده  کــرده و ســعی  او مخالفــت  بــا ســخنان  ایشــان  بــود،  داده  قــرار  ســرزنش 

بودنــد تــا مــردم را بــر علیــه او تحریــک کننــد.
 روح خــدا دلهــای فریســیان را تحــت تأثیــر قــرار داده و ایشــان را نســبت بــه 
گناهــکار بودنشــان ملــزم کــرده بــود، اّمــا ایشــان مشــورت خداونــد را انــکار کــرده و 

یحیــی را شــخصی دیــوزده اعــالم کــرده بودنــد.
اکنــون کــه عیســی بــا مــردم معاشــرت مــی کــرد و بــر ســر ســفره ی ایشــان مــی خــورد 
و مــی نوشــید، او را بــه شــکم پرســتی و میگســاری متهــم مــی کردنــد. همــان افــرادی کــه 
ایــن اتهامــات را بــه عیســی نســبت مــی دادنــد، از همــه گناهکارتــر بودنــد. همانطــوری 
کــه شــیطان خداونــد را بــد معرفــی کــرده و صفــات شــریرانه خــود را بــه او نســبت داده 
بود، به همین ترتیب، این افراد شریر، چهره رسوالن خداوند را مخدوش می کردند.

بــود  ایــن  بــر ســر ســفره خراجگیــران و گناهــکاران  دلیــل غــذا خــوردن عیســی 
مــی  زندگــی  گنــاه  و  تاریکــی جهــل  کــه در  افــراد  ایــن  بــه  را  آســمانی  کــه حقیقــت 
کردنــد، معرفــی کنــد. اّمــا فریســیان بــه ایــن موضــوع توجــه نمــی کردنــد. آنــان نمــی 
خواســتند درک کننــد کــه هــر ســخنی کــه از زبــان معلــم الهــی جــاری مــی شــد ماننــد 
دانــه ای زنــده بــود کــه در دلهــای گناهــکاران کاشــته مــی شــد و بــرای جــالل نــام 
ثمــر مــی داد. فریســیان مصمــم شــده بودنــد کــه حقیقــت را نپذیرنــد و  خداونــد 
بــه رغــم اینکــه بــا مأموریــت یحیــای تعمیــد دهنــده مخالفــت کــرده بودنــد، اکنــون 
ســعی داشــتند حمایــت شــاگردان او را جلــب کــرده و آنــان را بــرای مخالفــت بــا 
مســیح ترغیــب کننــد. آنــان وانمــود کردنــد کــه عیســی آداب و رســوم گذشــته را زیــر 
پــا گذاشــته و زهــد و دینــداری یحیــی را بــا رفتــار عیســی در معاشــرت و غــذا خــوردن 

بــا خراجگیــران و گناهــکاران مقایســه کردنــد.
شــاگردان یحیــی درآن ایــام در ماتمــی عظیــم بــه ســرمی بردنــد و ایــن پیــش از 
بــود. معلــم محبوبشــان در  بــه وی  یحیــی  پیــام  بــا عیســی و رســاندن  مالقاتشــان 
زنــدان بــه ســر مــی بــرد و آنــان روزهــا را در ســوگواری ســپری میکردنــد. و عیســی نیــز 
بــرای نجــات یحیــی هیــچ اقدامــی نمــی کــرد و حتــی بــه نظــر مــی رســید کــه تعالیــم او 
را مــورد تردیــد قــرار داده اســت. آنــان از خــود ســوال مــی کردنــد کــه اگــر یحیــی از 
ســوی خداونــد فرســتاده شــده اســت، چــرا عیســی و شــاگردانش از روشــی کامــالً 

متفــاوت بــا روش یحیــی پیــروی مــی کننــد؟
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بــه همیــن  نکــرده بودنــد  بــه روشــنی درک  شــاگردان یحیــی رســالت مســیح را 
دلیــل تصورکردنــد کــه اتهامــات فریســیان نســبت بــه عیســی ممکــن اســت پایــه و 
اساســی داشــته باشــد. آنــان بســیاری از قوانیــن راکــه از ســوی علمــای دیــن مقــرر 
بجــا آوردن اعمــال  بــا  کــه  امیــدوار بودنــد  مــی کردنــد و حتــی  بــود، رعایــت  شــده 
شــریعت، پارســا شــمرده خواهنــد شــد. یهودیــان، روزه گرفتــن را عملــی شایســته 
تلقی می کر دند وعده ای از ایشان دو روز در هفته را روزه می گرفتند.هنگامی 
و  مــا  کــه، » چــرا  او ســوال کردنــد  واز  آمــده  نــزد عیســی  بــه  یحیــی  کــه شــاگردان 
فریســیان روزه مــی گیریــم، اّمــا شــاگردان تــو روزه نمــی گیرنــد «، در واقــع بــه همــراه 

فریســیان روزه گرفتــه بودنــد.
عیســی بــا مالیمــت و مهربانــی بــه ایشــان پاســخ داد. او ســعی نکــرد تــا تصــور 
نادرســت ایشــان از روزه را تصحیــح کنــد، بلکــه ســعی کــرد تــا حقایــق مربــوط بــه 
مأموریت خویش را برای ایشان توضیح دهد. و این کار را با استفاده از سخنانی 
کــه خــود یحیــی بــرای شــهادت دادن دربــاره عیســی بــر زبــان آورده بــود، انجــام داد، 
یحیــی گفتــه بــود، » عــروس از آن دامــاد اســت، اّمــا دوســت دامــاد کــه در کنــاری 
ایســتاده و بــه او گــوش مــی دهــد، از شــنیدن صــدای دامــاد شــادی بســیارمی کنــد. 
» شــادی مــن نیــز بــه همیــن گونــه بــه کمــال رســیده اســت « )یوحنــا 3 آیــه 2۹(. 
ایــن ســخنان معلــم  بــه عیســی گــوش مــی دادنــد،  شــاگردان یحیــی همانطــور کــه 
خویــش را بــه خاطــر آوردنــد. آنــگاه عیســی گفــت » آیــا میتــوان میهمانــان عروســی را 

تــا زمانــی کــه دامــاد بــا آنهاســت، بــه روزه واداشــت؟ «.
سرورآســمان در میــان قومــش بــود. بزرگتریــن هدیــه خداونــد بــه جهــان ارزانــی 
شــده بــود. شــادی بــه فقیــران، زیــرا مســیح آمــده بــود تــا ایشــان را وارثیــن ملکــوت 
خویــش ســازد. شــادی بــه اغنیــا، زیــرا مســیح مــی خواســت بــه ایشــان تعلیــم دهــد 
کــه چگونــه ثــروت و غنــای جاودانــی را بدســت آورنــد. شــادی بــرای جاهــالن، زیــرا 
مســیح ایشــان را از طریــق نجــات حکمــت مــی بخشــید. شــادی بــرای فرهیختــگان 
زیــرا مســیح اســرار عمیــق تــری را کــه تــا کنــون بــه ایشــان آشــکار نشــده بــود، برایشــان 
آشــکار مــی کــرد. وحقایقــی کــه از ابتــدای عالــم مخفــی شــده بــود، از طریــق رســالت 

منجــی بــه انســان آشــکار مــی شــد.
یحیی تعمید دهنده از دیدن منجی شــادی کرده بود و اکنون برای شــاگرانش 
بــا پادشــاه آســمان  تــا از گفتگــو کــردن و راه رفتــن  بــود  آمــده  نیــز فرصتــی فراهــم 
شــادی کننــد. اکنــون زمــان روزه و ســوگواری نبــود. آنــان مــی بایســتی دلهایشــان را 
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بــه روی نــور پــر جــالل حقیقــت بگشــایند تــا بتواننــد آن را بــر آنانــی کــه در تاریکــی 
جهــل و در ســایه مــوت نشســته انــد، بتاباننــد.

ســخنان مســیح تصویــر روشــنی از آینــده را خاطرنشــان مــی کــرد و در ورای آن 
سایه تاریکی نهفته بود و فقط چشمان خود مسیح قادر بود آن را تشخیص دهد. 
او در ایــن بــاره بــه شــاگران یحیــی گفــت، » اّمــا زمانــی خواهــد رســید کــه دامــاد از 
ایشان گرفته شود. درآن ایام روزه خواهند گرفت «. هنگامیکه استاد و سرورشان 
مــورد خیانــت قــرار گرفتــه و مصلــوب مــی شــود، آنــگاه شــاگردان ســوگواری کــرده و 
روزه خواهنــد گرفــت. عیســی درآخریــن ســخنانش بــه شــاگردان در اطــاق باالخانــه، 
بــه ایشــان فرمــود: » پــس از انــدک زمانــی، دیگــر مــرا نخواهیــد دیــد و پــس از انــدک 
زمانی دیگر، باز مرا خواهید دید. آمین، آمین، به شما می گویم، شما زاری و ماتم 
خواهیدکــرد، اّمــا جهــان شــادمان خواهــد شــد، شــما غمگیــن خواهیــد بــود، اّمــا غــم 

شــما بــه شــادی بــدل خواهــد شــد « )یوحنــا 16 آیــات 1۹ و 20(.
هنگامــی کــه عیســی از گــور بــر مــی خیــزد، غــم ایشــان بــه شــادی بــدل خواهــد 
شــد و بعــد از صعــودش بــه آســمان، شــخصاً درمیــان ایشــان نخواهــد بــود اّمــا بــه 
واســطه روح القــدس بــا ایشــان خواهــد بــود وآنــان نبایــد وقــت خــود را در ماتــم و 
زاری ســپری کننــد. ایــن همــان چیــزی اســت کــه شــیطان مــی خواســت. او میــل 
داشــت کــه شــاگردان بــه جهــان اعــالم کننــد کــه فریــب خــورده و نــا امیــد شــده انــد. 
اّمــا آنــان بایــد بــا دلــی سرشــار از ایمــان بــه خیمــه آســمانی، جایــی کــه عیســی در مقــام 
کاهــن اعظــم در حــال خدمــت بــه ایشــان بــود، نــگاه مــی کردنــد و دلهایشــان را بــه 
روی روح القــدس کــه نماینــده او بــود مــی گشــودند و در نــور حضــور او شــادی مــی 
کردنــد. بــا ایــن حــال، روز هــای وسوســه و آزمایــش فــرا خواهــد رســید، روزهایــی کــه 
بایــد بــا ریاســات پادشــاهی ظلمــت و حــکام ایــن جهــان بــه مبــارزه بپردازنــد و درآن 
هنگام که مسیح شخصاً در میان ایشان حضور ندارد و از شناخت روح القدس 

عاجزمــی شــوند، آنــگاه بــرای روزه گرفتــن زمــان مناســبی خواهــد بــود.
تشــریفاتی و  آییــن هــای  بجــا آوردن  بــا  تــا  بودنــد  فریســیان همــواره در صــدد 
ظاهــری، خــود را باالتــر از دیگــران معرفــی کننــد درحالــی کــه دلهایشــان سرشــار 
از نفــرت و حســادت بــود. کتــاب مقــدس در بــاره ایشــان مــی فرمایــد، » اینــک بــه 
جهــت نــزاع و مخاصمــه روزه مــی گیریــد و بــه لطمــه شــرارت مــی زینــد. امــروز روزه 
نمــی گیریــد کــه آواز خــود را در اعلــی علییــن بشــنوانید. آیــا روزه ای کــه مــن مــی 
پسندم مثل این است. روزی که آدمی جان خود را برنجاند و سرخود را مثل نی 
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خــم ســاخته، پــالس و خاکســتر زیــر خــود بگســتراند؟ آیــا ایــن را روزه و روزه مقبــول 
خداونــد مــی خوانــی؟ « )اشــعیا 5٨ آیــات ۴ و 5(.

روزه واقعــی و مقبــول خداونــد، فقــط نوعــی عبــادت تشــریفاتی نیســت. کتــاب 
مقــدس روزهــای را کــه مــورد قبــول خداونــد مــی باشــد، توضیــح مــی دهــد، » روزه 
ای کــه مــن مــی پســندم ایــن بندهــای شــرارت را مــی گشــایید و گــره هــای یــوغ را بــاز 
مــی کنیــد و مظلومــان را آزاد مــی ســازد وهــر یــوغ را مــی شــکند « و » آرزوی جــان 
خــود را بــه گرســنگان مــی بخشــد و جــان ذلیــالن را ســیر مــی کنــد، آنــگاه نــور تــو در 
تاریکــی خواهــد درخشــید و تاریکــی غلیــظ تــو مثــل ظهــر خواهــد بــود « )اشــعیا 5٨ 
آیــات 6 و 10(. هــدف و ماهیــت رســالت مســیح در ایــن آیــات کامــالً آشــکار مــی 
شــود. تمامــی زندگــی او در قربانــی کــردن خویــش بــرای نجــات ایــن جهــان ســپری 
شــد. چــه آن هنــگام کــه در بیابــان وسوســه روزه مــی گرفــت، و چــه آن هنــگام کــه در 
ضیافــت خانــه متــی بــا باجگیــران غــذا مــی خــورد، او جــان خــود را بــرای نجــات ایــن 
جهــان گناهــکار فــدا میکــرد. روحیــه واقعــی ایثــار بــا ســوگواری کــردن بیهــوده و یــا بــا 
حقیــر ســاختن جســم و یــا کثــرت قربانیهــا نشــان داده نمــی شــود، بلکــه در تســلیم 

کامــل نفــس در خدمــت بــه خداونــد و انســانها آشــکار مــی شــود.
عیســی در ادامــه پاســخ خــود بــه شــاگردان یحیــی، َمثَلــی را بــر زبــان آورده و مــی 
گویــد، » هیــچ کــس پارچــه نــو را بــه جامــه ی کهنــه وصلــه نمــی زنــد، زیــرا وصلــه از 
جامــه کنــده مــی شــود و پارگــی بدتــر مــی گــردد «. پیــام یحیــای تعمیــد دهنــده نبایــد 
بــا ســنت هــا و خرافــات آمیختــه مــی شــد و تــالش بــرای مقایســه ریــاکاری فریســیان 

بــا پارســایی یحیــی، صرفــاً اختــالف میــان ایشــان را بیشــتر آشــکار مــی کــرد.
اصــول تعالیــم مســیح نیــز نمــی توانســت بــا تشــریفات وســنت هــای فریســیان 
ســازگار و یکــی شــود. کار مســیح نزدیــک کــردن تعالیــم یحیــی بــه تعالیــم فریســیان 
نبــود. او آمــده بــود تــا تفــاوت میــان تعالیــم قدیــم وجدیــد را هرچــه بیشــتر آشــکار 
کنــد. عیســی، بعدهــا ایــن حقیقــت را بــه شــکلی واضــح ترســیم کــرده و مــی گویــد، 
مــی شــوند و  پــاره  زیــرا ُمشــکها  نمــی ریزنــد،  نــو را در ُمشــکهای کهنــه  » شــراب 
شــراب مــی ریــزد و مشــکها از بیــن مــی رونــد. شــراب نــو را در مشــکهای نــو مــی 
ریزنــد تــا هــر دو محفــوظ بمانــد «. مشــکهای چرمــی کــه بــرای نگهــداری شــراب 
مــی شــدند  و شــکننده  از مدتــی خشــک  بعــد  قرارمــی گرفتنــد،  اســتفاده  مــورد 
و مجــدداً نمــی توانســتند بــرای همــان منظــور مــورد اســتفاده قرارگیرنــد. در ایــن 
کاهنــان،  کنــد.  مــی  مطــرح  را  یهــودی  رهبــران  وضعیــت  عیســی  آشــنا،  مثــال 
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ظاهــری  تشــریفات  و  هــا  آییــن  بــه  را  خــود  توجــه  تمامــی  وکاتبــان  دیــن  علمــای 
معطــوف کــرده بودنــد.

 دلهــای ایشــان ماننــد مشــکهای کهنــه ای کــه عیســی بــه آن اشــاره کــرده بــود، 
و  مراســم  اجــرای  خاطــر  بــه  ایشــان  کــه  زمانــی  تــا  بــود.  شــده  وســخت  خشــک 
تشــریفات مذهبــی خشــنود بودنــد، نمــی توانســتند بــه امانــت داران حقایــق زنــده 
آســمانی تبدیــل شــوند. فریســیان و علمــای دیــن تصــور مــی کردنــد کــه پارســایی 
ایشــان کامــل وکافــی اســت ومیــل نداشــتند کــه عامــل تــازه ای در مذهــب ایشــان 
تــازه ای مخالفــت میکردنــد. آنــان اراده نیکــوی  نــوع عامــل  بــا هــر  مطــرح شــود و 
خداونــد بــرای انســان را بــه عنــوان چیــزی جــدا از خودشــان نمــی پذیرفتنــد و آن را بــا 
شایســتگی و اعمــال نیکــوی خودشــان مربــوط مــی دانســتند. ایمانــی کــه بــا محبــت 
عمــل کــرده و جــان و روح را تزکیــه مــی کنــد نمــی توانــد بــا مذهــب فریســیان کــه از 
آیین ها و دســتورات انســانی تشــکیل شــده بود، هماهنگ وســازگار باشــد. تالش 
بــرای یکــی کــردن تعالیــم عیســی بــا مذهــب رایــج وحاکــم بیهــوده بــود. حقیقــت زنــده 
خداونــد، ماننــد شــراب تخمیــر شــده، مشــک کهنــه را کــه همــان ســنتهای فریســیان 

مــی باشــد، پــاره خواهــد کــرد.
فریســیان خــود را بســیار دانــا، پارســا و مــورد احتــرام مــی پنداشــتند کــه نیــازی 
بــه همیــن دلیــل منجــی از  بــه نجــات و احتــرام احســاس نمــی کردنــد.  بــه تعلیــم، 
ایشــان فاصلــه گرفــت و بــه جســتجوی افــرادی پرداخــت کــه پیــام حقیقــت را مــی 
زن  در  بــازار،  و  کوچــه  باجگیــران  ســواد،  بــی  ماهیگیــران  میــان  در  او  پذیرفتنــد. 
ســامری و در میــان مــردم عــادی کــه بــا شــادی بــه ســخنان او گــوش فــرا مــی دادنــد، 
افــرادی را یافــت کــه ماننــد مشــکهایی تــازه بــرای نگهــداری شــراب تــازه مناســب 
بودنــد. دســتیارانی کــه بایــد بــرای کار بشــارت انجیــل بــه کار گرفتــه شــوند، افــرادی 
هســتند کــه بــا شــادمانی، حقیقتــی را کــه خداونــد بــرای ایشــان مــی فرســتد، مــی 
پذیرنــد. ایــن افــراد کارگــزاران خداونــد هســتند کــه حقایــق الهــی را بــه جهــان ابــالغ 
مــی کننــد. اگــر بــه واســطه فیــض مســیح، قــوم او بــه مشــکهای تــازه تبدیــل گردنــد، او 

ایشــان را بــا شــراب تــازه پــر خواهــد کــرد.
تعلیــم مســیح، اگــر چــه بــه شــراب تــازه تشــبیه شــده بــود، تعلیــم تــازه ای نبــود، بلکــه 
مکاشــفه ای از تعالیــم الهــی بــود کــه از ابتــدای آفرینــش بــه انســان تعلیــم داده شــده 
بود. اّما برای فریسیان، حقیقت الهی اهمیت و زیبایی اولیّه خود را از دست داده 

بــود. در نظــر ایشــان، تعالیــم مســیح، از هــر جهــت تــازه، ناشــناس وتأییــد نشــده بــود.
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عیســی بــه قــدرت تعلیــم دروغیــن در تخریــب شــناخت و اشــتیاق بــه حقیقــت، 
اشــاره کــرده بــود. او در ایــن مــورد مــی فرمایــد، » کســی نیســت کــه چــون شــراب 
کهنــه را نوشــید، بیدرنــگ نــو را طلــب کنــد، زیــرا مــی گویــد کهنــه بهتــر اســت «. 
تمامــی حقایقــی کــه از ســوی انبیــاء و مشــایخ عهــد عتیــق بــه جهانیــن اعــالم شــده 
بــود، بــا صراحــت و زیبایــی تــازه ای در ســخنان مســیح نمایــان بــود. اّمــا فریســیان 
و علمــای دیــن هیچگونــه اشــتیاقی بــرای شــراب تــازه و ارزشــمند نداشــتند. آنــان تــا 
زمــا نــی کــه احادیــث، آداب ورســوم و اعمــال کهنــه را کنــار نمــی گذاشــتند، نمــی 
توانستند تعالیم مسیح را درک کرده و بپذیرند. به همین دلیل به تشریفات کهنه 

چســبیده و از حقیقــت زنــده و پُــر قــدرت خداونــد رویگــردان شــدند.
علــت نابــودی یهودیــان همیــن بــود و در زمــان مــا نیــز علــت نابــودی بســیاری 
دیگــر خواهــد بــود امــروزه نیــز هــزاران نفــر همــان اشــتباهی را مرتکــب مــی شــوند کــه 
فریسیان، یعنی همان کسانی که مسیح ایشان را در ضیافت خانه متی سرزنش 
کــرد، مرتکــب شــدند. بســیاری بــه جــای آنکــه از تصــورات غلــط و ایــده هــای باطــل 
خویــش صرفنظــر کننــد، حقایــق الهــی را انــکار مــی کننــد. آنــان بــه خویشــتن تــوکل 
کــرده و بــه حکمــت خویــش متکــی مــی باشــند و از فقــر روحانــی خویــش غافــل مــی 
باشــند. ایــن افــراد بــه خاطــر انجــام بعضــی اعمــال مهــم، تصــور مــی کننــد کــه نجــات 
خواهنــد یافــت و هنگامــی کــه متوجــه مــی شــوند بــا رفتارهــای متکبرانــه خویــش بــه 

جایــی نمــی رســند، نجــات فراهــم آمــده را انــکار مــی کننــد.
یــک مذهــب خشــک و مقرراتــی هرگــز نمــی توانــد افــراد را بــه ســوی مســیح 
ســوق دهــد. زیــرا فاقــد محبــت مســیح گونــه مــی باشــد. کســی کــه همــواره اعمــال 
خــود را موّجــه جلــوه مــی دهــد و خــود را از دیگــران برتــر مــی دانــد، روزه و دعاهایــش 

در نظــر خداونــد هیــچ ارزشــی نخواهــد داشــت. 
تشــریفات  و  مراســم  پرســتش،  و  عبــادت  بــرای  شــکوه  بــا  هــای  گــرد همایــی 
مذهبــی، فروتنــی ریاکارانــه، و تقدیــم قربانــی هــا نشــان مــی دهــد کــه انجــام دهنــده 
ایــن اعمــال خــود را پارســا شــمرده و مســتحق ورود بــه ملکــوت آســمان مــی دانــد، 
در حالــی کــه همــه اینهــا جــز فریبــی بیــش نیســت. زیــرا اعمــال خــود مــا هرگــز نمــی 

توانــد مــا را نجــات دهــد.
امــروزه نیــز بســیاری از مــردم ماننــد فریســیان از فقــر و ناتوانــی روحانــی خویــش 
غافــل مــی باشــند. مســیح بــه چنیــن افــرادی مــی فرمایــد، » مــی گویــی دولتمنــدم، 
مــال اندوختــه ام و بــه چیــزی محتــاج نیســتم. و غافلــی کــه تیــره بخــت واســف انگیــز 
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و مســتمند وکــور و عریانــی. تــو را پنــد مــی دهــم کــه زر نــاب خالــص را از مــن بخــری 
را  آورت  و عریانــی شــرم  کنــی  تــن  بــه  هــای ســفید،  و جامــه  دولتمنــد شــوی،  تــا 
بپوشــانی، و مرهــم، تــا بــر چشــمان خــود بگــذاری و بینــا شــوی « )مکاشــفه 3 آیــات 
1٧ و 1٨(. ایمــان و محبــت همــان طالیــی اســت کــه بــا شــعله آتــش خالــص شــده 
اســت. اّمــا زر و ســیم بســیاری از آنــان تیــره گشــته و گنجینــه گرانبهــا را از دســت 
داده انــد. پارســایی مســیح بــرای ایشــان ماننــد ردایــی اســت کــه پوشــیده نشــده و 
ماننــد چشــمه ای اســت کــه آب آن دســت نخــورده اســت. و بــه آنــان گفتــه شــده 
اســت کــه، » اّمــا ایــن ایــراد را بــر تــو دارم کــه محبــِت نخســتیِن خــود را فــرو گذاشــته 
ای. بــه یــاد آر کــه ازچــه اوجــی ســقو ط کــرده ای. پــس توبــه کــن. و اعمالــی را بــه 
بــه جامــی آوردی. چــه اگــر توبــه نکنــی، خــود خواهــم آمــد و  جــا آور کــه در آغــاز 

چراغدانــت را ازآنجــا کــه هســت برمــی گیــرم « )مکاشــفه 2 آیــات ۴ و 5(.
» قربانــی هــای خــدا روح شکســته اســت. خــدا دل شکســته و کوبیــده را خــوار 
نخواهــد شــمرد « )مزامیــر 51 آیــه 1٧(. پیــش از اینکــه فــرد بــه عیســی ایمــان بیــاورد 
بایــد بــه طــور کامــل از منیّــت و خودخواهــی تهــی شــود. هنگامــی کــه نَفــس انــکار 
مــی شــود، خداونــد فــرد را بــه مخلوقــی تــازه تبدیــل مــی کنــد. مشــک نــو، میتوانــد 
شــراب نــو را در خــود نگــه دارد. محبــت مســیح بــه شــخص مومــن حیاتــی تــازه مــی 
نــگاه کنــد، خصوصیــات  مــا،  ایمــان  تمــام کننــده  بــه مولــف و  بخشــد وکســی کــه 

مســیح در اوآشــکارخواهد شــد. 
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» سبت «

روز ســبت در آغــاز آفرینــش، تقدیــس شــد. هنگامــی کــه » ســتارگان صبــح بــا 
هــم ترنّــم مــی نمودنــد و جمیــع پســران خــدا آواز شــادمانی ســر مــی دادنــد «، ایــن 
روز بــرای انســان بــه عنــوان روزی مقــدس مقــرر شــد )ایــوب 3٨ آیــه ٧(. و ســالمتی 
بــر جهــان حاکــم شــد زیــرا زمیــن بــا آســمان هماهنــگ بــود. » خداونــد هــر چــه را 
کــه آفریــده بــود، دیــد و همانــا بســیار نیکــو بــود « و پــس از آن بــا شــادی بــه اعمــال 

آفرینــش نگریســت وآرامــی گرفــت )پیدایــش 1: 31(. 
را  هفتـــم  روز   « بـــود،  گرفتـــه  آرامـــی  ســـبت  روز  در  خداونـــد  اینکـــه  بدلیـــل 
مبـــارک خوانـــد وتقدیـــس نمـــود « و آن را بـــرای کاری مقـــدس در نظـــر گرفـــت. 
ایـــن روز  بـــه آدم اعطـــا فرمـــود.  بـــه عنـــوان روز اســـتراحت  را  ایـــن روز  خداونـــد 
بـــود.  محبـــت خداونـــد  و  قـــدرت  نشـــانه  و  آفرینـــش  اعمـــال  یـــادآور  آدم،  بـــرای 
کتـــاب مقـــدس مـــی فرمایـــد، » خداونـــد یـــادگاری بـــرای کارهـــای عجیـــب خـــود 
یعنـــی  خـــدا،  نادیدنـــی  آفرینـــش جهـــان، صفـــات  آغـــاز  از  زیـــرا  اســـت.  ســـاخته 
قـــدرت ســـرمدی و الوهیـــت او را مـــی تـــوان بـــا ادراک از امـــور جهـــان مخلـــوق، 
بـــه روشـــنی دیـــد. پـــس آنـــان را هیـــچ عـــذری نیســـت « )پیدایـــش 2 آیـــه 3؛ مزامیـــر 

111 آیـــه ۴؛ رومیـــان 1 آیـــه 20(.
همــه چیــز بــه واســطه ی پســر خــدا آفریــده شــد. » در آغــاز کالم بــود وکالم نــزد 
خــدا بــود.... همــه چیــز بــه واســطه ی او پدیــد آمــد، و از هرآنچــه پدیدآمــد، هیــچ 
چیــز بــدون او پدیــدار نگشــت « )یوحنــا 1 آیــات تــا 3(. از آنجــا کــه روز ســبت یــادآور 

اعمــال آفرینــش مــی باشــد، نشــانه ای از محبــت و قــدرت مســیح نیــز مــی باشــد.
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بــا  مصاحبــت  بــه  را  مــا  و  نمــوده  طبیعــت  متوجــه  را  مــا  افــکار  ســبت،  روز 
آفریــدگار جهــان فــرا مــی خوانــد. در آواز پرنــدگان، در ِخــش ِخــش درختــان و در 
موســیقی امــواج دریــا، هنــوز هــم مــی توانیــم آواز خداونــد را کــه در هنــگام وزیــدن 
نســیم بهــار در بــاغ عــدن بــا آدم گفتگــو مــی کــرد، بشــنویم. و هنگامــی کــه قــدرت او 
را در طبیعــت مشــاهده مــی کنیــم، تســلی مــی یابیــم. زیــرا کالمــی کــه همــه چیــز را 
آفریــد، همــان اســت کــه جــان را حیــات مــی بخشــد. او » همــان خدایــی کــه گفــت: 
نــور ازمیــان تاریکــی بتابــد، نــور خــود را در دلهــای مــا تابانیــد تــا شــناخت جــالل خــدا 

در چهــره مســیح، مــا را منــور ســازد « )دوم قرنتیــان ۴ آیــه 6(.

داود نبی، این تفکر را در مزمور خویش این چنین بیان می کند:
» تو ای خداوند، مرابه کارهای خودت شادمان ساخته ای،
به سبب اعمال دستهای تو، ترنم خواهم نمود. ای خداوند،

اعمال توچه عظیم است وفکرهای تو بی نهایت عمیق « )مزامیر۹2 آیات ۴ و 5(.

روح القــدس از طریــق اشــعیای نبــی اعــالم مــی کنــد، » پــس خداونــد را بــه چــه 
تشــبیه مــی کنیــد و کــدام شــبه را بــا او برابــر مــی توانیدکــرد؟ آیــا ندانســته و نشــنیده 
ایــد؟  بنیــاد زمیــن نفهمیــده  از  بــه شــما خبــر داده نشــده اســت و  ابتــدا  از  ایــد و 
اوســت کــه بــر کــره زمیــن نشســته اســت و ســاکنانش مثــل ملــخ مــی باشــند. اوســت 
کــه آســمانها را مثــل پــرده مــی گســتراند و آنهــا را مثــل خیمــه بــه جهــت ســکونت پهــن 
مــی کنــد.... پــس مــرا بــه کــه تشــبیه مــی کنیــد تــا بــا وی مســاوی باشــم؟ قــدوس مــی 
گویــد: چشــمان خــود را بــه علییــن برافراشــته ببینیــد. کیســت کــه اینهــا را آفریــد 
وکیســت کــه لشــکر ایــن هــا را بــه شــماره بیــرون آورده، جمیــع آنهــا را بــه نــام مــی 
خوانــد؟ ازکثــرت قــوت و از عظمــت توانایــی وی یکــی از آنهــا گــم نخواهــد شــد. 
ای یعقــوب چــرا فکــر مــی کنــی و ای اســراییل چــرا مــی گویــی: راه مــن از خداونــد 

مخفــی اســت وخــدای مــن انصــاف مــرا از دســت داده اســت «.
» آیــا ندانســته و نشــنیده ای کــه خــدای ســرمدی، آفریننــده اقصــای زمیــن در 
مانده و خســته نمی شــود؟.... او ضعیفان را قوت می بخشــد و ناتوانان را قدرت 
زیــاده عطــا مــی نمایــد «. » متــرس، زیــرا کــه مــن بــا تــو هســتم و مّشــوش مشــو زیــرا مــن 
خدای تو هســتم: تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو 
را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد «. » ای جمیع کرانه های 
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زمیــن بــه مــن توجــه نماییــد ونجــات یابیــد، زیــرا مــن خــدا هســتم و دیگــری نیســت «. و 
ایــن اســت همــان پیامــی کــه در طبیعــت مکتــوب اســت، کــه ســبت را بــه یــادگار نگــه 
داریــد. هنگامــی کــه خداونــد بــه اســراییل امرکــرد تــا ســبت هــای او را تقدیــس نمــوده 
و نگــه دارنــد، بــه ایشــان فرمــود، » ســبت هــای مــرا تقدیــس نماییــد تــا در میــان مــن و 
شــما عالمتــی باشــد و بدانیــد کــه مــن خــدای شــما هســتم « )اشــعیا ۴0 آیــات 1٨تــا 

2۹؛ بــاب ۴1 آیــه 10؛ بــاب ۴5 آیــه 22؛ حزقیــال 20آیــه 20(.
یکی از احکامی که در کوه سینا موسی داده شده بود، تقدیس و نگه داری روز 
ســبت بــود. اّمــا ایــن نخســتین بــار نبــود کــه روز ســبت بــه عنــوان روز اســتراحت اعــالم 
مــی شــد. زیــرا مــردم اســرایل پیــش از آمــدن بــه دامنــه کــوه ســینا، از ســبت آگاهــی 
داشــتند و در خــالل سفرشــان بــه کــوه ســینا، ســبت را نگــه مــی داشــتند. هنگامــی کــه 
عده ای مبادرت به نقض آن نمودند، خداوند ایشان را سرزنش کرده و فرمود، » تا 
بــه کــی از نــگاه داشــتن وصایــا و شــریعت مــن ابــا مــی نماییــد؟ « )خــروج 16آیــه 2٨(.

روز ســبت، فقــط بــرای اســراییل نبــود، بلکــه بــرای تمامــی جهــان بــود. خداونــد 
فرمــان نــگاه داشــتن ســبت را بــه آدم در بــاغ عــدن اعــالم کــرده بــود و رعایــت آن 
همانند ســایر فرامین دهگانه، امری ضروری و غیر قابل انکار بود. مســیح در باره 
اهمیت فرامین ده گانه خداوند که نگه داری روز سبت، چهارمین آن است می 
فرماید، » تا آسمان و زمین ازمیان نرود، نقطه یا همزه ای از تورات هرگز از میان 
نخواهــد رفــت، تــا اینکــه همــه بــه انجــام برســد «. و تــا زمانــی کــه آســمان و زمیــن از 
میان نرود، روز ســبت به عنوان نشــانه ای از قدرت خالق ادامه خواهد یافت. و 
هنگامــی کــه بــاغ عــدن بــار دیگــر بــر روی زمیــن ظاهــر گــردد، روز مقــدس خداونــد از 
ســوی تمامــی کســانی کــه از آفتــاب بهــره منــد مــی شــوند، بــه عنــوان وزاســتراحت، 
تقدیــس و تکریــم خواهــد شــد. » خداونــد می گویــد در تمــام جشــن های روز مــاه 
نــو و در تمــام ســبت ها، مــردم از هــر قــوم و ملّتــی بــرای پرســتش مــن بــه اینجــا در 

اورشــلیم خواهنــد آمــد « )متــی 5 آیــه 1٨؛ اشــعیا 66 آیــه 23(. 
در میــان قوانینــی کــه بــه قــوم یهــود داده شــده بــود، هیــچ یــک بــه انــدازه ســبت، 
ایشــان را از اقــوام دیگــر متمایــز نگردانیــده بــود. هــدف خداونــد ایــن بــود کــه ایشــان 
بــا رعایــت روز ســبت خــود را بــه عنــوان پرســتندگان او معرفــی کننــد. روز ســبت 
بایــد بــه نشــانه دوری ایشــان از بــت پرســتی و ارتبــاط بــا خــدای حقیقــی رعایــت مــی 
شــد. اّمــا بــرای اینکــه ایشــان روز ســبت را بــه عنــوان یــک روز مقــدس نگــه دارنــد، 
بــه واســطه ایمــان، در پارســایی مســیح  بایــد  آنــان  بایــد مقــدس باشــند.  نیــز  خــود 
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ســهیم گردنــد. هنگامــی کــه بــه اســراییل فرمــان داده شــد تــا » ســبت را بــه یــادگار 
نگــه داشــته وآن را تقدیــس نماینــد « همچنیــن بــه ایشــان گفتــه شــده کــه » بــرای 
مــن مــردان مقدســی باشــید «. آنــان فقــط بدیــن طریــق مــی توانســتند بــه عنــوان 
پرســتندگان خداونــد از ســایر اقــوام متمایــز گردنــد، )خــروج 20آیــه ٨؛ 22 آیــه 31(. 
ایمــان،  از طریــق  نتوانســتند  و  از خداونــد دور شــدند  یهودیــان  کــه  هنگامــی 
پارســایی مســیح را دریافــت کننــد، روز ســبت اهمیــت خــود را در نظــر ایشــان از 
دســت داد. شــیطان در تــالش بــود تــا بــا دور کــردن افــراد از مســیح، قــدرت خــود 
را افزایــش دهــد. او ســعی کــرد تــا ســبت را تحریــف کنــد زیــرا کــه آن نشــانه قــدرت 
مســیح بود. رهبران یهود با تحمیل مقررات طاقت فرســا در ارتباط با روز ســبت، 
خواســته شــیطان را تحقق بخشــیدند. در ایام مســیح، ســبت آنچنان تحریف شــده 
بــه جــای اینکــه شــخصیت عالــی و محبــت آمیــز پدرآســمانی  بــود کــه رعایــت آن 
بیشــتر منعکــس کننــده شــخصیت خودخواهانــه و مســتبدانه  را منعکــس کنــد، 
انســان بــود. علمــای دیــن، اطاعــت از قوانیــن خداونــد را غیرممکــن معرفــی مــی 
کردنــد. آنــان باعــث شــدند کــه مــردم خــدا را بــه چشــم فرمانروایــی ســتمگر نگریســته 
را  انســان  بــود،  کــرده  مقــرر  خــدا  کــه  ســبت همانگونــه  رعایــت  کــه  کننــد  فکــر  و 
ســنگدل و بــی رحــم مــی ســازد. مســیح موظــف بــود چنیــن برداشــت هــای غلطــی 
را از میــان بــردارد. او علیرغــم دشــمنی و کینــه علمــای دیــن و فریســیان، هرگــز در 
مقابــل خواســته هــای ایشــان تســلیم نشــد، بلکــه آییــن هــای مربــوط بــه ســبت را 

براســاس شــریعت خداونــد بجــا آورد.
از عبادتــگاه  کــه منجــی و شــاگردانش  از روزهــای ســبت، هنگامــی  یکــی  در 
مراجعــت مــی کردنــد، ازمیــان مــزارع گنــدم گذشــتند. عیســی تــا دیــر وقــت بــه کار 
خویــش ادامــه داده بــود و هنگامــی کــه شــاگردان از مــزارع گنــدم عبــور مــی کردنــد بــه 
علــت گرســنگی شــروع بــه چیــدن خوشــه هــای گنــدم و خــوردن آنهــا کردنــد. انجــام 
ایــن کار در هــر روز دیگــری بــه جــز روز ســبت، اشــکالی نداشــت. زیــرا کســی کــه 
از مــزارع گنــدم، یــا بــاغ میــوه و یــا تاکســتان انگــور عبــور میکــرد، در چیــدن گنــدم، 
بــه کتــاب تثنیــه بــاب 23  بــود. )بــرای اطــالع بیشــتر  یــا انگــور آزاد  و خــوردن میــوه 
آیــات 2۴-25 مراجعــه شــود(. اّمــا انجــام ایــن کار در روز ســبت بــی احترامــی بــه 
قوانیــن شــریعت تلقــی مــی شــد، چیــدن گنــدم نوعــی درو محســوب مــی شــد. بلکــه 
ســاییدن آن در میــان دســتها نیــز نوعــی خرمــن کوبــی بــه حســاب مــی آمــد. چنیــن 
کاری از نظر علمای دین، دو نوع گناه و جرم تلقی می شــد، جاسوســان با دیدن 
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ایــن صحنــه بــه عیســی گفتنــد، » نــگاه کــن، شــاگردانت کاری انجــام مــی دهنــد کــه 
در روز ســبت جایــز نیســت «.

هنگامــی کــه عیســی در بیــت حســدا بــه نقــض مقــررات روز ســبت متهــم شــد، 
بــرای دفــاع از خــود، بــه پســر خواندگــی خویــش اشــاره کــرده و اعــالم نمــود کــه در 
هماهنگــی بــا پــدر آســمانی عمــل مــی کنــد. اکنــون کــه شــاگردانش مــورد اتهــام قــرار 
گرفتــه انــد، او بــا اســتناد بــه کتــب عهــد عتیــق، اعمالــی را کــه از ســوی خادمیــن 
خداونــد در روز ســبت انجــام شــده بــود، بــه متهــم کننــدگان یــادآور شــد و بدیــن 

ترتیــب از شــاگردانش دفــاع نمــود.
معلمیــن یهــود بــه خاطــر آگاهــی و دانــش خویــش نســبت بــه کتــب مقدســه، 
بــه خودشــان مــی بالیدنــد اّمــا در پاســخ توبیــخ آمیــز منجــی بــه جهالــت و ناآگاهــی 
خویــش پــی بردنــد. عیســی بــه ایشــان گفــت، » مگــر نخوانــده ایــد کــه داود چــه کــرد، 
آنــگاه کــه خــود و یارانــش گرســنه بودنــد؟ بــه خانــه خــدا درآمــد و خــود و یارانــش نــان 
تقدیمــی را خوردنــد، هــر چنــد خــوردن آن بــرای او و یارانــش جایــز نبــود، زیــرا فقــط 
کاهنــان بــدان مجــاز بودنــد « آنــگاه بــه ایشــان گفــت، » ســبت بــرای انســان مقــرر 
شــده، نــه انســان بــرای ســبت «. » مگــر در تــورات نخوانــده ایــد کــه در روزهــای 
ســبت، کاهنــان در معبــد، حرمــت ســبت ر ا نــگاه نمــی دارنــد، و بــا ایــن همــه بــی 
گناهند؟ اّما به شــما می گویم کســی در اینجاســت که بزرگتر از معبد اســت! «. 
» پســر انســان صاحــب ســبت اســت « )لوقــا 6 آیــات 3 و ۴؛ مرقــس 2 آیــات 2٧ 

و 2٨؛ متــی 12 آیــات 5 و 6(.
اگــر داود ایــن حــق را داشــت کــه بــرای رفــع گرســنگی خویــش از نــان تقدیمــی کــه 
بــرای امــری مقــدس اختصــاص یافتــه بــود، بخــورد، در آنصــورت شــاگردان نیــز ایــن 
حــق را داشــتند کــه نیــاز خــود را بــا چیــدن خوشــه هــای گنــدم در ســاعات مقــدس 
بــه  روز ســبت تأمیــن کننــد. بعــالوه، کاهنــان در معبــد و در روز ســبت نســبت 
روزهــای دیگــر، کارهــای بیشــتری انجــام مــی دادنــد و اگــر همیــن کار بــرای امــور 
دنیــوی انجــام مــی شــد، گنــاه محســوب مــی گشــت. در حالــی کــه کار کاهنــان 
بــرای خدمــت بــه خداونــد انجــام مــی شــد. آنــان آییــن هایــی را بــه جــا مــی آوردنــد 
کــه بــه قــدرت نجــات دهنــده منجــی اشــاره میکــرد بنابرایــن کار ایشــان بــا اهــداف 
روز ســبت مطابقــت داشــت. اّمــا اکنــون خــود مســیح آمــده بــود و شــاگردان بــه 
خاطــر همــکاری بــا او بــه خدمــت خداونــد مشــغول بودنــد وآنچــه کــه بــرای تحقــق کار 

ایشــان ضــروری بــود، انجــام آن در روز ســبت هیــچ اشــکالی نداشــت.
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کــه خدمــت  بیامــوزد  دشــمنانش  بــه  و  شــاگردانش  بــه  داشــت  قصــد  مســیح 
بــه خداونــد برهمــه چیــز مقــدم مــی باشــد. هــدف از کار خداونــد در ایــن جهــان، 
نجــات انســان مــی باشــد. بنابرایــن آنچــه کــه الزم اســت بــرای تحقــق ایــن کار انجــام 
شــود، حتــی اگــر در روز ســبت انجــام شــود، بــا مقــررات ایــن روز مطابقــت خواهــد 
داشــت. مســیح در خاتمــه بحــث، خــود را صاحــب روز ســبت اعــالم مــی کنــد و 
بــه عنــوان حاکــم الهــی، شــاگردانی را کــه بــه نقــض مقــررات روز ســبت متهــم شــده 

بودنــد، از هرگونــه خطــا وگنــاه تبرئــه مــی کنــد. 
عیســی صرفــاً بــه توبیــخ وســرزنش دشــمناِن خویــش بســنده نکــرد. او بیــان نمــود 
کــه آنــان در کــوری خویــش هــدف ســبت را ندیــده انــد. اوگفــت، » اگــر مفهــوم ایــن 
کالم را درک مــی کردیــد کــه مــی گویــد طالــب رحمتــم، نــه قربانــی دیگــر بــی گناهــان 
را محکــوم نمــی کردیــد « )متــی 12 آیــه ٧(. مراســم و تشــریفات ســختگیرانه ایشــان 
نمــی توانســت کمبــود محبــت و پارســایی واقعــی را کــه معــرف پرســتندگان حقیقــی 

خداونــد مــی باشــد، تأمیــن کنــد.
مســیح بــار دیگــر ایــن حقیقــت را کــه قربانــی هــا بــه تنهایــی از هیچگونــه ارزشــی 
برخــوردار نمــی باشــند، بــه ایشــان خاطرنشــان کــرد. تقدیــم قربانــی هــا بــه خداونــد، 
تنها بخشی از عبادت بود و هدف نهایی محسوب نمی شد، زیرا هدف قربانیها 
هدایــت انســان بــه ســوی منجــی و هماهنــگ کــردن ارتبــاط انســان بــا خداونــد بــود. 
خداونــد عبادتــی را کــه از روی محبــت باشــد، ارج مــی نهــد، اّمــا فقــدان محبــت در 
عبــادت، بــی احترامــی بــه خداونــد تلقــی مــی شــود. در مــورد ســبت نیــز همیــن طــور 

بــود. هــدف ســبت ایــن بــود کــه انســان را بــه مصاحبــت بــا خداونــد دعــوت کنــد.
اّمــا زمانــی کــه کاهنــان و علمــای دیــن بــا آییــن هــای ســنگین و طاقــت فرســا 
اذهــان مــردم را از هــدف واقعــی منحــرف کردنــد، روز مقــدس ســبت اهمیــت خــود 

را از دســت داد و بــه آییــن تشــریفاتی تبدیــل شــد.
در ســبتی دیگر، هنگامی که عیســی به کنیســه وارد شــد، مردی را دید که یک 
دســتش خشــک شــده بــود. فریســیان او را زیــر نظــر داشــتند تــا اگــر در روز ســبت 
آن مــرد را شــفا بخشــد، بهانــه ای بــرای اتهــام زدن بــه او بیابنــد. منجــی بــه خوبــی 
مــی دانســت کــه اگــر مــرد علیــل را شــفا بخشــد از نظــر فریســیان و علمــای دیــن، 
گناهــکار محســوب خواهــد شــد، بــا ایــن حــال، بــرای خــراب کــردن دیــوار مقــررات 
کهنــه و ســنتی کــه ّســد راه ســبت بــود، تردیــدی بــه خــود راه نــداد. عیســی بــه مــردی 
کــه دســتش خشــک شــده بــود گفــت: » در برابــر همــه بایســت «،آنــگاه از ایشــان 
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پرســید: » آیــا در روز ســبت نیکــی کــردن جایــز اســت یــا بــدی کــردن؟ جــان کســی را 
نجــات دادن یــا کشــتن؟ «. در میــان یهودیــان یــک ضــرب المثــل وجــود داشــت کــه، 
اگــر کســی فرصــت نیکــی کــردن داشــته باشــد ولــی نکنــد، مرتکــب گنــاه مــی شــود و 

غفلــت کــردن در نجــات زندگــی یــک فــرد، معــادل بــا قتــل نفــس بــود.
بــا  دیــن  علمــای  و  معلمیــن  یعنــی  خودشــان  فکــر  طــرز  بــا  عیســی  بنابرایــن 
ایشــان برخــورد کــرد » اّمــا آنــان خامــوش ماندنــد. عیســی، خشــمگین بــه کســانی 
کــه پیرامونــش بودنــد نگریســت و بســیار غمگیــن از ســنگدلی ایشــان، بــه آن مــرد 
گفــت: دســتت رادراز کــن. او دســت خــود را درازکــرد و دســتش ســالم شــد « 

)مرقــس 3 آیــات ۴ و 5(.
جایــز  ســبت  روز  در  دادن  شــفا  آیــا   « پرســیدند،  عیســی  از  کــه  هنگامــی 
اســت؟ « پاســخ داد، » اگــر یکــی از شــما گوســفندی داشــته باشــد وآن گوســفند 
در روز ســبت در چاهــی بیفتــد، آیــا آن را نمــی گیــرد و از چــاه بیــرون نمــی آورد؟ 
حــال، انســان چقــدر بــا ارزش تــر از گوســفند اســت! پــس نیکویــی کــردن در روز 

ســبت جایــز اســت « )متــی 12 آیــات 10تــا 12(.
جاسوســانی کــه پاســخ عیســی را شــنیدند، جــرأت نکردنــد در میــان حاضــران 
بــه او پاســخ دهنــد، زیــرا مــی ترســیدند دچــار مشــکل شــوند. آنــان مــی دانســتند 
درد  دادن  تســکین  بــرای  افــراد،  ایــن  اســت.  آورده  زبــان  بــر  را  حقیقــت  او  کــه 
یــک حیــوان تــالش مــی کردنــد، زیــرا بــی توجهــی بــه ایــن امــر، باعــث ضــرر و زیــان 
صاحــب حیــوان مــی شــد، درحالــی کــه بــرای زیــر پــا نگذاشــتن ســنت هــای خویــش 
حاضــر بودنــد یــک انســان مریــض را در اوج درد و رنــج بــه حــال خــود رهــا کننــد. 
بدیــن ترتیــب، انســانی کــه بــه شــباهت خداونــد آفریــده شــده بــود، کمتــر از یــک 
حیــوان مــورد توجــه قــرار مــی گرفــت. ایــن موضــوع نحــوه عمــل تمامــی مذاهــب 
بــرای برتــر نشــان  دروغیــن را روشــن مــی کنــد. چنیــن مذاهبــی از تمایــل انســان 
دادن خــود از خداونــد سرچشــمه مــی گیرنــد، اّمــا بــرای انســان کمتــر از حیــوان 
ارزش قایــل مــی شــوند. هــر مذهبــی کــه بــر علیــه حاکمیــت خداونــد مبــارزه مــی 
کنــد، انســان را از جــالل و شــکوهی کــه در ابتــدای آفرینــش بــه او تعلــق داشــت، 
محــروم مــی کنــد. هــر مذهــب دروغیــن بــه پیــروان خــود تعلیــم مــی دهــد تــا نســبت 
بــه نیازهــا، رنجهــا و حقــوق انســان بــی توجــه باشــند. کتــاب مقــدس بــرای بشــریت 
کــه بــا خــون مســیح خریــداری شــده اســت ارزش فراوانــی قایــل مــی شــود و بــه 
پیــروان خــود تعلیــم مــی دهــد تــا در مقابــل نیازهــا و رنجهــای انســانی بــا محبــت 
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رفتــار کننــد. خداونــد مــی فرمایــد: » مــردم را از زر خالــص و انســان را از طــالی 
اُوفیــر کمیــاب تــر خواهــم گردانیــد« )اشــعیا 13 آیــه 12(.

کــردن  نیکــی  آیــا در روز ســبت  کــه  پرســید  از فریســیان  کــه عیســی  هنگامــی 
جایــز اســت یــا بــدی کــردن؟ و جــان کســی را نجــات دادن یــا کشــتن؟ در حقیقــت، 

مقاصــد پلیــد ایشــان را آشــکار کــرد.
در همــان هنــگام کــه عیســی زندگــی افــراد را نجــات مــی داد و موجــب شــادی 
و ســعادت ایشــان مــی شــد، فریســیان بــا دلهایــی سرشــار از کینــه و نفــرت در صــدد 
قتــل او بودنــد. آیــا کشــتن یــک فــرد در روز ســبت، آنطــوری کــه فریســیان در صــدد 
یــا شــفای یــک انســان رنجدیــده، آنطــوری کــه مســیح  بــود  انجــام آن بودنــد، بهتــر 

انجــام داده بــود؟
عیســی بــا شــفا دادن مــردی کــه دســتش خشــک شــده بــود، عــادات و ســنت 
هــای یهودیــان را مــورد نکوهــش قــرا داده و فرمــان چهــارم، یعنــی روز ســبت را، 
آنگونــه کــه خداونــد امــر فرمــوده بــود، رعایــت کــرد. او » نیکویــی کــردن در روز ســبت 
را جایــز دانســت « و بــا از میــان برداشــتن محدودیــت هــای بــی معنــی یهودیــان، 
روز ســبت را ارج نهــاد، درحالــی کــه، آنانــی کــه از او خشــنود بودنــد، روز مقــدس 

خداونــد را مــورد بــی احترامــی قــرار مــی دادنــد.
آنانــی کــه تصــور مــی کننــد، مســیح قوانیــن شــریعت را منســوخ کــرده اســت، 
نیــز  بــه شــاگردانش  نقــض کــرده و  چنیــن تعلیــم مــی دهنــد کــه او روز ســبت را 
حــق داده اســت تــا همــان کار را انجــام دهنــد. بدیــن ترتیــب آنــان نیــز بــه همــان 
وضعیتــی دچــار مــی شــوند کــه یهودیــان خــرده گیــر بــه آن دچــار شــده بودنــد. آنــان 
در ایــن مــورد، شــهادت خــود مســیح را کــه اعــالم کــرد » مــن احــکام پــدر خــود را 
نــگاه داشــته ام و در محبــت او مــی مانــم « انــکار مــی کننــد )یوحنــا 15 آیــه 10(. 
نــه شــاگردانش هرگــز قوانیــن روز ســبت را نقــض نکردنــد. مســیح،  نــه منجــی و 
نمونــه زنــده قوانیــن الهــی بــود و زیــر پــا گذاشــتن مفاهیــم مقــدس شــریعت هرگــز 
در زندگــی او دیــده نشــد. بــه همیــن دلیــل مــی توانســت بــه قومــی کــه در صــدد 
فرصتــی بــود تــا او را محکــوم کنــد، شــجاعانه بگویــد کــه » کیســت از شــما کــه مــرا 

بــه گنــاه ملــزم ســازد؟ « )یوحنــا ٨ آیــه ۴6(.
منجی نیامده بود تا آنچه را که انبیاء و اولیاء از آن سخن گفته بودند منسوخ 
کنــد. زیــرا ســخنانی کــه ایــن مــردان بــه مــردم اعــالم کــرده بودنــد، ســخناِن خــود مســیح 
اّمــا  بــود.  ابــالغ شــده  انســان  بــه  او  از طریــق  تمامــی حقایــق کالم خداونــد  بــود. 
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ایــن گنجینــه هــای ارزشــمند بــرای مقاصــد غلطــی بــه کارگرفتــه شــده بودنــد و نــور 
ارزشــمند حقیقــت در خدمــت گمراهــی قــرار گرفتــه بــود. خداونــد مــی خواســت 
کــه ایــن حقایــق در جایــگاه واقعــی خــود قــرارداده شــود و بــرای مقاصــد درســت 
بــه کار گرفتــه شــود. فقــط دســتی الهــی مــی توانســت ایــن کار رابــه انجــام رســاند. 
حقیقــت بــه خاطــر اتصــال بــا گمراهــی در خدمــت اهــداف دشــمنان خــدا و انســان 
تــا حقیقــت را درجایــی قــرار دهــد کــه باعــث  قــرار گرفتــه بــود. مســیح آمــده بــود 

جــالل خداونــد و نجــات انســان گــردد.
ســبت.  بــرای  انســان  نــه  مقررشــده،  انســان  بــرای  ســبت   « فرمــود،  عیســی 
احــکام خداونــد بــرای خیریــت و بهــره منــدی انســان مقــرر شــده اســت. اینهــا همــه 
بــه خاطــر شماســت «. » خــواه پولُــس، خــواه آپولُــس، خــواه کیفــا، خــواه دنیــا، 
خــواه زندگــی، خــواه مــرگ، خــواه حــال و خــواه زمــان آینــده، همــه و همــه از آِن 
شماســت و شــما از آِن مســیح هســتید و مســیح از آِن خداســت « )دوم قرنتیان ۴ 
آیه 15؛ اول قرنتیان 3 آیات 22 و 23(. خداوند، فرامین ده گانه را که روز سبت 
یــک بخــش آن را تشــکیل مــی دهــد، بــه عنــوان برکتــی بــه قــوم خویــش اعطــا کــرد. 
موســی مــی گویــد، » خداونــد مــا را مأمــور داشــت کــه تمــام ایــن فرایــض را بــه 
جا آورده، از خدای خود بترســیم، تا برای ما همیشــه نیکو باشــد و ما را زنده نگاه 
دارد، چنانکــه تــا امــروز شــده اســت « )تثنیــه 6 آیــه 2۴(. و پیــام خداونــد از طریــق 
ســراینده مزامیــر بــه قــوم اســراییل داده شــد کــه، » خداونــد را بــا شــادی عبــادت 
نماییــد و بــه حضــور او بــا ترنّــم بیاییــد. بدانیــد کــه او خداســت، او مــا را آفریــد. مــا 
قــوم او هســتیم وگوســفندان مرتــع او. بــه دروازه هــای او بــا حمــد بیاییــد و بــه صحــن 
هــای او بــا تســبیح، او را حمــد گوییــد و نــام او را متبــارک خوانیــد « )مزامیــر 100 
آیــات 2 تــا ۴(. و خداونــد بــه همــه کســانی کــه ســبت را نــگاه داشــته و آن را بــی 
حرمــت نســازند، مــی فرمایــد » ایشــان را بــه کــوه قــدس خــود خواهــم آورد و ایشــان 

را در خانــه عبــادت خــود شــادمان خواهــم ســاخت « )اشــعیا 56آیــات 6 و ٧(.
ســخنان  ایــن   .» اســت  ســبت  روز  حتّــی صاحــب  انســان  پســر  بنابرایــن،   «
سرشــار از تعلیــم و تســلی اســت. و چــون روز ســبت بــرای انســان مقــرر شــده، روز 
خداونــد خوانــده مــی شــود و بــه مســیح تعلــق دارد. زیــرا »همــه چیــز بــه واســطه ی 
او پدیــد آمــد، و از هرآنچــه پدیــد آمــد، هیــچ چیــز بــدون او پدیــدار نگشــت « )یوحنــا 
1 آیــه 3(. از آنجــا کــه او همــه چیــز را آفریــد، ســبت را نیــز آفریــد وآن را بــه یــاد بــود 
عمــل خلقــت مقررکــرد. ســبت بــه او، هــم بعنــوان خالــق آفرینــش و هــم تقدیــس 
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کننــده آن اشــاره مــی کنــد و تصریــح مــی کنــد کــه او، کســی کــه همــه چیزهــا را در 
آســمان و زمیــن آفریــد، ســر کلیساســت و بــه واســطه قــدرت اوســت کــه بــا خداونــد 

مصالحــه داده مــی شــویم.
عطــا  ایشــان  بــه  را  خــود  هــای  ســبت   « فرمــود،  چنیــن  اســراییل  دربــاره  زیــرا 
فرمــودم تــا عالمتــی در میــان مــن و ایشــان بشــوند و بداننــد کــه مــن خداونــد هســتم 
کــه ایشــان را تقدیــس مینمایــم « )حزقیــال 20آیــه 12(. بنابرایــن، ســبت آیتــی از 
قــدرت مســیح اســت کــه مــا را پــاک و مقــدس مــی ســازد. و بــه همــه کســانی کــه 
مســیح ایشــان را پــاک و مقــدس مــی ســازد، داده مــی شــود. ســبت بــه عنــوان آیتــی 
بــه عضویــت  او  از طریــق  کــه  بــه همــه کســانی  تقدیــس کننــده مســیح  قــدرت  از 

خانــواده الهــی در مــی آینــد، داده مــی شــود.
نــگاه داری و خوشــی  پــای خــود را از ســبت  اگــر  و خداونــد مــی فرمایــد، » 
خــود را در روز مّقــدس مــن بجــا نیــاوری و ســبت را خوشــی و مقــدس خداونــد 
و محتــرم بخوانــی وآن را محتــرم داشــته، بــه راههــای خــود رفتــار ننمایــی وخوشــی 
خــودرا نجویــی وســخنان خــود را نگویــی، آنــگاه در خداونــد متلــذذ خواهــی شــد « 
)اشــعیا 5٨ آیــات 13و1۴(. روز ســبت بــرای تمامــی کســانی کــه آنــر را بــه عنــوان 
نشــانه قــدرت خالقــه و نجــات دهنــده مســیح مــی پذیرنــد، مایــه خوشــی خواهــد 
بــود. آنــان حضــور مســیح را در قلبهایشــان احســاس کــرده و از عبــادت کــردن در 
بــه کارهــای آفرینــش، قــدرت  بــا اشــاره  ایــن روز لــذت خواهنــد بــرد. روز ســبت، 
بــه ایشــان آشــکار مــی کنــد و در همــان  بــرای نجــات جهــان را  عظیــم خداونــد را 
حــال کــه ســالمتی وآرامــش گمشــده در بــاغ عــدن را بــه یــاد مــا مــی آورد، هــم چنیــن 
از آرامــش و ســالمتی کــه بــه واســطه منجــی بازگردانــده شــده اســت، ســخن مــی 
گویــد. و در ایــن روز، تمامــی موجــودات آفرینــش، دعــوت مســیح را تکــرار مــی کننــد 
کــه، » بیاییــد نــزد مــن ای تمــام زحمتکشــان وگرانبــاران و مــن شــما را آرامــی خواهــم 

بخشــید « )متــی 11آیــه 2٨(.
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30
» انتخاب دوازده 

شاگرد «
 ]این فصل بر اساس انجیل مرقس 3: 1۹-13؛ انجیل لوقا 6:

16-12 تدوین گردیده است[

عیســی بــه کوهــی برآمــد و آنانــی را کــه خواســت، بــه حضــور خویــش فــرا خوانــد 
و آنهــا نــزدش آمدنــد. او دوازده تــن را تعییــن کــرد و آنــان را رســول خوانــد، تــا همــراه 

وی باشــند وآنهــا را بــرای موعظــه بفرســتد. 
در دامنه کوهســتان، در زیر ســایه درختان و در ناحیه ای که در نزدیکی دریاچه 
جلیــل قرارداشــت، عیســی دوازده شــاگرد را بــه عنــوان رســوالِن خویــش فراخوانــد تــا 
کالم خدا را موعظه کنند. مزارع و جنگلها از مکانهای مورد عالقه عیسی به شمار 
مــی رفتنــد و بســیاری از تعالیــم او بــه جــای معبــد یــا کنیســه در فضــای آزاد داده مــی 
شــد. هیــچ کنیســه ای نمــی توانســت انبــوه جمعیتــی را کــه در پــی او روان بودنــد، در 
خود جای دهد. با این حال فقط به این دلیل نبود که او دشتها و بیشه زارها را به 
عنــوان مــکان تعلیــم بــر مــی گزیــد، بلکــه عیســی مناظــر طبیعــت را دوســت داشــت. 

بــرای او هــر مــکان آرام، معبــدی مقــدس بــه شــمار مــی رفــت.
نخســتین ســاکنان زمیــن، معبدشــان را در زیــر درختــان بــاغ عــدن برگزیــده بودنــد 
و مســیح درآنجــا بــا پــدر آدمیــان مصاحبــت کــرده بــود. والدیــن اولیــه مــا، پــس از رانــده 
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شــدن از بــاغ عــدن، هنــوز هــم در دشــتها و بیشــه زارهــا عبــادت مــی کردنــد و در 
همــان جــا بــود کــه مســیح بــا انجیــل فیــض خویــش بــا ایشــان مالقــات کــرده بــود. ایــن، 
مســیح بــود کــه بــا ابراهیــم در بلوطســتان معــری، بــا اســحاق هنگامــی کــه در غــروب 
آفتــاب بــرای راز و نیــاز بــه کوهســتان رفتــه بــود، بــا یعقــوب در ماهــور بیــت ئیــل، بــا 
موسی در میان کوههای مویان و با داود جوان هنگامی که گله هایش را شبانی 
میکــرد، گفتگــو کــرده بــود. بــه فرمــان مســیح بــود کــه قــوم عبرانــی بــه مــدت پانــزده 
قــرن، هرســال یــک هفتــه خانــه هایشــان را تــرک کــرده و در میــان خیمــه هایــی کــه 
از » درختــاِن نیکــو، شــاخه هــای خرمــا و شــاخه هــای درختــان پــر بــرگ و بیدهــای 

نهــر « ســاخته شــده بــود، ســاکن مــی شــدند، )الویــان 23 آیــه ۴0(.
جســته  دوری  شــهر  غوغــای  و  شــلوغی  از  شــاگردانش  تعلیــم  بــرای  عیســی 
وآنــان را بــه دشــتها و ماهورهــای آرام مــی بــرد، زیــرا ایــن مکانهــا بــا درســهای ایثــار 
و فــداکاری کــه او در نظــر داشــت بــه ایشــان تعلیــم دهــد، هماهنگــی داشــت. او 
درخــالل خدمتــش همــواره عالقمنــد بــود کــه مــردم را زیــر آســمان نیلگــون، تپــه هــای 

سرســبز و یــا در ســاحل دریاچــه دراطــراف خــود جمــع کنــد.
و در چنیــن مکانهایــی کــه بــه وســیله اعمــال آفرینــش خــود او احاطــه شــده بــود، 
مــی توانســت اذهــان مخاطبانــش را از امــور تصنعــی بــه چیزهــای طبیعــی معطــوف 
کنــد. اصــول ملکــوت او در رشــد و توســعه طبیعــت نشــان داده مــی شــد. هنگامــی 
که مردم چشمانشــان را به ســوی تپه های سرســبز بلند کرده و اعمال خارق العاده 
و دســتهای او را مشــاهده مــی کردنــد، مــی توانســتند درســهای ارزشــمند مربــوط بــه 
حقایــق الهــی را یــاد بگیرنــد. تعالیــم مســیح مــی بایســتی درچیزهــای طبیعــت بــرای 
ایشان تکرارشود. برای همه کسانی که حضور عیسی را در قلب خویش احساس 
کرده و برای دعا و راز و نیاز به دشت و صحرا می روند، وضع به همین منوال می 
باشــد. آنــان خــود را دراحاطــه تأثیــر پــاک و مقــدس آن احســاس خواهنــد کــرد. مناظــر 
طبیعــت مثلهــای خداونــد را مطــرح کــرده وتعالیــم او را تکــرار مــی کننــد و بــه واســطه 

مصاحبــت بــا خداونــد در طبیعــت، ذهــن تعالــی یافتــه و دل تســلی مــی یابــد.
اکنون نخستین گام برای سازماندهی کلیسا باید برداشته می شد، کلیسایی 
کــه بعــد از جــدا شــدن مســیح و رفتــن او بــه آســمان، بایــد نماینــده او بــر روی زمیــن 
باشــد. معبــد باشــکوهی در اختیــار شــاگردان نبــود، اّمــا منجــی شــاگردانش را بــه 
ایشــان،  اذهــان  در  و  کــرد  مــی  مــی داشــت هدایــت  کــه دوســت  مــکان خلوتــی 

تجــارب مقــدس آن روز بــرای همیشــه بــا زیبایــی کــوه و دریــا پیونــد مــی خــورد.
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عیســی شــاگردانش را فراخوانــده بــود تــا بــه عنــوان شــاهدان او، آنچــه را کــه 
دیــده وشــنیده بودنــد بــه جهــان اعــالم کننــد. مأموریــت ایشــان، مهمتریــن مأموریتــی 
بــود کــه تــا آن زمــان انســان بــرای انجــام آن فراخوانــده شــده بــود. چنیــن مأموریتــی از 
نظــر اهمیــت بعــداز مأموریــت خــود عیســی قرارداشــت. آنــان بــرای نجــات جهــان 
بایــد بــا خداونــد همــکاری مــی کردنــد. همانطــوری کــه در عهــد عتیــق دوازده تــن 
از مشــایخ، نماینــدگان اســراییل محســوب مــی شــدند، بــه همــان ترتیــب، دوازده 

شــاگرد عیســی بایــد بــرای بشــارت انجیــل، نماینــدگان کلیســا محســوب گردنــد.
منجــی، شــخصیت شــاگردانی را کــه برگزیــده بــود بــه خوبــی مــی شــناخت و از 

تمامــی ضعفهــا و خطاهــای ایشــان اطــالع داشــت.
 او از مســیر پر مخاطره ای که ایشــان باید از آن عبور می کردند و از ســنگینی 
بــود. او در تمامــی  بــود، کامــالً آگاه  قــرار گرفتــه  ایشــان  بــر دوش  کــه  مســئولیتی 
طــول شــب و درحالــی کــه شــاگردان بــه خــواب رفتــه بودنــد، بــرای ایشــان دعــا کــرد. 
بــا طلــوع خورشــید از ایشــان خواســت تــا در اطــراف وی جمــع شــوند، زیــرا در نظــر 

داشــت تــا موضــوع بســیار بــا اهمیتــی را بــا ایشــان در میــان بگــذارد.
یعقــوب،  یوحنــا،  بودنــد.  کــرده  همــکاری  عیســی  بــا  مدتهــا  شــاگردان  ایــن 
آندریــاس، پطــرس، فیلیپُــس، نتنائیــل و متــی بیــش از ســایرین بــه عیســی نزدیــک 
بــوده و بیشــتر معجــزات او را دیــده بودنــد. در میــان ایشــان پطــرس، یعقــوب و 
او همــراه  بــا  مــداوم  طــور  بــه  آنــان  داشــتند.  نزدیکتــری  ارتبــاط  بــا عیســی  یوحنــا 
بــوده و معجــزات او را دیــده و ســخنانش را شــنیده بودنــد. اّمــا در میــان شــاگردان 
عیســی، یوحنــا بیشــتراز ســایرین بــه او نزدیــک بــود و شــاگرد محبــوب او محســوب 
ذهــن،  تریــن  پذیرنــده  اّمــا  داشــت،  دوســت  را  ایشــان  همــه  منجــی  شــد.  مــی 
متعلــق بــه یوحنــا بــود. او از ســایرین جــوان تــر بــود وبــا اعتمــادی کودکانــه قلــب 
خویــش را بــرای پذیــرش تعالیــم منجــی مــی گشــود. در نتیجــه، بیشــتر از ســایرین بــا 
مســیح مصاحبــت مــی کــرد و عمیــق تریــن تعالیــم روحانــی از ســوی او در اختیــار 

قــوم خداونــد گذاشــته شــد.
شــاگردان بــه چنــد گــروه تقســیم شــده و نــام فیلیپُــس در رأس یکــی از گروههــا 
قــرار داشــت. او اولّیــن شــاگردی بــود کــه عیســی خطــاب بــه او گفتــه بــود، » مــرا 
بیــت حســدا و همشــهری آندریــاس و پطــرس  متعابعــت کــن «. فیلیپُــس اهــل 
بــود. او بــه تعلیــم یحیــای تعمیــد دهنــده گــوش فــرا داده و نــدای او را کــه عیســی 
بــود. فیلیپُــس صادقانــه در جســتجوی  بــود، شــنیده  اعــالم کــرده  بُــره خداونــد  را 
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حقیقــت بــود اّمــا در پذیــرش آن بــه کنــدی عمــل مــی کــرد. هــر چنــد کــه خــود او بــه 
مســیح پیوســته بــود، بــا ایــن حــال خبــر او بــه نتنائیــل در ارتبــاط بــا مســیح نشــان مــی 
دهــد کــه وی در مــورد الوهیــت مســیح کامــالً متقاعــد نشــده بــود و بــه رغــم اینکــه 
مســیح بــه واســطه ندایــی کــه ازآســمان شــنیده بــود، فرزنــد خــدا نامیــده شــده بــود، 
بــرای فیلیپُــس، او، » عیســی ناصــری « پســر یوســف قلمــداد مــی شــد )یوحنــا 1 
آیــه ۴5(. هــم چنیــن هنگامــی کــه پنــج هــزار نفــر بــه وســیله عیســی خــوراک داده 
شــدند، کــم ایمانــی فیلیپُــس بــار دیگــر آشــکار شــد. بــه جهــت آزمایــش ایمــان او بــود 
کــه عیســی ســوال کــرد، » از کجــا نــان بخریــم تــا اینهــا بخورنــد؟ «. پاســخ فیلیپُــس 
کــم ایمانــی او را آشــکارکرد. » دویســت دینــار نــان نیــز کفافشــان نمــی کنــد، حتــی 
اگر هریک فقط اندکی بخورند « )یوحنا آیات 6 آیات 5 و ٧(. عیسی از شنیدن 
پاســخ فیلیپُــس اندوهگیــن شــد. اگــر چــه فیلیپُــس کارهــای او را دیــده و قــدرت او 
را احســاس کــرده بــود، اّمــا ایمــان نداشــت و هنگامــی کــه یونانیــان دربــاره عیســی 
از فیلیپُــس ســوال کردنــد، او ایــن فرصــت را بــرای معرفــی ایشــان بــه منجــی مغتنــم 
نشــمرد، بلکــه رفتــه و بــه آندریــاس گفــت. هــم چنیــن در آخریــن ســاعات قبــل از 
مصلوب شــدن مســیح، ســخنان فیلیپُس باعث تضعیف روحیه و ایمان شــاگردان 
شــد. هنگامــی کــه تومــا بــه عیســی گفــت، » ای اســتاد، مــا حتــی نمــی دانیــم بــه کجــا 
میــروی، پــس چگونــه میتوانیــم راه را بدانیــم؟ «. منجــی بــه او گفــت، » مــن راه و 
راســتی وحیــات هســتم... اگــر مــرا مــی شــناختید، پــدر مرانیــز مــی شــناختید «. و 
پاســخ فیلیپــس بــه عیســی نشــان دهنــده کــم ایمانــی او بــود، » ســرور مــا، پــدر را بــه 
مــا بنمــا، کــه همیــن مــا را کافــی اســت « )یوحنــا 1۴ آیــات 5 تــا ٨(. بــرای فیلیپــس 
کــه مــدت ســه ســال بــا عیســی بــه ســر بــرده بــود، چنیــن ســخنانی نشــان دهنــده کــم 

ایمانــی و بــی اعتقــادی بــود.
مغایــرت  کامــالً  فیلیپُــس  ایمانــی  کــم  بــا  نتنائیــل  کودکانــه  و  خالــص  ایمــان 
او برحقایــق  ایمــان  بــود.  فــردی حقیقــت جــو و کامــالً وفــادار  نتنائیــل  داشــت. 
بــود و معلــم  ایــن حــال فیلیپــس شــاگرد مکتــب مســیح  بــا  بــود.  نادیدنــی متکــی 
بــا کــم ایمانــی وکنــد ذهنــی او کامــالً صبورانــه رفتــار مــی کــرد. در روز  آســمانی 
بــه  فیلیپــس  شــدند،  پــر  القــدس  روح  از  شــاگردان  کــه  هنگامــی  پنطیکاســت، 
معلمــی تبدیــل شــد کــه احــکام و فرائــض الهــی را بــه مــردم تعلیــم مــی داد. اکنــون 
او از آنچــه کــه تعلیــم مــی داد، آگاه بــود و چنــان بــا قــدرت ســخن مــی گفــت کــه 

داد. قرارمــی  تأثیــر  تحــت  را  دلهــای مخاطبیــن 
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هنگامــی کــه عیســی شــاگردان را بــرای تدهیــن ایشــان آمــاده مــی کــرد، یــک نفــر 
بــود، حضــور خویــش را در میــان شــاگردان تحمیــل  از ایشــان کــه خوانــده نشــده 
کــرد. او همــان یهــودای اســخریوطی بــود کــه بــه پیــروی از مســیح تظاهــر میکــرد. او 
جلوآمــده و در میــان شــاگردان جــای گرفــت. ســپس بــا عالقــه بســیار و صمیمیتــی 
ظاهــری بــه عیســی گفــت، » ای اســتاد، هــر جــا بــروی، تــو را پیــروی خواهــم کــرد «. 
عیسی نه در خواست او را رد کرد و نه از او استقبال نمود، بلکه با حزن و اندوه 
پاســخ داد: » روباهــان را النــه هاســت و مرغــان هــوا را آشــیانه هــا، اّمــا پســر انســان 
را جــای ســر نهــادن نیســت « )متــی ٨ آیــات 1۹ و 20(. یهــودا مــی دانســت کــه 
عیســی همــان مســیح اســت و بــا ملحــق شــدن بــه جمــع شــاگردان انتظــار داشــت تــا 
در پادشــاهی جدیــد، مقــام و منزلــت واالیــی را کســب کنــد. عیســی بــا بیــان فقــر و 

تهدیدســتی خویــش قصــد داشــت چنیــن توقعــی را از میــان بــردارد.
بــه جمــع ایشــان ملحــق  شــاگردان عیســی بســیار دوســت داشــتند کــه یهــودا 
شــود. او از ظاهــری آمرانــه برخــوردار و فــردی زیــرک بــود کــه از قــدرت تشــخیص و 
اجرایــی باالیــی برخــوردار بــود. آنــان یهــودا را بــه عیســی معرفــی کردنــد تــا او را در 
کارهایــش یــاری کنــد و هنگامــی کــه عیســی در پذیــرش یهــودا بــا ســردی برخــورد 

کــرد، ایشــان بســیار شــگفت زده شــدند.
تــا همــکاری رهبــران  بــود  نکــرده  اینکــه وی ســعی  دلیــل  بــه  شــاگردان عیســی 
اســرائیل را کســب کند بســیار نومید شــده بودند. آنان احســاس کردند که عیســی 
مرتکــب  اهدافــش  پیشــبرد  بــرای  اســراییل  رهبــران  حمایــت  جلــب  از  امتنــاع  بــا 
اشــتباه شــده اســت. اگــر عیســی از پذیــرش یهــودا خــودداری مــی کــرد، شــاگردان 
بــه طــور قطــع، حکمــت و درایــت استادشــان را مــورد تردیــد قــرار مــی دادنــد، اّمــا 
سرگذشــت یهــودا و خیانــت او نســبت بــه عیســی، بــه ایشــان نشــان مــی داد کــه در 
نظــر گرفتــن شایســتگی هــای ظاهــری و دنیــوی بــرای کار خداونــد چــه خطراتــی را 
در پــی خواهــد داشــت. همــکاری افــرادی ماننــد یهــودا کــه شــاگردان بــرای کســب 
آن اشــتیاق داشــتند، بعدهــا کار خدمــت را از دســت ایشــان گرفتــه و بــه دســتان 

خطرنــاک تریــن دشــمنان ایشــان مــی ســپرد.
زیبایــی  بــه  نســبت  شــد،  ملحــق  شــاگردان  بــه  یهــودا  کــه  زمانــی  حــال،  ایــن  بــا 
شــخصیت مســیح بــی تفــاوت نبــود. او تأثیــر قــدرت الهــی را کــه افــراد را بــه ســوی 
منجــی مــی کشــید، احســاس مــی کــرد. کســی کــه نــی شکســته را ُخــرد نکــرده و فتیلــه 
نیمــه ســوخته را خامــوش نمــی ســازد، هرگــز از پذیــرش فــردی کــه آرزوی دسترســی بــه 

294, 295

DA FA Body.indd   311 9/17/18   11:53 AM



312  | آرزوی اعصار

حقیقت را داشته باشد، خود داری نخواهد کرد. منجی از نیت قلبی یهودا کامالً 
آگاه بــود و مــی دانســت کــه او بــدون دریافــت فیــض خداونــد در چــه ورطــه هالکتــی 
فــرو خواهــد رفــت. منجــی بــرای اینکــه یهــودا را بــه ارتبــاط بــا خویــش نزدیــک کنــد، او را 
در جایــی قــرارداد تــا بتوانــد هــر روزه بــا محبــت ایثــار گرانــه اش آشــنا شــود. اگــر یهــودا 
قلــب خویــش را بــه روی منجــی مــی گشــود، فیــض الهــی، دیــو خودخواهــی را از دل 

بیــرون مــی کــرد و یهــودا مــی توانســت بــه عامــل پادشــاهی خداونــد تبدیــل شــود.
خداونــد، افــراد را همانطــوری کــه هســتند مــی پذیــرد و از ضعفهــای شــخصیتی 
ایشــان آگاه مــی باشــد. او ایشــان را بــرای کار خدمــت تعلیــم مــی دهــد بــه شــرطی 
کــه ایشــان منضبــط وخواســتار تعلیــم باشــند. آنــان بــه دلیــل کامــل بــودن انتخــاب 
نمــی شــوند، بلکــه علیرغــم کامــل نبــودن، مــی تواننــد بــه واســطه شــناخت حقیقــت 

و عمــل کــردن بــه آن و از طریــق فیــض مســیح بــه شــباهت خداونــد تبدیــل شــوند.
آن  از  کــه ســایر شــاگردان عیســی  بــود  برخــوردار  از همــان فرصتهایــی  یهــودا 
برخــوردار بودنــد. او نیــز همــان تعالیــم ارزشــمندی را شــنیده بــود کــه ســایر شــاگردان 
شــنیده بودنــد. اّمــا عمــل کــردن بــه حقیقــت کــه مــورد نظــر مســیح بــود، بــا امیــال و 
اهــداف یهــودا مغایــرت داشــت. او بــرای دریافــت معرفــت الهــی حاضــر نبــود از 

امیــال خویــش صرفنظــر کنــد.
منجــی بــا یهــودا، کســی کــه بعدهــا او را بــه دشــمن تســلیم کــرد، بــا مهربانــی 
بســیار رفتــار نمــود. او در تعــا لیــم خویــش بــر اصــول نیکــو کاری انگشــت گذاشــته 
و ریشــه هــای طمــع را مــورد نکوهــش قــرارداد. مســیح بارهــا در حضــور یهــودا از 
زشــتی طمــع ســخن گفتــه و بســیاری اوقــات یهــودا را متوجــه مــی شــد کــه مســیح بــه 
شــخصیت او و گنــاه وی اشــاره مــی کنــد. بــا ایــن حــال، یهــودا حاضــر نبــود بــه گنــاه 
خویــش اعتــراف کــرده و از ایــن عــادت زشــت و ناپســند دســت بــردارد. مســیح بــه 
عنــوان یــک الگــوی زنــده در مقابــل یهــودا حضــور داشــت و او مــی توانســت بــا تفکــر 
بــه تعالیــم الهــی و خدمــت کــردن بــه دیگــران، بــه شــباهت مســیح تعدیــل شــود. اّمــا 

یهــودا تعالیــم ارزشــمند مســیح را مــورد توجــه قــرار نــداد.
بــه خاطــر طمــع و ریــاکاری یهــودا، او را مــورد ســرزنش شــدید قــرار  عیســی 
نــداد وحتــی درآن هنــگام کــه بــه یهــودا نشــان مــی داد کــه از نیــات قلــب او کامــاًل 
آگاه مــی باشــد، بــا او بــا شــکیبایی الهــی رفتــار نمــود. منجــی عالــی تریــن انگیــزه هــا 
بــرای انجــام کار نیکــو را بــه او ارائــه نمــود تــا یهــودا در انــکار حقیقــت الهــی هیــچ 

عــذری نداشــته باشــد.
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یهــودا بــه جــای گام برداشــتن در نــور حقیقــت، مانــدِن در تاریکــی را انتخــاب 
کرده امیال پلید، حس انتقام جویی، افکارتاریک و مالل انگیز در دل او پرورانده 
شــد تــا جایــی کــه شــیطان کامــالً بــر او مســلط گردیــد و یهــودا بــه یکــی از دشــمنان 

مســیح تبدیــل شــد.
هنگامــی کــه یهــودا بــرای همــراه شــدن بــا عیســی بــه جمــع شــاگردان پیوســت، تــا 
حــدودی از خصلــت هــای ارزشــمند برخــوردار بــود و مــی توانســت بــا عــث برکــت 
کلیســا شــود. اگــر او یــوغ مســیح را بــا اشــتیاق برمــی گرفــت، مــی توانســت در میــان 
شــاگردان از همــه باالتــر باشــد، اّمــا هنگامــی کــه ضعفهــای وی نشــان داده شــد، از 
پذیــرش حقیقــت امتنــاع کــرد و بــا تکبــر و عصیــان بــه جــاه طلبــی هــای خــود خواهانــه 
کــه  انجــام کاری  بــرای  را  بــی کفایتــی خویــش  ترتیــب  بدیــن  ادامــه داد و  خویــش 

خداونــد بــه او ســپرده بــود، بــه اثبــات رســاند.
از خطاهــای  بــرای خدمــت فراخوانــده شــدند، همگــی  کــه شــاگردان  زمانــی 
بارزی برخوردار بودند. حتی یوحنا که در میان شــاگردان او همه بیشــتر به مســیح 
نزدیک بود، فردی فروتن و مطیع نبود. او و برادرانش » پسران رعد « نامیده می 
شــدند. آنــان هنگامــی کــه بــا عیســی همــراه بودنــد، هرگونــه بــی احترامــی نســبت بــه 
او خشــم و عصبانیــت ایشــان را برمــی انگیخــت. خــوی شــرارت، انتقــام جویــی و 
روحیــه انتقــاد در ایــن شــاگرد محبــوب دیــده مــی شــد. او بــه انــدازه ای مغــرور و جــاه 
طلــب بــود کــه مــی خواســت در ملکــوت آســمان باالتریــن مقــام را داشــته باشــد. 
بــا ایــن حــال، هــرروزه، در مقایســه بــا روحیــه خشــن خویــش، مهربانــی و شــکیبایی 
عیســی را مشــاهده کــرد و تعالیــم فروتنــی و صبــر ر ا از زبــان عیســی شــنید. او 
قلــب خویــش را بــرای تاثیــرات الهــی گشــود و نــه تنهــا شــنونده کالم، بلکــه بــه عمــل 
کننــده آن تبدیــل شــد. خودخواهــی او از بیــن رفــت و آموخــت کــه یــوغ مســیح را 

برداشــته و بــار او را حمــل کنــد.
عیســی، گاهــی اوقــات شــاگردانش را ســرزنش مــی کــرد و بــه ایشــان هشــدار 
مــی داد، بــا ایــن حــال یوحنــا و ســایرین او را رهــا نمــی کردنــد. آنــان علیرغــم ســرزنش 
های عیســی، او را برگزیدند و منجی نیز به خاطر ضعفها و خطاهای شــاگردان از 
ایشان دوری نمی کرد. آنان تا به آخر در سختی های او سهیم شده و از زندگی او 
سرمشــق گرفتنــد و بــا نگریســتن بــه مســیح، شــخصیت ایشــان بــه کلــی دگرگــون شــد.

حواریــون در عــادات و اخالقیــات بــا یکدیگــر کامــالً متفــاوت بودنــد. در میــان 
ایشــان، متــی بــا جگیــر، شــمعون غیرتمنــد و افراطــی کــه دشــمن انعطــاف ناپذیــر 
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بــه شــمار مــی رفــت، پطــرس ســخاوتمند و عجــول، یهــودای بــد طینــت،  رومیــان 
ترســو، فلیپــس دیربــاور و شــکاک و پســران جــاه  اّمــا محجــوب و  پاکــدل  تومــای 
بــا  افــراد  ایــن  داشــتند.  حضــور  برادرانــش  همــراه  بــه  زبــدی  گــوی  رک  و  طلــب 
تمامــی ضعفهــا و تمایــالت شــریرانه در یــک جــا جمــع شــده بودنــد تــا بــه واســطه 
مســیح بــه عضویــت خانــواده الهــی درآمــده و در ایمــان، تعلیــم و در روح بــا یکدیگــر 
یکــی شــوند. آنــان ممکــن بــود کــه دارای مشــکالت، گرفتاریهــا و اختالفــات فکــری 
باشــند، اّما هنگامی که مســیح در دلهای ایشــان ســاکن می شــد، اختالف عقیده 
بــه  و نفــاق نمــی توانســت در میــان ایشــان حاکــم شــود. محبــت مســیح نســبت 
ایشــان موجــب مــی شــد کــه یکدیگــر را محبــت کننــد و تعالیــم اســتاد موجــب رفــع 
اختالفــات مــی شــد و شــاگردان را بــا یکدیگــر متحــد مــی کــرد تــا در اظهــار نظــر و 
عقیده همفکر شــوند. مســیح مرکز و محور ایشــان بود و نزدیکی ایشــان به یکدیگر 

بــه میــزان نزدیکــی ایشــان بــه محــور بســتگی داشــت.
زمانی که عیسی تعلیم خویش را به پایان رساند، گروه کوچک شاگردان را دور 
خود جمع کرد و درحالی که در وســط ایشــان زانو زد، دســت بر ســر ایشــان گذاشــته 

و دعا کرد. بدین ترتیب شاگردان خداوند برای خدمت انجیل مقرر شدند.
مســیح فرشــتگاِن بــی گنــاه را بــه عنــوان نماینــدگان خویــش در میــان انســانها 
چــون  کــه  کنــد  مــی  محــول  افــرادی  بــه  را  وظیفــه  ایــن  بلکــه  کنــد،  نمــی  انتخــاب 
همنوعانشــان از احساســات و امیــال یکســان برخــوردار بــوده و در طلــب نجــات 
بــه انســانیت  تــا بتوانــد  ایشــان هســتند. مســیح طبیعــت بشــری را برخودگرفــت 
نزدیــک شــود. الوهیــت بــه بشــریت نیازمنــد بــود زیــرا الزم بــود کــه الوهیــت و انســان 
بــا کمــک یکدیگــر بــرای نجــات جهــان اقــدام کننــد. الوهیــت بــه انســانیت نیازمنــد 
بــود، چــرا کــه انســانیت مــی توانســت کانــال ارتباطــی میــان خــدا بــا انســان بشــود. 
در مــورد خادمــان و رســوالن مســیح نیــز همیــن طــور اســت. انســان نیازمنــد قدرتــی 
بیرونی و فراتر از خویش است تا بتواند او را به شباهت خداوند درآورده و به او 
بــرای انجــام کار خداونــد توانــای بخشــد. اّمــا چنیــن چیــزی اهمیــت عامــل انســانی 
را انــکار نمــی کنــد. انســانیت بــه قــدرت الهــی تکیــه مــی کنــد و مســیح بــه واســطه 
ایمــان در دل ســاکن مــی شــود و از طریــق همــکاری بــا خداونــد، قــدرت انســان بــرای 

انجــام اعمــال نیکــو، موثــر و نتیجــه بخــش خواهــد بــود.
او کــه ماهیگیــران جلیلــی را بــرای خدمــت فراخوانــد، هنــوز هــم افــراد را بــرای 
شــاگردانش  نخســتین  طریــق  از  کــه  را  قدرتــی  همــان  و  مــی خوانــد  فــرا  خدمــت 
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آشــکارکرد بــه وســیله مــا نیزآشــکار خواهــد کــرد. هــر انــدازه کــه ضعیــف و خطــاکار 
باشــیم، خداونــد از مــا مــی خواهــد بــا او همــکاری کنیــم. او مــا را بــرای فراگرفتــن 
تعالیــم الهــی دعــوت میکنــد تــا از طریــق اتحــاد و همدلــی بــا مســیح، کار خداونــد را 

بــه انجــام رســانیم.
» اّمــا ایــن گنجینــه را در ظروفــی خاکــی داریــم، تــا آشــکار باشــد کــه ایــن قــدرت 
خــارق العــاده از خداســت نــه از مــا « )دوم قرنتیــان ۴ آیــه ٧(. و بــه همیــن دلیــل 
بــود کــه مســئولیِت موعظــه بشــارت انجیــل بــه جــای فرشــتگان بــه انســان خطــاکار 
محــول شــد. بنابرایــن کامــالً آشــکارا نیرویــی کــه از طریــق ضعفهــای انســانی عمــل 
مــی کنــد، همــان قــدرت خداســت و ایــن حقیقــت مــا را تشــویق مــی کنــد تــا بــاور 
داشــته باشــیم، همــان نیرویــی کــه مــی توانــد افــراد ضعیــف را کمــک کنــد، مــا را نیــز 
یاری خواهد کرد. آنانی که خودشان » دارای ضعف هستند « باید بتوانند » با 
آنــان کــه ناآگاهانــه بــه راه خطــا میرونــد، بــه نرمــی رفتــار کننــد « )عبرانیــان 5 آیــه 2(. 
ایــن افــراد، چــون خطــر را دیــده انــد، بــا خطــرات و مشــکالت مســیر آشــنایی دارنــد 
و بــه همیــن دلیــل فراخوانــده شــده انــد تــا آنانــی را کــه در معــرض خطــر وگمراهــی 
قــرار دارنــد، یــاری کننــد. بســیارند، افــرادی کــه آشــفته و ُمــرّدد بــوده و زیــر بــار ســنگین 
خطاهــا قــرار دارنــد، افــرادی کــم ایمــان کــه نمــی تواننــد بــه خالــق نادیدنــی دسترســی 
یابنــد، اّمــا یــک دوســت مــی توانــد بــه جــای عیســی نــزد ایشــان رفتــه و ایمــان متزلــزل 

ایشــان را بــا اتصــال بــه عیســی محکــم ســازد.
وظیفه ما این است که با فرشتگان آسمان همکاری کرده و عیسی را به جهان 
معرفــی کنیــم. فرشــتگان بــا اشــتیاق وصــف ناپذیــری در انتظــار همــکاری بــا مــا مــی 
باشند زیرا انسان مسیر ارتباط سایر انسانها را با خداوند فراهم می کند. هنگامی 
که با تمامی دل وجان به مسیح خدمت می کنیم فرشتگان شادی می کنند زیرا از 

طریــق خدمــت مــا مــی تواننــد محبــت خداونــد را بــه انســانیت آشــکار کننــد. 
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]این فصل بر اساس انجیل متی 5، 6 و ٧ تدوین گردیده است[

مســیح بــه نــدرت شــاگردانش را دور هــم جمــع مــی کــرد تــا بــه تنهایــی ســخنان او 
را دریافــت کننــد. او مخاطبــان خــود را تنهــا از میــان کســانی کــه طریــق حیــات را 
مــی شــناختند، انتخــاب نمــی کــرد. کار او ایــن بــود کــه بــه جمعیــت نــاآگاه وخطــاکار 
دسترســی یابــد. او حقیقــت را بــه ایشــان تعلیــم مــی داد تــا نســبت بــه افــکار گنــاه 
آلــود خویــش آگاه شــوند. او خــود، راســتی و حقیقــت بــود کــه همــواره بــا آغــوش 
بــاز و بــا ســخنانی هشــدار دهنــده و دلگــرم کننــده آمــاده بــود تــا همــه آنانــی را کــه بــه 

حضــور او مــی آمدنــد، برکــت داده و تعالــی بخشــد.
موعظه باالی کوه اگر چه خطاب به شاگردان ایراد شده بود، اّما ّعده زیادی 
از مــردم بــه آن گــوش فــراداده بودنــد. عیســی بعــد از انتخــاب شــاگردان بــا ایشــان 
بــه کنــار دریــا رفــت. اجتمــاع مــردم در ایــن مــکان از صبــح زود آغــاز شــده بــود. در 
میــان جمعیــت، عــالوه بــر مردمــی کــه از شــهرهای ناحیــه جلیــل آمــده بودنــد، عــده 
ای نیــز از یهودیــه و حتــی از اورشــلیم، از پیریــه، وکاپولیــس، ادومیــه تــا نواحــی دور 
دســت جنــوب یهــودا و از صــور و صیــدون و از شــهرهای فنیقیــه واقــع در ســواحل 
مدیترانه حضور داشــتند. و » چون خبر همه کارهای او را شــنیدند «، » نزد وی 
آمدنــد تــا ســخنان او را بشــنوند واز بیماریهــای خــود شــفا یابنــد... مــردم همــه مــی 
کوشــیدند او را لمــس کننــد، زیــرا نیرویــی از وی صــادر مــی شــد کــه همــگان را شــفا 

مــی بخشــید « )مرقــس 3 آیــه ٨؛ لوقــا 6: 17-1۹(. 
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ازدحــام جمعیــت بــه حــدی بــود کــه ســاحل باریــک دریــا گنجایــش آنهمــه مــردم 
را نداشــت و بســیاری نمی توانســتند ســخنان او را بشــنوند. بنابر این عیســی آنان 
را بــه ســوی دامنــه کوهســتان هدایــت نمــود و چــون بــه فضــای مســطحی رســیدند 
کــه بــرای اجتمــاع انبــوه جمعیــت مناســب بــود، عیســی بــر روی ســبزه هــا نشســت 

و شــاگردان و جمعیــت هــم ماننــد او بــر زمیــن نشســتند.
جــای شــاگردان همیشــه در کنــار عیســی بــود. مــردم مرتبــاً بــه ســوی او هجــوم 
مــی آوردنــد. اّمــا شــاگردان متوجــه شــدند کــه نبایــد از حضــور او دور شــوند. بنابــر 
تــا یــک کلمــه از تعالیــم او را از دســت ندهنــد. آنــان  ایــن در کنــار او نشســتند 
بــا کمــال دقــت بــه ســخنان عیســی گــوش فــرا مــی دادنــد و بــرای فهــم حقیقــت 
همــه  در  و  هــا  ســرزمین  تمامــی  در  بایــد  را  حقایــق  ایــن  زیــرا  داشــتند.  اشــتیاق 
اعصــار بــه اطــالع مــردم مــی رســاندند. شــاگردان احســاس مــی کردنــد کــه واقعــه 
دور  تــا  دور  احســاس،  همیــن  بــا  و  باشــد  مــی  وقــوع  ُشــرُف  در  عــادی  غیــر  ای 
استادشــان را احاطــه کردنــد. آنــان عقیــده داشــتند کــه پادشــاهی الهــی بــزودی 
برقــرار خواهــد شــد و بــا توجــه بــه وقایعــی کــه در صبــح آن روز اتفــاق افتــاده بــود، 
اطــالع  بــه  آســمان  پادشــاهی  بــاره  در  را  اخبــاری  عیســی  کــه  داشــتند  اطمینــان 
شــد.  مــی  احســاس  نیــز  مــردم  میــان  در  توقعــی  چنیــن  رســاند.  خواهــد  مــردم 
چهــره هــای مشــتاق مــردم بــا عالقمنــدی در انتظــار شــنیدن ســخنان عیســی بــود. 
هنگامــی کــه مــردم در دامنــه تپــه هــای سرســبز بــه انتظــار شــنیدن ســخنان معلــم 
میــان  در  شــد.  لبریــز  آینــده  شــکوه  پــر  افــکار  بــا  ایشــان  دلهــای  نشســتند،  الهــی 
ایشــان کاتبــان و فریســیانی حضــور داشــتند کــه مشــتاقانه در انتظــار روزی بودنــد 
تــا بــر رومیــان منفــور تســلط یافتــه و ثــروت و شــکوه و جــالل بزرگتریــن امپراطــوری 
جهــان را تصاحــب کننــد. روســتائیان و ماهیگیــران تهیدســت نیــز امیــدوار بودنــد 
کــه بــا آمــدن مســیح کلبــه هــای محقــر ایشــان بــه خانــه هــای اعیانــی وکار طاقــت 
فرســا و فقــر و گرســنگی ایشــان بــه وفــور نعمــت و ایــام راحتــی تبدیــل گــردد. آنــان 
از مســیح توقــع داشــتند کــه بــه جــای جامــه هــای کهنــه و مندرســی کــه روزهــا بــه 
مــی کردنــد، جامــه هــای  از آن اســتفاده  پتــو  بــه عنــوان  عنــوان پوشــش و شــبها 
فاخــر و گرانبهــای فاتحیــن را بــر تــن ایشــان بپوشــاند. ایــن امیــد پــر شــکوه کــه قــوم 
اســراییل بــه عنــوان قــوم برگزیــده خداونــد در مقابــل تمامــی اقــوام تعالــی یافتــه 
بــه عنــوان پادشــاهی جهانــی جدیــد رفعــت خواهــد یافــت، دلهــای  و اورشــلیم 

مــردم را از شــور و هیجــان لبریــز کــرده بــود.
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مســیح امیــد دســتیابی بــه عظمــت دنیــوی را بــه یــاس تبدیــل نمــود. در موعظــه 
بــاالی کــوه، مســیح در پــی آن بــود تــا اثــرات فکــری ناشــی از تعالیــم غلــط را خنثــی 
کــرده و مفهــوم درســتی از ملکــوت و ســیرت الهــی خویــش را بــه مخاطبانــش تفهیــم 
کنــد. بــا ایــن حــال، خطاهــا و اشــتباهات مــردم را بــه طــور مســتقیم مــورد حملــه قــرار 
نــداد. او بدبختــی و مصیبــت مــردم را کــه نتیجــه گنــاه بــود، مشــاهده کــرد اّمــا تصویــر 
روشــن ضعفها وگناهانشــان را به ایشــان عرضه نکرد. او به ایشــان چیزی را تعلیم 
داد کــه از آنچــه کــه تــا آنزمــان آموختــه بودنــد، بســیار بهتــر بــود. مســیح بــدون اینکــه 
عقایــد ایشــان در بــاره پادشــاهی آســمان را مــورد حملــه قــرار دهــد، شــرایط ورود 
بــه آن را بــرای ایشــان توضیــح داد و تصمیــم گیــری نهایــی را بــه خــود ایشــان واگــذار 
کــرد. حقایقــی کــه مســیح در آن روز بــه جمعیــت و بــه شــاگردانش تعلیــم داد، بــرای 
مــا نیــز از همــان اهمیــت برخــوردار مــی باشــد. زیــرا مــا نیــز هماننــد ایشــان نیازمندیــم 

تــا اصــول اساســی پادشــاهی آســمان را یــاد بگیریــم.
اولیــن ســخنان مســیح بــه مردمــی کــه در دامنــه کــوه ایســتاده بودنــد، کالم برکــت 
بــود. او خطــاب بــه مــردم گفــت، » خوشــا بــه حــال مســکینان در روح، زیــرا نیــاز بــه 
بــرای مســکینان در روح  بایــد  نجــات و رســتگاری را احســاس مــی کننــد. انجیــل 
موعظــه شــود، نــه بــرای کســانی کــه از نظــر روحانــی مغــرور بــوده و ادعــا مــی کننــد 
کــه ثروتمنــد و بــی نیــاز هســتند. پیــام انجیــل بــرای کســانی اســت کــه بــا فروتنــی از 

گناهــان خویــش توبــه مــی کننــد.
قلــب مغــرور و متکبــر بــرای کســب نجــات تــالش مــی کنــد، اّمــا ادعــای مــا بــرای 
ورود بــه پادشــاهی آســمان و شایســتگی مــا بــرای آن تنهــا بــه واســطه عدالــت مســیح 
میّســر میشــود. تــا زمانــی کــه انســان نســبت بــه ضعفهــا وگناهانــش ملــزم نگــردد و 
جامه خودخواهی و اتکا به خویشتن را از تن به در نیاورد و خود را به اراده خداوند 
تسلیم نکند، خداوند نمی تواند برای نجات و بازگرداندن او به آسمان کاری انجام 
دهــد. تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه شــخص مــی توانــد موهبــت مــورد نظــر خداونــد 
را دریافــت کنــد. فــردی کــه نیــاز خویــش را احســاس مــی کنــد، هیــچ چیــزی از او دریــغ 
نخواهد شــد. چنین فردی به خدایی که تمامی پُری در او ســاکن اســت، دسترســی 
نامحدود خواهد داشت، » زیرا او که عالی و بلندمرتبه است و در ابدیت ساکن 
می باشد و اسم او قدوس است، چنین می گوید: من در مکا نی عالی و مقدس 
ســاکنم و نیــز بــا کســی کــه روح افســرده و متواضــع دارد، تــا روح متواضعــان را احیــاء 

نمایــم و دل افســردگان را زنــده ســازم « )اشــعیا بــاب 5٧ آیــه 15(.
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» خوشــا بحــال ماتمیــان، زیــرا کــه ایشــان تّســلی خواهنــد یافــت «. مســیح 
بــا بیــان ایــن ســخنان تعلیــم نمــی دهــد کــه خــود ماتــم قــدرت از بیــن بــردن گنــاه را 
دارد. او تظاهــر بــه فروتنــی را مــورد تأییــد قــرار نمــی دهــد. ماتمــی کــه مســیح از 
کــه  باشــد. هنگامــی  نمــی  تأســف  و  افســردگی  بــر  مبتنــی  مــی گویــد،  آن ســخن 
بــه خاطــر گنــاه ماتــم مــی گیریــم بایــد بــه خاطــر ایــن امتیــاز ارزشــمند کــه فرزنــدان 

خداونــد مــی شــویم، شــادی کنیــم.
را در  بــاری  تأثــر  نتایــج  کــه  آلــود  گنــاه  اعمــال  انجــام  بــه خاطــر  اوقــات  غالــب 
زندگــی بــه بــار مــی آورنــد، ماتــم مــی گیریــم. اّمــا ایــن کار توبــه تلقــی نمــی شــود. ماتــم 
واقعــی بــرای گنــاه، نتیجــه عمــل روح القــدس مــی باشــد. روح القــدس ناسپاســی 
قلبــی را کــه باعــث بــی احترامــی و انــدوه منجــی مــی شــود، آشــکار مــی کنــد و مــا را 
در پــای صلیــب مســیح بــه توبــه وا مــی دارد. بــا هــر گنــاه مــا، قلــب منجــی مجــروح 
مــی شــود و هنگامــی کــه بــه او کــه گناهــان مــا او را مجــروح کــرده نــگاه مــی کنیــم، بــه 
خاطر گناهانمان که موجب رنج و اندوه او شــده اســت، ماتم می گیریم و چنین 

ماتمــی اســت کــه موجــب کنــار گذاشــتن گنــاه مــی شــود.
اّمــا چنیــن چیــزی  داننــد  مــی  نشــانه ضعــف  را  ماتمــی  گرایــان، چنیــن  مــادی 
نشــانه قــدرت مــی باشــد زیــرا فــرد نــادم را بــا نیرویــی ناگسســتنی بــه خــدای قــادر 
مطلــق پیونــد مــی دهــد. و ایــن نشــان مــی دهــد کــه فرشــتگان خداونــد زیبایــی هایــی 
را کــه بــه واســطه عصیــان و گنــاه از دســت رفتــه بــود، مجــدداً بــه شــخص نــادم بــاز 
مــی گرداننــد. اشــکهای فــرد نــادم هماننــد قطــرات بارانــی اســت کــه پیــش از آفتــاب 
تقــدس ســرازیر مــی شــود. چنیــن ماتمــی نویــد دهنــده شــادی اســت کــه در جــان 
شــخص بــه ماننــد چشــمه ای زنــده خواهــد جوشــید. » فقــط بــه گناهانــت اعتــراف 
نمــا کــه بــر خداونــد خــدای خویــش عاصــی شــدی « )ارمیــا 3 آیــات 12 و 13(. تــا 
» بــه ســوگواران صهیــون بــه جــای غــم، شــادی و خوشــی و بــه جــای غّصــه، ســرود 
تمجیــد بدهــم. آنهــا ماننــد درختانــی هســتند کــه خداونــد خــودش کاشــته اســت. 
آنهــا هــر آنچــه را راســت و درســت اســت، بــه جــا می آورنــد، و خداونــد بــه  خاطــر 

آنچــه کــرده اســت، ســتایش می شــود.
هم چنین برای آنانی که در ســختی ها ومصیبت ها ماتم می گیرند، تســلی 
خواهــد بــود. تلخــی مصیبــت و خــواری از تســلیم شــدن در مقابــل گنــاه بســیار 
بهتراســت. خداونــد از طریــق مصیبــت، نــکات ضعیــف و خطرنــاک شــخصیت 
مــا را آشــکار مــی کنــد تــا بــه واســطه فیــض او بتوانیــم بــر ضعــف هــای خــود غلبــه 
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کنیــم. در چنیــن مواقعــی، فصلهــای ناشــناخته مربــوط بــه مــا در نظرمــان آشــکار 
مــی شــود وآنــگاه یــا ســرزنش را خواهیــم پذیرفــت و یــا اندرزهــا و نصایــح خداونــد 
را. هنگامــی کــه در معــرض ســختی هــا قــرار مــی گیریــم نبایــد عصبانــی شــده و 
لــب بــه شــکایت بگشــاییم و یــا عصیــان کــرده و فکــر کنیــم کــه مســیح مــا را تنهــا 
گذاشــته اســت. در چنیــن شــرایطی بایــد روح و جــان خــود را در مقابــل خداونــد 
فروتــن ســازیم. کســی کــه مــی خواهــد حــوادث را خوشــایند میــل خویــش ببینــد، 
طریــق خداونــد برایــش مبهــم و ناشــناخته مــی مانــد درحالــی کــه طریــق خداونــد، 
میشــود.  رســتگاری ختــم  و  نجــات  بــه  آن  انتهــای  کــه  باشــد  مــی  طریــق رحمــت 
الیــاس نبــی زمانــی کــه در بیابــان اظهــار مــی داشــت کــه از زندگــی خســته شــده 
و دعــا مــی کــرد تــا هرچــه زودتــر بمیــرد، نمــی دانســت چــه مــی کنــد. اّمــا خداونــد 
الیــاس مأموریــت  زیــرا  نکــرد.  او را مســتجاب  بــه خاطــر رحمــت خویــش دعــای 
داشــت تــا کار بزرگــی را بــه انجــام رســاند و پــس از اتمــام کار نبایــد در انــزوا و نــا 
امیــدی در بیابــان هــالک مــی شــد. او نبایــد در بیابــان مــی ُمــرد و در زیــر خــاک 
دفــن مــی شــد، بلکــه مــی بایســت در مشــایعت ارابــه هــای آســمانی و بــا جــالل و 

شــکوه فــراوان بــه حضــور تخــت رحمــت الهــی صعــود مــی کــرد.
کالم خداونــد بــرای ماتــم زدگان ایــن اســت: » طریــق هــای او را دیــدم و او را 
شــفا خواهــم داد و او را هدایــت نمــوده، بــه او و بــه آنانــی کــه بــا وی ماتــم مــی گیرنــد 
تســلی بســیار خواهــم داد « و » ماتــم ایشــان را بــه شــادمانی مبــدل خواهــم کــرد و 
ایشان را از دردی که کشیده اند تسلی داده، شادمان خواهم گردانید « )اشعیا 

5٧ آیــه 1٨؛ ارمیــا 31 آیــه 13(.
» خوشا بحال فروتنان «. مشکالتی را که باید با آنها مواجه شویم به واسطه 
فروتنی که در مسیح نهفته است، تقلیل می یابد. اگر از فروتنی مسیح برخوردار 
شــویم، خواهیــم توانســت بــر مشــکالتی نظیــر تحقیــر، بــی اعتنایــی و اذیــت هایــی 
کــه روزانــه در معــرض آن قــرار مــی گیریــم، غلبــه کنیــم و در نتیجــه، چنیــن مشــکالتی 
نخواهنــد توانســت روح مــا را افســرده و غمگیــن ســازند. عالــی تریــن نشــانه نجابــت 
و اصالــت در زندگــی مســیح، خویشــتن داری وکنتــرل نَفــس مــی باشــد. کســی کــه 
تحــت ظلــم وخشــونت نمــی توانــد خونســردی خــود را حفــظ کــرده و بــه خداونــد 
اعتمــاد کنــد، در حقیقــت بــه خداونــد اجــازه نمــی دهــد تــا شــخصیت عالــی خویــش 
را در او آشــکار کند. فروتنی قلبی، نیرویی اســت که به پیروان مســیح پیروزی می 

بخشــد و نشــانه ارتبــاط ایشــان بــا جایهــای آســمانی اســت.
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» زیــرا خداوندکــه متعــال اســت، لیکــن بــر فروتنــان نظــر مــی کنــد « )مزامیــر 
13٨ آیــه 6(. آنانــی کــه روح فروتنــی و تواضــع مســیح را از خــود بــروز مــی دهنــد، 
بــا دیــده  مــورد احتــرام خداونــد قــرار مــی گیرنــد. آنــان شــاید از ســوی مــردم دنیــا 
حقــارت نگریســته شــوند، اّمــا در نظــر خداونــد از مقــام و ارزش واالیــی برخــوردار 
مــی باشــند. نــه تنهــا خردمنــدان، بــزرگان، نیکــوکاران، جــواز ورود بــه جایگاههــای 
ملکوتــی را خواهنــد یافــت و نــه تنهــا کارگــران ســخت کــوش کــه در تمامــی طــول روز 
غیورانــه و بــی وقفــه تــالش مــی کننــد، اجــازه ورود بــه مکانهــای آســمانی را خواهنــد 
داشــت، بلکه مســکینان در روح که مشــتاق حضور مســیح در دلهای خود هســتند 
و فروتنــان در روح کــه همــه آرزویشــان بجــا آوردن اراده الهــی اســت، ایشــان نیــز 
اجــازه ورود بــه ملکــوت را خواهنــد یافــت. آنــان نیــز جــزو کســانی خواهنــد بــود کــه 
جامــه هایشــان را بــا خــون بــره شســته وســفید گردانیــده انــد. » اینــان در پیشــگاه 
تخت خدایند و شبانه روز او را در معبدش خدمت می کنند، وآن تخت نشین، 

خیمــه خــود را برآنــان مــی گســتراند « )مکاشــفه ٧ آیــه 15(.
» خوشــا بحــال گرســنگان و تشــنگان عدالــت، زیــرا آنــان ســیر خواهنــد شــد «. 
احســاس ناشایســتگی موجــب مــی شــود کــه دل آدمــی را تشــنه وگرســنه عدالــت 
بــی پاســخ نخواهــد مانــد. آنانــی کــه در دلهــای خویــش  نمایــد و چنیــن اشــتیاقی 
بــرای مســیح جــا بــاز مــی کننــد، محبــت او را درک خواهنــد کــرد. همــه کســانی کــه 
اشــتیاق دارنــد تــا ســیرت الهــی را برخــود حمــل کننــد، خرســند خواهنــد شــد. روح 
القــدس شــخصی را کــه بــه عیســی مــی نگــرد هرگــز بــدون کمــک رهــا نخواهــد کــرد 
وتــا زمانــی کــه نــگاه فــرد بــه مســیح دوختــه شــده باشــد، کار روح القــدس در تبدیــل 
بــی آالیــش فکــر  پــاک و  بــه شــباهت مســیح متوقــف نخواهــد شــد. محبــت  فــرد 
و ذهــن را بســیط مــی گردانــد و ظرفیــت فکــری شــخص را بــرای درک و پذیــرش 
حقایــق الهــی افزایــش خواهــد داد تــا از درک کمــال و معرفــت الهــی قاصــر نشــود. 

» خوشــا بحــال گرســنگان و تشــنگان عدالــت زیــرا ایشــان ســیر خواهنــد شــد «.
» خوشــا بحــال رحیمــان، زیــرا برآنــان رحــم خواهــد شــد وخوشــا بحــال پاکــدالن 
زیــرا کــه آنــان خــدا را خواهنــد دیــد «. هــر نــوع فکــر ناپــاک، روح را فاســد مــی 
ســازد وتوانایــی هــای اخالقــی را تضعیــف کــرده و اثــرات روح القــدس را از بیــن 
بــرد و در نتیجــه فــرد نمــی  بیــن مــی  بــرد. فکــر ناپــاک بصیــرت روحانــی را از  مــی 
توانــد خداونــد را بشناســد. هــر چنــد کــه خداونــد فــرد گناهــکار را مــی بخشــد، 
نشــده  پــاک  فکــری  آلودگــی  از  هــم  اســت هنــوز  بخشــیده شــده  کــه  اّمــا کســی 
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اســت. کســی کــه مــی خواهــد درک روشــنی از حقیقــت داشــته باشــد بایــد از 
تمــام آلودگــی هــای فکــری وگفتــاری اجتنــاب کنــد.

بــا ایــن حــال، ســخنان مســیح بــه موضوعاتــی مهمتــر از آلودگــی جســمی و یــا 
آزاد شــدن از فســاد ظاهــری کــه یهودیــان بــه شــدت از آن اجتنــاب میکردنــد اشــاره 
مــا را از شــناخت خداونــد محــروم مــی کنــد. شــخصی  مــی کــرد. خودخواهــی، 
کــه دارای روح خودخواهــی اســت خداونــد را براســاس معیارهــای خودخواهانــه 
تــا زمانــی کــه روح خودخواهــی را کنــار نگذاریــم،  خــود خــواه شــناخت. بنابرایــن 
نخواهیــم توانســت خداونــد را کــه محبــت اســت بشناســیم. فقــط قلــب ایثــار گــر 
وروح متواضــع و ســاده دل مــی توانــد خداونــد را کــه » خــدای رحیــم و رئــوف و 

دیرخشــم کثیراالحســان و امیــن اســت « بشناســد )خــروج 3۴ آیــه 6(.
» خوشــا بحــال صلــح کننــدگان «. صلــح و ســالمتی از حقیقــت سرچشــمه مــی 
گیــرد. دنیــا بــا شــریعت خداونــد دشــمنی مــی ورزد وگناهــکاران بــا آفریننــده خویــش 
و در نتیجــه بــا یکدیگــر نیــز خصومــت مــی ورزنــد. در حالــی کــه ســراینده مزامیــر مــی 
گویــد، » آنانــی را کــه شــریعت تــو را دوســت مــی دارنــد ســالمتی عظیــم اســت و 
هیــچ چیــز باعــث لغــزش ایشــان نخواهــد شــد « )مزامیــر 11۹ آیــه 165(. انســان نمــی 
توانــد صلــح وســالمتی را ایجادکنــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه تمامــی طرحهــای 
انســانی بــرای تزکیــه و تعالــی افــراد و جامعــه بــرای ایجــاد صلــح وســالمتی بــا شکســت 
مواجــه میشــوند زیــرا چنیــن طرحهایــی نمــی تواننــد بــه قلــب افــراد دسترســی یابنــد. 
تنهــا نیرویــی کــه قــادر اســت صلــح و ســالمتی واقعــی را در دل افــراد ایجــاد کــرده و 
اســتمرار بخشــد، فیــض مســیح اســت. هنگامــی کــه ســالمتی مســیح در قلــب آدمــی 
ســاکن مــی شــود تمامــی امیــال پلیــد کــه موجــب کشــمکش و نفــاق مــی شــوند بــدور 
افکنده می شوند وآنگاه، » به جای خلنگ درختان صنوبر می روید و به جای خار 
صنوبــر. و کویــر بــی آب و علــف زندگــی مثــل گل ســرخ خواهــد شــگفت و شــادمانی 

خواهــد شــد « )اشــعیا 55 آیــه 13؛ بــاب 35 آیــه 1(.
جمعیتــی کــه بــه ســخنان مســیح گــوش فــرا مــی دادنــد، از تعالیــم او کــه بــا تعالیــم 
و دســتورات فریســیان کامــالً متفــاوت بــود، شــگفت زده شــدند. مــردم بــه جایــی 
موجــب  دنیــوی  ثــروت  و  مــال  از  برخــورداری  کردنــد  مــی  فکــر  کــه  بودنــد  رســیده 
بــا دیــده  خوشــبختی ایشــان میشــود و بــه همیــن دلیــل بــه شــهرت و ثــروت افــراد 
بســیار  عنــوان » معلــم «  ایــام، داشــتن  نگریســتند. درآن  مــی  حســادت و طمــع 
خوشــایند بــود و مــردان خردمنــد و دینــدار فضایــل اخالقــی خویــش را بــه رخ مــردم 
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مــی کشــیدند. بــر خــورداری از مقــام و ثــروت دنیــوی اوج خوشــبختی تلقــی مــی 
شــد، اّمــا عیســی در حضــور جمعیــت اعــالم کــرد کــه چنیــن پیشــرفت و افتخــاری 
تمامــی پاداشــی اســت کــه چنیــن افــرادی در ایــن جهــان و بــرای همیشــه دریافــت 
خواهنــد کــرد. او بــا اقتــدار ســخن مــی گفــت و ســخنان او بــا قــدرت متقاعــد کننــده 
ای همــراه بــود. مــردم ســاکت و بــی صــدا بــه ســخنان او گــوش فــرا داده و احســاس 
تــرس آمیختــه بــا احتــرام برایشــان حکمفرمــا شــده بــود. آنــان بــا تردیــد بــه یکدیگــر مــی 
نگریســتند و از خــود مــی پرســیدند کــه اگــر تعالیــم ایــن شــخص حقیقــت داشــته 
ایشــان  از  بســیاری  یافــت؟  خواهــد  نجــات  ایشــان  میــان  در  کســی  چــه  باشــد، 
متقاعــد شــده بودنــد کــه ایــن معلــم اســتثنایی بــه وســیله روح خداونــد بــر انگیختــه 

شــده و عقایــدی را کــه بیــان مــی کــرد، عقایــد الهــی اســت.
نائــل  بنیــان و اســاس خوشــبختی واقعــی و چگونگــی  از تشــریح  بعــد  عیســی 
شــدن بــه آن، وظایــف شــاگردانش را بــه ایشــان خاطــر نشــان کــرد تــا در مقــام معلمیــن 
برگزیــده شــده از ســوی خداونــد، مــردم را بــه مســیر پارســایی و حیــات ابــدی هدایــت 
کننــد. عیســی از پیــش مــی دانســت کــه شــاگردان بــه خاطــر روبــرو شــدن بــا ناکامــی 
و دلســردی، رنــج خواهنــد بــرد و بــا مخالفتهــای قاطــع دشــمنان روبــرو خواهنــد شــد 
و مــورد تحقیــر قــرار گرفتــه و شــهادت ایشــان دربــاره او مــورد پذیــرش قــرار نخواهــد 
گرفــت. او بــه خوبــی مــی دانســت کــه شــاگردانش، ایــن مــردان متواضــع کــه بــا دقــت 
بــه ســخنان وی گــوش مــی دادنــد بــرای انجــام رســالت خویــش بــا تهمــت، شــکنجه، 
زنــدان و مــرگ روبــرو خواهنــد شــد. بنابرایــن در ادامــه ســخنانش فرمــود، » خوشــا 
بحــال زحمتکشــان بــرای عدالــت، زیــرا ملکــوت آن ایشــان اســت. خوشــا بحــال شــما، 
آنــگاه کــه مــردم بــه خاطــر مــن شــما را دشــنام دهنــد وآزار رســانند وهــر ســخن بــدی بــه 
دروغ علیــه تــان بگوینــد. خــوش باشــید و شــادی کنیــد زیــرا پاداشــتان درآســمان عظیــم 
اســت، چــرا کــه همیــن گونــه پیامبرانــی را کــه پیــش از شــما بودنــد، آزار رســانیدند «.

دنیــا گنــاه را دوســت دارد و از عدالــت متنفــر اســت. دشــمنی آن بــا عیســی 
نیــز درســت بــه همیــن دلیــل بــود. همــه آنانــی کــه محبــت بیکــران او را رد مــی کننــد، 
تاریکــی را کــه گناهــان  نــور مســیح  یافــت.  مســیحیت را عامــل دردســر خواهنــد 
ایشــان را مــی پوشــاند از بیــن مــی بــرد و نیــاز بــه اصــالح شــدن را در زندگــی ایشــان 
آشــکار مــی کنــد. هــر چنــد افــرادی خــود را بــه روح القــدس تســلیم کــرده و بــر علیــه 
گنــاه مبــارزه مــی کننــد، عــده ای دیگــر نیــز بــه گنــاه چســبیده و بــر علیــه حقیقــت 

ونماینــدگان آن بــه نبــرد مــی پردازنــد.
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افــرادی  بــه عنــوان  پیــروان مســیح  بدیــن ترتیــب، کشــمکش آغــاز مــی شــود و 
مزاحــم مــورد اتهــام قــرار مــی گیرنــد. پیــروی ایشــان از خداونــد موجــب مــی شــود 
تــا بــا دشــمنی جهــان مواجــه شــوند. آنــان بــه خاطــر مســیح متحمــل ســرزنش مــی 
شــوند زیــرا در مســیری گام بــر مــی دارنــد کــه بــه وســیله شــریف تریــن و فداکارتریــن 
فــرد ایــن جهــان پیمــوده شــده اســت. ایشــان نــه بــا انــدوه بلکــه بــا شــادی وخوشــی 
بــا جفــا روبــرو مــی شــوند. هــر آزمــون ســختی، عاملــی اســت کــه موجــب تصفیــه و 
تزکیــه ایشــان مــی شــود و آنــان را بــرای همــکاری بــا خداونــد آمــاده مــی ســازد. در 
مجادلــه بــزرگ بــرای کســب عدالــت، هــر مبــارزه ای از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
مــی باشــد. کــه در پیــروزی نهایــی بــه شــادی فــرد خواهــد افــزود. پیــروان مســیح اگــر 
ازچنیــن تفکــری پیــروی کننــد، در مقابــل مشــکالتی کــه ایمــان و تحمــل ایشــان را 
خواهنــد  شــادی  بــا  را  آن  بلکــه  ترســید،  نخواهنــد  دهــد،  مــی  قــرار  موردآزمایــش 
پذیرفــت، خادمــان مســیح بــرای انجــام وظایــف خویــش درایــن جهــان بایــد تمامــی 
تمایــالت خویــش را جهــت کســب رضایــت خداونــد متمرکــز کــرده و بــدون تــرس و 

برخــورداری از حمایــت انســانی، مســئولیت خویــش را بــه انجــام رســانند.
عیســی فرمــود، » شــما نمــک جهانیــد « بنابرایــن خالصــی از جفــا وآزار، خــود 
را از جهــان کنــار نکشــید. بایــد در میــان مــردم ســاکن شــوید تــا طعــم محبــت الهــی 

هــم چــون نمــک، جهــان را از فســاد وتباهــی حفــظ کنــد.
دلهایــی کــه بــه نــدای روحــی القــدس پاســخ مــی گوینــد هماننــد نهرهایی هســتند 
کــه بــرکات خداونــد از آنهــا جــاری میشــود. آنانــی کــه بــه خداونــد خدمــت مــی کننــد 
اگــر از روی زمیــن برداشــته شــوند و روح القــدس خداونــد نیــز از میــان مــردم خــارج 
شــود، درآنصــورت ایــن جهــان بــرای ویرانــی و تباهــی بــه حــال خــود رهــا خواهــد شــد. 
و نتیجــه آن حاکیمــت شــیطان خواهــد بــود. هــر چنــد افــراد گناهــکار از آن آگاه 
نیســتند، اّمــا تمــام برکاتــی را کــه درایــن جهــان دریافــت مــی کننــد بــه خاطــر حضــور 
قــوم خداونــد اســت، همــان قومــی کــه از ســوی ایشــان مــورد ظلــم و تحقیــر قــرار 
مــی گیــرد. مســیحیان اگــر فقــط نــام مســیحی را برخــود حمــل کننــد، ماننــد نمکــی 
خواهنــد بــود کــه خاصیــت خــود را از دســت داده اســت. وجــود چنیــن افــرادی 
بــرای نیکویــی ایــن جهــان هیــچ اثــری نخواهــد داشــت. آنــان بــه خاطــر بــد معرفــی 

کــردن خداونــد بــه جهــان، از بــی ایمانــان بدتــر مــی باشــند. 
» شــما نــور جهانیــد «. یهودیــان تصــور میکردنــد کــه نجــات منحصــر بــه قــوم یهــود 
مــی باشــد، اّمــا مســیح بــه ایشــان نشــان داد کــه نجــات ماننــد نــور آفتــاب مــی باشــد 
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و بــه همــه جهــان تعلــق دارد. مذهــب کتــاب مقــدس نبایــد در میــان جلدهــای یــک 
کتــاب و یــا در محــدوده ی دیوارهــای یــک کلیســا محصــور شــود. هــم چنیــن نبایــد 
بــه خاطــر منافــع شــخصی مــا عرضــه شــده و پــس از آن مجــدداً کنــار گذاشــته شــود. 
مذهــب کتــاب مقــدس بایــد بــه زندگــی روزانــه مــا قداســت بخشــیده و در تمــام 

فعالیــت هــای شــغلی و ارتباطــات اجتماعــی آشــکار شــود.
شــخصیت واقعــی از بیــرون شــکل نمــی گیــرد بلکــه در باطــن شــخص شــکل 
گرفتــه و تجلــی مــی یابــد. اگــر خواهــان هدایــت افــراد بــه مســیر عدالــت و پارســایی 
هســتیم، اصــول پارســایی بایــد نخســت در دلهــای مــا حفــوظ نــگاه داشــته شــود و 
مــورد تکریــم قرارگیــرد. اقــرار مــا بــه ایمــان ممکــن اســت عقیــده مذهبــی مــارا آشــکار 
کنــد، اّمــا تقــوای عملــی ماســت کــه مــی توانــد کالم حقیقــت را بــه دیگــران عرضــه 
کنــد. زندگــی نامتناقــض و پایــدار، گفتگــوی مقدســانه، راســتی و امیــن بــودن تزلــزل 
ناپذیــر، پویایــی، روح خیرخواهــی، الگــوی خداپرســتانه، — اینهــا خصایلــی هســتند 

کــه بواســطه آن نــور حقیقــت بــه جهــان تابیــده مــی شــود. 
عیســی نیامــد تــا جزئیــات و شــاخصه هــای شــریعت را بازگوئــی کنــد، اّمــا در 
عیــن حــال ایــن تصــور را در مخاطبیــن خویــش بــه وجــود نیــاورد کــه اســتنباط کننــد کــه 
او بــرای لغــو مقــررات شــریعت آمــده اســت. او مــی دانســت کــه جاسوســان آمــاده 
انــد تــا ســخنان او را مستمســک قــرار داده و از آن در جهــت مقاصــد پلیدشــان 
اســتفاده کننــد. او مــی دانســت کــه تبعیــض ]و تعصــب[ در اذهــان بســیاری از 
مســتمعین او وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل چیــزی نگفــت مبــادا کــه ایمــان ایشــان 
نســبت به دین و اصول آن که از ســوی موســی به ایشــان ســپرده شــده بود، متزلزل 
شــود. خوِد مســیح احکام اخالقی و احکام فرایض و تشــریفاتی را به موســی داده 
بــود. احتــرام فــوق العــاده او نســبت بــه شــریعت و انبیــاء موجــب شــده بــود تــا بــرای 
شکســتن دیوار مقررات ســنتی که یهودیان را در محیط بســته و محدود کننده ای 
قــرار داده بــود، تــالش کنــد. در حالــی کــه تفســیرهای غلــط ایشــان را در بــاره احــکام 
مــردود شــمرد، اّمــا بــا هوشــیاری فــراوان، شــاگردان خــود را از نادیــده گرفتــن حقایــق 

عظیــم ِالهــی کــه بــه قــوم یهــود بــه امانــت ســپرده شــده بــود، برحــذر مــی داشــت.
فریســیان بــه خاطــر اطاعــت از احــکام بــه خــود مــی بالیدنــد، اّمــا در مــورد اصــول 
و کاربــرد آن در اعمــال روزانــه بــه قــدری بــی اطــالع بودنــد کــه ســخنان منجــی از نظــر 
ایشــان ماننــد کفــر و الحــاد بــود. در حالــی کــه عیســی گــرد و غبــاری کــه حقیقــت 
کــه او درحــال  مــی کردنــد  آنــان تصــور  مــی زدود،  بــود را  زیــر آن مدفــون شــده  در 
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زدودن حقیقــت مــی باشــد. فریســیان درگــوش یکدیگــر نجــوا مــی کردنــد کــه عیســی 
حقیقــت را خــوار مــی شــمارد. او پــی بــه افــکار ایشــان بــرده و خطــاب بــه ایشــان 
گفــت، » گمــان مبریــد کــه آمــده ام تــا تــورات و نوشــته هــای پیامبــران را باطــل نمایــم، 
نیامده ام تا آنها را باطل کنم، بلکه آمده ام تا آنرا کامل نمایم «. در اینجا، عیسی 
اتهــام فریســیان را رد مــی کنــد. رســالت او در ایــن جهــان اثبــات حقانیــت مقــررات و 
احکامی بود که فریســیان او را به نقض آن متهم می کردند. اگر شــریعت خداوند 
قابــل تغییــر و لغــو شــدنی بــود، دیگــر لزومــی نداشــت کــه مســیح بــه جهــت گناهــان 
مــا متحمــل رنــج و عــذاب گــردد. او آمــد تــا ارتبــاط میــان شــریعت بــا انســان را توضیــح 

داده و بــا رفتــار مطیــع خویــش، مفاهیــم آن را روشــن ســازد.
خداونــد احــکام مقــدس خویــش را بــه مــا داده اســت زیــرا او انســان را دوســت 
دارد. او بــرای حفاظــت مــا در مقابــل عواقــب گنــاه، اصــول پارســایی را بــرای مــا 
آشــکار مــی کنــد. شــریعت ابــراز اندیشــه خداونــد اســت و زمانــی کــه بــه واســطه 
ایمــان بــه مســیح پذیرفتــه مــی شــود، بــه افــکار مــا تبدیــل مــی شــود. شــریعت بــه مــا 
قــوت مــی بخشــد تــا بــر امیــال نفــس و تمایــالت دنیــوی و وسوســه هایــی کــه مــا را بــه 
ســوی گناه می کشــانند، پیروز شــویم. خداوند خواهانِ  خوشــبختی ماســت و به 
همین دلیل پندهای احکام را به ما داده اســت تا با اطاعت از آن ها ســعادتمند 
شــویم. هنگامــی کــه فرشــتگان در زمــان تولــد عیســی ســرود » خــدا را در اعلــی 
علییــن جــالل و بــر زمیــن ســالمتی و در میــان مــردم رضامنــدی بــاد « )لوقــا 2: 1۴( 
را خواندنــد، در حقیقــت، اصــول شــریعت را کــه عیســی بــرای تکریــم و ســتا یــش 

آن آمــده بــود، اعــالم مــی کردنــد.
اعــالم شــد، خداونــد ذات مقــدس  کــوه ســینا  فــراز  بــر  کــه شــریعت  زمانــی 
خویــش را بــه انســان آشــکار کــرد تــا در مقایســه خــود بــا آن از طبیعــت گنــاه آلــود 
خویــش آگاه شــود. احــکام بــه ایــن دلیــل بــه انســان داده شــد تــا نســبت بــه گنــاه 
خویــش ملــزم شــده و نیــاز بــه یــک نجــات دهنــده را احســاس کنــد. هنگامــی کــه 
بــه واســطه روح القــدس در دل آدمــی قــرار مــی گیــرد در واقــع  اصــول شــریعت 
چنیــن کاری صــورت مــی پذیــرد. شــریعت هنــوز هــم ایــن کار را انجــام مــی دهــد. 
اصــول احــکام در زندگــی و رفتــار مســیح کامــالً مشــهود اســت و هنگامــی کــه روح 
القــدس خداونــد قلــب آدمــی را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد و هنگامــی کــه نــور 
مســیح، نیــاز بــه خــون پــاک کننــده او را بــه افــراد آشــکار مــی کنــد، شــریعت هنــوز 
هــم عاملــی اســت کــه مــی توانــد مــا را بــه ســوی مســیح هدایــت مــی کنــد تــا بــا 
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ایمان به او عادل شــمرده شــویم. » شــریعت خداوند کامل اســت و روح را دگر 
گــون مــی کنــد « )مزامیــر 1۹ آیــه ٧(.

عیســی فرمــود، » تــا آســمان و زمیــن ازمیــان نــرود، نقطــه یــا همــزه ای از تــورات 
هرگــز از میــان نخواهــد رفــت، تــا اینکــه همــه بــه انجــام رســد «. خورشــیدی کــه 
درآســمان مــی درخشــد و زمینــی کــه شــما بــرآن ســاکن هســتید، بــه تغییــر ناپذیــری 
احــکام  برونــد،  بیــن  از  آنهــا  اگــر  دهنــد.  مــی  شــهادت  خداونــد  شــریعت  بــودن 
خداونــد باقــی خواهنــد مانــد. » آســانتر اســت کــه آســمان و زمیــن زایــل شــود، 
ازآنکــه یــک نقطــه از تــورات زایــل گــردد « )لوقــا 16 آیــه 1٧(. سیســتم آییــن هــای 
تشــریفاتی بعنــوان الگــو و پیــش درآمــدی بایــد تلقــی مــی شــدند کــه بــه عیســی بــه 
عنــوان بــره خــدا اشــاره کــرده و ســپس بــا مــرگ او ]بعنــوان بــره قربانــی بــرای کفــاره 
اّمــا احــکام ده گانــه هماننــد ســلطنت خداونــد  گناهــان[، منســوخ مــی شــدند، 

پایــدار وتغییــر ناپذیــر باقــی مــی ماننــد.
آن  تغییــر  گونــه  هــر  پــس   ،» اســت  کامــل  خداونــد  شــریعت   « کــه  آنجــا  از 
نیــز  ســایرین  بــه  و  کــرده  ســرپیچی  احــکام خداونــد  از  کــه  آنانــی  اســت.  شــرارت 
ســرپیچی کــردن از آن را تعلیــم مــی دهنــد، از ســوی مســیح محکــوم خواهنــد شــد. 
منجــی بــا اطاعــت از احــکام شــریعت، حقایــق آن را مــورد تاکیــد قــرارداده و نشــان 
داد کــه شــریعت مــی توانــد بــه وســیله انســان نگــه داشــته شــود. او نشــان داد کــه 
چگونــه شــخصیت انســان مــی توانــد بــا اطاعــت از شــریعت رشــد و تعالــی یابــد. 
همــه آنانــی کــه ماننــد او مطیــع شــریعت هســتند، در حقیقــت اعــالم مــی کننــد کــه 
شــریعت » مقــدس و عــادل و نیکوســت « )رومیــان ٧ آیــه 12(. و بالعکــس همــه 
آنانــی کــه احــکام خــدا را زیــر پــا مــی گذارنــد بــر ادعــای شــیطان پافشــاری مــی کننــد 
کــه شــریعت را ظالمانــه و غیــر قابــل اطاعــت معرفــی مــی کنــد. چنیــن افــرادی از 
فریــب هــای دشــمن بــزرگ یعنــی شــیطان جانبــداری کــرده و نســبت بــه خداونــد بــی 
حرمتــی مــی کننــد. آنــان فرزنــدان شــریر محســوب مــی شــوند کــه نخســتین کســی 
بــود کــه بــر علیــه شــریعت خداونــد عصیــان کــرد. پذیــرش چنیــن افــرادی درآســمان 
مجــدداً مقدمــات نــا اطاعتــی و عصیــان را فراهــم آورده و ســالمت کائنــات را بــا 
خطــر مواجــه خواهــد ســاخت. کســی کــه عمــداً یکــی از اصــول شــریعت را نادیــده 

بگیــرد، هرگــز بــه ملکــوت آســمان وارد نخواهــد شــد.
عالمــان دینــی یهــود، زهــد خویــش را بــرای ورود بــه ملکــوت کافــی مــی دانســتند، 
اّمــا عیســی آن را بــی ارزش و نــا کافــی اعــالم کــرد. تشــریفات ظاهــری و دانــش 
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نظــری دربــاره حقیقــت، پارســایی فریســیان را تشــکیل مــی داد. عالمــان یهــودی 
ادعــا مــی کردنــد کــه بــه واســطه تالشــهای فــردی خودشــان بــرای نگــه داشــتن احــکام 
از  پارســایی  ایشــان،  بــه خاطــر اعمــال  کــه  باشــند. در حالــی  تواننــد مقــدس  مــی 

مذهــب رخــت بــر بســته بــود.
در حالیکــه کــه در انجــام مراســم و تشــریفاِت مذهبــی وســواس زیــاد بــه بــه خــرج 
مــی دادنــد، زندگــی ایشــان فاســد و تبــاه گردیــده بــود. پارســایی کذایــی ایشــان هرگــز 

نمــی توانســت ایشــان را بــه ملکــوت آســمان وارد کنــد.
بزرگتریــن فریبــی کــه در ایــام مســیح ذهــن مــردم را بــه خــود مشــغول کــرد ایــن 
بود که پذیرش ظاهری حقیقت موجب عادل شدن و برائت از گناه می شود. 
در حالــی کــه تجــارب بشــری نشــان داده بــود کــه دانــش نظــری در بــاره حقیقــت 
بــرای رســتگاری یــک فــرد کافــی نمــی باشــد. زیــرا چنیــن دانشــی نمــی توانــد ثمــرات 
یــک نگــرش دقیــق نشــان میدهــد کــه عبــارت حقیقــت  بــار آورد.  بــه  عدالــت را 
از منظــر الهیــات شناســی، اغلــب از حقیقــت اصیــل و بنیادیــن نفــرت دارد کــه 
تاریکتریــن صفحــات  ]انســانها[ هویداســت.  از ]طریقــه[ عملکــرد  ایــن موضــوع 
تاریــخ بشــری پُــر اســت از شــرح جنایاتــی کــه از ســوی مذهبیــون متعصــب انجــام 
شــده اســت. فریســیان ادعــا مــی کردنــد کــه فرزنــدان ابراهیــم بــوده و بــه خاطــر 
اّمــا  بالیدنــد،  مــی  خــود  بــه  الهــی  مقــدس  فرائــض  و  احــکام  داشــتن  اختیــار  در 
حــرص  شــرارت،  خواهــی،  خــود  از  را  ایشــان  امتیازاتــی،  چنیــن  از  برخــورداری 
کســب مــال و ثــروت و ریــاکاری بــی شــرمانه، محافظــت نکــرد. آنــان خودشــان را 
متدیّــن تریــن افــراد عالــم مــی پنداشــتند، اّمــا دینــداری کاذب ایشــان باعــث شــد 

تــا خداونــد جــالل را مصلــوب کننــد.
مســیحی  کــه  انــد  کــرده  بــاور  بســیاری  دارد.  وجــود  هــم  هنــوز  خطــر  همیــن 
هســتند فقــط بخاطــر اینکــه بــر برخــی مفاهیــم الهیاتــی صحــه گذاشــته انــد. اّمــا در 
زندگــی خــود بــه حقایــق الهــی عمــل نمــی کننــد. زیــرا بــه ایــن حقایــق ایمــان نداشــته و 
نســبت بــه آن عالقمنــد نیســتند. و بــه همیــن دلیــل، قــدرت و فیضــی را کــه از طریــق 
ایمــان بــه حقیقــت حاصــل میشــود، دریافــت نمــی کننــد. چــه بســا، افــراد ایمــان 
بــه حقیقــت را اقــرار کننــد، اّمــا اگــر ثمــرات ایمــان کــه شــامل صداقــت، مهربانــی، 
چنیــن  نشــود،  دیــده  ایشــان  زندگــی  در  باشــد  مــی  تفکرالهــی  و  شــکیبایی  صبــر، 
ایمانــی بــرای صاحبانــش لعنــت تلقــی شــده و از طریــق اعمــال ایشــان بــرای جهــان 

نیــز لعنــت بــه بــار خواهــد آورد.
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پارســایی کــه مســیح تعلیــم داد هماهنــگ شــدن قلــب و زندگــی بــا اراده آشــکار 
خداونــد اســت. افــراد گناهــکار زمانــی پارســا شــمرده مــی شــوند کــه بــه خداونــد 
ایمــان  کننــد. درآن صــورت،  را حفــظ  او  بــا  زنــده  ارتبــاط  و  باشــند  ایمــان داشــته 
حقیقــی اذهــان ایشــان را تعالــی بخشــیده و بــه زندگــی ایشــان نجابــت و اصالــت 
مــی بخشــد. پــس از آن تشــریفات ظاهــری بــا خلــوص باطنــی مســیحی هماهنــگ 
کــه  تشــریفاتی  هماننــد  خداونــد،  عبــادت  بــرای  شــده  مقــرر  تشــریفات  و  شــده 

فریســیان ریــا کار انجــام مــی دادنــد، بــی معنــی نخواهــد بــود.
عیســی هریــک از احــکاِم ده گانــه را بــه طــور مجــزا مطــرح کــرده و مفهــوم عمیــق 
ایــن  کــه اصــول اخالقــی  مــی دهــد  نشــان  او  مــی دهــد.  را توضیــح  وگســترده آن 
احــکام تــا چــه انــدازه گســترده بــوده و اشــتباه مهلکــی را کــه یهودیــان در اطاعــت 
کنــد.  مــی  آشــکار  ایشــان  بــه  بودنــد  شــده  مرتکــب  شــریعت  احــکام  از  ظاهــری 
عیســی اعــالم مــی کنــد کــه شــریعت خداونــد بــا فکــر پلیــد و نــگاه شــهوانی زیــر پــا 
گذاشــته مــی شــود. کســی کــه مرتکــب کوچکتریــن بــی عدالتــی شــود شــریعت را 
نقــض کــرده و طبیعــت خویــش را فاســد مــی ســازد. قتــل و جنایــت ابتــدا در فکــر 
آدمی شــکل می گیرد وکســی که قلب خویش را به روی کینه و نفرت می گشــاید 
در مســیر قتــل و جنایــت گام بــر مــی دارد و قربانیهــای او در نظــر خداونــد مشــمئز 

کننــده مــی باشــند.
یهودیــان روحیــه انتقــام جویــی را در وجــود خویــش پرورانــده بودنــد. آنــان بــا تنفــر 
از رومیــان و بــر زبــان آوردن ســخنان زشــت و تقبیــح کننــده کــه صفــات اهریمنــی 
بــود، شــریر را خشــنود ســاخته بودنــد. بدیــن ترتیــب خودشــان را آمــاده کردنــد تــا 
تحــت هدایــت شــریر اعمــال وحشــتناکی را مرتکــب شــوند. در زندگــی مذهبــی 
فریســیان هیــچ گونــه تقــوا و خداترســی قابــل قبولــی بــرای ارائــه بــه اقــوام غیــر یهــودی 
دیــده نمــی شــد. مســیح بــه ایشــان فرمــود کــه بــا فکــر قیــام بــر علیــه حاکمــان ســتمگر 

و پرورانــدن آرزوی انتقــام، خــود را فریــب ندهنــد.
درحقیقــت نوعــی خشــم وجــود دارد کــه حتــی بــرای پیــروان مســیح نیــز توجیــه 
پذیــر مــی باشــد. بــه طــور مثــال، هنگامــی کــه خداونــد مــورد بــی حرمتــی قــرار مــی 
گیــرد و یــا عبــادت و خدمــت او بدنــام مــی شــود و یــا بــی گناهــی مــورد ظلــم قــرار 
مــی گیــرد، نوعــی خشــم ناشــی از عدالــت جوئــی سرتاســر وجــود ایــن افــراد را فــرا 
مــی گیــرد، چنیــن خشــمی کــه ناشــی از حساســیت روحانــی و اخالقــی مــی باشــد، 

گنــاه محســوب نمــی شــود.
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اّمــا آنانــی کــه تحــت تأثیــر هــر گونــه حرکــت بــه اصطــالح تحریــک آمیــز، عنــاِن 
اختیــار خــود را از دســت داده و خشــمگین مــی شــوند، در حقیقــت قلــِب خویــش 
را بــه روی شــیطان مــی گشــایند. اگــر خواهــان هماهنگــی بــا خداونــد هســتیم، بایــد 

کینــه و دشــمنی را از افــکار خــود دور کنیــم.
منجــی از ایــن نیــز فراتــر رفتــه و مــی فرمایــد، » اگــر هنــگام تقدیــم هدیــه ات بــر 
مذبــح، بــه یــادآوردی کــه بــرادرت از تــو شــکایتی دارد، هدیــه ات را بــر مذبــح واگــذار 
و نخســت بــرو و بــا بــرادر خــود آشــتی کــن و ســپس بیــا و هدیــه ات را تقدیــم نمــا «. 
بســیاری در بجــا آوردن مراســم مذهبــی غیــرت نشــان مــی دهنــد درحالــی کــه میــان 
ایشان و برادرانشان اختالفات نا خوشایندی وجود دارد که باید خاتمه داده شود. 
خداونــد از ایشــان مــی خواهــد کــه بــرای برقــراری صلــح وآشــتی تمــام قــدرت خویــش 
را بــه کار گیرنــد. تــا زمانــی کــه ایــن کار را انجــام ندهنــد، خداونــد عبــادت ایشــان را 
نمــی پذیــرد. وظیفــه یــک مســیحی درایــن مــورد بــه صراحــت نشــان داده شــده اســت.

خداونــد بــرکات خویــش را برهمــگان جــاری مــی ســازد. » او آفتــاب خــود را 
بــا   « او  بارانــد «  مــی  و ظالمــان  برعــادالن  بــاران  و  تابانــد  مــی  نیــکان  و  بــدان  بــر 
ناسپاســان و بد کاران مهربان اســت « )لوقا 6 آیه 35(. او از ما می خواهد مثل 
او باشــیم. عیســی فرمود، » برای هر نفر که نفرینتان کند برکت بطلبید « و » به 
آنــان کــه از شــما نفــرت دارنــد، نیکــی کنیــد،... تــا پــدر خــود را کــه در آســمان اســت 
پســران شــوید «. اینهــا اصــول احــکام خداونــد و چشــمه هــای حیــات مــی باشــند.

فکــر  کــه  اســت  آن  از  تــر  عالــی  فرزندانــش  بــرای  خداونــد  مطلــوب  کمــال 
انســانی بتوانــد آن را درک کنــد. » پــس شــما کامــل باشــید، چنانچــه پــدر شــما کــه 
در آســمان اســت، کامــل اســت «. ایــن حکــم یــک وعــده اســت. نقشــه نجــات در 
نظــر داردکــه مــا را بــه طــور کامــل از قــدرت شــیطان آزاد کنــد. مســیح همــواره فــرد 
نــادم را از گنــاه جــدا مــی ســازد. او بــرای از بیــن بــردن اعمــال شــریر بــه ایــن جهــان 
آمــد تــا شــرایطی را فراهــم آورد کــه بــه واســطه آن روح القــدس بــه همــه افــراد نــادم 

اعطــا شــود وآنــان را از ارتــکاب گنــاه بــاز دارد.
از  تلقــی شــود. شــیطان  بــرای رفتــار غلــط  بهانــه ای  نبایــد  عامــل عصبانیــت 
شــنیدن اینکــه مدعیــان پیــروی از مســیح بــرای رفتــار غلــط خویــش بهانــه تراشــی مــی 
کننــد خوشــحال مــی شــود. همیــن بهانــه هاســت کــه موجــب گنــاه مــی شــود. بــرای 
گنــاه هیــچ بهانــه ای وجــود نــدارد. رفتــار پــاک، زندگــی مســیح گونــه، بــرای اشــخاص 

نــادم و فرزنــدان مومــن خداونــد قابــل دســترس مــی باشــد.
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کمــال مطلــوب شــخصیت مســیحی، همچــون مســیح بــودن اســت. همانطــور 
که پسر انسان در زندگی خود کامل و بی عیب بود، پیروان او نیز باید در زندگی 
خود کامل و بی عیب باشــند. عیســی از هر حیث شــبیه به برادرش آفریده شــد. 
او نیز چون ما انســان بود و گرســنه، تشــنه و خســته می شــد. او نیز با غذا خوردن 
بــه حیــات خویــش ادامــه مــی داد و بــا خوابیــدن نیرویــی تــازه مــی یافــت. او هــر چنــد 

پســر بــی عیــب خــدا بــود اّمــا در سرنوشــت انســان نیــز ســهیم بــود. 
بــه  بایــد  او  لبــاس جســم ظاهــر شــد و شــخصیت  کــه در  بــود  عیســی، خــدا 
مــا تعلــق گیــرد. خداونــد در بــاره آنانــی کــه بــه او ایمــان دارنــد مــی فرمایــد، » بیــن 
آنهــا ســکونت خواهــم گزیــد و در میانشــان راه خواهــم رفــت و مــن خــدای ایشــان 

خواهــم بــود و آنــان قــوم مــن خواهنــد بــود « )دوم قرنتیــان 6 آیــه16(.
مســیح همــان نردبانــی اســت کــه یعقــوب در خــواب دیــد، نردبانــی کــه پایــه اش 
بــر زمیــن قــرار داشــت و ســرش بــه دروازه آســمان و بــه آســتانه جــالل مــی رســد. اگــر 
ایــن نردبــان بــه زمیــن نمــی رســید، گــم شــدن و تباهــی مــا حتمــی بــود. بــا ایــن حــال 
هــر جــا کــه باشــیم، مســیح بــه مــا دسترســی پیــدا مــی کنــد. او طبیعــت مــا را برخــود 
گرفــت و پیــروز شــد تــا مــا بــه واســطه گرفتــن طبیعــت او پیــروز شــویم. مســیح بــه 
شــباهت » انســان گناهــکار فرســتاده شــد « اّمــا پــاک وبــی گنــاه زیســت (رومیــان 
٨ آیــه 3 ). اکنــون او بــا الوهیــت خویــش بــر تخــت الهــی تکیــه مــی زنــد و بــا انســانیت 
خویــش بــه مــا دسترســی پیــدا مــی کنــد. او از مــا مــی خواهــد کــه بــه واســطه ایمــان بــه 
او شــکوه و زیبایــی شــخصیت خداونــد را کســب کنیــم. بنابرایــن بایدکامــل باشــیم 

همانطورکــه » پــدر مــا کــه درآســمان اســت، کامــل اســت «.
عیســی نشــان داده بــود کــه عدالــت شــامل چــه چیــزی مــی شــود و خــدا را بــه 
عنــوان سرچشــمه آن معرفــی کــرده بــود. اکنــون او بــه وظایــف عملــی روی آورده 
وگفــت در صدقــه، دعــا و روزه ســعی نکنیــد تــا توجــه مــردم را بــه ســوی خــود جلــب 
کنیــد. بــا صمیمیــت بــه فقیــران و رنجدیــدگان صدقــه بدهیــد. در دعــا، بــا خداونــد 
مصاحبــت و راز و نیــاز کنیــد و هنگامــی کــه روزه مــی گیریــد ماننــد ریــاکاران تُرشــرو 
مباشــید. قلــب یــک فریســی ماننــد زمینــی خشــک و بــی حاصــل اســت کــه درآن 
بــذر حیــات بخــش الهــی پــرورش نمــی یابــد. اّمــا کســی کــه خــود را بــدون قیــد وشــرط 
بــه خداونــد تســلیم مــی کنــد، مقبــول تریــن عبــادت و خدمــت را بــه حضــور خداونــد 
تقدیــم خواهدکــرد. زیــرا از طریــق مصاحبــت بــا خداونــد اســت کــه افــراد ســیرت 

الهــی را کســب کــرده و بــه همــکاران او تبدیــل مــی شــوند.
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از  اجــر داده میشــود. »  مــی شــود،  انجــام  نیــت  بــا خلــوص  کــه  بــه خدمتــی 
صدقه دادن تو کســی با خبر نشــود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیســت، 

اجــر تــو را خواهــد داد «.
شخصیت ما به واسطه زندگی کردن در فیض مسیح، شکل می گیرد و زیبایی 
اولیّــه بــه جــان و روح بــاز مــی گــردد. ویژگــی هــای شــخصیتی مســیح بــه مــا منتقــل مــی 
شــود و شــباهت الهــی شــروع بــه نمایــان شــدن مــی کنــد. ســیمای مــردان و زنانــی 
کــه در طریــق خداونــد گام برداشــته و بــا او همــکاری مــی کننــد، آرامــش و ســالمتی 
آســمان را نشــان می دهد. آنان با فضای الهی احاطه شــده اند. پادشــاهی آســمان 
بــرای چنیــن افــرادی آغــاز شــده اســت. آنــان از شــادی مســیح برخــوردار بــوده و بــه 
خاطر برکت بخشــیدن به دیگران شــاد هســتند. ایشــان این افتخار را دارند که برای 

خدمــت بــه ســرور پذیرفتــه شــده و در نــام او خدمــت کننــد.
» هیچ کس دو ارباب را خدمت نتواند کرد «. ما نمی توانیم خدا را با قلبی 
تقســیم شــده خدمــت کنیــم. مذهــب کتــاب مقــدس یــک ]مذهــب[ در میــان ســایر 
]مذاهــب[ نیســت، بلکــه مقــدم برهمــه ]مذاهــب[ بــوده و بــر همــه چیــز حاکمیــت 
دارد. هــم چنیــن نبایــد ماننــد یــک تکــه پارچــه باشــد کــه فقــط چنــد جــای آن رنــگ 
خــورده اســت بلکــه بایــد تمــام آن رنــگ آمیــزی شــود و زندگــی هــم همینگونــه اســت 
کــه بایــد ماننــد پارچــه تمامــی آن در ُخــم رنگــرزی فــرو رفتــه تــا اینکــه هــر رشــته از پارچــه 

کــه رنــگ نخواهــد باخــت کامــالً رنــگ شــود. 
» بنابــر ایــن، اگــر چشــمت ســالم باشــد، تمــام وجــودت روشــن خواهــد بــود. امــا 
اگــر چشــمت فاســد باشــد. تمــام وجــودت را ظلمــت فــرا خواهــد گرفــت «. پاکــی و 
ثبــات قــدم در هــدف شــرایط دریافــت نــور خداونــد مــی باشــند. کســی کــه آرزومنــد 
شــناخت حقیقت می باشــد باید تمامی مظاهر آن را بپذیرد. چنین شــخصی نمی 
توانــد بــا گنــاه مصالحــه کنــد. تزلــزل و تردیــد نســبت بــه حقیقــت موجــب مــی شــود کــه 

فــرد در مقابــل گنــاه و وسوســه هــای شــیطان تســلیم شــود.
هیچگونــه  یکدیگــر  بــا  عدالــت  ناپذیــر  انحــراف  اصــول  و  دنیــوی  مشــی  خــط 
تناســبی ندارنــد و هماننــد رنگهــای مربــوط بــه رنگیــن کمــان بــه تدریــج بــه یکدیگــر در 
هــم آمیختــه نمــی شــوند. خداونــد میــان اصــول دنیــوی و اصــول مربــوط بــه پارســایی 
مــرز گســترده و روشــنی را ترســیم کــرده اســت. همــان انــدازه کــه روشــنایی نیمــروز 
بــه  بــا شــباهت  نیــز  بــه مســیح  نیمــه شــب متفــاوت اســت، شــباهت  تاریکــی  بــا 
شــیطان تفــاوت دارد. و فقــط آنانــی کــه ماننــد مســیح زندگــی مــی کننــد، همــکاران 
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او محســوب مــی شــوند. اگــر تنهــا یــک گنــاه در دل پرورانــده شــود و یــا یــک عمــل 
خطــا در زندگــی حفــظ شــود، تمــام وجــود آلــوده مــی شــود و شــخص بــه عامــل ظلــم 

و شــرارت تبدیــل مــی شــود.
همــه آنانــی کــه بــرای خدمــت خداونــد انتخــاب شــده انــد، تحــت مراقبــت او 
قــرار مــی گیرنــد. مســیح بــه پرندگانــی کــه در هــوا پــرواز مــی کننــد، و بــه گلهایــی کــه در 
صحرامی رویند اشاره کرده و از مخاطبینش خواست که این مخلوقات آفرینش 
را مــورد توجــه قــرار دهنــد. او بــه ایشــان فرمــود، » پرنــدگان آســمان را بنگریــد کــه نــه 
مــی کارنــد و نــه مــی درونــد و نــه در انبــار ذخیــره مــی کننــد و پــدر آســمانی شــما بــه 
آنهــا روزی مــی دهــد. آیــا شــما از آنهــا بــه مراتــب بــا ارزش تــر نیســتید؟ « )متــی 6 
آیــه 2٨( و معیــار توجــه خداونــد نســبت بــه مخلوقــات آفرینــش متناســب بــا میــزان 
ارزش و اهمیــت آنهاســت. گنجشــگ کوچــک قهــوه ای مــورد مراقبــت خداونــد 
قــرار مــی گیــرد. گلهــای صحــرا، و چمــن هایــی کــه زمیــن را مــی پوشــاند از توجــه و 
مراقبــت پــدر آســمانی برخــوردار مــی شــوند. اســتاد بــزرگ هنــر سوســن هــای صحــرا 
را چنــان بــا مهــارت و زیبــا آفریــد کــه زیبایــی آنهــا از شــکوه و جــالل ســلیمان بیشــتر 
جلــوه مــی کننــد. او تــا چــه انــدازه بیشــتر بــه انســان توجــه مــی کنــد کــه بــه شــباهت 
و زیبایــی خداونــد آفریــده شــده اســت. خداونــد میــل دارد کــه فرزندانــش ســیرت و 
شــخصیت او را ظاهــر ســازند و همانطورکــه تابــش آفتــاب نــور خــود را بــر رگــه هــای 
ظریــف و رنگارنــگ گلهــا مــی تابانــد، خداونــد نیــز زیبایــی ســیرت خــود را بــر روح و 

جــان آدمــی اعطــا مــی کنــد.
همــه آنانــی کــه ملکــوت محبــت، پارســایی و ســالمتی مســیح را انتخــاب مــی 
کننــد و توجــه بــه آن را در صــدر الویــت قــرار مــی دهنــد بــه جایهــای آســمانی متصــل 
مــی شــوند و تمــام بــرکات مــورد نیــاز در ایــن جهــان بــه ایشــان متعلــق خواهــد بــود. 
در کتــاب تقدیرالهــی، در دفتــر حیــات بــرای هــر کــدام از مــا صفحــه ای اختصــاص 
داده شــده اســت. تمامــی خصوصیــات مــا در ایــن صفحــه درج شــده اســت. حتــی 
تعداد موهای ســر ما درآن به ثبت رســیده اســت. فرزندان خداوند هرگز از ذهن 

او غایــب نمــی شــوند.
» پــس در اندیشــه فــردا مباشــید « )متــی 6 آیــه 3۴(. بایــد هــر روز از مســیح 
پیــروی کنیــم. خداونــد کار امــروز را بــه فــردا واگــذار نمــی کنــد. او تمامــی راهنمایــی 
هــای مــورد نیــاز فرزندانــش را در یــک زمــان بــه ایشــان نمــی دهــد، مبــادا کــه آشــفته 
شــوند. او آن انــدازه بــه ایشــان مــی گویــد کــه بــه خاطــر ســپرده و انجــام دهنــد. قــوت 
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وحکمــت عطــا شــده بــرای ضرورتهــای مربــوط بــه زمــان حــال داده شــده اســت. 
» اگر از شــما کســی بی بهره از حکمت اســت « — برای امروز — » درخواســت 
کنــد از خدایــی کــه ســخاوتمندانه و بــدون مالیمــت بــه همــه عطــا مــی کنــد، و بــه وی 

عطــا خواهــد شــد « )یعقــوب بــاب 1 آیــه 5(. 
» داوری نکنیــد تــا بــر شــما داوری نشــود «. خــود را برتــر از دیگــران مپنداریــد و بــر 
علیه آنها داوری نکنید. از آنجا که نمی توانید انگیزه دیگران را تشخیص دهید، قادر 
بــه داوری نیســتید. بــا انتقــاد و عیــب جویــی از دیگــران، در حقیقــت خــود را محکــوم 
مــی کنیــد، زیــرا بــا ایــن کار نشــان مــی دهیــد کــه بــا شــیطان، متهــم کننــده بــرادران خــود 
همــکاری مــی کنیــد. خداونــد مــی فرمایــد، » خــود را بیازماییــد تــا ببینیــد آیــا در ایمــان 
هســتید یــا نــه. خــود را محــک بزنیــد «. ایــن وظیفــه ماســت. » اگــر برخــود حکــم مــی 

کردیــم، بــر مــا حکــم نمــی شــد « )دوم قرنتیــان 13 آیــه 5؛ اول قرنتیــان 11 آیــه 31(.
» درخت نیکو، میوه نیکو می دهد «. اگر میوه بد طعم و به درد نخور باشــد، 
درخــت بــد اســت و بــه همیــن ترتیــب، میــوه نیکــو در زندگــی، شــرایط باطنــی و تعالــی 
شخصیت را نشان می دهد. اعمال نیکو هرگز نمی توانند نجات را کسب کنند، 
اّما نشان دهنده ایمان هستند که با محبت عمل کرده و شخص را تزکیه و تطهیر 
مــی کننــد. هــر چنــد پــاداش ابــدی بــه خاطــر شایســتگی مــا داده نمــی شــود، بــا ایــن 
وجود در تناســب باکاری خواهد بود که از طریق فیض مســیح انجام شــده اســت.

بدیــن طریــق مســیح اصــول پادشــاهی خویــش را اعــالم کــرد و ایــن اصــول را بــه 
عنــوان قوانیــن عالــی زندگــی تعلیــم داد. او بــرای تفهیــم تعالیــم خویــش از مثلهــا 
اســتفاده کــرده و مــی گویــد، » تنهــا شــنیدن ســخنان مــن کافــی نیســت بلکــه بــا 
عمــل کــردن بــه آن مــی توانیــد پایــه هــای شــخصیت خــود را بنــا کنیــد. خــود خواهــی 
ماننــد شــن روان اســت. اگــر شــخصیت خــود را براســاس فرضیــه هــا و ابداعــات 
بشــری بنــا کنیــد، ماننــد خانــه ای خواهــد بــود کــه بــر روی شــن بنــا شــده اســت و در 
مقابــل بادهــای وسوســه و طوفانهــای آزمایــش فــرو ریختــه و ویــران خواهــد شــد. اّمــا 
اصولــی کــه مــن تعلیــم داده ام تــا ابــد باقــی خواهــد مانــد. بنابرایــن کالم مــرا بپذیریــد 

و شــخصیت خــود را بــر روی آن بنــا کنیــد «.
» پــس هــر کــه ایــن ســخنان مــرا بشــنود و بــه آنهــا عمــل کنــد، هــم چــون مــرد 
دانایــی اســت کــه خانــه خــود را بــر ســنگ بنــا کــرد. چــون بــاران باریــد و ســیلها روان 
شــد و بادهــا وزیــد و بــرآن خانــه زور آورد، خــراب نشــد زیــرا بنیــادش بــر ســنگ بــود « 

)متــی ٧ آیــات 2۴ و 25(. 
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 ]این فصل بر اساس انجیل متی ٨: 5-13؛
انجیل لوقا ٧: 1-1٧ تدوین گردیده است[

مســیح بــه مــرد دربــاری کــه پســرش را شــفا داد، گفتــه بــود، » تــا آیــات و عجایــب 
نبینید، ایمان نمی آورید « )یوحنا ۴ آیه ۴٨(. او از اینکه قوم خودش درباره مسیح 
بــودن وی درخواســت آیــات و معجــزات مــی کردنــد، محــزون مــی شــد و بارهــا از بــی 
ایمانــی ایشــان شــگفت زده شــده بــود. اّمــا بــه خاطــر ایمــان یــک نظامــی رومــی کــه نــزد 
او آمده بود، در شگفت شد و نظامی رومی قدرت منجی را مورد تردید قرار نداد. 
او حتــی از منجــی تقاضــا نکــرد کــه بــرای انجــام معجــزه شــخصاً بــه خانــه او بیایــد، بلکــه 

گفــت، » فقــط ســخنی بگــو کــه خدمتــکارم شــفا خواهــد یافــت «.
میــان  در  بــود.  مــرگ  آســتانه  در  و  شــده  گیــر  زمیــن  رومــی  افســر  خدمتــکار 
رومیــان، خدمتــکاران بــرده هایــی بودنــد کــه در کوچــه و بــازار خریــد و فــروش مــی 
شــدند و مــورد آزار و خشــونت قــرار مــی گرفتنــد. اّمــا نظامــی رومــی، غــالم خویــش 
را بســیار دوســت می داشــت و شــدیداً خواهان بهبودی او بود. او ایمان داشــت 
کــه عیســی مــی توانــد غــالم او را شــفا دهــد. او منجــی را ندیــده بــود اّمــا اخبــاری کــه 
شــنیده بود، ایمان را در او به وجود آورده بود. علیرغم ظاهر پرســتی و تشــریفات 
گرایــی یهودیــان، ایــن فــرد رومــی متقاعــد شــده بــود کــه مذهــب یهودیــان بــر مذهــب 
بــر موانــع و حصارهــای تعصــب قومــی و  ایــن،  از  پیــش  او  برتــری دارد.  او  خــود 
بــود.  بــود، غلبــه کــرده  دشــمنی کــه فاتحــان و قــوم مغلــوب را از هــم جــدا کــرده 
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او بــرای عبــادت خداونــد احتــرام قایــل شــده بــود و نســبت بــه یهودیــان بــه عنــوان 
پرســتندگان خداونــد بــا مهربانــی رفتــار کــرده بــود. او در تعالیــم مســیح، همانگونــه 
که برای وی شــرح داده شــده بود، چیزی را یافت که نیاز روحی اش را تأمین می 
کــرد. تمــام چیزهــای روحانــی کــه در درون او بــود بــه ســخنان منجــی واکنــش نشــان 
داد. ولــی او خــود را الیــق نمــی دانســت کــه نــزد عیســی آیــد، بــه همیــن دلیــل بــزرگان 
یهــود را نــزد عیســی فرســتاد تــا از او بخواهنــد بیایــد و غالمــش را شــفا دهــد. آنــان 
بــا معلــم اعظــم آشــنا بودنــد و مــی خواســت و تصــور کــرد کــه مــی دانــد کــه چگونــه بــه 

نــزد او بــرود تــا اینکــه بتوانــد لطــف و مرحمــت او را کســب کنــد. 
زمانــی کــه عیســی وارد کفرناحــوم شــد بــا هیئتــی از بــزرگان یهــود روبــرو شــد کــه 
اســتدعای آن نظامــی رومــی را بــه اطــالع او رســاندند. آنــان بــا التمــاس بســیار بــه 
او گفتنــد، » ایــن مــرد ســزاوار اســت ایــن لطــف را در حقــش بکنــی، زیــرا قــوم مــا را 

دوســت دارد وکنیســه را نیــز بــر ایمــان ســاخته اســت «.
عیســی بیدرنــگ بــه ســوی خانــه افســر رومــی رهســپار شــد، اّمــا بــه واســطه 
بــه  بــه آهســتگی پیــش مــی رفــت. اخبــار عزیمــت او از پیــش  ازدحــام جمعیــت 
بــرای  گــوش افســر رومــی رســید و او چــون خــود را الیــق نمــی دانســت، پیامــی 
عیســی فرســتاد کــه » ســرورم، خــود را زحمــت مــده، زیــرا شایســته نیســتم زیــر 
ســقف مــن آیــی «، اّمــا منجــی بــه راه خــود ادامــه داد و ســرانجام نظامــی رومــی 
بــه خــود جــرأت داده و بــا نزدیــک شــده بــه او پیــام خــود را تکمیــل کــرده وگفــت، 
» از همیــن رو، حتــی خــود را الیــق ندانســتم نــزد تــو آیــم «، » فقــط ســخنی بگــو 
فرمــان.  زیــر  هســتم  فــردی  خــود  مــن  زیــرا  یافــت.  خواهــد  شــفا  خدمتــکارم  کــه 
ســربازانی نیــز زیــر فرمــاِن خــود دارم. بــه یکــی مــی گویــم، بــرو، مــی رود، بــه دیگــری 
مــی گویــم بیــا، مــی آیــد. بــه غــالم خــود مــی گویــم ایــن را بــه جــای آر، بــه جــای مــی 
آورد «. همانطــور کــه مــن نماینــده قــدرت روم هســتم و ســربازان مــن قــدرت مــرا 
بــه عنــوان مافــوق تأییــد مــی کننــد، بــه همــان ترتیــب، تــو نماینــده ذات الیتناهــی 
هســتی و همــه مخلوقــات آفرینــش فرمــان تــو را اطاعــت مــی کننــد. تــو مــی توانــی 
بــه مریضــی فرمــان دهــی کــه دور شــود و از تــو اطاعــت خواهــد کــرد. تــو مــی توانــی 
فرشــتگان آســمانی را احضــار کنــی و آنــان فضیلــت شــفا را عطــا خواهنــد کــرد. 

فقــط ســخنی بگــو کــه خدمتــکارم شــفا خواهــد یافــت.
عیســی چــون ایــن را شــنید، از او در شــگفت شــد و بــه جمعیتــی کــه از پــی اش 
مــی آمدنــد روی کــرد وگفــت: » بــه شــما مــی گویــم، چنیــن ایمانــی حتــی در اســراییل 

316

DA FA Body.indd   338 9/17/18   11:53 AM



» افسر رومی «  |  33۹

هــم ندیــده ام «. ســپس بــه آن نظامــی گفــت: » بــرو مطابــق ایمانــت بــه تــو داده 
شــود، در همــان دم خدمتــکار او شــفا یافــت «.

بزرگان یهود که نظامی را به مسیح معرفی کردند، نشان داده بودند که چه اندازه 
از برخـورداری از روح انجیـل فاصلـه دارند.آنـان تشـخیص نمـی دادنـد کـه بزرگتریـن و 
اصلـی تریـن نیـاز انسـان، طلـب رحمـت الهـی اسـت. آنـان بـا خـود خواهـی و رفتـاری 
حـق بـه جانـب از نظامـی رومـی تعریـف و تمجیـد کـرده وگفتنـد چـون » قـوم مـا « مـا را 
مـورد لطـف و مرحمـت قـرار داده اسـت. اّمـا نظامـی دربـاره خـود گفـت، » مـن الیـق 
نیستم «. فیض مسیح قلب او را تحت تأثیر قرار داده بود. او به ناالیق بودن خویش 
پـی بـرده بـود بـا ایـن حـال بـرای درخواسـت کمـک از مسـیح نترسـید. زیـرا بـه اعمـال 
نیکوی خود اعتماد نکرد و بزرگترین نیاز او آشـنایی با مسـیح و درخواسـت کمک از 
او بود. بنابراین ایمان خود را به مسیح اعالم کرد و ایمان او به عیسی صرفاً به خاطر 

انجام معجزات نبود بلکه او، عیسـی را دوسـت و منجی بشـر می دانسـت.
هر انسان گناهکار باید به این نحو به نزد مسیح بیاید. » ما را نه به سبب کارهای 
نیکویـی کـه کـرده بودیـم، بلکـه از رحمـت خویـش نجـات بخشـید « )تیطـس 3 آیـه 5(. 
زمانـی کـه شـیطان بـه شـما مـی گویـد کـه شـما گناهـکار هسـتید و نمـی توانیـد بـرکات 
خداونـد را دریافـت کنیـد، بـه او بگوییـد کـه مسـیح بـه ایـن جهـان آمـد تـا گناهـکاران را 
نجات بخشد. ما چیزی نداریم که ما را در حضور خداوند شایسته و مقبول سازد، 
اّمـا هنگامـی کـه بـه شـرایط فالکـت بـار خویـش اعتـراف مـی کنیـم از قـدرت نجـات 
بخش خداوند بهره مند می شویم. آنگاه، می توانیم از تمام چیزهایی که ما را به خود 
وابسـته کـرده اسـت آزاد شـویم و بـه صلیـب جلجتـا نگریسـته، بگوئیـم: در دسـتهای 

خـود، هیـچ بهایـی بـرای پرداخـت کـردن نـدارم، تنهـا بـه صلیـب تـو متکـی هسـتم.
یهودیــان از ایــام کودکــی در ارتبــاط بــا کار مســیح تعلیــم دیــده بودنــد. اظهــارات 
بــه  بــه آییــن هــای قربانــی  انبیــاء و تعالیــم نمادیــن مربــوط  الهــام بخــش مشــایخ و 
ایشــان تعلیــم داده شــده بــود. اّمــا ایشــان نــور حقیقــت را نادیــده گرفتــه بودنــد و 
اکنــون در مســیح چیــزی نمــی دیدنــد کــه اشــتیاق آن را داشــته باشــند. اّمــا افســر 
رومــی، کســی کــه در ســرزمین مشــرکین تولــد یافتــه، در امپراطــوری بــت پرســت 
روم تحصیــل کــرده و هماننــد یــک ســرباز تربیــت شــده و ظاهــراً بــه واســطه تعصــب 
یهودیــان و بــه خاطــر تحقیــر قــوم اســراییل از ســوی هموطنانــش از زندگــی روحانــی 
محــروم و دور نــگاه داشــته شــده بــود. ایــن مــرد، حقیقتــی را دریافــت کــه یهودیــان، 
فرزنــدان ابراهیــم از درک آن غافــل بودنــد. او منتظــر نمانــد تــا ببینــد کــه آیــا خــود 
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یهودیــان کســی را کــه ادعــا مــی کــرد مســیح ایشــان اســت بپذیرنــد یــا نــه. هنگامــی 
کــه » آن نــور حقیقــی کــه بــر هــر انســانی روشــنایی مــی افکنــد بــه راســتی بــه جهــان 
مــی آمــد نــور خــود را بــر او تابانیــده بــود، علیرغــم اینکــه از ســرزمینی دور آمــده بــود، 

جــالل پســر خــدا را تشــخیص داد « )یوحنــا 1 آیــه ۹(.
بــرای عیســی، ایــن عالمتــی بــود از اینکــه کار بشــارت انجیــل بایــد در میــان اقــوام 
غیــر یهــودی انجــام شــود. او بــا شــادی و اشــتیاق فــراوان در انتظــار روزی بــود تــا 
مــردم ازهمــه اقــوام بــه پادشــاهی او ملحــق شــوند. عیســی بــا اندوهــی عمیــق نتایــج 
انــکار فیــض الهــی را بــرای قــوم یهــود ترســیم کــرده و گفــت، » بــه شــما مــی گویــم کــه 
بسیاری از شرق و غرب خواهند آمد و در پادشاهی آسمان با ابراهیم و اسحاق 
و یعقــوب بــر ســر یــک ســفره خواهنــد نشســت، اّمــا فرزنــدان ایــن پادشــاهی بــه 
تاریکــی بیــرون افکنــده خواهنــد شــد،جایی کــه گریــه و فشــار دنــدان خواهــد بــود 
«. افســوس کــه هنــوز هــم عــده زیــادی خــود را بــرای ایــن پایــان غــم انگیــز آمــاده مــی 
کننــد. در حالــی کــه عــده بســیاری در ســرزمین هــای شــرک و تاریکــی، فیــض او را 
مــی پذیرنــد. عــده بســیاری در ســرزمین هــای مســیحی، جایــی کــه نــور حقیقــت بــرآن 

مــی تابــد، از دریافــت فیــض او خــودداری مــی کننــد.
در فاصلــه ســی کیلومتــری از شــهر کفرناحــوم و در فالتــی وســیع و پهنــاور، 
در دشــت زیبــای » یزرئیــل « دهکــده ناییــن قــرار داشــت و عیســی بــه ســوی ایــن 
دهکــده بــراه افتــاد. بســیاری از شــاگردان و ســایرین در کنــار او حضــور داشــتند. 
مــردم در تمــام طــول راه بــا اشــتیاق شــنیدن ســخنان محبــت آمیــز و پــر فیــض او و بــا 
آوردن مریضــان خویــش بــرای دریافــت شــفا و بــا ایــن امیــد کــه عیســی بــه واســطه در 
اختیــار داشــتن چنیــن قــدرت شــگفت انگیــزی، خــود را بــه عنــوان پادشــاه اســراییل 
اعــالم خواهــد کــرد، از هــر طــرف بــه ســوی او رهســپار شــدند. جمعیــت زیــادی در 
کنــار او جمــع شــدند. آنــان خوشــحال و امیــدوار، او را در مســیر ســنگالخ بــه ســوی 

دروازه ورودی دهکــده کوهســتانی همراهــی کردنــد.
هنگامی که به دروازه شهر نزدیک شدند، گروهی را دیدند که در حال تشیع 
جنــازه بودند.آنــان بــا گامهایــی آهســته و چهــره هایــی محــزون بــه ســوی گورســتان در 
حرکــت بودنــد. در درون تابــوت ســر گشــوده جســد مــرده ای قــرار داشــت کــه در 
جلــوی جمعیــت حمــل مــی شــد و در اطــراف آن فریــاد شــیون و زاری ســوگواران بــه 
آســمان بلنــد شــده بــود. بــه نظــر مــی رســید کــه تمــام مــردم دهکــده بــرای ادای احتــرام 

بــه مــرده و اظهــار همــدردی بــا خانــواده عــزادار گردهــم آمــده بودنــد.
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» افسر رومی «  |  3۴1

منظــره بســیار دردنــاک و ترحــم انگیــزی بــود. متوفــی یگانــه پســر بیــوه زنــی بــود 
و مــادر تنهــا و داغدیــده یگانــه فرزنــد خــود را کــه پشــتیبان و مایــه تســلی وی بــود 
بــه ســوی گورســتان مشــایعت مــی کــرد. و » خداونــد چــون او را دیــد، دلــش بــر او 
ســوخت «، و هــم چنانکــه مــادر داغدیــده، گریــه کنــان و بــدون توجــه بــه حضــور او 
بــه پیــش مــی رفــت، عیســی بــه او نزدیــک شــده و بــا صدایــی آرام و مهربــان گفــت، 
» گریــان مبــاش «. عیســی در آســتانه تبدیــل انــدوه او بــه شــادی بــود، بــا ایــن حــال 

نتوانســت از اظهــار همــدردی امتنــاع کنــد.
» ســپس نزدیــک رفــت و تابــوت را لمــس کــرد «. لمــس مــردگان نمــی توانســت 
او را نجس سازد. کسانی که تابوت را حمل می کردند ایستادند و شیون و زاری 
عــزاداران متوقــف شــد. کســانی کــه در دو طــرف تابــوت ایســتاده بودنــد، در عیــن نــا 
امیــدی امیــدوار بودنــد. در کنــار تابــوت کســی حضــور داشــت کــه مریضــی را شــفا 

داده و دیوهــا را اخــراج کــرده بــود. آیــا مــرگ نیــز مطیــع قــدرت او بــود؟
مســیح بــا ســخنانی مقتدرانــه و رســا فرمــان داد، » ای جــوان، تــو را مــی گویــم، بــر 
خیــز «. ایــن صــدا درگــوش ُمــرده نفــوذ کــرده و مــرد جــوان چشــمانش را مــی گشــاید. 
عیســی دســت او را گرفتــه و او را بلنــد مــی کنــد. در ایــن لحظــه نــگاه خیــره مــرد جــوان 
متوجــه مــادرش مــی شــود کــه گریــان و نــاالن در کنــار تابــوت او ایســتاده بــود. مــادر و 
فرزنــد بــا شــادی بــرای مدتــی یکدیگــر را در آغــوش مــی گیرنــد. جمعیــت در ســکوت بــه 
ایــن صحنــه مــی نگرنــد و تــرس و هیبــت بــر همــه آنــان مســتولی مــی شــود. آنــان بــرای 
مدتی کوتاه، با سکوت و احترام برجای خود می ایستند، چنانکه گویی در حضور 
خداونــد ایســتاده انــد. ســپس » در حالــی کــه خــدا را ســتایش مــی کردنــد، گفتنــد: 
پیامبــری بــزرگ در میــان مــا ظهــور کــرده اســت. خــدا بــه یــاری قــوم خــود آمــده اســت. 
گــروه تشــییع کننــدگان ایــن بــار بــا شــادی بــه دهکــده ناییــن بــاز گشــتند. و خبــر ایــن کار 

عیســی در تمــام یهودیــه و نواحــی اطــراف منتشــر شــد «.
او کــه در دروازه دهکــده ناییــن در کنــار مــادر غمدیــده ایســتاده بــود، امــروز نیــز 
تمامــی کســانی را کــه در کنــار تابــوت عــزاداری مــی کننــد، مــی بینــد. انــدوه مــا او 
را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد. قلــب مهربــان و دلســوز او سرشــار از محبــت تغییــر 
ناپذیراســت. کالم او کــه مــرده را حیــات بخشــید امــروز نیــز بــه همــان انــدازه موثــر 
بــه مــن  بــر زمیــن  وکارآمــد اســت. او مــی فرمایــد، » تمامــی قــدرت در آســمان و 
ســپرده شــده اســت « )متــی 2٨ آیــه 1٨(. ایــن قــدرت نــه بــا گذشــت زمــان کاهــش 
یافتــه و نــه بــه واســطه فعالیــت بــی وقفــه فیــض او بــه پایــان رســیده اســت. عیســی 
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3۴2  | آرزوی اعصار

بــا زنــده کــردن پســر بیــوه زن انــدوه او را بــه شــادی تبدیــل کــرد. بــا ایــن همــه مــرد 
جــوان زنــده شــد تــا بــا مصیبتهــا، ســختی هــا و خطــرات ایــن جهــان مواجــه شــده و 
مجــدداً در مقابــل قــدرت، قــدرت مــرگ تســلیم شــود. در حالــی کــه عیســی، انــدوه 
مــا بــه خاطــر مــرگ را بــا پیــام امیــد جــاودان تســلی مــی دهــد. او مــی فرمایــد، » و 
مــن آن کــه زنــده اوســت. مــرده بــودم، اّمــا ببیــن کــه زنــده جاویــدم وکلیدهــای مــرگ 
وجهــان ِ مــردگان در دســِت مــن اســت «. » از آنجــا کــه فرزنــدان از جســم و خــون 
برخوردارنــد، او نیــز در اینهــا ســهیم شــده تــا بــا مــرگ خــود، صاحــب قــدرت مــرگ 
یعنــی ابلیــس را بــه زیــر کشــد. و آنــان را کــه همــه عمــر در بندگــِی تــرس از مــرگ بــه 

ســر بــرده انــد، آزاد ســازد « )مکاشــفه 1 آیــه 1٨؛ عبرانیــان 2 آیــات 1۴ و 15(.
هنگامــی کــه پســر خــدا بــه مــردگان امــر مــی کنــد کــه زنــده شــوند، شــیطان نمــی 
توانــد آنــان را در چنــگال مــرگ اســیر کنــد. او نمــی توانــد فــردی را کــه قــدرت کالم 
مســیح را بــا ایمــان دریافــت کــرده اســت در مــرگ روحانــی نگــه دارد. خداونــد بــه همــه 
آنانــی کــه در گنــاه مــرده انــد مــی فرمایــد، » ای کــه در خوابــی، بیــدار شــو، از مــردگان 
برخیــز « )افسســیان 5 آیــه 1۴(. ایــن کالم، حیــات ابــدی اســت. همانطــور کــه کالم 
خداونــد بــه اولیــن آدم حیــات بخشــید، هنــوز هــم بــه مــا حیــات مــی بخشــد. همانطــور 
که این کالم مسیح، یعنی » ای جوان، تورا می گویم، برخیز « به جوان اهل نایین 
حیــات بخشــید، بــه همــان ترتیــب کالم » از مــردگان برخیــز « بــه کســی کــه آن را مــی 
پذیرد، حیات می بخشد. خداوند » ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی 
پســر عزیزش منتقل ســاخته اســت « )کولســیان 1 آیه 13(. همه آن درکالم او به ما 

پیشــنهاد شــده اســت و اگــر کالم او را بپذیریــم، نجــات خواهیــم یافــت.
و » اگــر روح ]خداونــد[ کــه عیســی را از مــردگان برخیزانیــد در شــما ســاکن 
نیــز  فانــی شــما  بدنهــای  بــه  برخیزانیــد، حتــی  مــردگان  از  را  کــه مســیح  او  باشــد، 
حیــات خواهــد بخشــید. او ایــن را بــه واســطه روح خــود انجــام خواهــد داد کــه در 
شــما ســاکن اســت «، » در همــان موقــع کــه فریــاد فرمــان الهــی و صــدای رئیــس 
فرشــتگان و بانگ شــیپور خداوند شــنیده می شــود، خود خداوند از آســمان به زیر 
خواهــد آمــد و اول کســانی که در ایمــان بــه مســیح مرده انــد، خواهنــد برخاســت. 
و ســپس آن کســانی کــه از میــان مــا زنــده می ماننــد همــراه بــا آنهــا در ابرهــا بــاال بــرده 
خواهنــد شــد تــا در آســمان بــا خداونــد مالقــات نماینــد و بــه ایــن ترتیــب مــا همیشــه 
بــود « )رومیــان ٨ آیــه 11؛ اول تســالونیکیان ۴ آیــات 16 و   بــا خداونــد خواهیــم 

1٧(. عیســی بــه مــا مــی گویــد کــه بــا ایــن کالم یکدیگــر را تســلی دهیــم. 
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33
» چه کسانی برادران 

من هستند؟ «
 ]این فصل بر اساس انجیل متی 12: 22-50؛
انجیل مرقس 3: 20-35 تدوین گردیده است[

پســران یوســف از عیســی در کارهایــش حمایــت نمــی کردنــد و هنگامــی کــه 
اخبــار مربــوط بــه زندگــی و خدمــات او بــه گــوش ایشــان رســید، نگــران و شــگفت 
زده شــدند. آنــان شــنیدند کــه او تمامــی شــبها را بــه دعــا کــردن اختصــاص داده و 
در طــول روز جمعیــت زیــادی در اطــراف وی اجتمــاع مــی کننــد تــا جایــی کــه بــه او 
فرصــت نمــی دهنــد تــا غــذا بخــورد. دوســتان او احســاس مــی کردنــد کــه او بــا کار 
مــداوم خــود را خســته و فرســوده مــی کنــد. آنــان نمــی توانســتند علــت رفتــار او را 
در برخــورد بــا فریســیان درک کننــد و در میــان ایشــان عــده ای نگــران بودنــد کــه او 

عقلــش را از دســت داده اســت.
بــرادران او از ایــن موضــوع و هــم چنیــن از اتهــام فریســیان کــه بــه او گفتــه بودنــد 
دیوهــا را بــا قــدرت شــیطان اخــراج مــی کنــد آگاه شــدند. آنــان از سرزنشــی کــه بــه 
بــود شــدیداً متأثــر شــدند.  بــا عیســی متوجــه ایشــان شــده  واســطه خویشــاوندی 
برادران عیســی متوجه شــدند که ســخنان و اعمال او چه آشــوبی بر پا کرده اســت 
و نــه تنهــا از ســخنان متهورانــه او وحشــت زده شــدند، بلکــه از عیســی بــه خاطــر 
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نکوهــش کــردن علمــای دیــن و فریســیان خشــمگین شــده و تصمیــم گرفتنــد تــا او را 
متقاعــد کننــد کــه از انجــام چنیــن اقداماتــی صرفنظــر کنــد. آنــان بــرای انجــام ایــن 
کار مریــم را ترغیــب کردنــد تــا بــه ایشــان بپیونــدد، زیــرا تصــور مــی کردنــد کــه بــه خاطــر 
عالقــه عیســی بــه او مــی تواننــد از او تقاضــا کننــد تــا قــدری محتاطانــه ترعمــل کنــد.

درســت قبــل از ایــن، عیســی مــردی دیــوزده و الل را شــفا داده بــود و فریســیان 
او را متهــم کــرده بودنــد کــه » دیوهــا را بــه یــاری رئیــس دیوهــا بیــرون مــی رانــد « 
)متــی ۹ آیــه 3۴(. مســیح بــا صراحــت اعــالم کــرد کــه ایشــان بــا نســبت دادن کار 
روح القــدس بــه شــیطان خــود را از سرچشــمه برکــت محــروم مــی کننــد. آنانــی کــه 
بــه خاطــر بــی توجهــی بــه ســیرت الهــی مســیح بــر علیــه او ســخن گفتــه بودنــد، شــاید 
بخشــیده مــی شــدند، چــرا کــه بــه واســطه روح القــدس ممکــن بــود بــه اشــتباه خــود 
پــی بــرده و توبــه کننــد. گنــاه، هرچــه کــه باشــد، اگــر شــخص توبــه کنــد و ایمــان آورد، 
گنــاه او بــا خــون مســیح شســته مــی شــود، اّمــا کســی کــه کار روح القــدس را انــکار 
ایمــان وجــود  توبــه و  بــرای  کــه جایــی  مــی دهــد  قــرار  کنــد، خــود را در موقعیتــی 
نخواهــد داشــت. خداونــد از طریــق روح القــدس در قلــب آدمــی عمــل مــی کنــد و 
هنگامــی کــه افــراد بــه طــور عمــد روح القــدس را انــکار کــرده و کار آن را بــه شــیطان 
نســبت مــی دهنــد، مســیری را کــه خداونــد از طریــق آن بــا ایشــان ارتبــاط برقــرار 
مــی کنــد، قطــع مــی کننــد. زمانــی کــه روح القــدس بــه طــور کامــل انــکار شــد، دیگــر 

خداونــد نمــی توانــد بــرای شــخص کاری انجــام دهــد.
بــود،  گفتــه  ایشــان  بــه  را  آمیــز  هشــدار  ســخنان  ایــن  عیســی  کــه  فریســیان 
خودشــان اتهاماتــی را کــه بــه مســیح نســبت داده بودنــد، بــاور نداشــتند. در میــان 
ایــن مقامــات حتــی یــک نفــر وجــود نداشــت کــه نســبت بــه منجــی احســاس نزدیکــی 
نکــرده باشــد. آنــان نــدای روح القــدس را در دلهایشــان شــنیده بودنــد کــه عیســی 
را مســیح اســرائیل اعــالم کــرده و از ایشــان مــی خواســت تــا بــه شــاگردی او اقــرار 
کننــد. آنــان در نــور حضــور او بــه ناپاکــی خویــش پــی بــرده و بــرای پارســایی کــه خــود 
عیســی،  انــکار  از  بعــد  اّمــا  بودنــد.  کشــیده  انتظــار  کننــد،  ایجــاد  توانســتند  نمــی 
پذیــرش او را بــه عنــوان مســیح مایــه ســرافکندگی خــود مــی دانســتند. آنــان بــا قــدم 
بــه خطاهایشــان  کــه  بــه حــدی مغــرور شــدند  اعتقــادی،  بــی  گذاشــتن در مســیر 
اعتــراف نمــی کردنــد و بــرای امتنــاع از بیــان حقیقــت ســعی کردنــد تــا بــا خشــونت، 
تعالیــم منجــی را مــورد تردیــد قــرار دهنــد. نشــانه هــای قــدرت و رحمــت او، ایشــان 
را بــه ســتوه آورده بــود. آنــان نمــی توانســتند از انجــام معجــزات او جلوگیــری کننــد، 
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آنــان نمــی توانســتند تعالیــم او را متوقــف کننــد، اّمــا تمامــی قــدرت خویــش را بــه کار 
گرفتنــد تــا او را بــد معرفــی کــرده و ســخنان اورا تحریــف کننــد. بــا ایــن وجــود، روح 
ملــزم کننــده خداونــد ایشــان را تعقیــب کــرد تــا جایــی کــه بــرای مقابلــه بــا قــدرت آن، 
مجبــور شــدند موانعــی را ایجــاد کننــد، قدرتمنــد تریــن عاملــی کــه مــی توانســت بــر 
قلــب آدمــی تأثیــر بگــذارد بــرای متقاعــد کــردن ایشــان بــه کار گرفتــه شــد، اّمــا ایشــان 

خــودرا در مقابــل آن تســلیم نمــی کردنــد.
ایــن خدونــد نیســت کــه چشــمان دل انســانها را کــور و دلهایشــان را ســخت مــی 
کنــد. او نــور حقیقــت را مــی فرســتد تــا خطاهایشــان را تصحیــح کــرده و ایشــان را در 
مسیر سالمتی هدایت کند. و به خاطر انکار چنین حقیقتی است که چشمهای 
روحانی افراد کور و دلهایشان سخت می گردد. غالب اوقات این فرایند تدریجی 
و تقریبــاً نامحســوس اســت. نــور از طریــق کالم خداونــد، از طریــق خادمــان او، و یــا 
به وســیله عمل مســتقیم روح القدس به افراد عرضه می شــود، اّما زمانی که پرتوی 
از نــور حقیقــت نادیــده گرفتــه مــی شــود، بصیــرت روحانــی بــه طــور نســبی فلــج شــده 
وآشــکار شــدن مجــدد حقیقــت بــه آهســتگی تشــخیص داده مــی شــود. بدیــن ترتیــب 

تاریکــی افزایــش یافتــه تــا جایــی کــه شــخص درظلمــت کامــل قــرار مــی گیــرد.
بــود. آنــان در مــورد قــدرت  در مــورد رهبــران یهــود چنیــن چیــزی اتفــاق افتــاده 
الهــی مســیح متقاعــد شــده بودنــد اّمــا بــرای مقابلــه بــا حقیقــت کار روح القــدس را بــه 
شــیطان نســبت دادند و برای انجام این کار عمداً به دروغ متوســل شــدند و خود را 

بــه شــیطان تســلیم کردنــد و از آن بــه بعــد تحــت کنتــرل قــدرت او قــرار گرفتنــد.
ســخنان  مــورد  در  القــدس،  روح  علیــه  بــر  گنــاه  بــا  نزدیــک  ارتبــاط  در  مســیح 
شــریرانه و بیهــوده نیــز هشــدار داد. ســخنان هــر فــرد نشــان دهنــده نیّــات قلبــی 
اوســت. » زیــرا زبــان از آنچــه دل از آن لبریــز اســت، ســخن مــی گویــد «، بلکــه 
ســخنان چیــزی از نشــانه شــخصیت مــی باشــند. ]ضــرب المثــل فارســی مــی گویــد: 
از کــوزه همــان بــرون طــراود کــه در اوســت[. در ســخنان هــر فــرد قدرتــی اســت 
کــه بــر شــخصیت اثــر مــی گــذارد. افــراد تحــت تأثیــر کالم خویــش قــرار مــی گیرنــد. 
بعضــی اوقــات افــراد تحــت تأثیــر یــک انگیــزه لحظــه ای کــه شــیطان باعــث آن مــی 
شــود دچــار ســوء ظــن و حســادت شــده و ســخنانی را بــر زبــان مــی آورنــد کــه در 
حقیقــت خودشــان هــم آن را بــاور نمــی کننــد، اّمــا چنیــن واکنشــی بــر افکارشــان 
تأثیــر مــی گــذارد. آنــان فریــب ســخنان خودشــان را خــورده وچیــزی راکــه بــا تحریــک 
بــاور مــی کننــد. چنیــن اشــخاصی آنقــدر  شــیطان گفتــه شــد بــه عنــوان حقیقــت 
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دچــار غــرور مــی شــوند کــه مایــل نیســتند از حــرف خــود دســت بردارنــد. بــر زبــان 
آوردن ســخنان تردیــد آمیــز و انتقــاد از نــور الهــی بســیار خطرنــاک مــی باشــد و چنیــن 
ســخنانی بــر روی شــخصیت اثــر مــی گــذارد و موجــب میــدان دادن بــه گســتاخی 
و بــی ایمانــی مــی شــود. بســا کــه فــرد بــا تســلیم شــدن بــه ایــن عــادت، نادانســته بــه 
انــکار  تــا جایــی کــه کار روح القــدس را مــورد انتقــاد و  ســوی خطــر گام برداشــته 
قــرار مــی دهــد. عیســی فرمــود، » بــه شــما مــی گویــم کــه مــردم بــرای هــر ســخن پــوچ 
کــه برزبــان راننــد، در روز داوری حســاب خواهنــد داد، زیــرا بــا ســخنان خــود تبرئــه 

خواهیــد شــد و بــا ســخنان خــود محکــوم خواهیــد گردیــد «.
ســپس عیســی بــه کســانی کــه تحــت تأثیــر ســخنانش قــرار گرفتــه بودنــد، کســانی 
کــه بــا شــادی بــه او گــوش داده بودنــد، اّمــا قلــب خــود را بــه روح القــدس تســلیم 
نکرده بودند، هشــدار داد. نه تنها به واســطه مقاومت، بلکه به خاطر بی اعتنایی 
بــه روح القــدس، شــخص هــالک مــی گــردد. عیســی فرمــود، » هنگامــی کــه روح 
پلیــد از کســی بیــرون مــی آیــد بــه مکانهــای خشــک و بایــر مــی رود تــا جایــی بــرای 
اســتراحت بیابــد، اّمــا نمــی یابــد. پــس مــی گویــد، بــه خانــه ای کــه از آن آمــدم، بــاز 
مــی گــردم. اّمــا چــون بــه آنجــا مــی رســد و خانــه را خالــی و رُفتــه و آراســته مــی یابــد، 
مــی رود و هفــت روح بدتــر از خــود را نیــز مــی آَورَد و همگــی داخــل مــی شــوند و در 

آنجــا ســکونت مــی گزیننــد «.
در ایــام مســیح نیــز هماننــد امــروز، بســیاری بودنــد کــه کنتــرل شــیطان بــر ایشــان 
بــرای مدتــی بــه نظــر مــی رســید کــه در هــم شکســته شــده باشــد. آنــان بــه واســطه 

فیــض خــدا از ارواح شــریر کــه بــر ایشــان تســلط داشــتند، رهایــی یافتنــد.
 آنــان بــه خاطــر محبــت خداونــد شــادی کردنــد، اّمــا ماننــد شــنوندگان َمثـَـل زمیــن 
ســنگالخ در محبــت او باقــی نماندنــد. ایــن اشــخاص هــر روز، خــود را بــه خداونــد 
تســلیم نکردنــد تــا مســیح در دل ایشــان ســاکن شــود، بنابــر ایــن هنگامــی کــه روح 
پلیــد بــا » هفــت روح بدتــر از خــود « بازگشــت، ایشــان کامــالً تحــت کنتــرل قــدرت 

شــریر قــرار گرفتنــد.
زمانــی کــه فــرد خــود را بــه مســیح تســلیم مــی کنــد، قــدرت تــازه ای، دل فــرد را 
بــه تملــک خــود در مــی آَورَد. تغییــری کــه هرگــز نمــی توانــد بــه وســیله خــود شــخص 
تحقق یابد. این کار خارق العاده، به وسیله نیروی خارق العاده در قلب ا نسان 
صــورت مــی گیــرد. قلبــی کــه بــه مســیح تســلیم شــده باشــد، بــه قلعــه او تبدیــل مــی 
شــود کــه او را در ایــن دنیــای عصیانگــر حفــظ مــی کنــد و میــل دارد کــه هیــچ قدرتــی 
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بــه جــز او بــرآن حاکمیــت نداشــته باشــد. بدیــن ترتیــب قلبــی کــه بــه تســخیر عوامــل 
الهــی قــرار داشــته باشــد در مقابــل هجــوم شــیطان تســخیر ناپذیــر خواهــد بــود. اّمــا 
تــا خودمــان را بــه قــدرت مســیح تســلیم نکنیــم، تحــت تســلط قــدرت شــیطان قــرار 
خواهیــم گرفــت. مــا الزامــاً بایــد تحــت کنتــرل یکــی از ایــن دو قــدرت بــزرگ کــه بــرای 
بدســت گرفتــن حاکمیــت جهــان مبــارزه مــی کننــد، قــرار گیریــم. بــرای اینکــه تحــت 
کنتــرل شــیطان قــرار بگیریــم، حتمــاً نبایــد خدمــت بــه پادشــاهی ظلمــت را انتخــاب 
کنیــم. بــی اعتنایــی مــا بــرای پذیــرش هــم پیمانــی بــا ملکــوت نــور، مــی توانــد مــا را برای 
همیشــه تحــت کنتــرل شــیطان در آَورَد. اگــر بــا عوامــل آســمانی همــکاری نکنیــم 
شــیطان بــر قلــب مــا تســلط مــی یابــد وآن را بــه محــل اقامــت خــود تبدیــل خواهــد 
کــرد. تنهــا راه مقابلــه بــا قــدرت شــریر ســاکن شــدن مســیح در دل از طریــق ایمــان بــه 
پارســایی اوســت. تــا زمانــی کــه عمیقــاً بــه خداونــد متصــل نشــویم، هرگــز نخواهیــم 
توانســت بــا اثــرات نــا مقــدس حاصــل از خــود پســندی، بــی بنــد و بــاری و وسوســه 
هــای شــیطان مبــارزه کنیــم. شــاید از بســیاری از عــادات بــد دســت بکشــیم و بــرای 
مدتــی از همــکاری بــا شــیطان اجتنــاب کنیــم، اّمــا فقــط از طریــق ارتبــاط عمیــق و 
جــدی بــا خداونــد و از طریــق تســلیم شــدن بــه اوســت کــه مــی توانیــم بــر وسوســه 
هــا و گناهــان پیــروز شــویم. بــدون آشــنایی اختصاصــی بــا مســیح و ارتبــاط مــداوم بــا 
او، اســیر دشــمن خواهیــم شــد و ســرانجام بــه خواســتهای او عمــل خواهیــم کــرد.

ِآن شــخص بدتــر از حالــت  عیســی در ادامــه ســخنانش فرمــود، » ســرانجام 
نُخســت او می شــود و عاقبت این نســل شــرور نیز چنین خواهد بود «. ســنگدل 
تریــن افــراد، کســانی هســتند کــه دعــوِت رحمــت را بــی اهمیــت شــمرده و بــه روح 
فیــض بــی احترامــی مــی کننــد. بارزتریــن نشــانه گنــاه بــر علیــه روح القــدس نادیــده 
گرفتــن دعــوت خداونــد بــه توبــه مــی باشــد. هــر اقدامــی در انــکار مســیح گامــی بــه 

ســوی انــکار نجــات وگنــاه بــر علیــه روح القــدس تلقــی مــی شــود.
با انکار مسیح قوم یهود مرتکب گناهی نابخشودنی شدند و اگر ما نیز دعوت 
فیــض و رحمــت را انــکار کنیــم، همــان گنــاه را مرتکــب خواهیــم شــد. هنگامــی کــه از 
گــوش دادن بــه ســخنان رســوالن مســیح امتنــاع کــرده و در عــوض بــه عوامــل شــیطان 
کــه روح وجــان را ازمســیح دور مــی کننــد، گــوش مــی دهیــم، بــه ســرور حیــات توهیــن 
کــرده و او را در مقابــل شــیطان و تمامــی کائنــات ســر افکنــده مــی کنیــم. تــا زمانــی کــه 
یــک فــرد ایــن کار را انجــام مــی دهــد. نمــی توانــد بــه آمــرزش گناهــان امیــدوار باشــد و 

نهایتــاً تمامــی اشــتیاق مصالحــه بــا خداونــد را از دســت خواهــد داد.
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درحالــی کــه عیســی هنــوز بــه تعلیــم دادن مــردم مشــغول بــود، شــاگردانش بــه او 
خبــر دادنــد کــه مــادر و برادرانــش بیــرون ایســتاده و مــی خواهنــد بــا وی دیــدار و گفتگــو 
کننــد. او از قصــد ایشــان آگاه بــود، بنابرایــن بــه کســی کــه ایــن خبــر را آورده بــود گفــت، 
» مادر من کیست؟ و برادرانم چه کسانی هستند؟ سپس با دست خود به سوی 
شــاگردانش اشــاره کرد وگفت: اینانند مادر و برادران من ! زیرا هر که خواســت پدر 

مــرا کــه در آســمان اســت بــه جــای آَورَد، بــرادر و خواهــر و مــادر مــن اســت «.
همــه آنانــی کــه مســیح را بــا ایمــان مــی پذیرفتنــد بــا پیونــدی نزدیکتــر از پیوندهــای 
خویشــاوندی بــا او متّحــد مــی شــدند و همانطــوری کــه او بــا پــدر یکــی بــود، آنــان نیــز 
بــا او یکــی مــی شــدند. مــادر عیســی تنهــا از طریــق ایمــان و عمــل کــردن بــه کالم او 
مــی توانســت بــا وی ارتباطــی نزدیــک و صمیمــی داشــته باشــد. بــرادران عیســی بــه 
خاطــر ارتباطشــان بــا او از هیــچ گونــه مزیتــی برخــوردار نمــی شــدند، مگــر اینکــه او را 

بــه عنــوان منجــی مــی پذیرفتنــد.
مســیح از چــه حمایتــی مــی توانســت برخــوردار شــود اگــر خویشــاوندان زمینــی 
وی، او را بــه عنــوان فرســتاده آســمان مــی پذیرفتنــد و در انجــام رســالت الهــی بــا 

وی همــکاری مــی کردنــد!
اّما بی ایمانی ایشــان بر زندگی زمینی او گرد غم و اندوه پاشــید و این بخشــی 

از آن جام تلخ مصیبت بود که او باید به خاطر ما َســر می کشــید.
دشــمنی بــر انگیختــه شــده در دل انســان بــر علیــه انجیــل، عمیقــاً از ســوی پســر 
بــرای او  خــدا احســاس مــی شــد و وجــود چنیــن عداوتــی در میــان خانــواده وی 
از همــه چیــز دردناکتــر بــود زیــرا قلــب او از محبــت و مهربانــی سرشــار بــود و او 
بــرادران عیســی توقــع داشــتند  بــه روابــط خویشــاوندی بســیار اهمیــت مــی داد. 
کــه او عقایدشــان را بپذیــرد در حالــی کــه پذیرفتــن چنیــن چیــزی بــا رســالت الهــی 
وی کامــالً مغایــر بــود. آنــان او را بــه چشــم کســی مــی نگریســتند کــه بــه مشــورت 
ایشــان نیازمنــد بــود. آنــان او را از نقطــه نظــر عقایــد انســانی خویــش مــورد قضــاوت 
قرارمــی دادنــد و تصــور مــی کردنــد کــه اگــر او تنهــا ازچیزهایــی ســخن بگویــد کــه مــورد 
پســند علمــای دیــن و فریســیان قــرار بگیــرد در آنصــورت از مجادلــه ناخوشــایندی کــه 

ســخنان او بــر انگیختــه بــود، اجتنــاب خواهــد کــرد.
قــرار دادن خــود در  الهــی و  اقتــدار  اعــالم  بــا  او  کــه  مــی کردنــد  آنــان تصــور 
از  را  خویــش  اختیــار  عنــان  ایشــان،  گناهــان  تقبیــح  و  یهــودی  معلمــان  مقابــل 
دســت داده اســت. بــرادران عیســی مــی دانســتند کــه فریســیان مترصــد فرصتــی 
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او فرصــت  کــه  کردنــد  مــی  احســاس  و  کننــد  و محکــوم  متهــم  را  او  تــا  هســتند 
ایشــان داده اســت. بــه  را  کافــی 

آنــان بــا معیارهــای کوتــه بینانــه خویــش، رســالتی را کــه او بــرای تحقــق بخشــیدن 
بــه آن آمــده بــود درک نمــی کردنــد و بنابرایــن در رنجهــا و مشــکالت عیســی بــا وی 
داد  نشــان  ایشــان  ناشناســانه  قــدر  ســخنان  و  ناپختــه  رفتــار  نکردنــد.  همــدردی 
کــه درک درســتی از شــخصیت واقعــی او نداشــتند و تشــخیص نمــی دادنــد کــه 
الوهیــت بــا طبیعــت انســانی در هــم آمیختــه اســت. بــرادران عیســی غالــب اوقــات 
او را غــرق در غــم و انــدوه مــی دیدنــد اّمــا بــه جــای تســلی بخشــیدن بــه او، بــا رفتــار و 
سخنانشــان قلــب وی را جریحــه دار مــی کردنــد کــه بدیــن ســبب باطــن حســاس او 

شــکنجه مــی شــد و انگیــزه هــا و اعمــال وی بــه درســتی درک نمــی شــد.
بــرادران عیســی غالــب اوقــات نظریــات کهنــه و پیــش پــا افتــاده فریســیان را بــه 
رخ او مــی کشــیدند و تصــور مــی کردنــد کــه مــی تواننــد او را کــه از تمامــی حقایــق و 
اســرار الهــی آگاه بــود، تعلیــم دهنــد. آنــان آنچــه را کــه درک نمــی کردنــد بــه راحتــی 
محکــوم مــی کردنــد. ســرزنش هــای ایشــان قلــب وی را جریحــه دار مــی کــرد. آنــان 
ایمــان بــه خــدا را اقــرار کــرده و تصــور مــی کردنــد کــه از خداونــد پشــتیبانی مــی کننــد، 

هنگامــی کــه خداونــد در لبــاس جســم بــا ایشــان بــود، او را نشــناختند.
میــان  در  اینکــه  از  مســیح  کــرد.  ناهمــوار  را  او  رســالت  مســیر  چیزهــا  ایــن 
بــرای  و  کــرد  مــی  انــدوه  احســاس  بــود،  نشــده  درک  بدرســتی  خویشــاوندانش 
تســلی یافتــن بــه جایــی مــی رفــت کــه درآن چنیــن ســوء تفاهمــی دیــده نمــی شــد. 
خانــه ای بــود کــه او بســیار دوســت داشــت تــا از آن دیــدن کنــد. ایــن خانــه، خانــه 
ایمــان و محبــت آن،  بــود و مســیح در فضــای سرشــار از  ایلعــازر، مریــم و مرتــا 
الهــی و  نمــی توانســت رســالت  ایــن وجــود، هیــچ کســی  بــا  یافــت.  مــی  تســلی 
بــار ســنگینی را کــه او بــه خاطــر گنــاه بشــریت بــر خــود حمــل میکــرد، درک کنــد 
وبــه همیــن دلیــل، غالــب اوقــات در تنهایــی و در مصاحبــت بــا پــدر آســمانی، را 

تســلی مــی یافــت.
آنانــی کــه فــرا خوانــده شــده انــد تــا بــه خاطــر مســیح متحمــل مصائــب شــوند، 
ایــن  بــا  نمــی شــوند.  کــه حتــی درمیــان خویشاوندانشــان بدرســتی درک  کســانی 
تفکــر کــه عیســی نیــز بــا چنیــن مشــکالتی مواجــه شــده اســت، تّســلی مــی یابنــد. 
عیســی بــا چنیــن اشــخاصی همــدردی خواهــد کــرد. او از ایشــان انتظــار دارد کــه در 

مصاحبــت بــا او و پــدر آســمانی، تســلّی یابنــد.
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آنانــی کــه مســیح را بــه عنــوان ســرور و منجــی خویــش مــی پذیرنــد، بــرای تحّمــل 
آزمایشــات و مشــکالت زندگــی، همچــون یتیمــان رهــا نخواهنــد شــد. او ایشــان را 
بــه عنــوان اعضــای خانــواده الهــی مــی پذیــرد. آنــان فرزنــدان عزیــز و دوســت داشــتنی 
خداونــد هســتند کــه بــا رشــته هــای ناگسســتنی محبــت بــا او پیونــد دارنــد. خداونــد 
ایشــان را بیشــتر از پــدر و مــادر دنیــوی ایشــان دوســت دارد و در اوقــات ســختی و 

تنهایــی بــه کمــک ایشــان خواهــد شــتافت.
دراحــکام داده شــده بــه قــوم اســرائیل تصویــر بســیار زیبایــی از ارتبــاط مســیح 
بــا قومــش دیــده مــی شــود. هنگامــی کــه یــک فــرد یهــودی بــه خاطــر فقــر مجبــور 
مــی شــد از خانــه و خویشــانش جــدا شــود و خــود را بــه عنــوان یــک بــرده بفروشــد، 
وظیفــه آزاد کــردن او و وارثینــش بــه عهــده کســی بــود کــه نزدیکتریــن خویشــاوند وی 
بــه حســاب مــی آمــد. )بــرای مطالعــه ایــن موضــوع بــه کتــاب الویــان 25 آیــه 25؛ ۴٧ 
آیــه ۴۹ وکتــاب روت بــاب 2 آیــه 20 مراجعــه فرمائیــد(. بــه همیــن ترتیــب وظیفــه آزاد 
کــردن مــا و نســل مــا کــه بــه واســطه گنــاه مــرده ایــم، بــه عهــده کســی اســت کــه از 
نظــر خویشــاوندی از همــه بــه مــا نزدیکتــر اســت. او همــان عیســی مســیح، منجــی و 

ســرور ماســت کــه از پــدر، مــادر، بــرادر و دوســت بــه مــا نزدیکتــر اســت.
او مــی فرمایــد : » متــرس، زیــرا کــه مــن تــو را فدیــه دادم و تــو را بــه اســمت 
خوانــدم پــس تــو از آن مــن هســتی، چــون از آبهــا بگــذری مــن بــا تــو خواهــم بــود و 
چــون از نهرهــا عبــور نمایــی تــو را فــرو نخواهنــد گرفــت و چــون از میــان آتــش روی، 
ســوخته نخواهــی شــد و شــعله اش تــو را نخواهــد ســوزانید. زیــرا مــن یَهــُوه خــدای 
تو و قّدوس اســرائیل، نجات دهنده تو هســتم. چونکه در نظر من گرانبها و مّکرم 
بــودی و مــن تــو را دوســت مــی داشــتم پــس مردمــان را بــه عــوض تــو و طوایــف را در 

عــوض جــان تــو تســلیم خواهــم نمــود « )اشــعیا ۴3 آیــات 1 تــا ۴(.
مســیح فرشــتگان آســمانی را کــه تخــت ســلطنت اورا احاطــه کــرده انــد دوســت 
دارد، اّمــا محبــت عظیــم او نســبت بــه مــا بــه چــه دلیــل بــود؟ مــا نمــی توانیــم محبــت 
زندگــی  تجربیــات  در  را  او  محبــت  حقیقــت  توانیــم  مــی  اّمــا  کنیــم،  درک  را  او 
او حفــظ کنیــم  بــا  را  ارتبــاط خویشــاوندیمان  اگــر بخواهیــم  خودمــان بشناســیم. 
بایــد بــه همــه کســانی کــه در عیســی مســیح بــرادران وخواهــران مــا هســتند، احتــرام 
بگذاریــم وبــه عنــوان عضــوی پذیرفتــه شــده در خانــواده الهــی، بــرای جــالل وتکریــم 

نــام پــدر آســمانی ومنجــی مــان عیســی مســیح، تــالش کنیــم. 
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3۴
» دعوت و فراخوانی «

]این فصل بر اساس انجیل متی 11: 2٨-30 تدوین گردیده است[

» بیاییـــد نـــزد مـــن، ای تمامـــی زحمت كشـــان و گرانبـــاران و مـــن شـــما را آرامـــی 
پـــی عیســـی  بـــه  جمعیتـــی كـــه در  ایـــن ســـخنان تســـلی بخش  خواهـــم بخشـــید «. 
روان بودنـــد گفتـــه شـــد. منجـــی اعـــالم كـــرده بـــود كـــه انســـان فقـــط بـــه  وســـیله او 
می توانـــد معرفـــت الهـــی را كســـب كنـــد. او از شـــاگردانش بـــه  عنـــوان افـــرادی كـــه 
معرفـــت الهـــی بـــه  ایشـــان اعطـــا شـــده اســـت، ســـخن گفتـــه بـــود. امـــا محبـــت و 
توجـــه خویـــش را از هیچكـــس دریـــغ نداشـــت. تمامـــی زحمت كشـــان و گرانبـــاران 

می تواننـــد بـــه  نـــزد وی آینـــد.
كاتبــان و فریســیان علی رغــم توجــه فوق العــاده بــه  انجــام تشــریفات مذهبــی، 
تصــور می كردنــد كــه توبــه و بازگشــت از گناهــان نمی توانــد رضایــت خاطــر خداونــد 
را فراهــم نمایــد. باجگیــران و گنــاه كاران شــاید از ارضــای احساســات جســمی و 
دنیــوی خــود راضــی و خشــنود باشــند ولــی از نظــر باطنــی پریشــان و ترســان بودنــد. 
عیســی بــا نگریســتن بــه  رنجدیــدگان و گرانبــاران از ایشــان دعــوت نمــود تــا نــزد وی 
آیند و آرامش یابند، زیرا این عده امید خود را از دســت داده و برای تســكین آالم 

درونــی خــود بــه  شــادی و لــذات دنیــوی متوســل شــده بودنــد.
بــر خــود  مــرا  یــوغ  كــه »  از ســتمدیدگان خواســت  بــا شــفقت و مهربانــی  او 
گیریــد و از مــن تعلیــم یابیــد زیــرا كــه حلیــم و افتــاده دل می باشــم و در نفــوس خــود 

آرامــی خواهیــد یافــت «.
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مسیح در این كالم با تمامی بشریت سخن می گوید. زیرا تمامی بشریت خواه 
او را بشناسند یا نه، گرانبار می باشند. و تنها مسیح قادر است كه بار سنگین آنان 
را بر دارد. سنگین ترین باری كه بر دوش می كشیم، بار گناه است و اگر برای حمل 
آن به  حال خود رها می شدیم، زیر بار سنگین آن له می شدیم. اما عیسی، كه هیچ 
گناهی مرتكب نشده بود به  جای ما این زحمت را متحمل گردید. » خداوند گناه 
جمیـع مـا را بـر وی نهـاد « )اشـعیا بـاب 53 آیـه 6 «. عیسـی بـار سـنگین گنـاه مـا را 
از دوشـمان بـر مـی دارد و بـه  مـا آرامـش عطـا می كنـد. او بـه  جـای مـا متحمـل ایـن بـار 
شد. او بار نگرانی و غصه های ما را نیز بر دوش می كشد و از ما می خواهد تمامی 

نگرانی های خود را به  او بدهیم، زیرا ما را محبت می كند.
و  اســت  ایســتاده  رحمــت  جاودانــی  تخــت  كنــار  در  آدم  نســل  بــزرگ  بــرادر 
بــه  او متوســل می شــوند،  و  را منجــی خــود دانســته  او  كــه  بــه  تمامــی جان هایــی 
می نگــرد. او بــه  تجربــه می دانــد كــه ضعف هــای بشــریت چیســت، او از نیازهــای مــا 
آگاه اســت و نقاط ضعف ما را در مقابل وسوســه ها و آزمایشــات می داند، زیرا، 
او نیــز ماننــد مــا در تمامــی مــوارد آزمــوده شــد، لیكــن هیــچ گنــاه نكــرد. او مراقــب 
شماســت، آیــا گرفتــار تجربــه و آزمایــش هســتی؟ او تــو را نجــات خواهــد داد. آیــا 
ضعیــف هســتی؟ او تــو را تقویــت خواهــد نمــود. آیــا در جهــل و تاریكــی هســتی؟ 
آیــا مجــروح هســتی؟ او جراحــت  نــور حقیقــت را نشــان خواهــد داد.  تــو  بــه   او 
تــو را شــفا خواهــد داد. خداونــدی كــه » عــدد ســتارگان را می شــمارد و جمیــع 
آنهــا را بــه نــام می خوانــد، شكســته دالن را شــفا می دهــد و جراحت هــای ایشــان 
را می بنــدد « )مزامیــر 1۴٧آیــات 3 و ۴(. » بیاییــد نــزد مــن «، دعــوت و فراخوانــی 
خداونــد اســت. نگرانی هــا و مشــكالت خــود را بــه حضــور خداونــد ببریــد تــا روح 
شــما در مقابلــه بــا مشــكالت تقویــت شــود و راه رهایــی از مشــكالت و پریشــانی 
بدانیــد،  ناتــوان  و  را ضعیــف  خــود  بیشــتر  چــه  هــر  بــه روی شــما گشــوده شــود. 
بــه واســطه قــدرت و قــوت خداونــد، بیشــتر تقویــت خواهیــد شــد و هــر چــه بــار 
مشــكالتتان ســنگین تر باشــد بــا ســپردن آن بــه خداونــد، تســلی و آرامــش بیشــتری 
خواهیــد یافــت. آرامشــی كــه مســیح عرضــه می كنــد مســتلزم شــرایطی اســت كــه 
بــه وضــوح معیــن شــده اســت و همــه افــراد قــادر بــه انجــام آن می باشــند. او بــه مــا 

می گویــد كــه چگونــه آرامــش و تســلی او را دریافــت كنیــم.
عیســی می فرمایــد: » یــوغ مــرا بــر خــود گیریــد «. یــوغ ابــزاری بــرای انجــام كار و 
خدمــت اســت. یــوغ را بــر گــردن حیوانــات قــرار می دهنــد تــا بتواننــد بــه شــكل مفیــد 
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و مؤثــری كار انجــام دهنــد. مســیح بــا ایــن مثــل بــه مــا می آمــوزد كــه تــا مادامــی كــه 
زنــده هســتیم بــرای خدمــت و عبــادت فرا خوانــده شــده ایم و مــی بایســتی یــوغ او را 

بــر دوش گیریــم تــا بتوانیــم همــكاران او باشــیم.
بــا خدمــت و عبــادت پیونــد می خــورد، همــان احــكام و شــریعت  یوغــی كــه 
خداونــد می باشــد، قانــون عظیــم محبــت كــه در بــاغ عــدن ظاهــر و در كــوه ســینا 
اعالم شــد و به واســطه عهد جدید در دل های ما نقش بســت، انســان خدمتگزار 
بــه اراده خداونــد پیونــد می دهــد. اگــر در پیــروی از امیــال خــود آزاد باشــیم و  را 
طبــق اراده خویــش عمــل كنیــم، بــه صفــوف شــیطان پیوســته، خصایــل و صفــات 
او را كســب خواهیــم نمــود. از ایــن  رو خداونــد، مــا را بــا اراده عالــی، خردمندانــه و 
تعالی بخــش خویــش محــدود و محافظــت می كنــد. خداونــد از مــا می خواهــد كــه 
صبورانــه و خردمندانــه بــه وظائــف و مســئولیت هایمان عمــل كنیــم. مســیح، خــود 
بــه صــورت انســان آمــد و یــوغ عبــادت و خدمــت را بــر دوش گذاشــت. او فرمــود: 
» در به جــا آوردن اراده تــو ای خــدای مــن رغبــت مــی دارم و شــریعت تــو در انــدرون 

دل مــن اســت « )مزمــور ۴0 آیــه ٨(.
» زیــرا از آســمان فــرود نیامــده ام تــا بــه خواســت خــود عمــل كنــم، بلكــه آمــده ام 
تا خواســت فرســتنده خویش را به اتمام رســانم « )یوحنا باب 6 آیه 3٨(. محبت 
بــه انســان گناهــكار،  نــام او و عشــق  بــرای جــالل دادن  پــدر آســمانی، غیــرت  بــه 
عیســی را بــه دنیــای مــا آورد تــا بــه خاطــر گناهــان مــا متحمــل رنــج و مــرگ گــردد و ایــن 
موضوعــات زندگــی او را بــا قــدرت، تحــت كنتــرل داشــتند. او از مــا نیــز می خواهــد 

كــه از ایــن اصــول پیــروی كنیــم.
عــده زیــادی از مــردم از بــار ســنگین نگرانــی رنــج می برنــد زیــرا آنــان در جســتجوی 
دســتیابی به معیارهای دنیوی هســتند. آنان خدمت به  دنیا را برگزیده و اضطراب 
و نگرانی های آن را پذیرفته و به رسوم دنیوی خو گرفته اند. در نتیجه، شخصیت و 
رفتارشــان فاســد و زندگــی ایشــان مــالل آور شــده اســت. آنــان بــرای ارضــای تمایــالت 
و امیــال دنیــوی، وجــدان خویــش را جریحــه دار؛ و بــار ندامــت و پشــیمانی را بــر دوش 
بیــن می بــرد.  از  را  انســان  توانایی هــای  مــداوم،  نگرانــی  خــود ســنگین تر می كننــد. 
یــوغ او را  یــوغ بندگــی و اســارت را كنــار گذاشــته و  خداونــد می خواهــد كــه آنــان 
بپذیرند. عیسی می فرماید: » یوغ من خفیف است و بار من سبك «، و از ایشان 
می خواهــد كــه ابتــدا ملكــوت خــدا و عدالــت او را بطلبنــد زیــرا خداونــد وعــده داده 
اســت كــه كلیــه احتیاجــات ایشــان را بــه فراوانــی عطــا نمایــد. نگرانــی و دلواپســی، 
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شــخص را از نظر روحانی نابینا می كند و از تشــخیص وقایع آینده ناتوان می ســازد، 
لیكــن عیســی انتهــای هــر چیــز را از ابتــدا می بینــد و بــرای هــر مشــكلی راه نجــات و 
تســلی را مهیــا می كنــد. پــدر آســمانی مــا، هــزاران طریــق بــرای مــا مهیــا كــرده اســت 
كــه از آن بی خبریــم. آنانی كــه بــرای تكریــم و حاكمیــت خداونــد، اصــول خدمــت بــه  او 
را می پذیرنــد، دشــواری های زندگــی ایشــان محــو و نابــود می شــود و مســیر روشــن و 

همــواری پیــش پــای ایشــان آشــكار خواهــد شــد.
عیســی می فرمایــد: » از مــن تعلیــم یابیــد زیــرا كــه حلیــم و افتــاده دل می باشــم 
و در نفــوس خــود آرامــی خواهیــد یافــت «. مــا نیــز مــی بایســتی بــه مكتــب مســیح 
رســتگاری  و  نجــات  بیاموزیــم.  وی  از  را  بــودن  افتــاده دل  و  حلیــم  و  بپیوندیــم 
مرحلــه ای اســت كــه در آن شــخص بــرای ورود بــه ملكــوت تربیــت می شــود. مفهــوم 
ایــن نــوع تعلیــم و تربیــت شــناختن مســیح اســت و هــدف از آن آزاد شــدن شــخص 
از عــادات، افــكار، عقایــد و اعمالــی اســت كــه در مكتــب ســرور تاریكــی و ظلمــت 
كسب كرده است و شخص می بایست از تمامی چیزهایی كه مخالف وفاداری 

بــه خداونــد اســت، رهــا و آزاد شــود.
دل مسیح در هماهنگی و سازگاری كامل با اراده خدا بود، از این رو آرامشی 
و  نمی كــرد  تهییــج  را  او  تشــویق  و  تحســین  بــود.  آن حكم فرمــا  در  كامــل  و  عالــی 
شــدیدترین  بحبوحــه  در  نمی شــد،  مـأیــوس  و  افســرده  نیــز  دلســردی  و  انتقــاد  از 
مخالفت هــا و بی رحمانه تریــن برخوردهــا، بــا شــهامت و دلیــری ایســتادگی می كــرد. 
امــا بســیاری از افــرادی كــه مدعــی پیــروی از او می باشــند، در خــالل ســختی ها و 
مشــكالت، نگــران و مضطــرب می شــوند زیــرا از تــوكل به خداونــد هراســانند. آنــان 
از تســلیم كامــل خــود به خداونــد اجتنــاب می كننــد زیــرا از پذیــرش پیامدهایــی كــه 
این گونــه تســلیم شــدن به بــار مــی آورد، اكــراه دارنــد. آنــان زمانــی آرامــش خواهنــد 

یافــت كــه به طــور كامــل به خداونــد تــوكل نماینــد و تســلیم اراده او شــوند.
تــازه  در خودپرســتی اســت کــه آشــفتگی حــادث مــی شــود. هنگامی كــه تولــد 
می یابیــم، همــان افكاری كــه در عیســی بــود، در مــا نیــز بــه  وجــود می آیــد، افكاری كــه 
منجــر بــه  فروتنــی او شــد، تــا مــا بتوانیــم نجــات یابیــم. در آن صــورت در جســتجوی 
كســب مقــام و منزلــت عالــی نخواهیــم بــود، بلكــه مشــتاق خواهیــم شــد تــا در زیــر 
پا های عیسی نشسته و از تعالیم وی بهره مند شویم. آن وقت خواهیم فهمید كه 
بــرای انجــام اعمــال ارزشــمند، نیــازی به ظاهرســازی، همهمــه و غوغــا در ایــن جهــان 
نیســت و میــزان ارزشــمندی اعمــال بــه  فعالیــت و غیرتمنــدی مــا نیــز بســتگی نــدارد، 
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بلكــه ارزش اعمــال مــا متناســب بــا میــزان دریافــت روح القــدس می باشــد. ایمــان و 
تــوكل بــه  خداونــد خصوصیــات فكــری را پــاك و مقــدس می ســازد و در نتیجــه آن بــا 

شــكیبایی می توانیــم بــر اندیشــه و افــكار خــود حاكــم باشــیم.
یــوغ را بــر دوش گاو نــر قــرار می دادنــد تــا بــه حیــوان در كشــیدن و ســبك ســاختن 
بــار كمــك كننــد. یــوغ مســیح نیــز همیــن نقــش را دارد. هنگامــی كــه اراده مــا در اراده 
خداونــد حــل می شــود و از عطایــای او بــرای بركــت بخشــیدن بــه  دیگــران اســتفاده 
و  احــكام  طریــق  در  كــه  كســی  شــد.  خواهنــد  ســبك  زندگــی  بارهــای  می كنیــم، 
شریعت خداوند گام برمی دارد، همراه با مسیح گام برداشته، در محبت او آرامی 
خواهــد یافــت. هنگامی كــه موســی بــه  درگاه خداونــد دعــا كــرد و از او خواســت كــه، 
»اكنــون طریــق خــود را به مــن بیامــوز تــا تــرا بشناســم » و خداونــد پاســخ داد: روی مــن 
خواهــد آمــد و تــو را آرامــی خواهــم بخشــید « و پیــام خداونــد بــه  واســطه انبیــاء داده 
شــد كه، » بر طریق ها بایســتید و مالحظه نمائید و درباره طریق های قدیم ســئوال 
نمائیــد كــه طریــق نیكــو كــدام اســت تــا در آن ســلوك نمــوده، بــرای جــان خــود راحــت 
بیابیــد « )خــروج بــاب 33 آیــات 13 و 1۴ و ارمیــا 6 آیــه 16(. خداونــد می فرمایــد: 
» كاش كــه بــه  اوامــر مــن گــوش مــی دادی، آنــگاه ســالمتی تــو مثــل نهــر و عدالــت تــو 

ماننــد امــواج دریــا می بــود « )اشــعیا ۴٨ آیــه 1٨(.
و  می ســپارند  بــدو  را  خــود  می دهنــد،  فــرا  گــوش  مســیح  به ســخنان  آنانیكــه 
زندگــی خــود را در فرمانبــرداری از اوامــر و احــكام او ســپری می كننــد، آرامــش و 
آســودگی خواهنــد یافــت و هیــچ چیــز ایــن جهــان نمی توانــد ایشــان را دچــار غــم 
و افســردگی كنــد، زیــرا عیســی بــا حضــور خویــش ایشــان را شــادمان می كنــد. در 
تســلیم كامــل به مســیح آرامــش و ســالمتی كامــل وجــود دارد. خداونــد می فرمایــد: 
» دل ثابــت را در ســالمتی كامــل نــگاه خواهــی داشــت، زیــرا كــه بــر تــو تــوكل دارد « 
)اشــعیا 26 آیــه 3(. شــرایط زندگــی مــا شــاید در حــال حاضــر آشــفته و بغرنــج باشــد 
امــا هنگامی كــه خــود را به خالقــی دانــا می ســپاریم، او الگــوی زندگــی و رفتــاری مــا را 
چنــان شــكل خواهــد داد كــه بــرای جــالل و عظمــت او بــه كار گرفتــه شــود. صاحبــان 
پــروردگار را آشــكار كنــد در ملكــوت خداونــد ســاكن خواهنــد  ســیرتی كــه جــالل 
شــد و در غالــب نســلی نویــن، بــا ردای پــاك و ســفید در طریــق او گام برخواهنــد 

داشــت، زیــرا الیــق و شایســته اند.
هنگامی كــه بــه  واســطه مســیح، آرامــش می یابیــم، بــه  ملكــوت او وارد می شــویم و 
وقتی به  دعوت او كه می فرماید: » بیائید و از من تعلیم یابید «، پاسخ می دهیم، 
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حیــات جاودانــی را دریافــت می كنیــم. ملكــوت عبــارت اســت از، تقــرب و نزدیكــی 
بركــت و  بیشــتر در ملكــوت  از طریــق مســیح. هرچــه  بــه  خداونــد  مــداوم  جســتن 
ســعادت بمانیــم، دروازه هــای پرجــالل و پرشــكوه عظمــت خداونــد بیشــتر و بیشــتر 
به رویمان گشــوده خواهد شــد و هر چه بیشــتر خدا را بشناســیم، خوشــی ما افزون 
خواهد شد. وقتی در این جهان با عیسی همگام می شویم، دل های ما از محبت 
او لبریــز می شــود و از حضــور او خرســند خواهیــم بــود و از تمامــی آنچــه كــه طبیعــت 
انســانی گنجایــش دریافــت آن  را دارد، برخــوردار می شــویم. امــا خوشــی های ایــن 
جهــان بــا جهــان آینــده قابــل مقایســه نیســت، جائی كــه » در پیشــگاه تخــت خداینــد 
و شــبانه  روز او را در معبــدش خدمــت می كننــد، و آن تخت نشــین، خیمــه خــود را 
بــر آنــان می گســتراند. و دیگــر هرگــز گرســنه نخواهنــد شــد، و هرگــز تشــنه نخواهنــد 
گردیــد، و دیگــر تابــش خورشــید به رویشــان نخواهــد باریــد، و نــه تابــش هیــچ گرمــای 
ســوزان دیگــر. زیــرا بــره خــدا كــه در میــان تخــت اســت شــبان ایشــان خواهــد بــود، و 
آنان را به چشمه های آب حیات رهنمون خواهد شد. و خدا هر قطره اشكی را از 

چشــم آنــان خواهــد ســترد « )كتــاب مكاشــفه بــاب ٧ آیــات 15 تــا 1٧(. 
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عیســی روز پرماجرایــی را پشــت ســر گذاشــته بــود. او در كنــار دریــای جلیــل، 
اولین حكایت خود درباره اساس ملكوت و پادشاهی خداوند و چگونگی استقرار 
آن را بــا آوردن مثال هایــی آشــنا و قابــل فهــم بــرای جمعیــت انبــوه توضیــح داده بــود. 
عیسی، كار و خدمت خود را به  برزگر و توسعه پادشاهی آسمان را به  رشد و نمو 
دانــه خــردل و تـأثیــر خمیرمایــه در َور آمــدن خمیــر تشــبیه كــرد. او در مثل هــای گنــدم، 
كركاس هــا و تــور ماهی گیــری، تفكیــك و جداســازی عــادالن از بــدكاران و شــریران را 
بــا تصاویــر زیبائــی ترســیم نمــود و ارزشــمند بــودن فوق العــاده حقایــق الهــی را در مثــل 
گنــج پنهــان و مرواریــد گرانبهــا تعلیــم داد. در حالیكــه حكایــت قنطارهــا را بــه  شــاگردان 

خــود كــه مــی بایســتی بــه  عنــوان رســوالن او خدمــت می كردنــد، تعلیــم داد.
بــا  بــود و  عیســی تمامــی روز را مشــغول تعلیــم دادن مــردم و شــفای بیمــاران 
خدمــت  بــه   روزه  همــه  داشــت.  ادامــه  جمعیــت  ازدحــام  نیــز  غــروب  فرارســیدن 
مــردم مشــغول بــود و بــه  ســختی فرصتــی بــرای غــذا خــوردن و اســتراحت می یافــت. 
انتقادهــای مغرضانــه، تحریــف حقایــق از ســوی فریســیان و تعقیــب مــداوم وی، كار 
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را طاقت فرســا و عــذاب آور می نمــود و اكنــون در پایــان روز، عیســی آنچنــان خســته 
بود كه تصمیم گرفت در گوشه ای خلوت در اطراف دریاچه به استراحت بپردازد.

ســاحل شــرقی جنیســارت غیرمســكونی نبــود زیــرا دهكده هایــی در این ســوی 
غربــی،  ســاحل  بــا  مقایســه  در  حــال  ایــن  بــا  داشــت،  وجــود  دریاچــه  آن ســوی  و 
منطقــه دور افتــاده و متروكــی بــود و اغلــب ســاكنان آن را مــردم بت پرســت تشــكیل 
می دادنــد و تعــداد یهودیــان، انــدك بــود، آنهــا معمــوالً بــا ســاكنان جلیــل، هیچ گونــه 
ارتباطــی نداشــتند. بدیــن لحــاظ عیســی ایــن ناحیــه را بــرای اســتراحت برگزیــد و از 

شــاگردانش خواســت كــه همــراه وی بدانجــا رهســپار شــوند.
بعــد از آنكــه جمعیــت را مرخــص فرمــود، شــاگردانش او را ســوار قایــق نمــوده، 
بــه آن ســوی  ایــن قایــق تنهــا قایقــی نبــود كــه  بــه  ســرعت از آنجــا دور شــدند، امــا 
رودخانــه عزیمــت كــرد، ســایر قایق هــای ماهی گیــری كــه در نزدیكــی ســاحل لنگــر 
انداختــه بودنــد جمعیتــی را كــه هنــوز مشــتاق دیــدن عیســی و شــنیدن ســخنانش 

به آن ســوی رودخانــه می بــرد. بودنــد، 
باالخره، منجی از فشار جمعیت رهایی یافت و از فرط خستگی و گرسنگی 
در انتهــای كشــتی بــه  خــواب عمیقــی فــرو رفــت. غــروب آن  روز دریــا آرام و مطبــوع 
بــوده، ســكوت و آرامــش بــر آن حكم فرمــا بــود. امــا بــه  نــاگاه، آســمان تاریــك شــد و از 
دامنه هــای كوهســتانی در امتــداد ســاحل شــرقی، بــاد بــه  ســرعت وزیــدن گرفــت و 

طوفانی ســهمگین در سراســر دریاچه پدیدار گشــت.
آفتــاب غــروب كــرده و تاریكــی شــب بــر دریــای طوفانــی و خروشــان حكم فرمــا بــود. 
امــواج دریــا، همــراه بــا زوزه بــاد بــه  شــدت بــه قایــق برخــورد می كــرد و شــاگردان را بــه  ایــن 
سو و آن سو می كوبید، به حدی  كه قایق در معرض خطر غرق شدن بود. ماهیگیران 
ســخت كوشــی كــه زندگــی خویــش را روی دریــا ســپری كــرده و در میــان طوفان هــای 
بســیاری قایــق خویــش را به ســالمتی هدایــت كــرده بودنــد، اكنــون قــدرت و مهارتشــان 
بی فایده به نظر می رسید، آنها در چنگ طوفان درمانده و ناتوان شده و با مشاهده 

آبــی كــه قایقشــان را پــر می كــرد، تمامــی امیدشــان را از دســت داده بودنــد.
آنــان، بــه  قــدری غــرق در تــالش بــرای نجــات خــود بودنــد كــه حضــور عیســی 
بــه  بیهودگــی تالش هــای خویــش  كــه  اكنــون  بودنــد.  كــرده  فرامــوش  قایــق  در  را 
پــی بــرده، مــرگ را در پیــش روی خــود می دیدنــد، بــه  خاطــر آوردنــد كــه بــه  دســتور 
چــه كســی رهســپار دریــا شــده اند. تنهــا امیــد ایشــان عیســی بــود و بــا درماندگــی 
و پریشــانی فریــاد برآوردنــد: » اســتاد! اســتاد! « امــا دریــا بــه  قــدری تاریــك بــود 
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كــه عیســی را نمــی توانســتند ببیننــد. فریــاد شــاگردان در غــرش طوفــان گــم شــده 
بــود، بنابرایــن پاســخی نشــنیدند، شــك و تردیــد و هــراس بــر ایشــان حملــه ور شــده 
بــود. آیــا عیســی شــاگردان را تــرك كــرده بــود؟ آیــا كســی كــه بــر مــرض، دیوهــا و 
حتــی بــر مــرگ غالــب شــده بــود، از یــاری كــردن شــاگردان خــود ناتــوان بــود؟ آیــا او 

نســبت بــه  پریشــانی آنــان بی اعتنــا بــود؟
ســهمگین  بــاد  و  طوفــان  غــرش  به جــز  امــا  برآوردنــد  فریــاد  مجــدداً  شــاگردان 
صدائــی نشــنیدند. قایــق ایشــان نیــز در شــرف غــرق شــدن بــود. شــاید لحظــه ای 

می شــدند. بلعیــده  خروشــان  آب هــای  میــان  در  دیگــر 
بــرق تاریکــی را شــکافت و شــاگردان متوجــه شــدند  نــوری از رعــد و  ناگهــان 
بــا  فــرو رفتــه اســت. شــاگردان  آرام و بی دغدغــه در خــواب عمیقــی  كــه عیســی 
حیــرت و نــا امیــدی اظهــار داشــتند: » ای اســتاد، مگــر در فکــر مــا نیســتی؟ نزدیــک 
بــه  اســتراحت  اســت غــرق شــویم! « چگونــه امــكان دارد كــه عیســی در آرامــش 
بپــردازد، در حالیكــه شــاگردان بــا خطــر مــرگ دســت و پنجــه نــرم می كردنــد؟ فریــاد 
ایشــان عیســی را از خــواب بیــدار كــرد و هنگامی كــه درخشــش صاعقــه صــورت او 
را آشــكار كــرد، شــاگردان آرامــش آســمانی او را در چهــره اش دیدنــد و متوجــه نــگاه 
محبت آمیــز وی شــدند و از او كمــك خواســتند و فریــاد زدنــد: » ســرور مــا! چیــزی 

نمانــده غــرق شــویم، نجاتمــان ده! «.
در حالی كــه  اســت.  نگرفتــه  قــرار  بی توجهــی  مــورد  هرگــز  فریــادی  چنیــن 
شــاگردان پاروهــای خــود را محكــم گرفتــه بودنــد و آخریــن تالش هــای خــود را بــه 
 عمــل می آوردنــد، طوفــان بــا شــدت ادامــه داشــت و امــواج در بــاالی سرشــان بــود، 
عیســی برخاســت و در میــان شــاگردان خویــش ایســتاد، در حالی كــه نــور حاصــل 
از صاعقــه چهــره او را روشــن می كــرد، او دســت هایش را كــه غالــب اوقــات بــرای 
اعمــال شــفقت آمیز بــه كار می بــرد، بلنــد كــرد و بــه  بــاد و امــواج ســهمگین دریــا نهیــب 

 زد كــه، » ســاكن شــو و خامــوش بــاش! «.
طوفــان متوقــف می شــود و دریــا آرام می گیــرد. ابرهــا از بیــن مــی رود و ســتارگان 
در آســمان درخشــش می گیرنــد. قایــق در ســكوت دریــا بــه  راه خــود ادامــه می دهــد 
و ســپس عیســی رو به شــاگردان نمــوده، بــا انــدوه از ایشــان ســئوال می كنــد: » ای 

كــم ایمانــان! چــرا این چنیــن ترســانید؟ « )مرقــس بــاب ۴ آیــه ۴0(.
ســكوت ســنگینی بــر شــاگردان حكم فرمــا شــده بــود. حتــی پطــرس هــم جــرات 
نكــرد هــراس قلبــی خویــش را بیــان كنــد. قایق هایــی كــه بــه  همــراه عیســی حركــت 
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كــه شــاگردان روبــرو شــده بودنــد، مواجــه شــدند.  بــا همــان خطــری  كــرده بودنــد 
وحشــت و نومیــدی بــر سرنشــینان قایق هــا مســتولی شــده بــود، امــا فرمــان عیســی 
در آرام كــردن طوفــان، هیاهــوی ایشــان را به آرامــش تبدیــل نمــود. شــدت طوفــان، 
قایق هــا را در مجــاورت یكدیگــر قــرار داده بــود و بــه  همیــن دلیــل تمامــی مســافران، 
معجــزه عیســی را در آرام كــردن طوفــان دیــده بودنــد. در آرامــش حكم فرمــا شــده، 
تــرس از یــاد رفتــه بــود و مــردم شــگفت زده از یكدیگــر می پرســیدند: » ایــن چگونــه 

شــخصی اســت؟ حتــی بــاد و امــواج نیــز از او فرمــان می برنــد؟ «.
بیــدار كردنــد، كامــالً آرام و  كــردن طوفــان  بــرای آرام  را  كــه عیســی  هنگامــی 
ســاكت بــود و هیــچ نشــانه ای از تــرس در نــگاه و ســخنان او دیــده نمی شــد. زیــرا 
هیــچ ترســی بــه  خــود راه نمــی داد. آرامــش او بــه  دلیــل برخــورداری از قــدرت مطلــق 
نبــود كــه وی » ســرور  ایــن  نبــود، اســتراحت كــردن او در بحبوحــه طوفــان دلیــل 
كــرده  ایــن قدرت هــا صرف نظــر  تمامــی  از  بــود. عیســی   » آســمان  و  دریــا  زمیــن، 
بــود، او می فرمایــد: » مــن از خــود كاری نمی توانــم كــرد « )یوحنــا 5 آیــه 30(. او بــه 
 قــدرت پــدر تكیــه داشــت. ایــن ایمــان بــود — ایمــان بــه  محبــت خــدا — و مراقبــت 
او بــود كــه عیســی در بحبوحــه طوفــان، آرام و ســاكت بــه  اســتراحت پرداختــه بــود و 

قدرتــی كــه طوفــان را آرام كــرده بــود، قــدرت خداونــد بــود.
همان طور كه عیســی با ایمان به  مراقبت پدر آســمانی آرامی گرفت، به  همین 
ترتیــب مــا نیــز مــی بایســتی بــا ایمــان بــه  مراقبــت و مواظبــت منجی مــان آرامــش یابیــم. 
اگــر شــاگردان بــه  عیســی تــوكل می كردنــد، از آرامــش برخــوردار می شــدند. ترســیدن 
ایشــان در هنگامــه خطــر، بی ایمانــی آنــان را آشــكار كــرد. در بحبوحــه تــالش بــرای 
نجــات خــود، عیســی را از یــاد بــرده بودنــد و فقــط زمانی كــه از اتــكاء بــه  قــدرت خویــش 

مـأیــوس گردیدنــد، بــه  عیســی متوســل شــدند تــا ایشــان را یــاری كنــد.
چنــد وقــت یك بــار بــا همــان تجاربــی كــه شــاگردان عیســی روبــرو شــدند، مواجــه 
صاعقه هــای  و  می شــود  شــروع  وسوســه  طوفان هــای  هنگامی كــه  می شــویم؟ 
آتشــین بــا شــدت در آســمان زندگیمــان پرتو افكنــی می كنــد و امــواج ســهمگین از 
فــراز ســر مــا عبــور كــرده، به تنهایــی بــا طوفــان دســت و پنجــه نــرم می كنیــم و حضــور 
عیســی را كــه می توانــد بــه  مــا كمــك كنــد، از یــاد می بریــم و بــه   قــدری بــه  قــدرت 
خویــش متكــی می شــویم تــا جائی كــه امیدمــان را از دســت می دهیــم و در آســتانه 
بــا این حــال اگــر از او  یــاد می آوریــم،  بــه   نابــودی قــرار می گیریــم. آنــگاه عیســی را 
درخواســت كنیــم كــه مــا را نجــات دهــد، فریــاد مــا بیهــوده نخواهــد بــود. او اگر چــه 
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بی ایمانــی مــا را بــا انــدوه مــورد ســرزنش قــرار می دهــد، امــا هرگــز دســت نیــاز مــا را 
رد نخواهــد كــرد و تمامــی احتیاجــات مــا را تـأمیــن خواهــد نمــود. اگــر عیســی در 
دل مــا، ســاكن شــود چــه در خشــكی باشــیم چــه در دریــا، لزومــی بــه  بیــم و هــراس 
نمی باشــد. ایمــان واقعــی بــه  منجــی، دریــای پرتالطــم زندگــی را آرام می كنــد و مــا را 
از تمامــی خطراتــی كــه در خــالل زندگــی وجــود دارد بــه  بهتریــن شــكلی كــه خــود او 

بهتــر از همــه بدانهــا آگاهــی دارد، نجــات می دهــد.
در معجــزه آرام كــردن طوفــان، درس روحانــی دیگــری نیــز وجــود دارد، مبنــی 
می كننــد،  اثبــات  را  خداونــد  كالم  حقانیــت  همیشــه  انســانی  تجــارب  بر اینكــه 
» شــریران مثــل دریــای متالطــم كــه نمی توانــد آرام گیــرد،.... خــدای مــن می گویــد 
كــه شــریران را ســالمتی نیســت « )اشــعیا 5٧ آیــات 20 و 21(. گنــاه، آرامــش و 
ســالمتی مــا را نابــود كــرده اســت و تــا زمانی كــه نفــس انســان تســلیم اراده خداونــد 
نشــود، آرامــش نخواهــد یافــت. قــدرت انســانی قــادر نیســت امیــال خودســرانه دل 
را تحــت كنتــرل درآورد. در ایــن زمینــه بــه همــان انــدازه ضعیــف و عاجــز هســتیم 
كــه شــاگردان در آرام كــردن طوفــان. امــا كســی كه امــواج متالطــم دریــای جلیــل را 
فرامی خوانــد. طوفان هــای  آرامــش  دریافــت  بــرای  را  بشــریت  تمامــی  كــرد،  آرام 
زندگــی هــر انــدازه هــم كــه شــدید باشــند، كســانی كه به عیســی توســل جوینــد و از 
او بخواهنــد، » ای ســرور مــا! مــا را نجــات ده «. مطمئنــاً نجــات خواهنــد یافــت. 
در  و  می كنــد  آرام  را  انســانی  امیــال  داده،  آشــتی  بــا خداونــد  را  جــان  او  فیــض 
محبــت اوســت كــه دل آرامــی می یابــد. « طوفــان را به آرامــی ســاكت ســاخت كــه 
موج هایــش ســاكن گردیــد، پــس مســرور شــدند زیرا كــه آســایش یافتنــد و ایشــان را 
بــه پناهــگاه امــن ایشــان رســانید « )مزمــور 10٧آیــات 2۹ و 30(. » پــس چــون از 
راه ایمــان عــادل شــمرده شــده ایم، میــان مــا و خــدا بــه  واســطه خداوندمــان عیســی 
مســیح صلــح برقــرار شــده اســت « و » عدالــت، ســالمتی و نتیجــه عدالــت، آرامــی 

و اطمینــان خواهــد بــود تــا ابداالبــاد « )رومیــان 5 آیــه 1 و اشــعیا 32 آیــه 1٧(.
نزدیــك شــدند. طلــوع خورشــید  بــه  ســاحل  منجــی و همراهانــش صبــح زود 
و تابــش آفتــاب، بــركات آرامــش و ســالمتی را بــر زمیــن و دریــا احســان می نمــود. 
از  كــه هراســناك  تر  بــا منظــره ای روبــرو شــدند  بــه  ســاحل  بــه  محــض رســیدن  امــا 
طوفــان شــدید بــود. از وســط گورســتان، دو مــرد دیــوزده از مخفــی گاه خــود بــا عجلــه 
بــه   بــه  قــدری وحشــی بودنــد كــه می خواســتند  بــه  ســوی آنــان  می آمدنــد و آن  دو 
همراهــان عیســی حملــه ور شــوند. قطعــات زنجیــری كــه بــه  دســت و پــای ایشــان 
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آویــزان بــود، نشــان مــی داد كــه از زنــدان گریخته انــد. بــدن ایشــان پــاره پــاره و در حــال 
خونریــزی بــود، زیــرا بــا ســنگ های تیــز، خــود را زخمــی كــرده بودنــد. چشــم های 
ایشــان از میــان موهــای بلنــد و ژولیــده می درخشــید و ظاهــراً دیوهایــی كــه ایــن دو 
نفــر را تحــت اختیــار خــود داشــتند، حتــی ظاهــر انســانی ایشــان را نیــز محــو كــرده 

بودنــد. آنــان بیشــتر شــبیه حیوانــات وحشــی و درنــده بودنــد تــا انســان.
شــاگردان عیســی و همراهــان ایشــان از تــرس پــا بــه  فــرار گذاشــتند، امــا خیلــی 
زود متوجــه شــدند كــه عیســی همــراه ایشــان نیســت، بنابرایــن بــرای یافتــن عیســی 
برگشــتند. عیســی در جــای خــود ایســتاده بــود. كســی كــه طوفــان را آرام كــرده، 
مــرد  فــرار نمی كــرد. دو  از مقابــل دیوهــا  بــود  پیــروز شــده  بــا شــیطان  در مقابلــه 
دهانشــان  از  كــف  و  می فشــردند  به هــم  را  دندان هایشــان  حالی كــه  در  دیــوزده 
خــارج می شــد، بــه  او نزدیــك شــدند و در ایــن هنــگام، عیســی همــان دســتی را 
كــه بــا آن، طوفــان شــدید دریــا را آرام كــرده بــود، بلنــد كــرد و آن دو مــرد دیــوزده، 

خشــمگین امــا ناتــوان در مقابــل او ایســتادند.
عیســی بــا اقتــدار بــه  ارواح پلیــد دســتور داد تــا از ایشــان خــارج شــوند. ســخنان 
او در افــكار زایــل شــده آن  دو مــرد بــد اقبــال رســوخ كــرد. آنــان بــه  روشــنی دریافتنــد كــه 
عیســی می توانــد ایشــان را از عــذاب و شــكنجه دیوهــا نجــات دهــد. بنابرایــن، بــرای 
پرســتش منجــی در مقابــل او زانــو زدنــد، لیكــن بــه  محــض اینكــه شــروع بــه  صحبــت 
كردند و از عیسی طلب رحمت نمودند، دیوها به  جای ایشان با جوش و خروش 
شــروع بــه  صحبــت كــرده، فریــاد می زدنــد: » ای عیســی! پســر خــدای متعــال، مــا را بــا 

تــو چــه كار اســت؟ از تــو اســتدعا می كنیــم، مــا را عــذاب ندهــی «.
عیســی از او پرســید، » نــام تــو چیســت؟ « پاســخ داد: » نــام مــن لجئــون ]یــا 
قشــون[ اســت. زیــرا كــه بســیاریم «. دیوهــا مــردان رنجدیــده را وســیله ارتبــاط قــرار 
داده، بــه  عیســی التمــاس می كردنــد كــه ایشــان را از آن ســرزمین اخــراج نكنــد. كمــی 
دورتــر از آنهــا گلــه ای بــزرگ از خوك هــا مشــغول چــرا بــود و دیوهــا التماس كنــان 
 » بفرســت  خوك هــا  گلــه  بــه درون  می رانــی،  بیرونمــان  اگــر   « گفتنــد،  به عیســی 
و  فرا گرفــت  را  گلــه  تمامــی  عظیمــی  وحشــت  ناگهــان  پذیرفــت،  هــم  عیســی  و 

دیوانــه وار از ســرازیری تپــه بــه  درون دریــا هجــوم بردنــد و در آب هــالك شــدند.
نــور  اثنــاء تغییــر خارق العــاده ای در آن دو مــرد دیــوزده آشــكار شــده،  ایــن  در 
در  درك حقیقــت  از  شــادی حاصــل  پرتــو  و  بــود  تابیــده  افكارشــان  بــر  حقیقــت 
چشــمان ایشــان دیــده می شــد. چهره هائــی كــه مدت هــای زیــادی منعكــس كننــده 
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تصویــر شــیطان بــود، اكنــون آرامــی یافتــه بــود و دســت های خون آلــود بی حركــت 
بودنــد، دو مــرد دیــوزده بــا صدایــی شــاد و مســرور، خداونــد را به خاطــر نجــات و 

می كردنــد. پرســتش  و  می گفتنــد  حمــد  رستگاریشــان 
خوكبانـــان، كـــه از بـــاالی تخته ســـنگ ها همـــه ایـــن وقایـــع را دیـــده بودنـــد، بـــا 
مـــردم  ســـایر  و  بـــه  صاحبـــان خوك هـــا  را  آن   خبـــر  تـــا  گریختنـــد  بـــه  شـــهر  شـــتاب 
عیســـی  دیـــدن  بـــرای  حیـــرت  و  تـــرس  بـــا  شـــهر  مـــردم  تمـــام  ســـپس  كننـــد.  بازگـــو 
بیـــرون آمدنـــد. دو مـــرد دیـــوزده، مدت هـــا موجـــب تـــرس و وحشـــت مـــردم شـــده 
بودنـــد، آن  دو بـــه  قـــدری وحشـــی بودنـــد كـــه هیچ كـــس نمـــی توانســـت از كنـــار محـــل 
اقامتشـــان عبـــور كنـــد زیـــرا بـــا خشـــم و عصبانیـــت شـــیاطین، وی را مـــورد حملـــه 
قـــرار می دادنـــد. اكنـــون ایـــن دو مـــرد دیوانـــه، لبـــاس بـــر تـــن كـــرده، بـــا عقـــل ســـالم، 
در كنـــار مســـیح نشســـته و به ســـخنان او گـــوش فـــرا داده بودنـــد و نـــام خداونـــدی 
بـــود، تمجیـــد و پرســـتش می كردنـــد. لیكـــن جمعیتـــی  را كـــه ایشـــان را شـــفا داده 
كـــه شـــاهد ایـــن صحنـــه عالـــی و شـــگفت انگیز بـــود، شـــادی نمی كـــرد، زیـــرا بـــرای 
ایشـــان از دســـت دادن تعـــداد زیـــادی خـــوك از نجـــات ایـــن دو مـــرد دیـــوزده و اســـیر 

شـــیطان بـــا اهمیت تـــر بـــود.
بــه لطــف صاحبــان خوك هــا بــود کــه چنیــن ضــرر و خســارتی بــر آنــان تحمیــل 
شــود. آنــان آن چنــان در امــور دنیــوی غــرق شــده بودنــد كــه بــرای زندگــی معنــوی و 
روحانــی هیــچ اهمیتــی قائــل نبودنــد. عیســی می خواســت جــادوی خودفریفتگــی 

را در ایشــان از بیــن ببــرد تــا بتواننــد فیــض او را بپذیرنــد.
لیكـــن غضـــب و تـأســـف حاصـــل از تلفـــات و ضـــرر مـــادی چشـــمان ایشـــان را 
نســـبت بـــه  فیـــض و رحمـــت منجـــی كـــور كـــرده بـــود. مشـــاهده قـــدرت خارق العـــاده 
تصـــور  زیـــرا  برانگیخـــت  مـــردم  میـــان  در  را  تـــرس  و  خرافه پرســـتی  حـــس  عیســـی، 
فالكت هـــای  بـــروز  باعـــث  ایشـــان،  میـــان  در  غریبـــه  ایـــن  حضـــور  كـــه  می كردنـــد 
بیشـــتری خواهـــد شـــد. آنـــان نگـــران ورشكســـتگی اقتصـــادی بودنـــد و بـــه  همیـــن دلیـــل 
تصمیـــم گرفتنـــد كـــه از دســـت او راحـــت شـــوند. كســـانی كه همـــراه عیســـی از آن  
ســـوی دریاچـــه آمـــده بودنـــد تمـــام وقایـــع شـــب گذشـــته را در مـــورد طوفـــان شـــدید و 
اینكـــه چگونـــه عیســـی طوفـــان را آرام كـــرده بـــود بـــرای مـــردم بازگـــو كردنـــد. امـــا ســـخنان 
آنـــان اثـــری نداشـــت. مـــردم بـــا تـــرس و وحشـــت در اطـــراف عیســـی اجتمـــاع كـــرده و 
التمـــاس می كردنـــد كـــه آن ناحیـــه را تـــرك گویـــد و عیســـی هـــم موافقـــت نمـــود. او بـــه 

ــه روانـــه گردیـــد. ــوار بـــر قایـــق شـــد و به آن ســـوی رودخانـ  فوریـــت سـ
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اهالــی َجْرِجــس، گــواه زنــده ای از قــدرت و رحمــت مســیح را پیــش روی خــود 
پیــدا كردنــد و شــعور از  آنــان دو مــرد دیــوزده را دیــده بودنــد كــه شــفا  داشــتند. 
بــه  خطــر انداختــن منافــع دنیــوی می ترســیدند  بــاز یافتنــد امــا از  دســت رفتــه را 
را  ظلمــت  رئیــس  دیدگانشــان  مقابــل  در  كســی كه  مســیح،  بــا  دلیــل،  بــه  همیــن 
مغلــوب كــرده بــود، چــون مزاحمــی رفتــار نمودنــد. آنــان بــا چنیــن رفتــاری، خــود 
ایــن  َجرِجــس  اهالــی  مــا هماننــد  كردنــد.  محــروم  الهــی  دریافــت موهبــت  از  را 
موقعیــت و فرصــت را نداریــم كــه از شــخص مســیح رویگــردان شــویم، امــا هنــوز 
عــده زیــادی هســتند كــه از پذیــرش و اطاعــت ســخنان مســیح اجتنــاب می كننــد، 
زیــرا اطاعــت نمــودن، مســتلزم صرف نظــر كــردن از بعضــی منافــع دنیــوی اســت و 
آنــان از بیــم آنكــه حضــور مســیح موجــب خســارات مــادی ایشــان گــردد فیــض او را 

انــكار می كننــد و روح او را از خــود می راننــد.
امــا احساســات دو مــرد دیــوزده كــه شــفا یافتــه بودنــد، بســیار متفــاوت بــود. 
آنهــا می خواســتند همــراه نجات دهنــده خویــش باشــند زیــرا در حضــور عیســی از 
آزار و شــكنجه دیوهــا در امــان بودنــد. هنگامیكــه عیســی خواســت ســوار بــر قایــق 
شــود، آنــان بــه  او نزدیــك شــدند و در زیــر پای هایــش زانــو زدنــد و اســتدعا نمودنــد 
كــه ایشــان را نیــز همــراه خــود ببــرد تــا همــواره بتواننــد بــه  ســخنان او گــوش فــرا  دهنــد. 
امــا عیســی بــه  ایشــان فرمــود كــه بــه  خانه هایشــان مراجعــت كننــد و كار عظیمــی را 

كــه خداونــد بــرای ایشــان انجــام داده اســت بازگــو كننــد.
مشــركین  ســرزمین  بــه   تــا  بــود  شــده  محــول  بــه  ایشــان  وظیفــه ای  اینجــا  در 
مراجعــت كننــد و بركاتــی را كــه از عیســی دریافــت كــرده بودنــد بــرای مــردم بازگــو 
كننــد. بــرای آنــان جــدا شــدن از منجــی نیــز بســیار مشــكل بــود و در معاشــرت بــا 
هموطنــان مشــرك خــود مشــكالت زیــادی را پیــش رو داشــتند. همچنیــن به نظــر 
بــرای  جامعــه،  مــردم  بــا  نكــردن  معاشــرت  و  آنــان  طوالنــی  انــزوای  كــه  می رســید 
كــرده  صالحیــت  ســلب  ایشــان  از  عیســی،  ســوی  از  شــده  تعییــن  كار  انجــام 
باشــد. امــا بــه  محــض اینكــه عیســی وظایفشــان را خاطــر نشــان ســاخت، ســریعاً 
اطاعــت نمودنــد. آنــان نــه تنهــا معجــزات عیســی را بــرای اهــل خانــه و همســایه 
بازگــو كردنــد بلكــه در سراســر ســرزمین دكاپولیــس بــه  راه افتادنــد و در هــر جــا كــه 
می رســیدند قــدرت نجــات دهنــده عیســی را اعــالم می كردنــد و چگونگــی رهایــی 
خودشــان را از تســلط دیوهــا توضیــح می دادنــد. آنــان بــا انجــام ایــن كار بــركات 
عیســی  حضــور  در  شــخصی  منافــع  بــرای  اگــر  كــه  كردنــد  دریافــت  را  عظیمــی 
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می ماندنــد از آن محــروم می شــدند. زیــرا تنهــا اشــاعه خبــر خــوش نجــات اســت 
كــه مــا را بــه  منجــی نزدیــك می كنــد.

دو مــرد دیــوزده ای كــه شــفا یافتــه  بودنــد، اولیــن مبشــرینی بودنــد كــه از طــرف 
ایــن  دو  بودنــد.  شــده  اعــزام  دكاپولیــس  ناحیــه  بــه   انجیــل  موعظــه  بــرای  عیســی 
فقــط چنــد لحظــه ای توانســته بودنــد بــه  تعالیــم مســیح گــوش فــرا دهنــد. آنــان هیــچ 
موعظــه ای را از دهــان عیســی نشــنیده بودنــد و نمــی توانســتند ماننــد شــاگردان 
مســیح كــه هــر روزه بــا او بودنــد، موعظــه كننــد و تعلیــم دهنــد. لیكــن، شــفا یافتــن 
آنــان  می نمــود.  اثبــات  را  عیســی  بــودن  مســیح  كــه  بــود  شــهادتی  بهتریــن  ایشــان 
می توانســتند آنچــه را كــه در مــورد عیســی دیــده و شــنیده بودنــد و همچنیــن قــدرت 
معجــزات او را بــرای مــردم بازگــو كننــد. تمامــی كســانی كــه فیــض خداونــد دل هــای 
ایشــان را لمــس كــرده اســت، می تواننــد چنیــن كاری را انجــام دهنــد. یوحنــا شــاگرد 
محبــوب عیســی، دربــاره او چنیــن نوشــته اســت: » آنچــه از آغــاز بــود و مــا آن  را 
شــنیده و بــا چشــمان خــود دیده ایــم، آنچــه بــدان نگریســتیم، و بــا دســت  های خــود 
لمس كردیم، یعنی كالم حیات... ظاهر شد، و ما آن  را دیده ایم و بر آن شهادت 
می دهیــم « )اول یوحنــا بــاب 1 آیــات 1 تــا 3(. مــا نیــز بــه  عنــوان شــاهدان مســیح 
بایــد آنچــه را كــه دیــده، شــنیده و احســاس كرده ایــم بــرای دیگــران بازگــو كنیــم. اگــر 
قــدم بــه  قــدم عیســی را تعقیــب نموده ایــم بایــد چیــزی بــرای ارائــه بــه  دیگــران داشــته 
باشــیم و می توانیــم دربــاره چگونگــی شــنیدن وعــده عیســی و راســتی و حقیقــت آن 
بــا دیگــران مشــاركت داشــته باشــیم. می توانیــم دربــاره فیــض مســیح بــرای دیگــران 
شــهادت دهیم. خداوند ما را فراخوانده اســت تا چنین شــهاداتی را اعالم كنیم، 

شــهادتی كــه بــرای دنیــای در ُشــرُف هالكــت، امــری ضــروری و حیاتــی اســت. 
بــا  وجودی كــه اهالــی جرجــس عیســی را نپذیرفتنــد امــا وی آنــان  را در تاریكــی و 
ظلمتــی كــه برگزیــده بودنــد، رهــا نكــرد. آنــان هنگامی كــه از عیســی خواســتند تــا آن 
ناحیــه را تــرك گویــد، ســخنان او را نشــنیده بودنــد و از آنچــه كــه انــكار می كردنــد، 
غافــل بودنــد. بنابرایــن عیســی مجــدداً حقیقــت را بــه  واســطه افرادی كــه مــورد انــكار 

قــرار نمی گرفتنــد نــزد ایشــان روانــه كــرد.
در هالكــت گلــه خوك هــا، هــدف شــیطان ایــن بــود كــه اذهــان مــردم را از توجــه 
بــه  عیســی منحــرف كنــد و از موعظــه مــژده نجــات در آن ناحیــه ممانعــت بــه  عمــل 
آورد. امــا همیــن واقعــه ســبب شــد كــه توجــه مــردم در سراســر ســرزمین بــه  ســوی 
عیســی معطــوف گــردد، در صورتی كــه ایــن كار بــا هیــچ وســیله دیگــری قابــل انجــام 
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نبــود. با وجودی كــه عیســی آن ناحیــه را تــرك نمــود، امــا مردانــی را كــه شــفا داده بــود 
به عنوان شــاهدان قدرتش در آن ناحیه، باقی گذاشــت. مردانی كه وســیله اجرای 
مقاصــد شــیطان بودنــد، اكنــون بــه  عنــوان ســفیران مســیح، حامــالن حقیقــت شــده 
متحیــر  می شــنیدند  ایشــان  از  را  شــگفت انگیز  اخبــار  مــردم  هنگامی كــه  بودنــد. 
می شــدند و بدیــن ترتیــب راه اشــاعه خبــر خــوش نجــات در سراســر ناحیــه همــوار 
بــه  دكاپولیــس  مجــدداً  عیســی  هنگامی كــه  كــه  شــد  ایــن  نتیجــه اش  و  بــود  شــده 
نــه فقــط  بــه  ســوی او آمدنــد و در مــدت ســه روز  بازگشــت، مــردم دســته دســته 
ســاكنان یــك شــهر بلكــه هــزاران نفــر از نواحــی اطــراف پیــام رســتگاری و نجــات را 
شــنیدند. حتــی قــدرت شــیاطین هــم تحــت اراده و كنتــرل منجــی ماســت و اعمــال 
شــریر بــه خیریــت مــا منجــر مــی شــود؛ ]گــر خــدا بخواهــد عــدو ســبب خیــر شــود[.

روبــرو شــدن بــا دو مــرد دیــوزده در ناحیــه جرجــس بــرای شــاگردان عیســی درس 
كــه شــیطان  را  انحطاطــی  و  تباهــی  ایــن واقعــه عمــق  بزرگــی محســوب می شــد. 
مـأموریــت  همچنیــن  و  ســازد  دچــار  بــدان  را  آدمــی  نســل  تمامــی  داشــت  قصــد 
مســیح در نجــات انســان از تســلط قــدرت شــیطان را نشــان مــی داد. آن  دو موجــود 
مفلوكــی كــه در گورســتان ســاكن، تحــت اختیــار شــیاطین در آمــده و اســیر امیــال 
ســركش و شــهوات نفرت انگیــز بودنــد، نشــان دادنــد كــه اگــر اختیــار و كنتــرل نســل 
آدمــی بــه  شــیطان ســپرده می شــد چــه سرنوشــت فالكت بــاری در انتظــار انســان 
می توانســت باشــد. شــیطان دائمــاً تــالش می كنــد كــه افــكار و احساســات انســان 
را منحــرف كنــد، ذهــن آدمــی را بــه  ســوی اعمــال شــریرانه ســوق دهــد و او را بــرای 
ارتــكاب خشــونت و جنایــت تحریــك كنــد. او جســم را ضعیــف، عقــل را زایــل و 
روح را فاســد و تبــاه می ســازد. هنگامی كــه افــراد دعــوت منجــی را رد می كننــد، 
خــود را تســلیم شــیطان می نماینــد. امــروز نیــز بســیاری از مــردم، در خانــه، در محــل 
كار و حتــی در كلیســا مرتكــب چنیــن عملــی می شــوند و بــه  همیــن دلیــل اســت كــه 
خشــونت و جنایــت سراســر جهــان را فراگرفتــه و فســاد اخالقــی همچــون ســایه 
فریبنــده  بــا ظاهــری  پیوســته  شــیطان  اســت.  پوشــانده  را  زمیــن  ســاكنان  مــرگ، 
انســان را وسوســه می كنــد و او را به ســوی امیــال زشــت و پلیــدی هدایــت می كنــد 
كــه ثمــرات آن فســاد و تباهــی اســت. تنهــا راه در امــان مانــدن از قــدرت شــیطان، 
رفتــن به حضــور عیســی اســت. دشــمنی و عــداوت شــیطان نســبت بــه  انســان از 
ابتــدا بــه  انســان و فرشــتگان آشــكار شــده بــود، در حالی كــه عیســی همــواره دوســت 
و نجات دهنــده انســان معرفــی شــده اســت. روح مســیح بــه  شــخصیت و ســیرت 
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انســان شــرافت و تعالــی می بخشــد. او بــه  شــخصیت انســان اعتبــار می بخشــد تــا 
بــا تمامــی جســم و روح و جــان بــرای جــالل خداونــد زندگــی كنــد، » زیــرا روحــی كــه 
خــدا بــه  مــا بخشــیده، نــه روح تــرس بلكــه روح قــوت و محبــت و انظبــاط اســت «. 
او ما را فرا خوانده اســت تا » در جالل خداوند ما عیســی مســیح ســهیم شــویم « 
و از مــا دعــوت نمــوده اســت كــه » بــه  شــكل و شــباهت پســر او درآییــم « )دوم 

تیموتائــوس 1 آیــه ٧؛ دوم تســالونیكیان 2 آیــه 1۴ و رومیــان ٨ آیــه 2۹(.
و جان هائی كــه بــه  واســطه قــدرت شــیطان فاســد و تبــاه شــده بودنــد، هنــوز هــم 
بــا قــدرت مســیح شــفا یافتــه و از ســوی فرزنــد خداونــد به عنــوان پیــام آوران عدالــت 
و پارســائی مـأموریــت می یابنــد تــا اعــالم كننــد كــه » خداونــد چــه كارهــای عظیمــی 

را بــرای آنــان انجــام داده اســت زیــرا بــر آنــان رحمــت و شــفقت نمــوده اســت «.
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36
» تماس ایمان «

 ]این فصل بر اساس انجیل متی ۹: 1٨-26؛ انجیل مرقس 5: 21-۴3؛
انجیل لوقا ٨: ۴0-56 تدوین گردیده است[

نــاگاه  او  باز گشــت.  غربــی  ســاحل  به طــرف  جرجســیان  ســرزمین  از  عیســی 
خوشــامد  بــه  او  شــادی  بــا  آنــان  می آینــد.  بــه  اســتقبالش  كــه  دیــد  را  جمعیتــی 
می گفتنــد. مســیح مدتــی در كنــار دریاچــه توقــف نمــود و بــه  تعلیــم و شــفا دادن 
مــردم مشــغول شــد و ســپس بــرای دیــدار از متــای باجگیــر بــه  خانــه او رفــت. در 
همیــن مــكان مــردی بــه  نــام یایــروس كــه رئیــس كنیســه بــود بــا عیســی مالقــات كــرد. 
یایــروس یكــی از مشــایخ قــوم یهــود، بــا انــدوه و پریشــانی بســیار نــزد عیســی آمــد، در 
برابــرش زانــو زد و گفــت: » دختــرم هم اكنــون مــرد. بــا این حــال بیــا و دســت خــود را 

بــر او بگــذار كــه زنــده خواهــد شــد «.
عیســی برخاســت و بالفاصلــه به اتفــاق رئیــس كنیســه به ســوی منــزل وی بــه راه 
افتــاد. شــاگردان عیســی با وجودی كــه بســیاری از اعمــال شــفقت آمیز وی را دیــده 
بودنــد از این كــه عیســی درخواســت رئیــس كنیســه را اجابــت كــرده بــود، متحیــر 
و شــگفت زده شــده بودنــد. بــا این حــال بهمــراه عیســی بــه  راه افتادنــد و در همیــن 
حین، جمعیتی مشتاق و چشم انتظار، عیسی و شاگردان را متابعت می كردند. 
خانــه رئیــس كنیســه خیلــی دور نبــود امــا عیســی و همراهانــش بــه  آهســتگی 
پیــش می رفتنــد زیــرا ازدحــام جمعیــت از هــر  ســو مانــع از حركــت آنــان می شــد. 
پــدر پریشــان و مضطــرب بــه  جهــت تـأخیــر، بی صبــری می نمــود امــا عیســی بــه  مــردم 
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ترحــم می كــرد و هــر  از گاهــی متوقــف می شــد و چنــد بیمــار را شــفا مــی داد و یــا دل 
آشــفته و غــم  دیــده ای را تســلی می بخشــید. 

پیكــی  بودنــد،  یایــروس روان  بــه  ســوی خانــه  در حالی كــه عیســی و همراهــان 
از راه رســید و از میــان جمعیــت عبــور كــرد و بــه  نــزد یایــروس آمــد و بــه  اطــالع او 
رســانید كــه دختــرش مــرده اســت و دیگــر فایــده ای نــدارد كــه بــه  اســتاد ایــن  همــه 

دهیــم. زحمــت 
عیســی چون ســخن آنها را شــنید به  رئیس كنیســه گفت: » مترس، فقط ایمان 
داشــته بــاش «. یایــروس بــه  عیســی نزدیك تــر گشــت و بــا یكدیگــر بــه  ســوی منــزل 
رئیــس كنیســه حركــت كردنــد. چــون بــه  خانــه رئیــس كنیســه رســیدند، عیســی دیــد كــه 
غوغائــی بــه  پاســت و عــده ای بــا صــدای بلنــد می گرینــد و شــیون می كننــد. حضــور 
جمعیــت و گریــه و شــیون آنهــا روح عیســی را آزرده كــرده بــود. پــس داخــل شــد و 
بــه آنهــا گفــت: » ایــن غوغــا و شــیون بــرای چیســت؟ دختــر نمــرده، بلكــه در خــواب 
اســت «. آنــان از ســخنان ایــن غریبــه خشــمگین شــدند زیــرا طفــل را در آغــوش مــرگ 
دیــده بودنــد و بــه همیــن دلیــل بــا شــنیدن ایــن ســخن بــه او خندیدنــد. لیكــن عیســی 
همــه را بیــرون كــرده، پــدر و مــادر و ســه تــن از شــاگردانش یعنــی پطــرس، یعقــوب و 

یوحنــا را برگرفــت و بــه جایــی كــه دختــر خوابیــده بــود، داخــل شــد.
عیسی به كنار بستر دختر آمده، دست او را گرفت و با صدایی آرام گفت: 

» تالیتا قوم! « یعنی: » دخترک، به تو می گویم برخیز! «.
ناگهــان جســم بی حركــت دختــر تكانــی خــورد و نبــض حیــات، تپیــدن آغــاز كــرد و 
تبســم بــر لبــان دختــر آشــكار شــد. دختــر كوچــك چشــم های خــود را گشــود، چنــان 
كــه گویــی از خــواب بیــدار شــده اســت و بــا اعجــاب و شــگفتی بــه گروهــی كــه در 
كنــار وی ایســتاده بودنــد خیــره شــد. آنــگاه برخاســت و پــدر و مــادرش وی را در 

آغــوش گرفتنــد و از گریــه شــادی ســر دادنــد.
عیسی در راه خانه رئیس كنیسه، در میان جمعیت انبوه، زنی را دید كه مدت 
دوازده ســال دچــار خونریــزی بــود و رنــج فــراوان كشــیده بــود. او تحــت درمــان طبیبــان 
بســیار، زحمــت فراوانــی دیــده، همــه دارایــی خــود را خــرج كــرده بــود، امــا بــه جــای 
آن كــه بهبــود یابــد، بدتــر شــده بــود. امــا هنگامــی كــه دربــاره معجــزات و شــفاهای 
امراضــی كــه توســط عیســی انجــام می شــد، شــنید، امیــد بــه بهبــودی سراســر وجــود 
او را فــرا گرفــت. او اطمینــان داشــت كــه اگــر فقــط بتوانــد بــه نــزد عیســی بــرود، شــفا 
خواهد یافت. زن مریض با همان حالت ضعف و رنجوری به كنار دریاچه، جایی 
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كــه عیســی بــه تعلیــم مــردم مشــغول بــود، آمــد و تــالش نمــود كــه از میــان جمعیــت 
عبــور كنــد و خــود را بــه عیســی برســاند، امــا تــالش او بی فایــده بــود. مجــدداً هنگامــی 
كــه عیســی از خانــه متــای الوی حركــت كــرد، زن او را تعقیــب نمــود امــا نتوانســت 
خــود را بــه عیســی برســاند و بــه تدریــج مـأیــوس و دلســرد می شــد. در همیــن زمــان، 

عیســی ناگهــان از میــان جمعیــت عبــور  كــرد و بــه زن نزدیــك شــد.
اینــك زن مریــض در حضــور  بــود و  فــرا رســیده  فرصتــی عالــی و فوق العــاده 
طبیب بزرگ و توانا ایستاده بود. اما در میان وضعیت شلوغ و آشفته نتوانست 
بــا عیســی ســخن بگویــد و فقــط توانســت نظــری ســریع بــه چهــره او بینــدازد. زن، 
از تــرس ایــن كــه مبــادا فرصــت شــفا یافتــن را از دســت بدهــد، بــا فشــار بــه ســوی 
عیســی حركــت كــرد و بــا خــود گفــت: » اگــر حتــی بــه ردایــش دســت بزنــم، شــفا 
خواهــم یافــت «. هــم چنــان كــه عیســی بــه راه خویــش ادامــه مــی داد، زن بــه او 
نزدیــك و موفــق شــد كــه گوشــه ردای او را لمــس كنــد. در همــان لحظــه دانســت 
كــه شــفا یافتــه اســت. ایمــان زن در لمــس ردای عیســی تجلــی یافتــه و اینــك درد و 

ناتوانــی جــای خــود را بــه ســالمتی كامــل داده بــود.
زن، بــا قلبــی سرشــار از حمــد و ســپاس ســعی كــرد از میــان جمعیــت خــارج 
شــود، ولــی ناگهــان عیســی ایســتاد و حركــت جمعیــت نیــز همزمــان متوقــف شــد. 
سپس در میان جمعیت روی گرداند و با صدایی بلند پرسید: » چه كسی جامه 
مــرا لمــس كــرد؟ «. مــردم از شــنیدن ایــن ســئوال متعجــب شــدند و نمی دانســتند 
چــه بگوینــد زیــرا ازدحــام جمعیــت بــه حــدی بــود كــه از هــر ســو بــه او تنــه می زدنــد و 

در آن شــرایط پرســیدن چنیــن ســئوالی، قــدری عجیــب بــه نظــر می رســید. 
پطــرس كــه همــواره آمــاده ســخن گفتــن بــود، پاســخ داد: » ای اســتاد، می بینــی 
كــه مــردم بــر تــو ازدحــام می كننــد، آن گاه می پرســی، چــه كســی مــرا لمــس كــرد؟ « 
عیســی پاســخ داد: » البتــه! كســی مــرا لمــس كــرده اســت، زیــرا دریافتــم كــه نیرویــی 
از مــن صــادر شــده اســت «. امــا منجــی می توانســت تفــاوت میــان لمــس ایمــان 
تــوكل و ایمانــی  را از تمــاس اتفاقــی جمعیــت بی توجــه تشــخیص بدهــد. چنیــن 
نمی بایســت نادیــده گرفتــه شــود. عیســی عالقمنــد بــود كــه بــا ایــن زن فروتــن و بــا 
ایمــان ســخن گویــد و بــا كالم تســلی بخش خــود مایــه شــادی او گــردد. كالمــی كــه تــا 

انتهــای زمــان، مایــه بركــت و تســلی پیــروان وی می گشــت. 
عیســی هــم چنــان كــه بــه زن می نگریســت اصــرار داشــت تــا ببینــد چــه كســی او 
را لمــس كــرده اســت و زن نیــز كــه می دانســت بــر او چــه گذشــته اســت، اختفــای 
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حقیقــت را بیهــوده یافــت. بنابرایــن لــرزان و هراســان آمــد، بــه پــای عیســی افتــاد و 
بــا اشــك شــوق و ســپاس، ماجــرای درد و رنــج و چگونگــی شــفا یافتــن خویــش را 
بــه عیســی گفــت. عیســی بــا مهربانــی و مالیمــت فرمــود: » دختــرم! ایمانــت تــو 
را شــفا داده اســت. بــه ســالمت بــرو و از ایــن بــال آزاد بــاش! «. عیســی فرصتــی 
بــرای خرافــه پرســتی باقــی نگذاشــت تــا اعــالم كنــد كــه عمــل شــفا یافتــن زن صرفــاً 
بــه ایــن خاطــر بــوده اســت كــه ردای عیســی را لمــس كــرده اســت، شــفای زن فقــط 
بــه واســطه تمــاس ظاهــری بــا عیســی نبــود بلكــه ایمــان بــه قــدرت الهــی مســیح باعــث 

شــفای وی شــده بــود.
می كردنــد،  ازدحــام  مســیح  اطــراف  در  كــه  شــگفت زده ای  و  انبــوه  جمعیــت 
كــه  هنگامــی  امــا  نمی كردنــد.  درك  را  مســیح  حیات بخــش  قــدرت  بــه  دسترســی 
زن دردمنــد دســت های خویــش را بــرای لمــس مســیح دراز كــرد و ایمــان داشــت 
كــه شــفا می یابــد، قــدرت شــفابخش مســیح را احســاس كــرد. در امــور روحانــی 
دربــاره  هــدف  بــدون  گفتــن  ســخن  اســت.  گونــه  بــه همیــن  وضــع  نیــز  معنــوی  و 
مذهــب، عبــادت كــردن بــدون احســاس اشــتیاق و ایمــان، هیچ گونــه ارزشــی نــدارد. 
ایمــان ظاهــری و صــوری بــه مســیح، ایمانــی كــه او را صرفــاً بــه عنــوان نجــات دهنــده 
جهــان می پذیــرد، هرگــز نمی توانــد روح انســان را شــفا بخشــد. ایمانــی كــه منجــر بــه 
نجــات و رســتگاری می شــود، صرفــاً موافقــت و پذیــرش روشــنفكرانه و عقالنــی 
نســبت بــه حقیقــت نیســت. كســی كــه بــه كار بــردن ایمــان را منــوط بــه دریافــت 
كامــل معرفــت می دانــد، نمی توانــد بــركات خداونــد را دریافــت كنــد. ایمــان داشــتن 
درباره مسیح كافی نیست بلكه می بایستی به مسیح ایمان داشته باشیم. ایمان 
زمانــی ســودمند خواهــد بــود كــه بــه  واســطه آن عیســی را بــه  عنــوان منجــی خــود در 
آغــوش بگیریــم و بپذیریــم. آنــگاه شایســتگی ها و فضائــل او را بــه  خــود اختصــاص 
می دهیــم. بســیاری، ایمــان را نوعــی تفكــر و اظهــار نظــر تلقــی می كننــد لیكــن ایمــان 
بــا خــدا پیمــان  بــا پذیــرش مســیح،  نجات بخــش، فعالیتــی اســت كــه در آن افــراد 
حیات بخــش  واقعــی،  ایمــان  می كننــد.  برقــرار  او  بــا  نزدیكــی  ارتبــاط  و  می بندنــد 
بــه  تــوكل پاكدالنــه و زودباورانــه، كــه  اســت و ایمــان زنــده یعنــی ازدیــاد قــدرت و 

 واســطه آن روح، بــه  قدرتــی پیــروز و غالــب شــونده تبدیــل می شــود.
عیســی بعد از شــفا دادن زن مریض، از وی خواســت كه بركاتی را كه دریافت 
كــرده بــود، اعــالم كنــد. بخشــش و عطایایــی را كــه انجیــل بــه  مــا عرضــه می كنــد، نبایــد 
مخفیانــه كســب كنیــم یــا در خلــوت از آن بهره منــد شــویم. بنابرایــن خداونــد از مــا 
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دعــوت می كنــد تــا به نیكویی هــای او اعتــراف نمائیــم. » خداونــد می گویــد كــه شــما 
شــهود مــن هســتید و مــن خــدا هســتم « )اشــعیا بــاب ۴3 آیــه 12(.

اعتــراف مــا دربــاره  وفــاداری و صداقــت خداونــد، عاملــی اســت كــه ملكــوت 
بــرای مكاشــفه و آشــكار كــردن مســیح بــه  جهــان برمی گزینــد. بنابرایــن وظیفــه داریــم 
كــه فیــض او را چنان كــه بــه  وســیله مــردان مقــدس عهــد عتیــق بــه  مــا عرضــه شــده 
اســت اعــالم و اعتــراف نمائیــم. امــا مـؤثرتریــن اعتــراف، زمانــی اســت كــه تجربیــات 
شــخصی خــود را دربــاره فیــض خداونــد بــه  دیگــران شــهادت می دهیــم. هنگامی كــه 
كار عظیــم خداونــد را در زندگــی خــود آشــكار می كنیــم، شــاهدان خداونــد خواهیــم 
شد. زندگی هر فردی با زندگی سایرین متفاوت است و به  همان دلیل تجربیات 
و حوادثــی كــه بــرای وی اتفــاق می افتــد، اساســاً از دیگــران متفــاوت خواهــد بــود. 
خداونــد اشــتیاق دارد كــه حمــد و پرســتش مــا بــا خصوصیــات و عالیــق فــردی مــا 
به پیشــگاه او تقدیــم گــردد. اعترافــات ارزشــمندی كــه دربــاره فیــض پرجــالل خداونــد 
تــوأم گــردد، قــدرت فوق العــاده ای را  بــا زندگــی مســیح گونه  اعــالم می كنیــم، اگــر 

بــرای نجــات و رســتگاری بشــریت مهیــا خواهــد نمــود.
هنگامی كه ده نفر جذامی برای دریافت شفا به  حضور عیسی آمدند، عیسی 
بــه  ایشــان گفــت: » برویــد و خــود را به كاهــن نشــان دهیــد «. آنهــا بــه  راه افتادنــد و 
در میانــه راه از جــذام پــاك شــدند ولــی فقــط یكــی از آنهــا در حالی كــه بــا صــدای بلنــد 
خدا را ســتایش می كرد، بازگشــت و نه نفر دیگر راه خود را پیش گرفته و عیســی را 
كه شــفا دهنده ایشــان بود فراموش كردند. امروزه نیز بســیاری، همان كار را انجام 
می دهنــد. خداونــد دایمــاً بــرای خیــر و ســعادت بشــر تــالش می كنــد و بــا ســخاوت 
عطایــای خــود را بــه  انســان ارزانــی مــی دارد. او مریضــان را از بســتر بیمــاری نجــات 
می دهــد و مــردم را از خطــرات نامرئــی رهانیــده، فرشــتگان آســمان را مـأمــور می ســازد 
كــه انســان را از منجــالب هالكــت و تباهــی بیــرون آورنــد و از » وبائــی كــه در تاریكــی 
می خرامــد « و از » طاعونــی كــه وقــت ظهــر فســاد می كنــد « محافظــت نماینــد، 
)مزمــور ۹1 آیــه 6(. بــا ایــن  حــال دل هــای ایشــان تحــت تـأثیــر قــرار نمی گیــرد و عمــق 
محبــت خداونــد را درك نمی كننــد. خداونــد تمامــی گنجینه هــای آســمان را بــرای 
نجــات انســان بــه  كار گرفتــه اســت، ولــی بــا ایــن حــال از محبــت عظیــم الهــی غافلنــد 
و بــا كفــران نعمــت و ناسپاســی، قلــب خویــش را بــر روی فیــض خداونــد می بندنــد. 
آنان مانند بوته زار صحرا از فرا  رسیدن ایام نیكو اطالعی ندارند و جان های ایشان 

در زمیــن خشــك و ســوزان بیابــان ســاكن اســت.
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ایــن بــه  نفــع ماســت كــه همــواره بخشــش های الهــی را بــه  یــاد داشــته باشــیم و 
بدیــن نحــو ایمانمــان تقویــت می شــود و بــرای موهبــت بیشــتری آمــاده می گــردد. 
كمتریــن بركتــی كــه از خداونــد دریافــت می كنیــم، بســیار بیشــتر از تمــام حكایــات 
خوانــده و شــنیده شــده دربــاره ایمــان و تجربیــات دیگــران، مایــه تشــویق و تســلی 
مــا خواهــد شــد. روحــی كــه بــه  فیــض خداونــد پاســخ می دهــد، ماننــد باغــی آبیــاری 
تاریكــی خواهــد  نــور در  كــه در ســالمتی میــوه خواهــد داد و چــون  شــده اســت 
و  لطــف  بیائیــد  شــد.  دیــده خواهــد  او  در  شــكوه خداونــد  و  جــالل  و  درخشــید 
احســان خداونــد، رحمت هــا و مهربانی هــای بی شــمار او را بــه  یــاد آوریــم. هماننــد 
قــوم اســرائیل، ســنگ های شــهادت )ســنگ هایی كــه قــوم اســرائیل در حیــن عبــور، 
به عنــوان یــادگاری از كار خداونــد از كــف دریــای ســرخ برداشــتند تــا بــرای  نســل های 
آینــده، شــهادت دهنــد كــه خداونــد چگونــه طریــق نجــات را بــرای آنهــا مهیــا نمــوده 
اســت( را برداریــم و حكایــات ارزشــمند و كارهــای عظیــم خداونــد را بــر روی آن 
حــك نمائیــم و همچنــان كــه رفتــار و اعمــال او را در مســیر ســفر و زیــارت به یــاد 
می آوریــم، بــا دل هایــی پــر از حق شناســی و ســپاس گزاری بگوییــم كــه: » خداونــد 
را چــه ادا كنــم، بــرای همــه احســان هایی كــه به مــن نمــوده اســت؟ پیالــه نجــات را 
خواهــم گرفــت و نــام خداونــد را خواهــم خوانــد. نذرهــای خــود را به خداونــد ادا 

خواهــم كــرد، به حضــور تمامــی قــوم او « )مزمــور 116 آیــات 12 تــا 12(.

348

DA FA Body.indd   374 9/17/18   11:53 AM



3٧
» نخستین مبشرین 

مسیح «
 ]این فصل بر اساس انجیل متی 10؛ انجیل مرقس 6: 7-10؛

انجیل لوقا ۹: 1-6 تدوین گردیده است[

شــاگردان، اعضــای خانــواده عیســی محســوب می شــدند و در اثنــای مســافرت 
آنــان در زحمــات و ســختی های او ســهیم  او در ناحیــه جلیــل همــراه وی بودنــد. 
بودنــد و بــه  تعالیــم او گــوش فــرا داده و بــا پســر یگانــه خداونــد راه می رفتنــد و ســخن 
می گفتنــد. آنــان هم چنیــن از تعالیــم روزانــه عیســی آموختــه بودندكــه چگونــه بــرای 
تعالــی بشــر انجــام وظیفــه نماینــد. هنگامی كــه عیســی بــه  جمعیــت انبوهــی كــه در 
اطرافــش جمــع می شــدند خدمــت می كــرد و تعلیــم مــی داد، شــاگردان نیــز حضــور 
می یافتنــد و بــا اشــتیاق و عالقــه در انتظــار اجــرای دســتورات او بودنــد و بخشــی از 
بــار ســنگین مشــكالت را بــر دوش خــود حمــل می كردنــد. آنــان در مرتــب ســاختن 
صفــوف مــردم و آوردن بیمــاران و رنجدیــدگان بــه  حضــور عیســی و تســلی بخشــیدن 
دردمنــدان نقــش عمــده ای را ایفــاء می كردنــد. شــاگردان همــواره مراقــب شــنوندگان 
عالقمنــد بودنــد و كالم كتــب مقدســه را بــرای ایشــان توضیــح می دادنــد. آنهــا بــه 
 طــرق مختلــف در جهــت تعالــی معنــوی مــردم تــالش می كردنــد. آنــان هرآنچــه را كــه 
از عیســی آموختــه بودنــد بــه  دیگــران تعلیــم می دادنــد و هــر روز تجــارب ارزشــمندی 
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را كســب می كردنــد امــا، الزم بــود كــه خودشــان نیــز شــخصاً تجربیاتــی كســب كننــد. 
آنــان بــه  تعالیــم بیشــتر، صبــر و محبــت فوق العــاده ای نیازمنــد بودنــد. در تمــام مدتــی 
كــه منجــی شــخصاً بــا ایشــان بــود، خطاهایشــان را خاطــر نشــان می ســاخت و بــا 
انــدرز و نصیحــت آنــان را اصــالح می نمــود. اكنــون وقتــش رســیده بــود كــه آنــان را بــه 

 عنــوان نماینــدگان خــود بــه  نقــاط مختلــف اعــزام كنــد.
تعالیــم  واســطه  بــه   اوقــات  بعضــی  بودنــد،  عیســی  بــا  كــه  زمانــی  شــاگردان 
فریســیان و كاهنــان دچــار ســر درگمــی می شــدند، امــا مشــكالت خــود را بــه  حضــور 
عیســی می آوردنــد و عیســی نیــز حقایــق كتــب مقدســه را بــا احادیــث و ســنت ها 
مقایســه می كــرد و بــرای ایشــان توضیــح مــی داد و بدین وســیله ایمــان و اعتقادشــان 
و  رســوم  اســارت  و  بندگــی  از  را  آنهــا  او  می نمــود.  تقویــت  خداونــد  بــه كالم  را 
ســنت های گذشــته بــه  میــزان بســیار زیــادی آزاد می كــرد و تــرس از معلمیــن یهــود را 

نیــز در ایشــان از بیــن می بــرد.
 در تعلیــم و تربیــت شــاگردان، الگــوی زندگــی مســیح بســیار مـؤثرتــر از تعالیــم 
آموزشــی صــرف بــود. هنگامــی كــه آنــان از عیســی جــدا شــدند، تمامــی نگاه هــا، 
كلمــات و حتــی آهنــگ صــدای او دوبــاره بــه خاطرشــان آمــد و غالبــاً در مبــارزه و 
جــدال بــا دشــمنان انجیــل، كالم او را تكــرار می كردنــد و زمانــی كــه اثــرات آن را بــر 

روی مــردم مشــاهده می كردنــد، شــاد و مســرور می شــدند. 
عیســی دوازده شــاگردش را نــزد خــود فــرا خوانــد و آن هــا را دو بــه دو بــه ســوی 
شــهرها و روســتاهای اطــراف اعــزام كــرد. هیــچ  یــك از ایشــان تنهــا نبــود، بلكــه بــرادر 
بدیــن طریــق  بــا دوســت مصاحبــت و مشــاركت می كردنــد.  بــرادر و دوســت  بــا 
می توانســتند یكدیگــر را تشــویق نماینــد و بــا هــم مشــورت و دعــا كننــد تــا قــدرت و 
قــوت یكــی، ضعــف و ناتوانــی دیگــری را جبــران نمایــد. عیســی بعدهــا هفتــاد نفــر 
دیگــر را نیــز بــه همیــن ترتیــب بــرای مـأموریــت اعــزام نمــود. هــدف منجــی ایــن بــود 
كــه پیــام آوران انجیــل بــه ایــن طریــق بــا یكدیگــر مشــاركت داشــته باشــند. مبشــرینی 
كــه امــروزه بــرای بشــارت انجیــل اعــزام می شــوند اگــر از ایــن الگــو پیــروی كننــد نتایــج 

كارشــان بســیار موفقیت آمیــز خواهــد بــود.
پیام شاگردان مسیح همان پیامی بود كه یحیای تعمید دهنده درباره عیسی 
اعــالم كــرده بــود، كــه » پادشــاهی آســمان نزدیــك شــده اســت «. وظیفــه شــاگردان 
ایــن نبــود كــه بــا مــردم بــه مشــاجره بپردازنــد و ثابــت كننــد كــه عیســی ناصــری همــان 
مســیح اســت، بلكــه مــی بایســتی در نــام او همــان اعمــال شــفقت آمیزی را كــه او 
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انجــام داده بــود، انجــام می دادنــد. عیســی بدیشــان دســتور داده بــود كــه » بیمــاران 
را شــفا دهیــد. مــردگان را زنــده كنیــد، جذامی هــا را پــاك ســازید، دیوهــا را بیــرون 

كنیــد. بــه رایــگان یافته ایــد، بــه رایــگان هــم بدهیــد «.
عیســی در خــالل خدمــت خــود بیشــتر وقــت خــود را بــه جــای موعظــه كــردن 
بــه شــفا دادن مریضــان اختصــاص داد. معجــزات عیســی درســتی كالم او را كــه 
بــرای نجــات جهــان و نــه بــرای نابــودی آن آمــده بــود، بــه اثبــات رســانید. عدالــت و 
پارســایی، پیــش روی او می خرامیــد، جــالل و شــكوه خــدا ســاقه او بــود و هــر جــا 
كــه می رفــت مــژده رحمــت او قبــالً در آن  جــا مســتقر شــده بــود و از هــر جایــی كــه 
عبور می كرد از شــفای بیماران و قدرت بازیافته مردم شــاد مســرور می شــد. انبوه 
جمعیــت در اطــراف او جمــع می شــدند تــا كارهــای عظیــم خداونــد را از دهــان او 
بشــنوند و صــدای او، تنهــا صدایــی بــود كــه پیوســته در آن مــدت شــنیده بودنــد و 
نــام او تنهــا نامــی بــود كــه بــر زبــان می آوردنــد، چهــره او تنهــا چهــره ای بــود كــه بــه آن 
نظــر می كردنــد، پــس چــرا نبایــد او را محبــت نماینــد و زبــان بــه حمــد و ســتایش او 
نگشــایند؟ عیســی از هــر شــهر و دهكــده ای كــه عبــور می كــرد ماننــد آبــی جــاری و 

حیات بخــش، شــادی و زندگــی را بــه دیگــران ارزانــی می داشــت.
پیــروان مســیح نیــز مــی بایســتی ماننــد او عمــل كننــد. گرســنگان را غــذا، برهنــگان 
را پوشــاك و رنجدیدگان و پریشــان حاالن را تســلی دهند. ما باید به دلســرد شــدگان 
خدمــت نماییــم و بــرای نومیــدان الهام بخــش امیــد باشــیم. آن گاه وعــده خداونــد 
درباره ما به انجام خواهد رسید كه، » عدالت تو پیش تو خواهد خرامید و جالل 
خداونــد ســاقه تــو خواهــد بــود « )اشــعیا 5٨ آیــه ٨(. محبــت مســیح کــه در خدمــت 
متواضعانــه آشــکار شــود بــرای اصــالح بــدکار موثــر تــر از شمشــیر یــا محکمــه عدالــت 
خواهــد بــود. اینهــا بــرای تنبیــه و ترســانیدن یــك فــرد متمــرد ضــروری اســت، لیكــن یــك 
مبشــر محبــت بیــش از آن می توانــد انجــام دهــد. غالــب اوقــات دل انســان تحــت 
تـأثیــر ســرزنش، ســخت تر می گــردد. در صورتــی كــه محبــت مســیح دل انســان را نــرم 
می ســازد. یــك مبشــر و مبلــغ مذهبــی نــه تنهــا قــادر اســت امــراض جســمانی را شــفا 
دهد بلكه می تواند گناهكار را به حضور طبیب بزرگ یعنی عیســی هدایت كند، 
طبیبــی كــه روح مــا را از جــذام گنــاه پــاك می كنــد. خداونــد در نظــر دارد كــه مریضــان، 
بــد  اقبــاالن و دیــوزدگان نــدای او را بــه وســیله خادمیــن وی بشــنوند. خداونــد اشــتیاق 
دارد كــه بــه واســطه خادمیــن خــود نســل بشــر را تســلی و آرامــش دهــد، آرامشــی كــه 

دنیــا نمی توانــد بــه انســان عرضــه كنــد.
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گوســفندان   « دنبــال  بــه  تنهــا  بایــد  خــود  بشــارتی  ســفر  اولیــن  در  حواریــون 
بــرای  ابتــدا  گمشــده اســراییل « می رفتنــد و اگــر در آن زمــان، بشــارت انجیــل را 
مــردم ســامره و قوم هــای غیریهــودی موعظــه می كردنــد نفــوذ خــود را در میــان قــوم 
یهــود از دســت می دادنــد و بــا تحریــك حــس تعصــب فریســیان، خــود را در چنــان 
مخمصــه ای گرفتــار می كردنــد كــه بــدون شــك در ابتــدای فعالیتشــان موجــب یـــأس 
و دلســردی ایشــان می شــد. حتــی رســوالن مســیح نیــز، ضــرورت بشــارت انجیــل را 
بــرای تمامــی اقــوام و ملــل درك نمی كردنــد و تــا زمانــی كــه ایــن حقیقــت را درك 
نكردنــد، نتوانســتند بــرای خدمــت بــه اقــوام غیریهــودی مهیــا و آمــاده شــوند. اگــر 
یهودیــان بشــارت انجیــل را می پذیرفتنــد، خداونــد در نظــر داشــت كــه بــه وســیله 
آنــان بشــارت انجیــل را بــه گــوش امت هــا برســاند، بنابرایــن در مرحلــه اول آنــان مــی 

بایســتی مــژده نجــات را بشــنوند. 
در تمامی ســرزمین هایی كه مســیح مشــغول كار و خدمت بود، عده بیشــماری 
از مــردم بــه نیازهــای معنــوی خویــش پــی بــرده بودنــد و بــا اشــتیاق شــدیدی در انتظــار 
دریافــت حقیقــت الهــی، لحظــه شــماری می كردنــد. اكنــون زمــان آن رســیده بــود كــه 
مــژده محبــت او بــه دل هــای مشــتاق و آرزومنــد مــردم اعــالم شــود، و شــاگردان بــه 
عنوان نمایندگان مسیح می بایستی چنین وظیفه ای را انجام دهند. ایمانداران نیز 
می بایســت آنــان را معلمیــن برگزیــده از ســوی خداونــد قلمــداد كننــد تــا هنگامــی كــه 
منجــی از میــان ایشــان بــه آســمان صعــود می كنــد، بــدون معلــم و رهبــر باقــی نماننــد.

مكان هایــی  بــه  بایســتی  مــی  خــود،  بشــارتی  مـأموریــت  اولیــن  در  شــاگردان 
می رفتنــد كــه عیســی قبــالً رفتــه بــود و در آنجــا دوســتانی داشــت و هم چنیــن الزم 
بود كه به نحو ساده ای تدارك سفر را ببینند و هیچ چیزی نمی بایست افكارشان 
را از كار عظیمی كه بر عهده داشتند منحرف نماید و یا احساس مخالفت را در 
ایشــان برانگیزد و درهای خدمت را به روی ایشــان ببندد. آنان نمی بایســت مانند 
معلمیــن مذهبــی یهــود جامه هــای فاخــر بپوشــند و یــا جامه هایــی را انتخــاب كننــد 
كــه ایشــان را از روســتاییان و دهقانــان زحمتكــش متمایــز كنــد و اجــازه نداشــتند 
وارد كنیســه ها شــوند و از مــردم بخواهنــد كــه در آیین هــای دســته  جمعــی شــركت 
كنند، بلكه موظف بودند به تك تك خانه ها مراجعه كرده و پیام انجیل را موعظه 
كننــد. آنــان بایــد از تعارفــات بی اســاس و غیرضــروری و یــا پذیرایی هــای خانگــی 
اجتنــاب كــرده، از بطالــت و وقت گذرانــی دوری جوینــد. امــا بــه هــر ناحیــه ای كــه 
می رفتنــد، مــی بایســتی مهمان نــوازی اشــخاص مـؤمــن و شایســته ای را كــه ایشــان 
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را بــه عنــوان شــاگردان مســیح اســتقبال می كردنــد، بپذیرنــد. و بــه هــر خانــه ای كــه 
وارد می شــدند ابتــدا بایــد جملــه » ســالم بــر ایــن خانــه بــاد! « را بــر زبــان می آوردنــد 
در محفــل  كتــب مقدســه  تعلیــم  و  پرســتش ها  بــا دعاهــا، ســرودها،  آن خانــه  و 

خانوادگــی، بركــت می یافــت.
شــاگردان عیســی قاصــدان حقیقــت بودنــد كــه می بایســت راه را بــرای آمــدن 
پیــام  اســتاد و سرورشــان مهیــا كننــد. پیامــی  را كــه ایشــان بایــد حمــل می كردنــد، 
حیــات جاودانــی بــود و سرنوشــت انســان بســتگی به پذیــرش یــا انــكار آن داشــت. 
عیسی برای بیان اهمیت پیامی كه شاگردان می بایستی به گوش جهان برسانند، 
به ایشــان فرمــوده بــود: » هر كــه به شــما گــوش فرا دهــد، بــه  مــن گــوش فــرا  داده اســت 
و هر كــه شــما را رد كنــد، مــرا رد كــرده اســت، اگــر وارد شــهری شــدید و شــما را 
نپذیرفتند، به كوچه های آن شــهر بروید و بگوئید، ما حتی خاك شــهر شــما را كه بر 
پای ما نشسته است، بر شما می تكانیم، اما یقین بدانید كه در روز داوری، تحمل 

مجــازات بــرای ســدوم و غمــوره آســان تر خواهــد بــود تــا بــرای آن  شــهر «.
نظــاره  را  و شــاگردان خویــش  بــود  به آینــده دوختــه شــده  نــگاه مســیح  اكنــون 
و  شــده اند  او  شــاهدان  وســیعی  ســرزمین های  در  مرگــش  از  بعــد  كــه  می كــرد 
حقیقــت الهــی را بــرای مــردم موعظــه می كننــد. نــگاه پیش بینانــه او متوجــه وقایــع و 
رخدادهایــی بــود كــه خادمیــن وی در طــول قــرون و اعصــار و تــا ظهــور ثانــوی او مــی 
بایســتی بــا آنهــا روبــرو شــوند. او مبــارزات و كشــمكش های آینــده را به پیــروان خــود 
بــر ایشــان مكشــوف می كنــد.  نشــان می دهــد و خصوصیــات و نقشــه مبــارزه را 
و همچنیــن  روبــرو شــوند  آن  بــا  بایســتی  مــی  پیــروان وی  كــه  را  عیســی خطراتــی 
لــزوم فــداكاری و ایثــار را در مقابــل چشــمان ایشــان آشــكار می كنــد و از ایشــان 
می خواهــد كــه بــرای غافلگیــر نشــدن در مقابــل دشــمن، عواقــب خدمــت و پیــروی 
را تحمــل كننــد. عیســی به شــاگردان خــود خاطرنشــان می شــود كــه جنــگ و مبــارزه 
ایشان علیه جسم و خون نیست بلكه » علیه قدرت ها، ریاست ها و جهانداران 
ایــن دنیــای تاریــك، و علیــه فوج هــای ارواح شــریر در جای هــای آســمانی اســت « 
)رســاله افسســیان باب 6 آیه 12(. آنان كه می بایســتی با نیروهای خارق العاده به 
 مبــارزه بپردازنــد، در ایــن نبــرد از قــدرت خارق العــاده خداونــد نیــز برخــوردار خواهنــد 
بــود، زیــرا تمامــی قــدرت هــای هوشــمند آســمان در ســپاه خداونــد خواهنــد بــود. و 
روح القــدس خداونــد، بــه  عنــوان نماینــده فرمانــده لشــكر آســمان نــزول كــرده، نبــرد 
را رهبــری خواهــد كــرد. شــاید ضعف هــای بســیاری داشــته باشــیم و یــا گناهــان 
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و خطا هــای مــا حزن انگیــز و تـأســف بار باشــد، لیكــن فیــض خداونــد بــرای تمامــی 
كســانی اســت كــه بــا اظهــار توبــه و ندامــت در طلــب آن می باشــند. قــدرت خــدای 

قــادر مطلــق بــرای كســانی اســت كــه بــه  او اعتمــاد و تــوكل دارنــد.
عیســی فرمــود: » مــن شــما را هماننــد گوســفندان بــه  میــان گــرگان می فرســتم. 
پس همچون مار هوشیار باشید و مانند كبوتر ساده «. خود عیسی نیز حتی یك 
كلمه از حقیقت را پنهان نكرد بلكه همواره كالم حقیقت را با عشق و عالقه بیان 
نمــود و در معاشــرت بــا مــردم تدبیــر و لطــف و توجــه فوق العــاده ای را نشــان  داد. او 
هرگــز بی ادبانــه رفتــار نمی كــرد و كالمــی غیرضــروری بــر زبــان نمــی آورد و كســانی  را 
كــه زود  رنــج و احساســاتی بودنــد، نمــی آزرد و ضعف هــای انســانی را مــورد ســرزنش 
قــرار نمــی داد. امــا بــا دلیــری ریــا، بی ایمانــی و گنــاه را مــورد نكوهــش قــرار مــی داد و در 
حالی كــه ســرزنش های گزنــده بیــان می كــرد، حــزن و انــدوه در صــدای او مــوج مــی زد. 
او هنگامی كه به  اورشــلیم، شــهری كه بســیار دوســت می داشــت نزدیك شــد، برای 
آن گریســت، شــهری كــه از پذیــرش او بــه  عنــوان راه و راســتی و حیــات امتنــاع كــرد. 
اهالــی اورشــلیم او را كــه منجــی جهــان بــود انــكار و قلــب او را جریحــه دار كردنــد 
لیكن عیسی با دیده محبت و شفقت به آنها می نگریست. در نگاه عیسی تمامی 
جان هــا ارزشــمند بودنــد. او در  حالی كــه از مقــام الوهیــت برخــوردار بــود، لطیف تریــن 
و مهربان تریــن توجهــات و احترامــات را بــرای اعضــای خانــواده الهــی قایــل می شــد. 
او در وجــود تمامــی انســان ها، جان هــای گمشــده و گنــاه كاری را جســت  كــه مــی 

بایســتی بــه  واســطه او نجــات می یافتنــد.
خادمیــن مســیح نبایــد هــر چــه امیــال دل نفســانی بــه آنهــا مــی گویــد عمــل کننــد، 
بلكــه می بایســت بــا خداونــد ارتبــاط داشــته باشــند. در غیــر  این صــورت تحــت تـأثیــر 
هیجــان و خودپرســتی قــرار خواهنــد گرفــت و ســخنان نامناســب و ناشایســت بــر 
زبــان خواهنــد آورد. در اینصــورت آنهــا دیگــر ماننــد شــبنم و بارانــی كــه بــر گیاهــان 
ایــن همــان چیــزی اســت كــه شــیطان  بــود.  خشــك و پژمــرده می بــارد؛ نخواهنــد 
زیــرا روش هــای شــیطان چنیــن اســت و او همــان اژدهــای  انتظــار دارد.  آنــان  از 
خشــمگینی اســت كــه در قالــب خشــم و تهمــت آشــكار می شــود. امــا خادمیــن 
عیســی نماینــدگان خداونــد هســتند و او از خادمیــن خــود انتظــار دارد كــه بــا مــردم 
بــر اســاس حقایــق و ارزش هــای الهــی رفتــار كننــد. حقایقــی كــه تجســم ذات الهــی 
اســت. قدرتــی كــه مــی بایســتی بــا آن بــر شــریر پیــروز شــوند، قــدرت مســیح اســت. 
جــالل مســیح قــوت آنــان اســت و بایــد نــگاه خویــش را بــه  زیبایــی و جذابیــت او 
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الهــی و  بــا تدبیــر  انجیــل را  مــژده خــوش  آنــگاه خواهنــد توانســت  متمركــز كننــد. 
تحریــكات،  مقابــل  در  بتوانــد  روحی كــه  زیــرا  كننــد.  عرضــه  بــه  دیگــران  مهربانــی 
آرامــش خــود را حفــظ كنــد، در مقایســه بــا بحث هــای قانع كننــده و محكــم، بســیار 

مـؤثرتــر و مفیدتــر می توانــد از حقیقــت دفــاع كنــد.
كســانی كه در صفوف مبارزه علیه دشــمنان حقیقت نبرد می كنند، نه  تنها می 
بایســتی در مقابــل انســان ها قــرار گیرنــد، بلكــه در مقابــل شــیطان و عاملیــن او نیــز 
قــرار خواهنــد گرفــت. آنــان می بایســت كالم منجــی را بــه  یــاد آورنــد كــه فرمــود: » مــن 
شما را چون بره ها به  میان گرگ ها می فرستم « )لوقا باب 10 آیه 3(. آنان باید در 
محبــت خداونــد بماننــد و روح خداونــد ایشــان را حتــی در مقابــل دشــنام و ناســزای 
اشــخاص تســلی و آرامــی دهــد. خداونــد جامــه فاخــر الهــی را بــر تــن ایشــان خواهــد 
كــرد و روح القــدس چنــان در روح و فكــر ایشــان نفــوذ خواهــد نمــود كــه صــدای ایشــان 

هیچ گونــه هماهنگــی و هم نــوازی بــا زوزه گــرگان نخواهــد داشــت.
عیســی در ادامــه تعالیــم و دســتورات خویــش بــه  شــاگردان فرمــود: » از مــردم 
بر حذر باشــید «. آنان نباید نســبت به كســانی كه خداوند را نمی شــناختند اعتماد 
كامــل و بی چــون و چــرا داشــته باشــند و بــا ایشــان مشــورت كننــد زیــرا انجــام چنیــن 
ابداعــات  می شــد.  محســوب  شــیطان  بــه  عاملیــن  دادن  امتیــاز  منزلــه  بــه   كاری 
بشــری غالــب اوقــات در ضدیــت بــا نقشــه های الهــی اســت. آنانی كــه می خواهنــد 
هیــكل خداونــد را بنــا كننــد، مــی بایســتی آن  را بــر اســاس الگــوی داده شــده در 
كــوه ســینا یعنــی بــر اســاس نقشــه الهــی بنــا كننــد. هنگامی كــه خادمیــن خداونــد بــه 
 مشــورت  های انســانی متكــی شــده، بــه  هدایــت روح القــدس بــه  توجهــی می كننــد، 
خداونــد را مــورد بی احترامــی قــرار می دهنــد و به انجیــل خیانــت می ورزنــد. حكمــت 
انســانی در نظــر خداونــد جهالــت اســت و كســانی كه بــه  حكمــت انســانی متكــی 

هســتند مرتكــب اشــتباه و خطــا می شــوند.
» آنــان شــما را بــه  محاكــم خواهنــد ســپرد.... و در كنیســه های خــود تازیانــه 
خواهنــد زد. بــه  خاطــر مــن شــما را نــزد والیــان و پادشــاهان خواهنــد بــرد تــا در برابــر 
آیــات 1٧ و  بــاب 10  )متــی  میــان قوم هــای جهــان شــهادت دهیــد «  آنــان و در 
1٨(. امــا جفــا و آزار موجــب گســترش حقیقــت خواهــد شــد. خادمــان مســیح را 
بــه  حضــور مــردان بــزرگ جهــان خواهنــد آورد تــا آنــان بدیــن  وســیله بشــارت انجیــل 
را بشــنوند زیــرا حقیقــت بــه  ایشــان وارونــه و بــه  شــكل غلطــی معرفــی شــده بــود 
و اتهامــات نادرســتی دربــاره ایمــان شــاگردان مســیح به گــوش ایشــان رســیده بــود 
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كســانی  شــهادت  بــه   فــرا دادن  گــوش  حقیقــت،  دریافــت  راه  تنهــا  آنــان  بــرای  و 
مســیح  خادمــان  می گرفتنــد.  قــرار  محاكمــه  مــورد  ایمانشــان  بــه  واســطه  كــه  بــود 
در ایــن بازجویی هــا ملــزم بــه  پاســخ گویی بودنــد و بدین وســیله محاكمه كننــدگان، 
شــهادات ایشــان می شــنیدند. فیــض خداونــد در چنیــن شــرایط فوق العــاده ای در 
اختیــار خادمیــن قــرار می گیــرد تــا شــاهدان او باشــند. عیســی می فرمایــد: » امــا 
چــون شــما را تســلیم كننــد، نگــران نباشــید كــه چگونــه یــا چــه بگوئیــد. در آن زمــان 
بلكــه  زیــرا گوینــده شــما نیســتید،  بــه  شــما عطــا خواهــد شــد.  بایــد بگوئیــد  آنچــه 
روح پــدر شماســت كــه بــه  زبــان شــما ســخن خواهــد گفــت «. هنگامی كــه روح 
خداونــد افــكار خادمیــن خــود را روشــن می ســازد، حقیقــت بــا تمامــی قــوت الهــی 
و ارزشــمندی آن بیــان می شــود و كســانی كه حقیقــت را انــكار می كننــد، شــاگردان 
مســیح را مــورد اتهــام، ظلــم و تعــدی قــرار خواهنــد داد. امــا فرزنــدان خداونــد تحــت 
آزار و شــكنجه و تــا بــه  ســر حد مــرگ نیــز مــی بایســتی فروتنــی سرمشــق الهــی خــود 
یعنــی عیســی را آشــكار كننــد و تفــاوت میــان عاملیــن شــیطان بــا نماینــدگان مســیح 
در همیــن نقطــه مشــاهده خواهــد شــد و منجــی در حضــور حاكمــان و مــردم جهــان 

تعالــی و جــالل خواهــد یافــت.
مگــر  نشــدند  برخــوردار  شــهیدان  بردبــاری  و  دلیــری  موهبــت  از  شــاگردان 
زمانی كــه فیــض مــورد نیــاز از ســوی خداونــد بــه  ایشــان عطــا گردیــد و آنــگاه وعــده 
منجــی تحقــق یافــت. هنگامی كــه پطــرس و یوحنــا در حضــور شــورای عالــی یهــود 
و  شــنیدند  را  دیدنــد، شهادتشــان  را  دو  آن   مــردم  دادنــد،  )ســنهدرین( شــهادت 
دانســتند كــه افــرادی آمــوزش ندیــده و عامــی هســتند پــس » درشــگفت شــدند « 
و دریافتنــد كــه آن  دو از یــاران عیســی هســتند، )اعمــال رســوالن بــاب ۴ آیــه 13(. 
دربــاره اســتیفان مكتــوب اســت كــه » همــه حاضرانــی كــه در شــورای عالــی یهــود 
نشســته بودنــد، به اســتیفان چشــم دوختنــد و چهــره او را همچــون چهــره فرشــتگان 
دیدنــد «. مــردم » در برابــر حكمــت و روحــی كــه اســتیفان بــا آن ســخن می گفــت، 
یــارای مقاومــت نداشــتند « )اعمــال رســوالن بــاب 6 آیــه 15(. پولــس رســول دربــاره 
محاكمــه خــود در دادگاه قیصــر می نویســد، » در نخســتین دفــاع مــن، هیچ كــس بــه  
پشــتیبانی از مــن برنخاســت، بلكــه همــه مــرا تــرك كردنــد.... لیكــن خداونــد در كنــار 
من ایســتاد و مرا نیرو بخشــید تا كالم به  واســطه من به كمال، موعظه شــود و همه 
غیــر یهودیــان آن  را بشــنوند. پــس از دهــان شــیر رســتم، )رســاله دوم تیموتائــوس 

بــاب ۴ آیــات 16 و 1٧(.
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خادمین خداوند در هنگام محاكمه نمی بایستی از پیش دفاعیات خود را آماده 
می كردند، بلكه آماده سازی ایشان باید با ارج نهادن روزانه به گنجینه ارزشمند كالم 
خداونــد انجــام می شــد. آنــان در ضمــن بایــد بــا دعــا ایمانشــان را تقویــت می كردنــد و 

در زمان محاكمه، روح القدس حقایق مورد نیاز را به  یاد ایشــان می آورد.
تــالش صادقانــه و روزانــه بــرای شــناختن خــدا و عیســی مســیح فرســتاده او، 
جان انســان را قوی و مســتعد می ســازد. حكمت و معرفتی كه به  واســطه تفتیش 
مــداوم كتــب مقدســه كســب می شــود در موقعیت هــای مناســب بــه  مغــز و ذهــن 
انســان خطــور خواهــد كــرد. امــا اگــر كســی از آشــنایی بــا كالم خداونــد غفلــت ورزد 
و در ســختی ها و آزمایشــات قــدرت فیــض مســیح را تجربــه نكــرده باشــد، چگونــه 
می توانــد انتظــار داشــته باشــد كــه روح القــدس، كالم خداونــد را در زمــان مناســب 
بــه  ایشــان خاطر نشــان ســازد. آنــان بایــد هــر روز خداونــد را بــا تمامــی دل عبــادت 

كــرده و بــه  او تــوكل كننــد.
عــداوت و دشــمنی علیــه انجیــل بــه  قــدری تلــخ و ناخوشــایند اســت كــه حتــی 
می گیرنــد.  قــرار  بی توجهــی  مــورد  نیــز  زمینــی  رابطه هــای  داشــتنی ترین  دوســت  
بــه  دردســر می افتنــد و كشــته  بــه  وســیله اعضــای خانــواده خــود  شــاگردان مســیح 
می شــوند. » همــه بــه  خاطــر نــام مــن از شــما نفــرت خواهنــد داشــت «. عیســی 
در ادامــه ســخنان خــود اضافــه می كنــد، » امــا هر كــه تــا پایــان پایــدار بمانــد، نجــات 
خواهــد یافــت « )مرقــس بــاب13 آیــه 13(. بــا این حــال عیســی بــه  شــاگردان خــود 
دستور می دهد كه خود را بی جهت در معرض آزار و جفا قرار ندهند. خود او نیز 
اغلــب اوقــات بــرای ادامــه خدمــت و موعظــه از محلــی بــه  محــل دیگــر می رفــت زیــرا 
از دســت كســانی كه در پــی هالكــت او بودنــد می گریخــت. عیســی در ناصــره مــورد 
بی اعتنایــی قــرار گرفــت و همشــهری هایش درصــدد قتــل او بودنــد و بــه  همیــن دلیــل 
به كفرناحــوم رفــت و مــردم آنجــا از تعالیـــم او در شــگفت شــدند، زیــرا، » در كالمــش 
اقتــدار بــود « )لوقــا بــاب ۴ آیــه 32(. بنابرایــن خادمیــن عیســی نبایــد در مواجــه شــدن 
با آزار و شكنجه مـأیوس و دلسرد شوند، بلكه دایماً باید در جستجوی یافتن محل 

جدیــدی برآینــد و بــرای رســتگاری و نجــات افــراد تــالش كننــد.
واالتــر. ســرور  خــود  اربــاب  از  غــالم  نــه  و  نیســت  برتــر  خــود  اســتاد  از  شــاگرد 
آســمان، بعلزبــول خوانــده شــد پــس بــا شــاگردان او نیــز بــه  همــان شــكل رفتــار خواهــد 
شــد. امــا بــا وجــود تمامــی خطــرات، پیــروان مســیح مــی بایســتی اصــول ملكــوت او 
را اعــالم كننــد و پنهــان كاری را مــورد ســرزنش قــرار دهنــد. آنــان می بایســت بــرای 

355, 356

DA FA Body.indd   383 9/17/18   11:53 AM



38۴  | آرزوی اعصار

تضمیــن آرامــش و ســالمتی مــردم، از طریــق بیــان حقیقــت، خــود را مســئول بداننــد. 
زیــرا آنــان نگهبانانــی هســتند كــه بــه   مــردم دربــاره خطــر هالكــت و نابــودی هشــدار 
می دهنــد. حقیقتــی را كــه از مســیح دریافــت كرده انــد بایــد ســخاوتمندانه و آشــكارا 
در اختیــار همــه مــردم قــرار دهنــد. عیســی فرمــود: » آنچــه در تاریكــی به شــما گفتــم، 
در روشــنایی بیان كنید و آنچه در گوشــتان گفته شــد از فراز بام ها اعالم نمایید «.

عیســی خــود نیــز هرگــز آرامــش را بــه  وســیله مصالحــه و ســازش كســب نكــرد. 
بــا وجــود اینكــه محبــت تمــام نســل آدم قلــب او را ماالمــال ســاخته بــود، امــا هرگــز 
نســبت به گناهــان ایشــان بی تفــاوت نبــود. عیســی بــه  حــدی گناهــكاران را دوســت 
داشــت كــه در مقابــل هالكــت و نابــودی ایشــان نمــی توانســت ســكوت كنــد، زیــرا 
می خواســت آنــان را بــه  قیمــت خــون خــود خریــداری كنــد. تمامــی تــالش او ایــن 
بــود كــه انســان نســبت بــه  خویشــتن صــادق باشــد و بــرای تعالــی و جاودانگــی خــود 
انجــام چنیــن كاری فراخوانــده شــده اند.  بــرای  نیــز  تــالش كنــد. خادمیــن مســیح 
لیكــن مــی بایســتی هشــیار باشــند كــه بــرای جلوگیــری از اختــالف و نفــاق، از بیــان 
حقیقــت چشم پوشــی نكننــد. آنــان بایــد، »آنچــه را كــه موجــب برقــراری صلــح و 
صفــا و بنــای یكدیگــر می شــود، دنبــال كننــد« امــا صلــح و صفــای واقعــی هرگــز بــا 
زیــر پــا گذاشــتن اصــول و حقایــق الهــی بیــان نمی شــود و هــر انســانی كــه بــه  اصــول 
و حقایــق الهــی پایبنــد باشــد مطمئنــاً بــا مخالفــت روبــرو خواهــد شــد. مســیحیت 
بــه  عنــوان یــك موضــوع روحانــی و معنــوی همــواره از ســوی فرزنــدان متمــرد و یاغــی 
مــورد مخالفــت قــرار خواهــد گرفــت، لیكــن عیســی به شــاگردان خــود می فرمایــد، 
» از كســانی كه جســم را می كشــند، امــا قــادر به كشــتن روح نیســتند، مترســید، از 
او بترســید كــه قــادر اســت هــم روح و هــم جســم شــما را در جهنــم هــالك كنــد «.

از  هســتند،  صمیمــی  و  صــادق  او  احــكام  و  خداونــد  بــه   نســبت  آنانی كــه   
دشــمنی و عــداوت انســان و یــا شــیطان نبایــد بترســند. زیــرا زندگــی جاودانــی آنــان 
در مســیح تـأمیــن شــده اســت. لیكــن تنهــا دلیــل تــرس آنــان بایــد صرف نظــر كــردن از 
حقیقــت و از دســت دادن تــوكل بــه  خداونــد باشــد، توكلــی كــه بــه  واســطه آن در 

حضــور خداونــد محتــرم شــمرده می شــوند.
شــیطان پیوســته تــالش می كنــد قلــب انســان را از شــك و تردیــد پــر كنــد. او 
خداونــد را در نظــر انســان داوری ســخت گیر معرفــی می كنــد و ایشــان را به ارتــكاب 
گنــاه تشــویق می كنــد. آنــگاه، انســان گناهــكار خــود را بــه  قــدری پســت و حقیــر 
می پنــدارد كــه نزدیكــی بــه  پــدر آســمانی و دریافــت مرحمــت و شــفقت او را امــری 
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غیرممكــن تلقــی می كنــد. خداونــد از تمامــی نیرنگ هــا و فریب هــای شــیطان آگاه 
اســت، بــه  همیــن دلیــل عیســی، شــاگردان خــود را مطمئــن ســاخت كــه در هنــگام 
نیازمنــدی و ناتوانــی، ایــن فرصــت هســت كــه از همــدردی و مرحمــت پــروردگار 
بهره منــد شــوند. آه و نالــه، احســاس رنــج و درد، حــزن و اندوهــی كــه در جــان آدمــی 

نفــوذ می كنــد، همــه و همــه، قلــب مهربــان پــدر را بــه  لــرزه در مــی آورد.
كتــاب مقــدس، خداونــد را خدائــی، غیرفعــال، خامــوش و بی صــدا و در عزلــت 
معرفــی نمی كنــد، بلكــه او را در مقــام رفیــع و مقــدس نشــان می دهــد كــه بــه  وســیله 
كرورهــا كــرور و هــزاران هــزار موجــودات مقــدس آســمانی احاطــه شــده و تمامــی 
ایــن فرشــتگان در انتظــار انجــام اراده او می باشــند. خــدا بــه  طــرق گوناگونــی كــه 
قــادر بــه  تشــخیص آنهــا نیســتیم بــا تمامــی قلمــرو تحــت حاكمیــت خویــش ارتباطــی 
فعــال و زنــده دارد. امــا توجــه و عالقــه او و تمامــی كائنــات بــه ایــن دنیــای كوچــك 
موجــب شــد كــه او یگانــه پســر محبــوب خویــش را بــرای نجــات جان هــا فدیــه كنــد. 
و در  را می شــنود  و ســتمدیدگان  فریــاد مظلومــان  تخــت رحمتــش  فــراز  از  خــدا 
پاســخ دعاهــای صادقانــه و خالصانــه می فرمایــد: » مــن اینجــا هســتم «. او دســت 
افتــادگان و پریشــان حاالن را می گیــرد زیــرا رنج هــا و پریشــانی های مــا، او را متـأثــر 
می ســازد. در تمامــی وسوســه ها و مشــكالت، فرشــتگان درگاه او بــرای نجــات مــا 

در كنارمــان حضــور دارنــد.
نمی افتــد.  بــه  زمیــن  آســمانی  پــدر  بــدون خواســت  نیــز  گنجشــك  یــك  حتــی 
و  توجــه  تمامــی  از  شــیطان  كــه  می شــود  موجــب  خــدا  علیــه  شــیطان  دشــمنی 
مراقبــت مســیح نســبت بــه  مــردم نفــرت داشــته باشــد، او ســعی می كنــد اعمــال 
دســت خداونــد را آلــوده ســازد و حتــی از هالكــت و نابــودی حیوانــات زبان بســته 
نیــز خرســند می شــود و تنهــا بــه  واســطه عالقــه و محبــت خداونــد اســت كــه پرنــدگان 
كوچــك محافظــت می شــوند تــا مــا را بــا آوازهــای دل نشــین خــود شــاد و مســرور 
ســازند. خداونــد گنجشــكان كوچــك را نیــز فرامــوش نمی كنــد، بنابرایــن » مترســید، 

زیــرا ارزش شــما بیــش از هــزاران گنجشــك اســت «.
مــن در حضــور  اقــرار كنیــد،  مــردم  پیــش  مــرا  اگــر  ادامــه می دهــد، »  عیســی 
پــدر و فرشــتگان شــما را اقــرار خواهــم كــرد «. شــما در ایــن جهــان شــاهدان مــن 
هســتید، و فیــض مــن بــه  واســطه شــما بــرای شــفای جهــان جــاری می گــردد و مــن نیــز 
نماینــده شــما در آســمان خواهــم بــود. پــدر آســمانی سرشــت خطــاكار شــما را در 
نظر نخواهد گرفت، بلكه شــما را در لباس كاملیت من خواهد دید. من واســطه 
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تمامــی بركاتــی هســتم كــه از آســمان دریافــت می كنیــد و هــر كســی كــه فــداكاری 
مــرا بــرای نجــات گمشــدگان و گناهــكاران بــه  دیگــران اعــالم و نــام مــرا اقــرار كنــد، در 

جــالل و خوشــی نجات یافتــگان ســهیم خواهــد بــود.
كســی كــه مســیح را اقــرار می كنــد، مــی بایســتی مســیح در دل او ســاكن باشــد 
زیــرا اگــر بــه  مســیح ایمــان نداشــته باشــیم، نمی توانیــم دربــاره او بــا دیگــران صحبــت 
كنیــم. شــاگردان مســیح شــاید اصــول تعالیــم او را بــه فصاحــت بیــان کننــد، شــاید 
كالم مســیح را تكــرار کننــد، امــا اگــر از فروتنــی و محبــت مســیح برخــوردار نباشــند، 
نمی تواننــد او را اقــرار كننــد. روحــی كــه برخــالف روح مســیح باشــد، او را انــكار 
احمقانــه،  گفتگوهــای  شــریرانه،  ســخنان  بــا  اســت  ممكــن  مــردم  نمــود.  خواهــد 
بــا کالمــی کــه عــاری از حقیقــت یــا بــی مهــری اســت مســیح را انــكار كننــد. آنــان 
ممكــن اســت بــا اجتنــاب از پذیرفتــن مســئولیت های زندگــی، اشــتغال بــه  لــذات 
غیراخالقــی، هم شــكل شــدن بــا دنیــا، رفتــار زشــت و ناپســند، اهمیــت دادن بــه 
 افكار و نظرات خود، پارسا قلمداد نمودن خویش، پرورش شك و تردید، مشكل 
آفرینــی و اقامــت در ظلمــت و تاریكــی مســیح را انــكار كننــد. آنــان بــا ارتــكاب چنیــن 
اعمالــی، وجــود مســیح را در زندگــی خویــش انــكار می كننــد و مســیح دربــاره آنـــان 
می فرمایــد: » هــر كــه مــرا پیــش مــردم انــكار نمایــد، مــن در حضــور پــدر خــود كــه در 

آســمان اســت او را انــكار خواهــم نمــود «.
مســیح به شــاگردان خود می گوید كه به  خاتمه یافتن دشــمنی دنیا علیه بشــارت 
انجیــل خوشــبین و امیــدوار نباشــند و می فرمایــد: » گمــان مبریــد كــه آمــده ام تــا صلــح 
به  زمین بیاورم، نیامده ام تا صلح بیاورم، بلكه تا شمشیر بیاورم! «. ایجاد اختالف 
و دشــمنی از تـأثیرات انجیل نیســت، بلكه نتیجه دشــمنی با آن اســت. ســخت ترین 
آزار و شكنجه ای كه پیروان مسیح باید متحمل شوند ناشی از اختالفات خانوادگی 
و دوری و جدایــی از عزیزتریــن دوســتان اســت. لیكــن عیســی می فرمایــد: » هــر كــه 
پــدر و مــادر خــود را بیــش از مــن دوســت بــدارد، شایســته مــن نباشــد. هــر كــه صلیــب 

خــود را بــر نگیــرد و از پــی مــن نیایــد، شایســته مــن نباشــد «.
مـأموریــت شــاگردان مســیح بــرای ایشــان افتخــاری بــزرگ و اعتمــاد و ودیعــه 
ای مقــدس شــمرده مــی شــود. عیســی در ایــن  بــاره بــه  شــاگردان می فرمایــد: » هــر 
كــه شــما را بپذیــرد، مــرا پذیرفتــه و كســی كه مــرا پذیرفــت، فرســتنده مــرا پذیرفتــه 
اســت «. هر گونــه مهربانــی و احســان نســبت بــه  شــاگردان مســیح، بــدون پــاداش 
نخواهــد مانــد. او در ایــن رابطــه، كوچكتریــن و فروتن تریــن اعضــای خانــواده الهــی را 
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نیــز در نظــر گرفتــه اســت، » هــر كــه بــه  ایــن كوچــكان، از آن  رو كــه شــاگردان مننــد، 
حتــی جامــی آب ســرد بدهــد، آمیــن، بــه  شــما می گویــم، بی پــاداش نخواهــد مانــد «.

بدین گونــه منجــی تعالیــم خویــش را بــه  پایــان رســانید و دوازده شــاگرد برگزیــده 
در نام مســیح، همانند او، مـأموریت خویش را آغاز كردند تا » فقیران را بشــارت 
دهنــد و... شكســته دالن را شــفا بخشــند و اســیران را بــه رهایــی و بینائــی را بــه  
نابینایــان موعظــه كننــد و تــا ســتمدیدگان را رهایــی بخشــیده و ســال لطــف خداونــد 

را اعــالم نماینــد « )لوقــا ۴ آیــات 1٨ و 1۹(.
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3٨
» بیایید و اندكی 

بیارامید «
 ]این فصل بر اساس انجیل متی 1۴: 1 و 2 و 12 و 13؛

انجیل مرقس 6: 32-30؛ انجیل لوقا ۹: ٧-10 تدوین گردیده است[

در مراجعت از مـأموریتشــان، » رســوالن نزد عیســی گرد آمدند و آنچه كرده و 
تعلیــم داده بودنــد، بــه  او بازگفتنــد. عیســی به ایشــان گفــت: بــا مــن به خلوتگاهــی 
دور افتــاده بیائیــد و اندكــی بیارامیــد، زیــرا آمــد و رفــت مــردم چنــان بــود كــه مجــال 

نــان خــوردن هــم نداشــتند «.
ارتبــاط  بازگفتنــد.  بــه  او  را  چیــز  همــه  و  آمدنــد  عیســی  بــه  نــزد  شــاگردان 
تمامــی  كــه  می كــرد  ترغیــب  را  آنــان  عیســی  بــا  شــاگردان  باطنــی  و  صمیمــی 
تجربیــات خــوب و بــد، شــادی خویــش را از دیــدن نتایــج فعالیتشــان و انــدوه و 
غــم خویــش را در نتیجــه عــدم موفقیت هــا و نهایتــاً ضعف هــا و اشتباهاتشــان 
را در حضــور او مطــرح كننــد. رســوالن عیســی در اولیــن مـأموریــت بشــارتی خــود، 
خویــش  تجربیــات  صادقانــه  هنگامی كــه  و  بودنــد  شــده  مرتكــب  را  اشــتباهاتی 
را بــرای عیســی بازگفتنــد، او دریافــت كــه ایشــان بــه  تعالیــم بیشــتری نیازمندنــد 
خســته  خویــش  مـأموریــت  در  شــاگردان  كــه  بــود  دریافتــه  هم چنیــن  عیســی  و 

دارنــد. بــه  اســتراحت  نیــاز  و  شــده اند 
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ولــی آنــان در چــه وضعیتــی بودنــد كــه نمــی توانســتند خلوتگاهــی پیــدا كننــد، » 
زیــرا آمــد و رفــت مــردم چنــان بــود كــه فرصــت نــان خــوردن هــم نداشــتند «. مــردم در 
اطــراف مســیح اجتمــاع كــرده، مشــتاق شــنیدن ســخنان او و در آرزوی شــفا یافتــن 
بودنــد. بســیاری بــه  ســوی او كشــیده می شــدند زیــرا عیســی در نظــر ایشــان منبــع و 
منشــاء تمامــی بــركات الهــی بــود و ایشــان در میــان انبــوه جمعیتــی كــه بــرای دریافــت 
موهبــت ارزشــمند ســالمتی و شــفا در اطــراف او جمــع شــده بودنــد، عیســی را بــه 
 عنــوان منجــی خویــش پذیرفتنــد و ایمــان آوردنــد. بســیاری دیگــر كــه بــه  واســطه تــرس 
از فریســیان او را اقــرار ننمــوده بودنــد، بــا نــزول روح القــدس، ایمــان آوردنــد و در 

مقابــل كاهنیــن و حاكمــان خشــمگین، او را پســر خــدا خواندنــد.
اكنــون عیســی راغــب و آرزومنــد خلوتگاهــی بــود تــا بتوانــد بــا شــاگردان تنهــا 
بمانــد زیــرا مــی بایســتی حرف هــای بســیاری را بــه  ایشــان می گفــت. رســوالن در 
طــی مـأموریــت بشارتیشــان مشــكالت بســیاری را پشــت ســر گذاشــته و بــا انــواع و 
اقســام مخالفت هــا مواجــه شــده بودنــد. آنــان تــا آن زمــان در مــورد هــر مســئله ای 
بــا مســیح مشــورت می كردنــد، امــا در مـأموریــت خویــش بــرای مــدت كوتاهــی تنهــا 
بودنــد و بعضــی اوقــات نمی دانســتند كــه چگونــه بــا مشــكالت روبــرو شــوند. آنــان 
مســیح  چرا كــه  بودنــد،  داده  انجــام  رغبــت  و  میــل  و  دلگرمــی  بــا  را  مـأموریتشــان 
روح خویــش را نیــز همــراه ایشــان فرســتاده بــود و آنــان بــه  واســطه ایمــان بــه  مســیح 
معجــزات بســیاری را انجــام داده بودنــد. امــا اكنــون مــی بایســتی بــه  واســطه نــان 
حیــات یعنــی عیســی تقویــت شــوند. بنابرایــن الزم بــود كــه به گوشــه خلوتــی برونــد، 
جایی كــه می توانســتند بــا عیســی مصاحبــت كننــد و بــرای انجــام مـأموریت هــای 

آینــده به تعالیــم او گــوش فــرا دهنــد.
بــا مــن به خلوتگاهــی دور افتــاده بیائیــد و اندكــی  عیســی بدیشــان گفــت: » 
بیارامیــد «. تمامــی كســانی كه در خدمــت مســیح می باشــند، از مهــر و محبــت او 
برخــوردار خواهنــد بــود. او بــه  شــاگردان خــود نشــان می دهــد كــه خداونــد بــه  قربانــی 
ایشــان نیــازی نــدارد بلكــه خواســتار رحمــت اســت. آنــان تمامــی ســعی و تــالش 
خویــش را بــرای خدمــت بــه  مــردم بــه كار گرفتــه و از نظــر جســمی و فكــری خســته و 

فرســوده شــده بودنــد و بــه  همیــن دلیــل نیــاز بــه  اســتراحت داشــتند.
بــا اینكــه شــاگردان در مـأموریــت خــود موفــق شــده بودنــد، امــا ایــن خطــر وجــود 
داشــت كه موفقیت كســب شــده را ناشــی از اعتبار خویش بدانند و با پروراندن 
روح غــرور و تكبــر در دام وسوســه های شــیطان گرفتــار شــوند. آنــان كار عظیمــی 
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را پیــش رو داشــتند و قبــل از هــر چیــز می بایســت ایــن موضــوع را در خاطرشــان 
نــگاه می داشــتند كــه قــوت و قدرتــی كــه باعــث موفقیــت ایشــان گشــته اســت، از 
خودشــان نبوده، بلكه از خداوند اســت. درســت همانند موســی در بیابان ســینا، 
ماننــد داود در تپه هــای یهــودا، یــا ایلیــای نبــی در كنــار نهــر كریــت، شــاگردان نیــز مــی 
بایستی از فعایت های مداوم خویش جدا و در مصاحبت با مسیح و در آغوش 

طبیعــت بــه  راز و نیــاز بــا خداونــد مشــغول شــوند.
نبودنــد،  عیســی  كنــار  در  و  شــدند  اعــزام  بــه  مـأموریــت  شــاگردان  زمانی كــه 
عیســی در شــهرها و دهكده هــا بــه  تعلیــم مــردم پرداخــت و آمــدن ملكــوت خداونــد 
را موعظــه نمــود. در ایــن هنــگام بــود كــه خبــر قتــل یحیــای تعمیــد دهنــده را بــه  گــوش 
او رســانیدند. ایــن واقعــه بــه  وضــوح از آشــكار شــدن امــری خبــر مــی داد كــه او بــه 
 ســوی آن گام برمی داشــت. تاریكــی و ظلمــت عظیمــی بــر ســر راه او قــرار گرفتــه 
بــود. كاهنیــن و حاكمــان یهــود در انتظــار فرصتــی بودنــد تــا او را بــه  قتــل برســانند و 
جاسوســانی را بــر ســر راهــش گمــارده بودنــد و توطئه هــای بســیاری بــرای هالكــت 
و نابــودی او در شــرف تكویــن بــود. اخبــار و گزارش هــای مربــوط بــه  موعظــه رســوالن 
در سراســر جلیــل به گــوش هیرودیــس رســیده بــود، و توجــه او را بــه  ســوی عیســی و 
اعمــال او جلــب كــرده بــود. در ایــن رابطــه هیرودیــس بــه  مالزمــان خــود گفتــه بــود كــه 
» ایــن یحیــای تعمیــد دهنــده اســت كــه از مــردگان برخاســته « و خواســتار مالقــات 
بــا عیســی شــده بــود. هیرودیــس دایمــاً از آن می ترســید كــه مبــادا، شورشــی در حــال 
وقــوع باشــد كــه بــه  واســطه آن وی را از تخــت ســلطنت بــه  زیــر بكشــند و قــوم یهــود 

را از یــوغ اســارت رومیــان آزاد ســازند.
و  بـــود  شـــده  شـــایع  مـــردم  میـــان  در  رومیـــان  علیـــه  قیـــام  و  نارضایتـــی  روح 
توانســـت  نمـــی  ناحیـــه جلیـــل  كـــه فعالیت هـــای عیســـی در  بـــود  كامـــالً مشـــهود 
بـــرای مدتـــی طوالنـــی ادامـــه داشـــته باشـــد. چشـــم انداز رنـــج و زحمـــت وی نزدیـــك 
و  هیاهـــو  از  مدتـــی  بـــرای  كـــه  بـــود  مشـــتاق  عیســـی  دلیـــل  بـــه  همیـــن  و  می شـــد 

گزینـــد. دوری  جمعیـــت  غوغـــای 
بــرای خاکســپاری  بــا قلبــی ســوگوار جســد مثلــه شــده او را  شــاگردان یحیــی 
بهمــراه خــود بردنــد. و ســپس » رفتنــد و به عیســی خبــر دادنــد «. ایــن شــاگردان 
وقتــی دیدنــد كــه عیســی مــردم را از یحیــی دور ســاخته اســت و آنهــا را بــه  ســوی 
بــا  عیســی  هنگامی كــه  آنــان  ورزیدنــد.  حســادت  بــه  وی  می كنــد،  جلــب  خــود 
باجگیــران در ضیافــت متــی حضــور یافــت از فریســیانی كــه عیســی را محكــوم كــرده 
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بودنــد، جانبــداری كردنــد. آنــان حتــی رســالت الهــی عیســی را مــورد شــك و تردیــد 
قــرار دادنــد زیــرا بــرای آزاد ســاختن یحیــی از زنــدان اقدامــی نكــرده بــود. امــا اكنــون 
بــه  تســلی و دلــداری  بــزرگ  ایــن ماتــم  بــود، در  بــه  قتــل رســیده  كــه معلــم ایشــان 
عیســی  هدایــت  و  بــه  راهنمائــی  بعــدی  فعالیت هــای  بــرای  و  بودنــد  نیازمنــد 
یكــدل شــدند.  بــا وی  بــه  نــزد عیســی آمدنــد و  احتیــاج داشــتند. به همیــن علــت 
آنــان هم چنیــن نیازمنــد بودنــد كــه لحظاتــی را در مصاحبــت بــا مســیح در گوشــه ای 

خلــوت ســپری كننــد.
نزدیــك بیت صیــدا، در انتهــای شــمالی دریاچــه، ناحیــه دور افتــاده ای وجــود 
داشــت كــه در آن موقــع از ســال ســبز و خــرم و بســیار زیبــا بــود و بــه  همیــن دلیــل 
بنابرایــن  او محســوب می شــد.  شــاگردان  و  بــرای عیســی  مناســبی  بســیار  محــل 
ســوار بــر قایــق و بــه  آن منطقــه رهســپار شــدند. در ایــن مــكان از خیابان هــای شــلوغ 
و پــر رفــت و آمــد و از هیاهــوی شــهر بــه  دور بودنــد. چشــم انداز طبیعــت موجــب 
آرامــش ایشــان شــده و تغییــر دل انگیــزی در احســاس آنــان ایجــاد كــرده بــود. آنــان 
تنــد  پاســخ های  بــدون مزاحمت هــای خشــمگینانه و  مــكان می توانســتند  ایــن  در 
و اتهامــات كاتبــان و فریســیان به ســخنان مســیح، گــوش فرا دهنــد. در ایــن مــكان 
می توانســتند بــرای مدتــی كوتــاه از مصاحبــت بــا اســتاد و ســرور خــود لــذت ببرنــد و 

از دوســتی پــر ارزش وی بهره منــد گردنــد.
نبــود.  لذت طلبــی  و  تن پــروری  بــه  منظــور  او  شــاگردان  و  مســیح  اســتراحت 
نكردنــد.  خوش گذرانــی  صــرف  افتــاده،  دور  خلوتگاهــی  در  را  خــود  وقــت  آنــان 
صحبت هــای ایشــان دربــاره خدمــت بــه  خداونــد و امــكان نشــان دادن شایســتگی 
بیشــتر در مـأموریت هــای بعــدی بــود. شــاگردان از مدت هــا قبــل بــا عیســی همــراه 
بــه  همیــن دلیــل لزومــی نداشــت  او را به خوبــی درك می كردنــد و  بودنــد و كالم 
كــه عیســی بــه مثل هــا بــا ایشــان ســخن بگویــد. او اشــتباهات ایشــان را تصحیــح 
می نمــود و روش درســت صیــد مــردم را بــه  روشــنی برایشــان بیــان می كــرد و ذخایــر 
ارزشــمند الهــی را به طــور كامــل برایشــان مكشــوف می ســاخت. آنــان بــه  واســطه 
قــدرت الهــی، حیــات تــازه ای یافتــه بودنــد و كالم الهام بخــش مســیح بــه  ایشــان امیــد 

و تســلی می بخشــید.
بــه  شــاگردان  بــه  انجــام برســاند  بــا وجودی كــه می توانســت معجزاتــی  عیســی 
هــم قــدرت انجــام معجــزات را عطــا كــرده بــود. لیكــن اكنــون بــه  خادمیــن خســته اش 
بــه  شــاگردان خــود  بیارامنــد. هنگامی كــه  فرمــود كــه از شــهر جــدا شــده، اندكــی 
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دربــاره فراوانــی محصــول و كارگــر انــدك ســخن می گفــت منظــورش ایــن نبــود كــه 
ایشــان مــی بایســتی بــدون وقفــه زحمــت بكشــند بلكــه بــه  ایشــان فرمــود: » از مالــِك 
محصــول بخواهیــد كارگــران بــرای درو محصــول خــود بفرســتد « )متــی ۹آیــه3٨(. 
خداونــد مطابــق شایســتگی و توانائــی هــر شــخص، كاری برایــش معیــن و مقــرر 
نمــوده اســت؛ )افسســیان ۴ آیــات 11 تــا 13(. آفریــدگار جهــان مایــل نیســت كــه 
نــوع  بــه  دوش كشــند و ســایرین از هــر  بــار ســنگین مســئولیت ها را  عــده قلیلــی 

كوشــش و رنجــی آســوده  خاطــر باشــند.
امــروز  مطمئنــاً  فرمــود،  خــود  بــه  شــاگردان  مســیح  كــه  دلســوزانه ای  ســخنان 
ایــن  بیارامیــد «.  اندكــی  و  بیائیــد  كــه، »  او صــدق می كنــد  دربــاره خادمیــن  نیــز 
و فرســوده شــده اند.  انجــام خدمــت خســته  از  به كســانی كه  پیــام مســیح  اســت 
عاقالنــه نیســت كــه حتــی بــرای نیازهــای روحانــی مــردم دایمــاً تحــت فشــار كار و 
هیجانات ناشی از آن باشیم، زیرا به  این طریق، روح تقوا و پارسائی فردی، مورد 
بی اعتنائــی و قــوای فكــری، روحــی و جســمی تحــت فشــار ســنگین قــرار می گیــرد. 
از شــاگردان مســیح انتظــار مــی رود كــه از خودشــان ایثــار و فــداكاری بــروز دهنــد 
لیكــن مــی بایســتی مراقــب خویــش نیــز باشــند، در غیــر این صــورت شــیطان بــا ســوء 
را  انســانی خدمتشــان  و ضعف هــای  ایشــان  بی حــد  شــوق  و  شــور  از  اســتفاده 

بی اثــر و كار خداونــد را آلــوده می ســازد.
كاهنیــن و فریســیان تصــور می كردنــد كــه فــرد، زمانــی می توانــد پایبنــد شــریعت 
باشــد كــه دائمــاً در حــال فعالیــت مذهبــی باشــد. آنــان متكــی بــه انجــام تشــریفات 
ایــن كار، خــود را  بــا  تــا خــود را پارســاتر از دیگــران نشــان دهنــد.  ظاهــری بودنــد 
را در  دیگــران  از  بی نیــازی  و  بــه  خــود  اتــكاء  و روح  از خداونــد جــدا می ســاختند 
هنگامی كــه  دارد.  وجــود  هــم  هنــوز  خطــر  ایــن  می دادنــد.  پــرورش  وجودشــان 
فعالیت هــا افزایــش می یابــد و شــخص در انجــام كار خداونــد موفــق می شــود، ایــن 
خطــر بــه  وجــود می آیــد كــه طرح هــا و روش هــای انســانی مــورد اعتمــاد قــرار بگیــرد. 
آنــگاه اشــتیاق بــه  دعــا كــردن كاهــش می یابــد و ایمــان ضعیــف می شــود. بنابرایــن 
مــا نیــز هماننــد شــاگردان در خطــر از دســت دادن اعتمــاد و تــوكل به خداونــد قــرار 
داریــم. بــه  همیــن دلیــل مــی بایســتی دایمــاً بــه  عیســی نــگاه و درك كنیــم كــه قــدرت 
بــه  انجــام می رســاند. همچنانكــه صادقانــه بــرای  و قــوت اوســت كــه كار خــدا را 
بــه  تفكــر، دعــا و مطالعــه  را  اوقاتــی  بایــد  نجــات گمشــدگان زحمــت می كشــیم، 
كالم خداونــد اختصــاص دهیــم. كار و خدمتــی كــه همــراه بــا دعــا و نیایــش انجــام 
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شــده باشــد و به  واســطه فضیلت و نیكوئی مســیح تقدیس شــده باشــد، لیاقت و 
توانائــی انجــام دهنــده كار را در پایــان بــه  اثبــات خواهــد رســانید.

زندگــی هیــچ فــردی بــه  انــدازه زندگــی عیســی سرشــار از فعالیــت و مســئولیت 
نیــاز  بــا خداونــد راز و  پیوســته دعــا می كــرد و همــواره  این حــال  بــا  نبــوده اســت. 
می نمــود. در شــرح سرگذشــت زندگــی عیســی بارهــا و بارهــا بــا ایــن جمــالت روبــرو 
می شــویم، » بامــدادان كــه هــوا هنــوز تاریــك بــود، عیســی برخاســت و خانــه را 
تــرك كــرده، بــه خلوتگاهــی رفــت و در آنجــا بــه دعــا مشــغول شــد. بــا ایــن همــه، 
خبــر كارهــای او هــر چــه بیشــتر پخــش می شــد، چنــدان كــه جماعت هــای بســیار 
گــرد می آمدنــد تــا ســخنانش را بشــنوند و از بیماری هــای خــود شــفا یابنــد «. » امــا 
عیســی اغلــب بــه جاهــای دور افتــاده می رفــت و در تنهایــی دعــا می كــرد «. » یكــی 
از آن روزهــا، عیســی بــرای دعــا بــه كوهــی رفــت و شــب را در عبــادت خــدا بــه صبــح 

رســاند « )مرقــس 1 آیــه 35 لوقــا 5 آیــات 15 و 16؛ بــاب 6 آیــه 12(.
بــه  و خدمــت  نیكویــی  وقــف  را  خــود  زندگــی  تمــام  كــه  ایــن  بــا  منجــی جهــان 
دیگــران كــرده بــود، بیشــتر اوقــات از خیابان هــای شــلوغ و جمعیــت انبوهــی كــه 
هــر روزه او را متابعــت می كردنــد، دور و بــه دعــا و راز و نیــاز مشــغول می شــد. زیــرا 
می بایســت از فعالیت هــای بی وقفــه زندگــی و ارتبــاط بــا نیازهــای انســانی فاصلــه 
گرفتــه و در جســتجوی خلوتگاهــی بــرای مصاحبــت و همبســتگی ناگسســتنی بــا 
پــدر آســمانی باشــد. او بــا ایــن كــه یكــی از مــا و شــریك نیازهــا و ضعف هــای مــا بــود 
بــا ایــن حــال كامــالً بــه  خــدا متكــی بــود و در گوشــه خلــوت دعــا و نیایــش، قــوت و 
قــدرت الهــی را طلــب می كــرد تــا بتوانــد در حیــن انجــام وظیفــه و روبــرو شــدن بــا 
زحمــات و مشــكالت پیــروز گــردد. عیســی، در ایــن جهــان پــر از گنــاه و معصیــت، 
متحمــل مبــارزه و شــكنجه روحــی بــود و تنهــا در مصاحبــت بــا خداونــد می توانســت 
از رنــج و درد فــراوان و طاقت فرســای دنیــا، ســخن بگویــد و آرامــش و شــادی یابــد. 
فریــاد بشــریت دردمنــد بــه واســطه عیســی مســیح بــه گــوش پــروردگار رحیــم و 
مهربــان  رســید و مســیح در هیـــأت انســانی، در حضــور تخــت رحمــت خداونــد آن 
بــه  او  آشــتی داد.  و  الوهیــت، مرتبــط ســاخته  بــا  را  انســان  تــا  نمــود  قــدر تضــرع 
واســطه مصاحبــت مــداوم بــا خــدا، حیــات را دریافــت نمــود تــا بتوانــد بــه جهــان 

حیــات بخشــد. تجربیــات او مــی بایســتی سرمشــق مــا باشــد. 
اندكــی  و  بیاییــد  افتــاده  دور  خلوتگاهــی  بــه  مــن  بــا   « می فرمایــد:  مــا  بــه  او 
بــود.  مفیدتــر خواهیــم  و  فــرا دهیــم، قوی تــر  گــوش  او  بــه كالم  اگــر  بیارامیــد «. 
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بــاز گفتنــد و عیســی  بــه او  پــی عیســی روان شــدند و همــه چیــز را  شــاگردان در 
نیــز ایشــان را تعلیــم داد و تســلی بخشــید. امــروز نیــز اگــر بــه حضــور عیســی برویــم 
و نیازهــای خویــش را بــرای او بازگــو كنیــم، مـأیــوس نخواهیــم شــد. او در طــرف 
تــا مــا را یــاری دهــد. پــس الزم اســت كــه بــا ســادگی  راســت مــا ایســتاده اســت 
تمــام، بــه منجــی خــود اعتمــاد و تــوكل كنیــم. او كــه » خــدای قدیــر و پــدر ســرمدی و 
ســرور ســالمتی « خوانده شــده اســت و او كه درباره اش چنین مكتوب اســت كه 
» ســلطنت بــر دوش او خواهــد بــود «. مشــاور عالــی و فوق العــاده ای اســت. مــا 
بــرای طلــب حكمــت فــرا خوانــده شــده ایم و عیســی » هــر كــس را بــه ســخاوت عطــا 

می كنــد و مالمــت نمی نمایــد « )اشــعیا ۹ آیــه 6 و یعقــوب 1 آیــه 5(.
آنانــی كــه تحــت تعلیــم خداونــد قــرار می گیرنــد، همشــكل ایــن جهــان، رســوم، 
فرهنــگ و اعمــال آن نخواهنــد شــد و تمامــی افــراد بــرای كســب معرفــت و درك 
اراده خداونــد بــه داشــتن ارتبــاط شــخصی بــا او نیازمندنــد. مــا بایــد نــدای خداونــد 
را در روح و جــان خــود بشــنویم. هنگامــی كــه تمامــی صداهــا خامــوش می شــوند 
و در ســكوت به حضــور او نزدیــك می شــویم، روح مــا صــدای خداونــد را تشــخیص 
مــن خــدا هســتم «  كــه  بدانیــد  و  ایســتید  بــاز   « مــا می فرمایــد:  بــه   او  می دهــد. 
)مزامیــر ۴6 آیــه 10(. در آنجاســت كــه می تــوان آرامــش واقعــی را كســب نمــود و 
همه كسانی كه اشتیاق خدمت به  خداوند را دارند بدین وسیله به  شكل مـؤثری 
مهیــا خواهنــد شــد و در میــان انبــوه جمعیــت و فشــارهای ناشــی از فعالیت هــای 
زندگــی، روحشــان احیــا می شــود و بــا نــور و آرامــش احاطــه می گــردد و بــوی خــوش 

زندگیشــان، قــدرت الهــی را آشــكار می كنــد تــا دل هــای بســیاری را نجــات دهنــد.
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3۹
» ایشان را خوراك 

دهید «
 ]این فصل بر اساس انجیل متی 1۴: 13-21؛ انجیل مرقس 6: 32-۴۴؛

انجیل لوقا ۹: 10-17؛ انجیل یوحنا 6: 13-1[

مســیح و شــاگردانش در خلوتگاهــی بــه اســتراحت مــی پرداختنــد، امــا زمــان 
اســتراحت و آرامــش بــه زودی ســپری شــد. شــاگردان تصــور می كردنــد كــه در آن 
گوشــه خلــوت و دور افتــاده كســی مزاحــم آرامــش و اســتراحت ایشــان نخواهــد 
بــه محــض ایــن كــه جمعیــت انبــوه، فقــدان عیســی، معلــم آســمانی را  شــد، امــا 
احســاس كــرد، همــه از یكدیگــر می پرســیدند، » او كجاســت؟ «. در میــان ایشــان 
رفته انــد.  كــدام ســمت  بــه  شــاگردان  و  كــه عیســی  بودنــد  شــده  متوجــه  عــده ای 
بســیاری از مــردم بــا پــای پیــاده و عــده ای نیــز ســوار بــر قایــق بــرای دیــدار عیســی 
رهســپار شــدند. عیــد ِپَســح نزدیــك بــود و زا  ئرینــی كــه از نواحــی دور و نزدیــك بــه 
ســوی اورشــلیم در حركــت بودنــد، ســر راه خــود بــرای مالقــات بــا عیســی اجتمــاع 
تــا حــدی كــه شــمار  بــر تعــداد جمعیــت افــزوده می شــد  مــی كردنــد و هــر لحظــه 
جمعیــت غیــر از زنــان و كــودكان بــه پنــج هــزار بالــغ می شــد. قبــل از رســیدن مســیح 
بــه ســاحل، جمعیــت انبوهــی در انتظــار او بودنــد امــا او بــدون آن كــه توجــه ایشــان 

را جلــب كنــد از قایــق پیــاده شــد و مــدت كوتاهــی بــا شــاگردان بــه ســر بــرد. 
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مســیح از دامنــه تپــه حركــت جمعیــت را نگریســت و بــر حــال ایشــان ترحــم 
كرد. با وجودی كه بین او و شــاگردانش جدایی افكنده و مزاحم او شــده بودند 
انبــوه جمعیــت  كــه  و هنگامــی  نــداد  از دســت  را  خــود  او هرگــز شــكیبایی  امــا 
را  مــردم  نیــاز فوق العــاده  او می آینــد  بــه ســوی  كــه چگونــه دســته دســته  دیــد  را 
احســاس كــرد و » دلــش بــر حــال آنــان بــه رحــم آمــد، زیــرا همچــون گوســفندانی 
بی شــبان بودنــد «. او بــا خــارج شــدن از خلوتــگاه اســتراحت، مــكان مناســبی را 

بــرای خدمــت بــه مــردم یافتــه بــود.
 جمعیتــی كــه در اطــراف او اجتمــاع كــرده بودنــد از حاكمــان و كاهنیــن یهــود 
هیچ گونــه كمــك و مســاعدتی دریافــت نكــرده بودنــد، امــا هنگامــی كــه مســیح طریــق 
نجــات و رســتگاری را بــه جمعیــت تعلیــم مــی داد، نهرهــای شــفابخش حیــات از 

وجــودش جــاری می شــد.
مــردم، كالم رحمــت خــدا را كــه ســخاوتمندانه از دهــان پســر یگانــه خــدا جــاری 
می شــد، می شــنیدند. آنــان كالم پــر از لطــف و محبــت خداونــد را چنــان ســاده و 
آشــكار می شــنیدند كــه هماننــد مرحــم جلعــاد روح و جانشــان را تســكین مــی داد. 
دســت های شــفابخش او بــرای مردمــی كــه در حــال مــرگ و نابــودی بودنــد شــادی و 
حیــات و بــرای رنجدیــدگان و مریضــان، شــفا و راحتــی را بــه ارمغــان آورده بــود. مــردم 
در آن روز تصــور می كردنــد كــه آســمان و ملكــوت بــر زمیــن فــرود آمــده اســت و بــه 
قــدری از گذشــت زمــان بی اطــالع بودنــد كــه نمی دانســتند چــه زمانــی غــذا خورده انــد.

ســرانجام، روز بــه انتهــا رســیده بــود و آفتــاب در ســمت مغــرب غــروب می كــرد 
بــا ایــن حــال جمعیــت در اطــراف او پرســه می زدنــد. عیســی تمامــی روز را بــدون 
غــذا و اســتراحت بــه ایشــان خدمــت نمــوده بــود. چهــره او از گرســنگی و خســتگی 
رنگ پریــده شــده بــود و شــاگردان از او اســتدعا كردنــد كــه كار و تــالش را متوقــف 
كنــد و بــه اســتراحت بپــردازد. امــا او نمــی توانســت خــود را از میــان جمعیتــی كــه از 

هــر ســو بــر او فشــار مــی آورد، بیــرون كشــد. 
نزدیــك غــروب، شــاگردان بــه  نــزدش آمــده اصــرار نمــوده و گفتنــد كــه بخاطــر 
خودشــان مــردم بایــد دور شــوند. بســیاری، از راه هــای دور دســت آمــده و از صبــح 
هیــچ غذایــی نخــورده بودنــد. آنــان می توانســتند در شــهرها و دهكده هــای اطــراف 
بــرای خــود خــوراك بخرنــد. امــا عیســی بــه شــاگردان گفــت: » بــه ایشــان خــوراك 
دهیــد «. و ســپس بــه فیلیپــس نگریســت و پرســید: » از كجــا نــان بخریــم تــا این هــا 
بخورند؟ « عیسی برای آزمایش ایمان شاگردان خویش چنین سـئوالی را پرسید. 
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فیلیپــس بــه جمعیــت انبــوه نگریســت و بــا خــود اندیشــید كــه تهیــه غــذا بــرای ســیر 
بــه عیســی گفــت: » دویســت دینــار  كــردن آنــان كاری غیرممكــن اســت و آنــگاه 
نــان نیــز كفافشــان نمی كنــد، حتــی اگــر هــر یــك فقــط اندكــی بخورنــد «. عیســی 
بــه شــاگردان فرمــود: » برویــد و ببینیــد چقــدر خــوراك در میــان حاضریــن وجــود 
دارد «. اندریــاس پاســخ داد: » پســركی اینجاســت كــه پنــج نــان جــو و دو ماهــی 
دارد، اما این كجا این گروه را كفایت می كند؟ «. عیسی فرمود كه پنج نان و دو 
ماهــی را بــه نــزدش بیاورنــد و ســپس بــه شــاگردان فرمــود كــه مــردم را در دســته های 
صــد و پنجــاه نفــری بــر روی ســبزه بنشــانند تــا هــم نظــم و ترتیــب رعایــت شــود و هــم 
بتواننــد شــاهد معجــزه وی باشــند. هنگامــی كــه مــردم بــر زمیــن نشســتند، عیســی 
پنــج نــان و دو ماهــی را برگرفــت و بــه آســمان نگریســت و شــكر بــه جــای آورد و 
ســپس نان هــا را پــاره كــرد و بــه شــاگردان خــود داد تــا پیــش مــردم بگذارنــد. » همــه 
خوردنــد و ســیر شــدند و از خرده هــای نــان و ماهــی دوازده ســبد پــر گــرد آوردنــد «.

تعلیــم  مــردم  بــه  را  ســعادت  و  ســالمتی  آرامــش،  طریــق  كــه  كســی  عیســی، 
مــی داد، همــان انــدازه كــه در فكــر نیازهــای روحانــی مــردم بــود، بــه همــان انــدازه نیــز 
بــه نیازهــای ضــروری و موقتــی ایشــان توجــه می كــرد. مــردم خســته و گرســنه بودنــد 
و در میــان جمعیــت، مادرانــی بودنــد كــه نــوزادان خــود را در آغــوش گرفتــه و اطفــال 
نیز دامن مادران خود را چســبیده بودند و بســیاری از ایشــان برای ســاعت ها ســر 
پــا ایســتاده و آن  قــدر مجــذوب ســخنان مســیح شــده بودنــد كــه حتــی یك بــار فكــر 
نشســتن از ذهنشــان خطــور نكــرد و بــه واســطه ازدحــام فوق العــاده جمعیــت ایــن 
خطــر وجــود داشــت كــه مــردم یكدیگــر را زیــر پالــه كننــد. بــه همیــن خاطــر، عیســی 
از ایشــان خواســت لحظــه ای بنشــینند و اســتراحت كننــد. محــل اجتمــاع مــردم 

ســبزه زار بــود و همگــی می توانســتند در آرامــش بــه اســتراحت بپردازنــد. 
مســیح بــه جــز بــرای تـأمیــن احتیاجــات واقعــی و ضــروری مــردم هرگــز معجــزه ای 
انجام نداد و معجزات انجام شده دارای چنان خاصیتی بود كه مردم را به سوی 
درخــت حیــات هدایــت می كــرد، درختــی كــه اهمیــت برگ هایــش در شفابخشــی و 
ســالمتی دادن بــه  ملت هــا بــود. خــوراك ســاده و محقــری كــه بــه وســیله شــاگردان 
بــود. خوراكــی  ارزشــمندی  كامــالً  درس هــای  حــاوی  گشــت،  دســت  بــه  دســت 
كــه آمــاده شــده بــود، بســیار ســاده و محقــر بــود، ماهــی و نــان جــو غــذای روزانــه 
ماهیگیــران دریاچــه جلیــل را تشــكیل مــی داد. مســیح می توانســت ســفره مفصــل و 
گران قیمتــی را در مقابــل جمعیــت بگســتراند، امــا خــوراك آمــاده شــده اگــر صرفــاً 

366, 367

DA FA Body.indd   399 9/17/18   11:53 AM



۴00  | آرزوی اعصار

بــود، نمــی توانســت  بــه امیــال جســمی مــردم  بــرای ارضــاء اشــتها و پاســخ گفتــن 
به  جهــت نیكویــی و خیریــت آنــان حــاوی درســی مفیــد و ارزنــده  باشــد. مســیح در 
ایــن درس عبرت آمــوز بــه مــردم تعلیــم داد كــه بــركات طبیعــی و مــادی خداونــد كــه 
بــرای انســان خلــق شــده اند چگونــه توســط خــود انســان، مــورد تحریــف قــرار گرفتــه 
اســت. مــردم تــا كنــون در هیــچ جشــن و ضیافتــی كــه بــرای ارضــاء تمایــالت جســمی 
ترتیــب داده شــده بــود، بــه انــدازه ایــن جمعیــت، از آرامــش و خــوراك ســاده ای كــه 

بــه دســت مســیح در آن مــكان دور افتــاده تهیــه شــده بــود، لــذت نبــرده بودنــد.
امــروزه نیــز اگــر مــردم هماننــد آدم و حــوا در ابتــدای آفرینــش از عاداتــی ســاده و 
بی آالیــش برخــوردار و بــا قوانیــن طبیعــت هماهنــگ و ســازگار بودنــد، احتیاجــات 
خانواده بشری به فراوانی تـأمین می شد و در آن صورت از نیازمندی های موهوم 
و غیر واقعــی كاســته می شــد و فرصت هــای بیشــتری بــرای انجــام طریــق الهــی بــه 
 وجــود می آمــد. امــا خودخواهــی و تســلیم شــدن در مقابــل امیــال غیر طبیعــی، گنــاه 
و مصیبــت بــه دنیــای مــا آورد و از یــك ســو زیاده خواهــی و از ســوی دیگــر افــراط در 

امــور را موجــب گردیــد. 
عیســی بــرای جــذب كــردن مــردم در صــدد ارضــاء میــل خوشــگذرانی و عیاشــی 
ایشــان نبــود. بــرای انبــوه جمعیــت، كــه یــك روز طوالنــی و پر هیجــان را پشت ســر 
گذاشــته و خســته و گرســنه بودنــد، خــوراك ســاده؛ نه تنهــا تضمیــن كننــده قــدرت 
مســیح بود بلكه توجه دلســوزانه مســیح نســبت به نیازهای معمولی زندگی ایشــان 
را نشــان مــی داد. منجــی بــه پیــروان خویــش خوشــگذرانی و لــذات دنیــوی را وعــده 
نــداده اســت، خــوراك ایشــان شــاید ســاده و حتــی ناچیــز باشــد، شــاید زندگــی 
ایشــان را فقــر و محرومیــت فرا گرفتــه باشــد، لیكــن مســیح در ســخنان خــود وعــده 
داده اســت كــه تمامــی احتیاجــات ایشــان تـأمیــن خواهــد شــد. چیــزی كــه او وعــده 
كرده اســت، بســیار بهتر و نیكوتر از لذات دنیوی اســت. بهترین وعده عیســی به 

پیروانــش حضــور تســلی بخش وی در میــان ایشــان اســت. 
عیسی در خوراك دادن به جمعیت پنج هزار نفری پرده از راز جهان طبیعت 
بر مــی دارد و قدرتــی را كــه پیوســته بــرای نیكویــی و خیریــت مــا در جهــان در حــال 
عمــل كــردن اســت، آشــكار می كنــد. خداونــد در تهیــه محصــوالت طبیعــی مــورد 
نیــاز بشــر، هــر روز در حــال انجــام معجــزات اســت. همــان كاری كــه بــه واســطه 
شــد،  انجــام  نفــری  پنج هــزار  جمعیــت  بــه  دادن  خــوراك  بــرای  طبیعــت  عوامــل 
را می كارنــد،  دانــه  و  آمــاده می ســازند  را  زمیــن  مــردم  انجــام می شــود.  نیــز  امــروز 

367, 368

DA FA Body.indd   400 9/17/18   11:53 AM



» ایشان را خوراك دهید «  |  ۴01

امــا حیــات را خداونــد عطــا می كنــد و ســبب می شــود كــه دانــه ســبز شــود و رشــد 
و نمــو كنــد. بــاران و هــوا و آفتــاب خداونــد باعــث می شــوند كــه دانــه، میــوه دهــد. 
» زیــرا زمیــن بــه خــودی خــود بــار می دهــد: نخســت ســاقه، ســپس خوشــه ســبز و 
آنــگاه خوشــه پــر از دانــه « )مرقــس بــاب ۴ آیــه 2٨(. خداونــد هــر روز میلیون هــا نفــر 
را بــه وســیله محصوالتــی كــه از مــزارع زمیــن بــه  دســت می آیــد، خــوراك می دهــد. 
مــردم فرا خوانــده شــده اند تــا در توجــه بــه طبیعــت و تهیــه غــذا بــا خداونــد همــكاری 
كننــد ولــی ایشــان عوامــل الهــی را از نظــر دور می دارنــد و جاللــی را كــه شایســته نــام 
مقــدس خداونــد اســت، در تصــور خــود نمی آورنــد و عمــل قــدرت وی را بــه علــل 
طبیعــی و یــا دســتیاری بشــر منتســب می نماینــد. بنابرایــن انســان بــه جــای خداونــد 
مــورد تكریــم و تجلیــل قــرار می گیــرد و بخشــش های پــر از محبــت و فیــض خداونــد 
بــه جــای بركــت،  بــه واســطه خودخواهــی انســان مــورد تحریــف واقــع می شــود و 
وســیله لعنــت قــرار می گیــرد. خداونــد در طلــب تغییــر كلیــه ایــن امــور اســت. او 
اشــتیاق دارد كــه افــكار تیــره مــا بــرای شــناخت فیــض و رحمــت او برانگیختــه شــود و 
اعمــال عظیــم و قــدرت فوق العــاده او را تجلیــل و تكریــم نمایــد. او مایــل اســت كــه 
به واسطه این موهبت ها وی را بشناسیم و بركات ناشی از آن را دریافت كنیم. 

معجــزات مســیح نیــز بــرای همیــن منظــور انجــام می شــد.
بعــد از این كــه جمعیــت غــذا خوردنــد و ســیر شــدند مقــدار فراوانــی از غــذا 
باقــی مانــد. امــا عیســی كــه تمامــی منابــع بیكــران قــدرت الهــی را در اختیــار داشــت 
فرمــود: » پــاره نان هــای باقی مانــده را جمــع كنیــد تــا چیــزی هــدر نــرود «. مفهــوم 
این ســخنان چیزی بیش از ریختن پاره های نان در ســبدها بوده اســت. این درس 
دو معنــی داشــت و یكــی هــم ضایــع ننمــودن نــان بــود. بنابرایــن نبایــد چیزهایــی را كــه 
حتی به شكل موقتی سودمند هستند از نظر دور بداریم و از آنچه كه برای انسان 
مفیــد می باشــد غفلــت بورزیــم. مــا بایــد هــر چیــزی را كــه بــرای رفــع احتیاجــات 
انســان های گرســنه ســودمند اســت، جمــع آوری كنیــم. در مــورد مســایل روحانــی 
نیــز مــی بایســتی بــه همیــن روش عمــل كنیــم. هنگامی كــه پــاره نان هــای باقیمانــده 
در ســبدها جمــع آوری شــد، مردمــی كــه ســیر شــده بودنــد، دوســتان خویــش را كــه 
در آن جمــع حضــور نداشــتند به یــاد آوردنــد. آنــان می خواســتند نانــی را كــه مســیح 
میــان  در  ســبدها  محتویــات  كننــد.  قســمت  دوستانشــان  بــا  بــود،  داده  بركــت 
جمعیــت آرزومنــد تقســیم گردیــد تــا بــه مــردم در تمامــی مناطــق و نواحــی اطــراف 
داده شــود. بنابرایــن كســانی كــه در ضیافــت حضــور داشــتند مــی بایســتی نانــی را 
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كــه از آســمان دریافــت كــرده بودنــد، بــرای رفــع گرســنگی جان هــای مــردم، بــه كار 
می بردنــد. آنــان مــی بایســتی آنچــه را كــه از كار عالــی و فوق العــاده خداونــد آموختــه 
بــرای دیگــران تكــرار می كردنــد و هیــچ چیــزی نبایــد از دســت می رفــت و  بودنــد، 
حتــی یــك كلمــه از ســخنانی كــه موجــب نجــات و رســتگاری ایشــان شــده بــود، نمــی 

بایســتی از نظــر دور داشــته می شــد. 
معجزه عیسی قرصهای نان درس توكل و اعتماد به خداوند را به ما می آموزد. 
هنگامــی كــه مســیح پنج هــزار نفــر را خــوراك داد، طعامــی در دســترس نبــود و ظاهــراً 
هیــچ وســیله ای در اختیــار نداشــت. در آن بیابــان خلــوت پنج هــزار نفــر مــرد و تعــداد 
نامعلومــی زن و كــودك در اطــراف او جمــع شــده بودنــد. او از آن جمعیــت انبــوه 
دعــوت نكــرده بــود كــه بــه دنبــال او بــه راه افتنــد، آنــان بــدون ایــن كــه از ایشــان دعــوت 
شــود بــه دنبــال مســیح بــه  راه افتــاده بودنــد امــا مســیح می دانســت كــه مــردم پــس از 
ســاعت ها گــوش دادن بــه تعالیــم و فرامیــن او گرســنه خواهنــد شــد، زیــرا او خــود 
نیــز مثــل ســایرین احتیــاج بــه غــذا را احســاس می كــرد. آنــان از منــازل خــود دور افتــاده 
بــرای  بــود. در میــان جمعیــت عــده بســیاری، پولــی  بودنــد و شــب نیــز فرارســیده 
خریــدن غــذا نداشــتند و عیســی، كســی كــه بــه خاطــر ایشــان بــه مــدت چهــل روز در 
بیابــان روزه گرفتــه بــود، راضــی نبــود كــه مــردم بــا دهــان روزه بــه منازلشــان مراجعــت 
كننــد. مشــیت الهــی عیســی را در مقامــی قــرار داده بــود كــه می بایســت باشــد و بــه 

همیــن دلیــل او بــرای رفــع احتیاجــات مــردم بــه پــدر آســمانی تــوكل نمــود.
هنگامــی كــه بــا مشــكالت و ســختی ها روبــرو می شــویم بایــد بــه خداونــد تــوكل و 
اعتمــاد نماییــم و در كلیــه مراحــل زندگــی بــا حكمــت و دانایــی عمــل كنیــم تــا بــا انجــام 
بی اعتنایــی  بــا  نبایــد  مــا  نگردیــم.  دچــار مشــكل  فكــر  بــدون  و  بی مالحظــه  اعمــال 
از  نادرســت  اســتفاده  و  اســت  كــرده  مهیــا  مــا  بــرای  خداونــد  كــه  امكاناتــی  بــه 
بایــد  اســتعدادهای خــدادادی، خــود را دچــار مشــكالت كنیــم. خادمیــن مســیح 
تعالیــم او را بــدون قیــد و شــرط اطاعــت كننــد. كار، متعلــق بــه خداونــد اســت و 
اگــر بخواهیــم دیگــران را بركــت دهیــم، بایــد از نقشــه های خداونــد پیــروی كنیــم. 
فــرد نمی توانــد محــور و مــورد تكریــم و تجلیــل باشــد. اگــر بــر طبــق ایده هــا و نظــرات 
خویــش رفتــار كنیــم، خداونــد نیــز مــا را در اشــتباهاتمان بــه حــال خــود رهــا خواهــد 
كــرد. امــا اگــر در پیــروی از تعالیــم و دســتورات خداونــد بــا مشــكالتی مواجــه شــویم 
خداونــد مــا را از مشــكالتمان خالصــی خواهــد داد بنابرایــن نبایــد دلســرد و مـأیــوس 
شــویم بلكــه مــی بایســتی در زمــان ضــرورت از خدایــی كــه منابــع بیكــران قــدرت را در 
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اختیار دارد طلب یاری كنیم. غالب اوقات به وســیله شــرایط ســخت و دشــواری 
مــورد محاصــره قــرار می گیریــم و در همــان وقــت بایــد بــا اعتمــاد كامــل بــه خداونــد 
تــوكل داشــته باشــیم. خداونــد تمامــی كســانی را كــه بــه دلیــل نــگاه داشــتن طریــق 

الهــی دچــار آشــفتگی و پریشــانی می شــوند، محافظــت خواهــد نمــود. 
بــا گرســنگان  نــان خــود را  بــه مــا فرمــوده اســت كــه »  مســیح از طریــق انبیــاء 
تقســیم نمــا « و » جــان ذلیــالن را ســیر كــن و چــون برهنــه را ببینــی او را بپوشــان 
و فقیــران رانــده شــده را بــه خانــه خــود بیــاور « )اشــعیاء نبــی بــاب 5٨ آیــات ٧ و 
10(. مســیح می فرمایــد: » بــه سرتاســر جهــان برویــد و خبــر خــوش انجیــل را بــه 
همــه خالیــق موعظــه كنیــد « )مرقــس بــاب 16 آیــه 15(. امــا هنگامــی كــه از نیــاز 
عظیــم مــردم آگاه شــده، بــه امكانــات انــدك خویــش می اندیشــیم، دچــار آشــفتگی 
می شــویم و ایمانمــان سســت می گــردد. مــا نیــز ماننــد اندریــاس بــا دیــدن پنــج نــان 
و دو ماهــی آشــفته شــده، فریــاد می زنیــم: » امــا ایــن غــذا، چگونــه ایــن گــروه را 
كفایــت می كنــد؟ « غالــب اوقــات بــرای تقدیــم آن چــه كــه در اختیــار داریــم، مــردد و 
بی میــل هســتیم، چــون كــه می ترســیم چیــزی كــه مــا تقدیــم می كنیــم بــه نفــع دیگــران 
صرف شــود. اما عیســی به ما فرمود: » ایشــان را خوراك دهید «. فرمان عیســی 
وعــده ای اســت كــه در ورای آن قــدرت و قــوت وجــود دارد. قوتــی كــه در ســاحل 

دریــا جمعیــت انبوهــی را تغذیــه نمــود.
تمامــی  بــرای  گرســنه،  جمعیــت  موقتــی  احتیاجــات  تـأمیــن  در  مســیح  عمــل 
خادمین خداوند، حاوی عمیق ترین دروس معنوی اســت. مســیح آن  چه را كه از 
پــدر آســمانی دریافــت كــرده بــود، بــه شــاگردان عطــا فرمــود، ایشــان نیــز آن  چــه را كــه 
از مســیح دریافــت كــرده بودنــد، بــه جمعیــت دادنــد و آنــان نیــز در دســترس یكدیگــر 
قــرار دادنــد. بنابرایــن تمامــی كســانی كــه بــه مســیح می پیوندنــد، نــان حیــات را از او 
دریافــت خواهنــد كــرد، خوراكــی آســمان كــه مــی بایســتی بــه دیگــران نیــز داده شــود. 
عیســی بــا تــوكل و اعتمــاد كامــل بــه خداونــد قرص هــای کوچــک نــان را گرفــت 
و بــا وجــودی كــه فقــط مقــدار ناچیــزی از آن كفــاف رســوالن را می نمــود، ایشــان را 
دعــوت بــه خــوردن نكــرد بلكــه نــان را میــان ایشــان تقســیم كــرد و فرمــود جمعیــت 
را خدمــت كننــد. طعــام در دســت های مســیح افزایــش می یافــت و دســت های 
هرگــز  می شــد،  دراز  مســیح  ســوی  بــه  حیــات  نــان  دریافــت  بــرای  كــه  شــاگردان 
خالــی نمی مانــد. ذخیــره انــدك بــرای تمامــی جمعیــت كافــی بــود. بعــد از این كــه 
احتیاجــات جمعیــت تـأمیــن شــد، پــاره نان هــای باقیمانــده را جمــع كردنــد و مســیح 
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و شــاگردان از خــوراك ارزشــمندی كــه از آســمان تــدارك دیــده شــده بــود، خوردنــد. 
شــاگردان تنهــا وســیله ارتبــاط میــان مســیح و مــردم بودنــد و امــروزه نیــز همیــن 
امــر بــرای شــاگردان مســیح مایــه تســلی و امیــدواری اســت. مســیح مركــز و منبــع 
تمامی قوت و قدرت اســت و شــاگردان وی می بایســتی احتیاجات خود را از او 
دریافــت كننــد. باهوش تریــن و متفكرتریــن افــراد روحانــی تنهــا چیــزی را كــه دریافــت 
می كننــد می تواننــد بــه دیگــران ارزانــی دارنــد زیــرا بــرای تـأمیــن احتیاجــات دیگــران، 
از خــود چیــزی بــرای عرضــه كــردن ندارنــد. مــا فقــط آنچــه را كــه از مســیح دریافــت 
می كنیــم، می توانیــم بــه دیگــران بدهیــم و فقــط زمانــی می توانیــم دریافــت كنیــم كــه 
بــه دیگــران ببخشــیم. همانطــور كــه بی وقفــه می بخشــیم، بی وقفــه دریافــت خواهیــم 
كــرد و هــر چــه بیشــتر می دهیــم، بیشــتر دریافــت خواهیــم كــرد. بدیــن نحــو ایمــان 
بــركات او را بی وقفــه دریافــت  افزایــش می یابــد و  بــه خداونــد دایمــاً  مــا  تــوكل  و 

خواهیــم كــرد و بــه دیگــران نیــز خواهیــم داد. 
كار بنیــان ملكــوت و پادشــاهی مســیح بــه  پیــش خواهــد رفــت، هــر  چنــد كــه 
كــه  دارد  وجــود  نیــز  موانعــی  ظاهــراً  و  می كنــد  حركــت  آهســته  بســیاری  نظــر  از 
پیشــرفت ســریع آن را ناممكــن می ســازد. لیكــن، ایــن كار بــه خداونــد تعلــق دارد و 
او راه هــای انجــام آن را بــا اعــزام خادمیــن و شــاگردان صــادق، امیــن و واقعــی مهیــا 
می ســازد، خادمینــی كــه بــا دســت های پــر از خــوراك، نیازهــای مــادی و روحانــی 
انســان های گرســنه را تـأمیــن خواهنــد كــرد. خداونــد نســبت بــه خادمیــن خــود كــه 
بــا قلبــی پــر از محبــت، كالم حیات بخــش او را بــه انســان در شــرف هالكــت ارزانــی 
می دارنــد و دســتان خــود را بــرای دریافــت غــذا جهــت جان هــای گرســنه بــه ســوی 

او دراز می كننــد، بی تفــاوت و بی توجــه نخواهــد بــود. 
در خدمــت بــه خداونــد همــواره ایــن خطــر وجــود دارد كــه بــه شــكل گســترده ای 
بــه اســتعدادها و توانایی هــای خویــش متكــی شــویم، و بــا ایــن كار، عیســی را كــه 
در  اوقــات  بســیاری  مســیح  خادمیــن  بداریــم.  دور  نظــر  از  اســت،  بــزرگ  خــادم 
ــئولیت های فــردی خویــش بــا شكســت مواجــه می شــوند  شــناخت وظایــف و مسـ
و بــه جــای این كــه بــار ســنگین مســـئولیت را بــا تــوكل و اعتمــاد بــه مســیح كــه منبــع 
تمامی قوت اســت، بدهند به تشــكیالت دنیوی متكی می شــوند. در كار خداوند 
اشــتباه  و  خطــا  انســانی،  نیــروی  تعــداد  یــا  و  انســانی  خــرد  و  حكمــت  بــه  تــوكل 
محســوب می شــود. موفقیــت در كار مســیح، بســتگی فراوانــی بــه تعــداد نفــرات 
یــا قابلیت هــای انســانی نــدارد بلكــه بــه خلــوص نیــت، ســادگی حقیقــی، پاكــی و 
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ایمــان وابســته می باشــد. اگرچــه وظایــف، مســئولیت ها و تالش هــای فــردی مــی 
بایســتی برای كســانی كه مســیح را نمی شناســند بر عهده گرفته و انجام شــود، اما 
بــه جــای این كــه مســئولیت های خــود را بــه كســانی كــه فكــر می كنیــم از مــا قوی تــر 
بــر طبــق توانایی هــا و شایســتگی های  و شایســته ترند واگــذار كنیــم، بهتــر اســت 

خــود، كار خداونــد را انجــام دهیــم. 
هنگامی كــه در ذهــن خــود بــا ایــن ســئوال كــه، » از كجــا نــان بخریــم تــا این هــا 
بخورنــد؟ « روبــرو می شــوید، ماننــد كم ایمانــان پاســخ ندهیــد، زمانــی كــه شــاگردان 
دســتورات منجــی، مبنــی بــر این كــه، » بــه ایشــان خــوراك دهیــد! « را شــنیدند، 
تمامــی مشــكالت بــه ذهــن ایشــان خطــور كــرد و پرســیدند كــه آیــا بــرای خریــد خــوراك 
بــه ســوی دهكده هــا برویــم؟ امــروزه نیــز وضــع بــه همیــن منــوال اســت و در حالــی 
كــه جمعیــت انبوهــی فاقــد نــان حیات بخــش هســتند، فرزنــدان خداونــد می پرســند 
كــه آیــا الزم اســت آنــان را در پــی شــخصی روانــه ســازیم كــه از دوردســت ها آمــده 
اســت تــا آنــان را تغذیــه نمایــد. امــا مســیح چــه فرمــوده اســت؟ او فرمــود: » مــردم 
را بنشــانید «. و آن گاه بــه ایشــان خــوراك داد. بــه همیــن دلیــل وقتــی كــه جان هــای 
گرســنه در اطرافتــان جمــع می شــوند، بدانیــد كــه مســیح نیــز در كنــار شــما اســت. بــا 

او مصاحبــت كنیــد و نان هــای انــدك خــود را بــه حضــور عیســی بیاوریــد. 
امكانــات و ابــزار مــورد نیــازی كــه بــرای خدمــت در اختیــار داریــم شــاید ظاهــراً 
ناكافــی بــه  نظــر برســند، امــا اگــر بــا ایمــان به پیــش رویــم و بــه خدایــی كــه منبــع و منشــاء 
تمامــی قــدرت اســت ایمــان داشــته باشــیم، منابــع فــراوان و بیكــران خداونــد بــه روی 
مــا گشــوده خواهــد شــد. اگــر كار متعلــق بــه خداونــد اســت، او خــود وســایل انجــام 
آن را مهیــا خواهــد كــرد و آنانــی را كــه بــا ســادگی و صداقــت بــه او تــوكل می كننــد 
پــاداش خواهــد داد. چنانچــه همــان مقــدار انــدك را خردمندانــه و بــا صرفه جویــی 
در خدمــت بــه خــدای آســمان بــه كار بریــم، در جریــان عمــل بخشــش، بركــت یافتــه، 
تــا  بــود،  مســیح  دســت های  میــان  در  كــه  ناچیــزی  غــذای  شــد.  خواهــد  افــزوده 
زمانی كــه تمامــی جمعیــت گرســنه، ســیر نشــدند كــم و كاســته نگردیــد. پــس اگــر مــا 
نیــز بــا دســت های گشــوده و بــا ایمــان بــرای دریافــت بــه حضــور منبــع عظیــم تمامــی 
قوت و قدرت برویم، در كارمان موفق خواهیم شد و حتی تحت هراسناك ترین و 
بدتریــن شــرایط قــادر خواهیــم شــد كــه نــان حیــات را در دســترس دیگــران قــرار دهیــم. 
انــدك  كــه  بــه شــما داده شــود! «، »هــر  تــا  بدهیــد،  خداونــد می فرمایــد: » 
بــكارد، انــدك هــم خواهــد درویــد، و هــر كــه فــراوان بــكارد، فــراوان هــم برخواهــد 
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داشــت... و خــدا قــادر اســت هــر نعمــت را بــرای شــما بــس فزونــی بخشــد تــا در 
همــه چیــز همــواره همــه نیازهایتــان بــرآورده شــود و بــرای انجــام هــر كار نیكــو، بــه 

فراوانــی داشــته باشــید «. چنان كــه نوشــته شــده اســت: 
» او كــه ســخاوتمندانه بخشــیده و بــه فقــرا داده اســت، عدالــت وی تــا بــه ابــد 

برقــرار خواهــد مانــد 
» و او كــه بــذر را بــرای كشــاورز و نــان را بــرای خــوردن فراهــم می ســازد، بذرتــان 
فــراوان  را  شــما  پارســایی  محصــول  و  بخشــید  خواهــد  فزونــی  ســاخته،  مهیــا  را 
بتوانیــد در هــر  تــا  از هــر حیــث دولتمنــد خواهیــد شــد  آنــگاه  خواهــد ســاخت. 
فرصتــی ســخاوتمند باشــید، و ایــن ســخاوت شــما بــه واســطه مــا بــه ســپاس خــدا 

خواهــد انجامیــد « )لوقــا 6 آیــه 3٨؛ دوم قرنتیــان ۹ آیــات 6 تــا 11(. 
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۴0
» شبی بر روی 

دریاچه «
 ]این فصل بر اساس انجیل متی 1۴: 22-33؛ انجیل مرقس 6: ۴5-52؛

انجیل یوحنا 6: 21-1۴[

در غــروب آن روز بهــاری، جمعیــت انبوهــی كــه روی ســبزه ها نشســته بودنــد از 
خوراكــی كــه مســیح تــدارك دیــده بــود، خوردنــد و كالمــی را كــه در آن روز شــنیدند 
هماننــد نــدای خــدا مــورد توجــه ایشــان قــرار گرفتــه بــود. اعمــال شفابخشــی را كــه 
مشــاهده كــرده بودنــد، تنهــا بــا قــوت و قــدرت الهــی می توانســت انجــام شــود. امــا 
معجــزه پنــج نــان و دو ماهــی بــرای همــه كســانی كــه در آنجــا حضــور داشــتند، مایــه 
از آن بهره منــد شــده بودنــد. خداونــد  مــردم  زیــرا همــه  بــود  شــادی و خوشــحالی 
در ایــام موســی نیــز قــوم اســراییل را در بیابــان بــا مــّن، نــان آســمانی، خــوراك داده 
چــه كســی  بــود،  داده  بهــاری خــوراك  غــروب  آن  در  را  مــردم  كــه  آن كســی  بــود. 
می توانســت باشــد. آیــا ایــن همــان شــخصی نبــود كــه موســی دربــاره اش پیشــگویی 
نــان و دو ماهــی  پنــج  بــا  نمــی توانســت  انســانی  قــدرت  بــا  بــود؟ هیچ كــس  كــرده 
كوچــك، خــوراك كافــی را بــرای تغذیــه جمعیــت چنــد هــزار نفــری تــدارك ببینــد و 
بــه همیــن دلیــل مــردم بــه یكدیگــر گفتنــد: » بــه  راســتی كــه او همــان پیامبــر اســت كــه 

می بایــد بــه جهــان بیایــد «.
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ایمــان مــردم در تمامــی طــول روز تقویــت شــده بــود و كار درخشــان عیســی، 
بــه مــردم اطمینــان مــی داد كــه منجــی موعــود در میــان ایشــان ســاكن اســت. امیــد 
مــردم هــر لحظــه بیشــتر و بیشــتر می شــد. زیــرا مســیح همــان كســی بــود كــه ســرزمین 
كــه شــیر و عســل در آن جــاری  تبدیــل می كــرد. ســرزمینی  بــه بهشــت  را  یهودیــه 
اســت. او می توانــد هــر آرزویــی را بــر آورده ســازد و قــدرت رومیــان منفــور را در هــم 
شــكند. او می توانــد یهــودا و اورشــلیم را آزاد ســازد و ســربازانی را كــه در میــدان 
جنــگ زخمــی شــده اند شــفا بخشــد. او می توانــد آذوقــه تمامــی لشــكریان را تـأمیــن 
كنــد و بــر اقــوام مختلــف غالــب شــود و حاكمیتــی را كــه قــوم اســراییل مدت هــا در 

آرزوی آن بــود، بــه ایشــان عطــا كنــد.
شــور و هیجــان مــردم بــه حــدی بــود كــه هــر لحظــه آمــاده بودنــد تــا او را بــه عنــوان 
پادشــاه بــر ســلطنت بنشــانند. آنــان می دیدنــد كــه عیســی بــرای جلــب توجهشــان بــه 
ســوی خویــش و كســب افتخــار فــردی هیچ گونــه ســعی و تالشــی انجــام نمی دهــد 
و در ایــن خصــوص اساســاً بــا كاهنیــن و حــكام یهــود فــرق دارد. بــه همیــن دلیــل 
و  نكنــد  ادعایــی  هیــچ  داود  تخــت ســلطنت  تصاحــب  بــرای  او  كــه  می ترســیدند 
بــا یكدیگــر توافــق نمودنــد كــه او را  انجــام ندهــد. ســرانجام در مشــورت  تالشــی 
بــه عنــوان پادشــاه قــوم اســراییل اعــالم كننــد. شــاگردان نیــز در ایــن مــورد بــه مــردم 
ملحــق شــده، ســلطنت داود را حــق مســلم اســتاد و معلــم خــود تلقــی می كردنــد. 
آنــان عقیــده داشــتند كــه عــدم پذیــرش چنیــن افتخــاری از ســوی مســیح بــه  واســطه 
تواضــع و فروتنــی وی می باشــد. بگــذار كــه مــردم، نجات دهنــده خویــش را ســتایش 
و تجلیــل كننــد. بگــذار كــه كاهنیــن و حــكام متكبــر، او را كــه بــا حاكمیــت خداونــد 

آراســته شــده اســت، اجبــاراً تعظیــم و تجلیــل نماینــد. 
مــردم مشــتاقانه بــرای انجــام تصمیــم خویــش برنامه ریــزی می كننــد، امــا عیســی 
بر خــالف ایشــان از تمامــی مســایل اطــالع دارد و نتایــج چنیــن حركتــی را بــه خوبــی 
درك می كنــد. بــا وجــود تمــام اینهــا كاهنیــن و حــكام یهــود هــم در صــدد قتــل او 
بودنــد و او را متهــم می كردنــد كــه مــردم را از اطــراف ایشــان پراكنــده می ســازد. 
تــالش مــردم بــرای قــرار دادن عیســی بــر تخــت ســلطنت، موجــب بــروز خشــونت 
و آشــوب می شــد و بدیــن ترتیــب از ایجــاد ملكــوت روحانــی جلوگیــری می شــد. 
پــس بــدون تـأخیــر بایــد از ایــن جنبــش جلوگیــری می شــد. عیســی شــاگردان را فــرا  
می خوانــد و از ایشــان می خواهــد در همــان حــال كــه او مــردم را مرخــص می كنــد، 

آنهــا ســوار قایــق شــوند و بــه كفرناحــوم مراجعــت كننــد. 
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بــرای شــاگردان مســیح انجــام هیــچ  یــك از دســتورات او تــا ایــن انــدازه غیرممكــن 
نبــود. شــاگردان از مدت هــا قبــل در انتظــار یــك جنبــش عمومــی بودنــد تــا عیســی 
ایــن همــه شــور و  بــه ســلطنت برســانند، آنــان نمــی توانســتند تصــور كننــد كــه  را 
عیــد  نمــودن  برگــزار  بــرای  كــه  انبوهــی  جمعیــت  شــود.  انگاشــته  هیــچ  اشــتیاق 
نبــی جدیــد  از  انتظــار دیــدار  نمــوده بودنــد، مشــتاق و بی قــرار، در  ِپَســح اجتمــاع 
بودنــد. بــرای شــاگردان عیســی ایــن بهتریــن فرصــت بــود كــه از احساســات عمومــی 
اســتفاده و اســتاد محبوبشــان را بــه ســلطنت اســراییل منصــوب كننــد و در تــب و 
تــاب ایــن جاه طلبــی نویــن، مشــكل بــود كــه خودشــان دور شــوند و عیســی را در آن 
ســاحل دور افتــاده تنهــا بگذارنــد. بــه همیــن دلیــل در مقابــل ایــن تصمیــم اعتــراض 
كردنــد امــا عیســی در ایــن هنــگام چنــان بــا قــدرت ســخن گفــت كــه قبــالً هرگــز تصــور 
نمی شــد بــا ایشــان چنیــن ســخن گویــد. شــاگردان دریافتنــد كــه مخالفــت بیشــتر 
ثمــری نخواهــد داشــت بنابرایــن در ســكوت و آرامــش راه دریــا را در پیــش گرفتنــد. 
اكنــون عیســی بــه مــردم فرمــان می دهــد كــه متفــرق شــوند و لحــن كالم او بــه 
قــدری قاطــع اســت كــه جمعیــت جــرأت ســرپیچی نــدارد. در ایــن زمــان، كلمــات 
تحســین آمیز و تمجیدهــا از لبــان مــردم محــو می گــردد و در همــان حــال كــه بــرای 
دســت یافتــن بــه  او بــه پیــش می رونــد، پاهــای ایشــان از حركــت بــاز می ایســتد، 
میــان آن  ایشــان محــو می گــردد. در  از چهره هــای  نگاه هــای مشــتاقانه  و  شــادی 
جمعیــت، مردانــی بــا عزمــی قــوی و ثابت قــدم حضــور داشــتند، امــا صبــر و بردبــاری 
شــاهانه عیســی و كلمــات مختصــر، آرام ولــی تحكم آمیــز وی از احتمــال هرگونــه 

آشــوب جلوگیــری و مقاصــد ایشــان را خنثــی می كنــد.
تمامــی  فــوق  كــه  قــدرت و قوتــی را مشــاهده می كنــد   جمعیــت در عیســی 
بــدون هیــچ تردیــدی از فرمــان عیســی  قدرت هــای زمینــی اســت و بدیــن ترتیــب 

می كننــد. اطاعــت 
عیســی پــس از مرخــص كــردن مــردم، خــود بــه كــوه رفــت تــا بــه تنهایــی دعــا كنــد 
و ســاعت ها بی وقفــه از خداونــد اســتدعا نمــود. دعاهــا و اســتدعاهای او بــرای 
خویشــتن نبــود بلكــه بــرای مــردم. او دعــا می كــرد تــا خداونــد بــه مــردم ایــن قــدرت 
و توانایــی را بدهــد كــه خصوصیــت الهــی مـأموریــت او را درك كننــد، تــا شــیطان 
نتواند حكمت و معرفت ایشان را منحرف سازد. منجی می دانست كه روزهای 
عنــوان  بــه  را  او  قلیلــی  عــده  و  اســت  اتمــام  ایــن جهــان در حــال  در  او  خدمــت 
نجــات دهنــده خواهنــد پذیرفــت. پــس بــا انــدوه فــراوان و مجادلــه درونــی، بــرای 
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شــاگردانش دعــا كــرد. زیــرا آنــان بــه نحــو غم انگیــزی خســته شــده بودنــد. شــاگردان 
بــرای مدتــی طوالنــی ایــن امیــد را در دل پرورانــده بودنــد كــه او بــه عنــوان پادشــاه 
اســراییل ســلطنت خواهــد كــرد، امــا اكنــون امیــد ایشــان كــه بــر اســاس یــك توهــم 
عمومــی بنــا شــده بــود بــه شــكل دردنــاك و تحقیرآمیــزی مــی بایســتی بــه نــا امیــدی 
و یـــأس تبدیــل شــود. ایشــان بــه جــای دیــدن عیســی بــر تخــت ســلطنت داود، مــی 
بایســتی شــاهد بر صلیب كشــیده شــدن او باشــند. در واقع، صلیب می بایســتی 
تاجگــذاری حقیقــی مســیح محســوب گــردد. امــا شــاگردان ایــن موضــوع را درك 
نكردنــد و در نتیجــه آن، بایــد بــا وسوســه ها و آزمایشــات دشــواری مواجــه می شــدند 
كــه شــناخت ایــن وسوســه ها بــرای ایشــان مشــكل بــود. بــدون كمــك روح القــدس 
كــه ذهــن و فكــر را روشــن می ســازد و فهــم را وســعت می بخشــد، ایمــان شــاگردان 
بــا شكســت مواجــه می شــد. بــرای عیســی بســیار دردنــاك بــود  كــه فهــم و دریافــت 
شــاگردان از ملكوت او، تا اندازه زیادی به افتخار و عظمت دنیوی محدود شــده 
بــود. بــار ســنگین مســئولیت شــاگردان، قلــب مســیح را بــه حــدی جریحــه دار كــرده 

بــود كــه بــا رنــج و انــدوه در حضــور خداونــد بــرای ایشــان دعــا می كــرد. 
شــاگردان بعــد از شــنیدن فرمــان عیســی، بالفاصلــه ســوار بــر قایــق نشــدند، 
آنــان مدتــی صبــر كردنــد تــا شــاید عیســی نیــز بــه ایشــان ملحــق شــود. امــا وقتــی 
دیدنــد كــه تاریكــی شــب فــرا می رســد، ســوار قایــق شــده، بــه آن ســوی دریــا، بــه 
ایــن حــال،  بــا  ولــی  نبودنــد  راغــب  قلبــاً  بــا  آنــان  روانــه شــدند.  جانــب كفرناحــوم 
عیســی را تــرك گفتنــد و بیــش از هــر زمــان دیگــری بــی قــرار و ناشــكیبا بودنــد و بــه 
خاطر این كه به ایشــان اجازه داده نشــده بود كه عیســی را به عنوان پادشــاه اعالم 
تســلیم اوامــر عیســی شــده  بــه دلیــل این كــه ســریعاً  آنــان  كننــد، معتــرض بودنــد. 
بودنــد، خــود را مقصــر می دانســتند و فكــر می كردنــد كــه اگــر مقاومــت بیشــتری 

بــه انجــام برســانند.  نشــان می دادنــد، می توانســتند اهــداف خــود را 
تردید و بی اعتقادی، افكار و قلوب ایشان را تسخیر نموده و عالقه به كسب 
افتخــار، چشــمان روحانــی ایشــان را كــور كــرده بــود. آنــان می دانســتند كــه عیســی 
مورد نفرت فریسیان می باشد و به همین دلیل عالقمند بودند كه او را در مقامی 
رفیــع ببیننــد، مقامــی كــه شایســتگی كســب آن را داشــت. اتحــاد و پیوســتگی بــا 
معلمــی كــه می توانســت معجــزات قدرتمنــدی انجــام دهــد و در همــان حــال بــا اتهــام 
فریبــكاری مــورد دشــنام و ناســزا قــرار می گرفــت، بــرای شــاگردان آزمایشــی بــود كــه 
تحمــل آن بســیار مشــكل بــه  نظــر می رســید. آیــا آنــان مــی بایســتی بــرای همیشــه جــزو 
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پیــروان یــك نبــی دروغیــن به حســاب آینــد؟ آیــا مســیح اقتــدار خویــش را بــه عنــوان 
پادشاه نشان خواهد داد؟ چرا او كه چنین قدرتی را در اختیار داشت، شخصیت 
واقعــی خویــش را آشــكار نمی كــرد و درد و رنــج ایشــان را تســكین نمــی داد؟ چــرا او 
یحیــای تعمیــد دهنــده را از مــرگ فجیــع و بی رحمانــه رهایــی نبخشــید؟ شــاگردان 
بــا طــرح چنیــن ســئواالتی آن چنــان دچــار شــك و تردیــد شــدند كــه ظلمــت روحانــی 
عظیمــی بــر ایشــان مســتولی شــد. آنــان از خــود می پرســیدند كــه آیــا عیســی می توانــد 

شــیادی باشــد كــه فریســیان ادعــا كــرده بودنــد؟ 
شــاگردانی كــه در آن روز اعمــال خارق العــاده مســیح را مشــاهده كــرده بودنــد، 
بــه نظرشــان می رســید كــه آســمان بــه زمیــن رســیده اســت. خاطــره آن روز باشــكوه و 
ارزشــمند می بایســت دل هــای ایشــان را بــا ایمــان و محبــت سرشــار می نمــود و اگــر 
دل هــای ایشــان دربــاره ایــن امــور تفكــر می كــرد، هرگــز دچــار وسوســه نمی شــدند. 
بــود. ســخنان مســیح كــه  یـــأس و دلســردی افــكار ایشــان را مجــذوب كــرده  لیكــن 
فرمــوده بــود: » پاره هــای باقیمانــده نــان را جمــع كنیــد.... تــا ضایــع نشــود «، مــورد 
بی توجهــی قــرار گرفتــه بــود. در آن روز شــاگردان ســاعات پــر بركتــی را پشت ســر 
آب هــای  میــان  در  و  كــرده  فرامــوش  را  لحظــات  آن  همــه  لیكــن  بودنــد،  گذاشــته 
را  افكارشــان  باطــل،  خیــاالت  و  تصــورات  بودنــد، طوفــان  شــده  گرفتــار  متالطــم 
آشــفته كرده و در این شــرایط، خداوند مشــكل دیگری را بر ســر راهشــان قرار داده 
بــود تــا روحشــان پریشــان تر و فكرشــان مشــغول تر گــردد. خداونــد غالبــاً ایــن كار را 
زمانــی كــه مــردم بــرای خــود گرفتــاری و مشــكل ایجــاد می كننــد، انجــام می دهــد. هــر 
چنــد كــه نیــاز چندانــی به ایجــاد نگرانــی بیشــتر نبــود زیــرا خطــر بــا ســرعت به شــاگردان 

نزدیــك و نزدیك تــر می شــد. 
بــرای  آنهــا  حالیكــه  در  بــود  به آنــان  شــدن  نزدیــك  حــال  در  شــدیدی  طوفــان 
ایســتادگی در مقابــل آن آمــاده نبودنــد. ایــن حادثــه ناگهانــی، ایشــان را غافلگیــر 
كــرده بــود زیــرا روز كامــالً آرامــی را پشــت ســر گذاشــته بودنــد و هنگامی كــه امــواج 
بــر قایــق ایشــان  می كوبیــد، تــرس و وحشــت وجودشــان را فــرا  گرفــت و در ایــن 
شــرایط، نارضایتــی، بی ایمانــی و ناشــكیبایی را فرامــوش كــرده بودنــد. همــه تــالش 
می كردنــد كــه از غــرق شــدن قایــق جلوگیــری كننــد. فاصلــه میــان بیــت صیــدا تــا 
محــل مالقــات ایشــان بــا عیســی از طریــق دریــا فاصلــه كوتاهــی بــود و در هــوای 
نقطــه  از  طوفــان،  میــان  در  اكنــون  امــا  می كشــید،  طــول  ســاعت  چنــد  مســاعد 
مــورد نظــر دورتــر و دورتــر می شــدند. پــاس چهــارم از شــب گذشــته بــود و آنــان در 
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ایــن مــدت بــا پــارو زدن ســعی كــرده بودنــد از غــرق شــدن قایــق جلوگیــری كننــد. 
و  تاریــك  دریــای  ناپیــدا ســپردند.  بــه عاقبــت  را  ســرانجام خســته شــدند و خــود 
طوفانــی، درس عجــز و درماندگــی را بــه ایشــان آموخــت و اكنــون در اشــتیاق دیــدار 

معلــم و سرورشــان لحظــه  شــماری می كردنــد.
عیســی ایشــان را فرامــوش نكــرده بــود و از كنــار ســاحل مــردان وحشــت زده ای 
را می دیــد كــه بــا طوفــان مبــارزه می كردنــد و عیســی حتــی بــرای یــك لحظــه شــاگردان 
را از نظــر دور نداشــت و بــا نگرانــی شــدیدی بــه قایــق شــاگردان نظــر دوختــه بــود، 
قایقی كه سرنشــینان آن مردان ارزشــمندی بودند كه بعدها می بایســتی نور عالم 
باشــند. همچنان كــه یــك مــادر، بــا محبــت فــراوان از فرزنــدش مراقبــت می كنــد، 
ایشــان  قلــب  هنگامی كــه  بــود.  شــاگردان  مراقــب  نیــز  مهربــان  و  دلســوز  اســتاد 
شكســته و جاه طلبــی نامقــدس ایشــان ســركوب شــد، بــا فروتنــی، تقاضــای كمــك 

كردنــد و دعــای ایشــان مســتجاب گردیــد. 
پرتــو  می كردنــد،  تصــور  دســت رفته  از  را  خــود  كــه  لحظاتــی  آن  در  شــاگردان 
نــوری را مشــاهده می كننــد كــه بــه شــكلی اســرارآمیز بــه ایشــان نزدیــك می شــود. امــا 
نمی داننــد كــه او عیســی اســت و او را كــه بــرای كمــك بــه ایشــان آمــده بــود، دشــمن 
می پندارنــد و وحشــت بــر ایشــان مســتولی می شــود، دســت هایی كــه بــا عضالتــی 
همچــون آهــن پاروهــا را محكــم گرفتــه بودنــد، سســت می شــوند. قایــق تحــت تـأثیــر 
امــواج بــه ایــن طــرف و آن طــرف پرتــاب می شــد ولــی همــه نگاه هــا بــه شــبحی كــه بــه 
شــكل انســان بــر روی امــواج كف آلــود دریــا در حــال قــدم زدن بــود، خیــره شــده بــود. 
بــا  و  بــود،  ایشــان  هالکــت  از  نشــان  کــه  پنداشــتند  شــبحی  را  آن  شــاگردان 
وحشــت تقاضــای كمــك می نماینــد. عیســی بــه راه خــود ادامــه می دهــد، چنــان 
یــاری  آنــان او را شــناخته، طلــب  امــا  بگــذرد،  كــه گویــی می خواهــد از كنارشــان 
می كننــد. اســتاد محبــوب ایشــان بر می گــردد و صــدای او شــاگردان وحشــت زده را 

آرام می كنــد و می فرمایــد: » دل قــوی داریــد، مــن هســتم. مترســید! «.
بــه محــض این كــه توانســتند از موثــق بــودن حقیقــت خارق العــاده آگاه شــوند، 
تقریبــاً پطــرس بــا شــادی بــه كنــار عیســی رســید. چنــان كــه گویــی بــاور ایــن موضــوع 
هنــوز هــم برایــش دشــوار بــود. بنابرایــن می گویــد: » ســرور مــن! اگــر تویــی، مــرا بگــو 
تــا روی آب نــزد تــو بیایــم «. عیســی پاســخ داد: » بیــا! «. پطــرس تــا زمانی كــه بــه 
عیســی نــگاه می كنــد بــا اطمینــان روی آب راه مــی رود. امــا هنگامــی كــه بــا احســاس 
قایــق می نگــرد،  بــه همراهــان خــود در  و  بر می گــردد  بــه عقــب  از خــود،  رضایــت 
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از منجــی روی بر می گردانــد. بــاد تنــدی در حــال وزیــدن اســت و امــواج مرتفــع و 
ایــن موضــوع موجــب وحشــت  خروشــان دریــا میــان او و عیســی حایــل شــده و 
پطــرس شــده اســت. مســیح بــرای لحظاتــی از نظــر او پنهــان می شــود و ایمــان وی 
ضعیــف می گــردد. پطــرس در حالــی كــه در آب فــرو می رفــت و امــواج متالطــم دریــا، 
كالم مــرگ را در گــوش او نجــوا می كــرد، چشــمان خــود را از امــواج خروشــان بلنــد 
می كنــد و بــه ســوی عیســی می نگــرد و فریــاد می زنــد: » ســرور مــن! نجاتــم ده «. 
عیســی بی درنــگ دســت خــود را دراز كــرد و او را گرفــت و گفــت: » ای كم ایمــان، 

چــرا شــك كــردی؟ «. 
پطــرس پهلــو بــه پهلــوی عیســی گام برداشــته و دســت او در دســت معلــم خــود 
بــا هــم بــه قایــق قــدم گذاشــتند. لیکــن اكنــون پطــرس مطیــع و ســاکت بــود.. در 
مقابــل همراهانــش هیــچ دلیلــی بــرای بالیــدن بــه خــود نداشــت چون كــه بــه واســطه 
بی ایمانــی و خودســتایی چیــزی نمانــده بــود كــه زندگــی خــود را از دســت بدهــد. 
هنگامی كــه از عیســی روی بر می گردانــد، تعــادل خــود را از دســت می دهــد و در 

میــان امــواج خروشــان فــرو مــی رود. 
هنگامی كــه بــا ســختی ها و مشــكالت روبــرو می شــویم، مــا نیــز ماننــد پطــرس 
رفتــار می كنیــم و بــه جــای این كــه بــه عیســی نــگاه كنیــم، بــه امــواج متالطــم می نگریــم، 
می كنــد.  احاطــه  را  مــا  غــرور  امــواج  و  می شــویم  لغــزش  دچــار  قدم هایمــان  در 
عیســی از پطــرس نخواســته بــود كــه بــه  ســوی او بیایــد و هــالك گــردد، بــه  همیــن 
ترتیــب وقتی كــه مــا را بــه  ســوی خویــش فرا می خوانــد، مــا را رهــا نمی كنــد، بلكــه 
می گویــد: » متــرس! «، » زیــرا كــه مــن تــو را فدیــه دادم و تــو را بــه  اســمت خوانــدم 
پــس تــو از آن مــن هســتی. چــون از آب هــا بگــذری مــن بــا تــو خواهــم بــود و چــون از 
نهرهــا عبــور نمائــی تــو را فــرو نخواهنــد گرفــت و چــون از میــان آتــش روی، ســوخته 
نخواهــی شــد و شــعله اش تــو را نخواهــد ســوزانید زیــرا مــن خداونــد، خــدای تــو و 

قــدوس اســراییل، نجــات دهنــده تــو هســتم « )اشــعیا ۴3 آیــه 1 تــا 3(. 
ایمــان  كــه  می دانســت  و  بــود  آگاه  خویــش  شــاگردان  شــخصیت  از  عیســی 
ایشــان مــی بایســتی به طــور جــدی مــورد آزمایــش قــرار گیــرد و در جریــان راه رفتــن 
پطــرس روی آب، عیســی می خواســت ضعــف پطــرس را بــه وی آشــكار كنــد و بــه 
او نشــان بدهــد كــه امنیــت و ســالمتی او بــه تــوكل و اعتمــاد مــداوم بــه قــدرت الهــی 
بســتگی دارد. پطــرس در صورتــی می توانســت در میــان طوفــان آزمایــش و تجربــه 
گام بــردارد كــه تــوكل و اعتمــاد بــه خویشــتن را كنــار بگــذارد و بــه نجات دهنــده تــوكل 
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نمایــد. پطــرس درســت در نقطــه ای كــه فكــر می كــرد قــدرت دارد، ضعــف خویــش 
را مشــاهده كــرد و تــا زمانــی كــه ناتوانــی خویــش را تشــخیص نــداد، تــوكل و اعتمــاد 
رفتــن روی آب  راه  كــه مســیح در واقعــه  را  اگــر درســی  نكــرد.  را درك  بــه مســیح 
ســعی داشــت بــه او بیامــوزد فــرا می گرفــت در مواجــه شــدن بــا آزمایش هــای بعــدی 

متحمــل شكســت نمی شــد. 
و  اوضــاع  وســیله  بــه  و  می دهــد  تعلیــم  را  خــود  فرزنــدان  روزه  هــر  خداونــد 
انجــام وظایــف  بــرای  را  آنــان  اتفــاق می افتــد  ایشــان  بــرای  هــر روزه  كــه  شــرایطی 
آمــاده  ایشــان مقــرر شــده اســت،  بــرای خیریــت  كــه  و مســئولیت های مهمتــری 
یــا شكســت  پیــروزی  كــه  آزمایش هــا و تجربیــات روزمــره اســت  نتیجــه  می ســازد. 

می كنــد.  تعییــن  زندگــی  شــدید  بحران هــای  در  را  ایشــان 
كســانی كــه پیوســته از درك و شــناخت چگونگــی تــوكل بــه خداونــد عاجزنــد، 
در جریــان آزمایش هــا و وسوســه ها شكســت خواهنــد خــورد. شــاید اكنــون تصــور 
كنیــم كــه جــای پــای مــا محكــم و اســتوار اســت و هرگــز دچــار لغــزش نمی شــویم، 
شــاید بــا اطمینــان بگوییــم كــه مــن می دانــم بــه چــه كســی ایمــان و اعتقــاد دارم و 
هیچ چیــزی نمی توانــد ایمــان مــرا نســبت بــه خداونــد و بــه كالم او متزلــزل كنــد. امــا 
شــیطان همــواره در نظــر دارد كــه از ویژگی هــای موروثــی و تربیتــی مــا در مواجــه 
شــدن با ســختی ها و آزمایشــات ســوء اســتفاده و چشــمان ما را نســبت به نقائص 
نــگاه  و  خــود  ناتوانی هــای  و  ضعف هــا  درك  بــا  تنهــا  كنــد.  كــور  احتیاجاتمــان  و 

مــداوم بــه عیســی اســت كــه می توانیــم بــا اطمینــان گام برداریــم. 
بــه محــض این كــه عیســی ســوار بــر قایــق شــد، بــاد فــرو نشســت، » قایــق همــان 
دم بــه جایــی كــه عازمــش بودنــد، رســید «. و طلــوع ســپیده جایگزیــن شــب هــراس 
و وحشــت شــده بــود. شــاگردان و ســایرین كــه در قایــق بودنــد، بــا قلبــی سپاســگزار 
در برابــر عیســی روی بــر زمیــن نهــاده، گفتنــد: » به راســتی كــه تــو پســر خدایــی! «. 
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]این فصل بر اساس انجیل یوحنا 6: 22-٧1 تدوین گردیده است[

هنگامی كــه عیســی بــه مــردم اجــازه نــداد تــا او را بــه عنــوان پادشــاه اســراییل اعــالم 
كنند، می دانست كه به  نقطه عطفی در تاریخ زندگی اش رسیده است و جمعیتی 
كــه امــروز آرزو داشــتند او را بــه مقــام ســلطنت منصــوب كننــد، فــردا از وی رویگــردان 
خواهنــد شــد. ناكامــی مــردم در زمینــه آرزوهــای جاه طلبانــه و تمایالتشــان، محبــت 
ایشــان را بــه نفــرت و تمجیــد ایشــان را بــه لعنــت و ناســزا مبــدل می كــرد. عیســی 
بــرای برطــرف كــردن بحــران، هیچ گونــه  بــود،  ایــن موضــوع آگاه  بــا وجــود این كــه از 
اقدامــی به عمــل نیــاورد. زیــرا از آغــاز بــه پیــروان خویــش امیــد دریافــت پــاداش دنیــوی 
را وعــده نــداده بــود. او بــه كســانی كــه اشــتیاق شــاگردی وی را دارنــد فرمــوده اســت: 
» روباهــان را النه هاســت و مرغــان هــوا را آشــیانه ها، امــا پســر انســان را جــای ســر 
نهادن نیست « )متی ٨ آیه 20(. اگر انسان می توانست با پیوستن به مسیح، دنیا 
را نیــز داشــته باشــد، جمعیتــی كــه در اطــراف مســیح بودنــد بــا وی بیعــت می كردنــد. 
اما عیسی چنین خدمتی را نمی پذیرد. از میان عده كثیری كه به او پیوسته بودند، 
بســیاری بــه ایــن امیــد كــه او ســلطنت دنیــوی را خواهــد پذیرفــت بــه ســوی او جــذب 
شــده بودنــد و ایشــان مــی بایســتی از گمراهــی و جهالــت  رهــا مــی شــدند. مفهــوم 
عمیــق تعالیــم عیســی در معجــزه پنــج نــان و دو ماهــی از ســوی مــردم درك نشــده بــود 
و مــی بایســتی روشــن و آشــكار می شــد و ایــن مكاشــفه جدیــد بایــد از نزدیــک مــورد 

بررســی قــرار مــی گرفــت.
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معجــزه پنــج نــان و دو ماهــی بــه گــوش اهالــی منطقــه و مــردم در اماكــن دور و 
نزدیــك رســید و فــردای همــان روز، صبــح زود مــردم گــروه گــروه بــرای دیــدن عیســی 
بــه ســوی بیت صیــدا هجــوم آوردنــد. عــده بیشــماری از مــردم از راه دریــا و خشــكی 
بــه ســوی آن محــل روانــه شــده بودنــد و آنانــی كــه شــب قبــل او را تــرك گفتــه بودنــد، 
مــكان  انتظــار داشــتند كــه هنــوز هــم او را در همــان  مجــدداً مراجعــت كردنــد و 
مالقــات كننــد زیــرا قایقــی كــه بتوانــد عیســی را بــدان طــرف ســاحل برســاند، وجــود 
نداشــت. امــا جســتجوی ایشــان بی ثمــر بــود و عــده زیــادی در طلــب وی بــه شــهر 

كفرناحــوم مراجعــت نمــوده همچنــان بدنبــال او مــی گشــتند.
در ایــن اثنــا، عیســی پــس از غیبــت یــك روزه بــه جنیســارت مراجعــت نمــوده 
بــود و مــردم بــه مجــرد این كــه دانســتند كــه عیســی در آن ســرزمین فــرود آمــده اســت، 
» دوان دوان به سرتاســر آن منطقه رفتند و بیماران را بر تخت ها گذاشــته، به هر 

جــا كــه شــنیدند او آنجاســت، بردنــد « )مرقــس بــاب 6 آیــه 55(.
آمــده  بیت صیــدا  از  كــه  كســانی  و  رفــت  كنیســه  بــه  مدتــی  از  بعــد  عیســی 
بودنــد، او را در آنجــا یافتنــد. آنــان بــه وســیله رســوالن اطــالع یافتنــد كــه او چگونــه 
از دریــا عبــور كــرده اســت. شــاگردان خشــم طوفــان و ســاعت هایی كــه بی نتیجــه 
راه  و  بودنــد، ســپس ظاهــر شــدن مســیح  پــارو زده  بادهــای مخالــف  در مقابــل 
آمــده  به وجــود  در دل شــاگردان  او  دیــدن  از  كــه  ترســی  و  بــر روی آب  او  رفتــن 
بــود و كلمــات اطمینان بخــش منجــی و ماجــرای پطــرس و نتایــج آن و آرام گرفتــن 
طوفــان و باالخــره رســیدن قایــق بــه ســاحل را یــك بــه یــك و بــا صداقــت كامــل 
بــرای جمعیــت شــگفت زده شــرح دادنــد. عــده دیگــری كــه بــا شــنیدن ایــن ماجــرا 
از وی ســئوال می كردنــد:  اطــراف عیســی جمــع شــده،  بودنــد، در  نشــده  قانــع 
از دهــان وی  كــه  انتظــار داشــتند  آنــان  آمــدی؟ «.  اینجــا  بــه  كــی  اســتاد،  » ای 

شــرح بیشــتری دربــاره آن معجــزه بشــنوند. 
فرمــود:  زیــاد  انــدوه  بــا  بلكــه  نكــرد  ارضــاء  را  ایشــان  كنجــكاوی  حــس  عیســی 
» آمیــن آمیــن، بــه شــما می گویــم، مــرا می جوییــد نــه بــه ســبب آیاتــی كــه دیدیــد، 
بلكــه بــه ســبب آن نــان كــه خوردیــد و ســیر شــدید «. آنــان بــا انگیزه هــای شایســته 
و ارزشــمندی در جســتجوی عیســی نبودنــد بلكــه چــون از قرص هــای نــان خــورده 
و ســیر شــده بودنــد، هنــوز هــم بــا پیوســتن بــه او در انتظــار دریافــت منافــع دنیــوی 
بودنــد. منجــی بــه ایشــان فرمــود: » كار كنیــد، امــا نــه بــرای خــوراك فانــی، بلكــه 
بــرای خوراكــی كــه تــا حیــات جاویــدان باقــی اســت، خوراكــی كــه پســر انســان بــه 
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شــما خواهــد داد «. یعنــی صرفــاً در طلــب منافــع مــادی نباشــید و تــالش اصلــی 
شــما بــرای فراهــم كــردن و ســاختن ایــن زندگــی فانــی نباشــد بلكــه در طلــب خــوراك 
روحانــی باشــید، در طلــب حكمتــی كــه منجــر بــه حیــات جاودانــی می شــود و تنهــا 
كــه  بــر اوســت  زیــرا، »  كــه می توانــد آن را عطــا كنــد  یگانــه خداونــد اســت  پســر 

خــدای پــدر مهــر تـأییــد زده اســت «.
او  از  آنــگاه  برانگیخــت.  لحظاتــی  بــرای  را  شــنوندگان  توجــه  ســخنان عیســی 
پرســیدند: » چــه آیتــی بــه  مــا می نمایــی تــا بــا دیــدن آن به تــو ایمــان آوریــم؟ «. آنــان 
بــرای اینكــه بــه  خداونــد نزدیكــی جوینــد، خیلــی از كارهــای ســنگین و طاقت فرســا را 
انجــام می دادنــد و بــرای كســب شایســتگی بیشــتر حاضــر بودنــد هرگونــه مقــررات 
و آییــن جدیــدی را بشــنوند و انجــام دهنــد. مفهــوم ســئوال ایشــان ایــن بــود كــه، 
بــرای كســب حیــات  باشــیم؟  ملكــوت خداونــد  و ســزاوار  تــا شایســته  كنیــم  چــه 

جاودانــی، چــه بهایــی را بایــد بپردازیــم؟
به فرســتاده  كــه  اســت  آن  پســندیده خــدا  پاســخ گفــت: » كار  و عیســی در 
او ایمــان آوریــد «. ایمــان بــه  عیســی بهایــی اســت كــه بایــد بــرای ملكــوت خداونــد 
بــره   « بــه  ایمــان  به واســطه  آســمان  به ملكــوت  رســیدن  راه  تنهــا  و  شــود  پرداخــت 

خداســت كــه گنــاه جهــان را برمــی دارد « )یوحنــا 1 آیــه 2۹(.
امــا مــردم، حقیقــت ملكوتــی را كــه در ایــن جمــالت نهفتــه بــود، انتخــاب نكردنــد. 
عیســی تمامــی اعمالــی را كــه انبیــاء دربــاره مســیح پیشــگویی كــرده بودنــد، انجــام 
داده بــود. امــا آنــان آنچــه را كــه توقعــات خودخواهانــه ایشــان از اعمــال عیســی در 
ذهنشــان تصویــر كــرده بــود، نمی دیدنــد. عیســی در حقیقــت یكبــار جمعیــت را، بــا 
قرص هــای نــان خــوراك داده بــود، امــا در ایــام موســی قــوم اســراییل بــه  مــدت چهــل 
ســال بــا ]مــّن آســمانی[ تغذیــه شــده بودنــد و چقــدر بیشــتر از مســیح توقــع داشــتند 
كــه ایشــان را از بــركات آســمانی بهره منــد ســازد. دل هــای ناراضــی مــردم مــردد بــود 
كــه اگــر عیســی توانســت این همــه اعمــال و معجــزات خارق العــاده انجــام دهــد، آیــا 
نمی توانســت ســالمتی و شــفا، قدرت و ثروت را به تمام افراد قوم خود عطا كند 
و آنــان را از دســت ظالمــان و ســتمگران برهانــد و قــدرت و افتخــار نصیــب ایشــان 
ســازد؟ ایــن حقیقــت كــه عیســی خــود را فرســتاده خداونــد اعــالم كــرده بــود ولــی 
همچنــان از پذیرفتــه شــدن به عنــوان پادشــاه قــوم اســراییل امتنــاع می ورزیــد، رازی 
بــود كــه مــردم از درك آن عاجــز بودنــد، امتنــاع او موجــب ســوء تعبیــر شــده بــود. 
بســیاری نتیجه گیــری كــرده بودنــد كــه او بــه  دلیــل تردیــد از ماهیــت مـأموریــت الهــی 
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خــود جــرات دفــاع كــردن از ادعاهــای خویــش را نــدارد. بدیــن طریــق دل هــای خــود را 
بــه  روی بی ایمانــی گشــودند و بــذری را كــه شــیطان در دل هــای ایشــان كاشــته بــود، 

ثمــره ســوء تفاهــم و ارتــداد را به همــراه داشــت.
اكنون یكی از كاهنان با لحنی تمسخر آمیز از عیسی سئوال نمود: » چه آیتی 
بــه  مــا می نمایــی تــا بــا دیــدن آن بــه  تــو ایمــان آوریــم؟ چــه می كنــی؟ پــدران مــا در بیابــان 

منــا خوردنــد، چنانكــه نوشــته شــده اســت. او از آســمان به آنهــا نــان داد تــا بخورنــد «.
تصــور  منــا  بخشــنده  را  او  چــون  بودنــد  قایــل  احتــرام  موســی  بــرای  یهودیــان 
می كردنــد. آنــان در حقیقــت بــا ســتایش موســی بــه  عنــوان عامــل و وســیله دریافــت 
منــا، مســیح را بــه  عنــوان كســی كــه كار را انجــام داده بــود از نظــر دور می داشــتند. 
پدران ایشــان نیز علیه موســی شــكایت می كردند و مـأموریت الهی او را مورد شــك 
و تردیــد قــرار می دادنــد. اكنــون فرزنــدان ایشــان نیــز بــا همــان روحیــه، مســیح را كــه 
حامــل پیــام خداونــد بــود، انــكار می كردنــد. عیســی بدیشــان گفــت: » آمیــن، آمیــن، 
به شــما می گویــم، موســی نبــود كــه آن را از آســمان به شــما داد «. كســی كــه نــان را 
بــه  ایشــان عطــا كــرده بــود، در میــان ایشــان ایســتاده بــود، ایــن خــود مســیح بــود كــه 
عبرانیــان را در بیابــان رهبــری كــرده، آنــان را هــر روزه از نــان آســمانی خــوراك مــی داد. 
آن خــوراك، نمونــه واقعــی نــان آســمانی بــود. روح حیات بخشــی كــه از منبــع الهــی 
جــاری می گــردد، همــان منــای حقیقــی اســت. عیســی فرمــود: » نــان خــدا آن اســت 

كــه از آســمان نــازل شــده، بــه جهــان حیــات می بخشــد « )یوحنــا 6 آیــه 33(.
برخــی از آنــان هنــوز فكــر می كردنــد كــه منظــور عیســی، همــان خــوراك دنیــوی 
اســت و بــه  همیــن علــت گفتنــد: » ایــن نــان را همــواره به مــا بــده «. آنــگاه عیســی 

بــه  روشــنی اعــالم كــرد كــه، » مــن نــان حیــات هســتم «.
یهودیــان بــا تصویــری كــه مســیح ترســیم كــرده بــود، آشــنایی داشــتند، موســی بــا 
الهــام از روح القــدس گفتــه بــود كــه، » انســان نــه بــه  نــان زیســت می كنــد بلكــه بــه 
 هـــر كلمــه ای كــه از دهــان خداونــد صــادر شــود «. همچنیــن از زبــان ارمیــای نبــی 
مكتــوب اســت كــه، » ســخنان تــو یافــت شــد و آنهــا را خــوردم و كالم تــو شــادی و 

ابتهــاج دل مــن گردیــد « )تثنیــه بــاب ٨ آیــه 3 و ارمیــا بــاب 15 آیــه 16(.
معلمیــن و كاهنیــن یهــود درمیــان خــود مثلــی داشــتند كــه خــوردن نــان آســمانی 
نیكوســت و  اعمــال  انجــام  و  بــه  منزلــه مطالعــه شــریعت  آن  در مفهــوم روحانــی 
غالب اوقات گفته می شــد كه با آمدن مســیح، قوم اســراییل اطعام خواهد شــد. 
تعلیــم انبیــاء عهــد عتیــق، معجــزه قرص هــای نــان آســمانی را بــا  عنــوان درســی عمیــق 
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و روحانــی آشــكار كــرده بــود و ایــن همــان درســی بــود كــه عیســی ســعی داشــت 
برای شــنوندگان حاضر در كنیســه مكشــوف ســازد. اگر یهودیان، كتب مقدســه را 
درك می كردنــد، فهــم ســخنان عیســی كــه » مــن نــان حیــات هســتم «. بــرای ایشــان 
میســر می گردیــد. درســت یــك  روز قبــل، جمعیــت گرســنه و خســته از نانــی كــه بــه  
دســت مســیح تهیــه شــد، تغذیــه شــده بودنــد. همانطــور كــه بــه  وســیله نــان قــوت و 
تازگــی و نشــاط جســمی را دریافــت كردنــد، از كالم مســیح نیــز می توانســتند قــوت 
روحانــی و حیــات جاودانــی را دریافــت كننــد. عیســی بدیشــان فرمــود: » هــر كــه 
نزد من آید، هرگز گرســنه نشــود و هر كه به  من ایمان آورد، هرگز تشــنه نگردد؟«. 

آنــگاه بــه  ایشــان می گویــد: » هــر چنــد مــرا دیده ایــد، امــا ایمــان نمی آوریــد «.
آنــان بــا شــهادت روح القــدس و مكاشــفه الهــی، مســیح را دیــده بودنــد و عالئــم 
و شــواهد زنــده قــدرت او در نظــر ایشــان آشــكار می شــد، ولــی بــاز هــم آیتــی دیگــر 
چــون گذشــته  هــم  بــاز  داده می شــد،  بدیشــان  آیتــی  چنیــن  اگــر  و  می خواســتند 
در بی ایمانــی و بی اعتقــادی باقــی می ماندنــد. اگــر آنــان بــا چیزهایــی كــه دیــده و 
چــه  دیگــر،  خارق العــاده  اعمــال  دادن  نشــان  نمی آوردنــد،  ایمــان  بودنــد،  شــنیده 
ایجــاد  بــرای  می توانــد  همــواره  بی ایمانــی،  باشــد.  داشــته  می توانســت  فایــده ای 
شــك و تردیــد، از حقیقــت، بهانه تراشــی كنــد و صحیح تریــن اصــول را بــا عقــل و 

منطــق انســانی مــورد شــک و تردیــد قــرار دهــد.
مســیح مجــدداً بــا اشــاره بــه  جمعیــت لجــوج و نافرمــان، فرمــود: » آن كــه نــزد مــن 
آید، او را هرگز از خود نخواهم راند «. او می گفت: » همه كســانی كه با ایمان او 
را دریافت كنند، حیات جاودانی خواهند یافت «. پس هیچكس از بین نخواهد 
رفــت و دیگــر الزم نخواهــد بــود كــه فریســیان و صدوقیــان دربــاره حیــات آینــده، بــا 
هــم بــه  مشــاجره بپردازنــد. دیگــر لزومــی نداشــت كــه مــردم بــا انــدوه و نــا  امیــدی بــرای 
مــردگان خویــش گریــه و زاری كننــد. زیــرا عیســی بدیشــان گفتــه بــود: » خواســت 
فرســتنده مــن ایــن اســت كــه هــر كــه بــه  پســر بنگــرد و بــه  او ایمــان آورد، از حیــات 

جاویــدان برخــوردار شــود، و مــن در روز واپســین او را برخواهــم خیزانیــد «.
امــا رهبــران قــوم عصبانــی و ناراحــت شــدند و گفتنــد: » مگــر ایــن مــرد، عیســی 
پســر یوســف نیســت كــه مــا پــدر و مــادرش را می شناســیم؟ پــس چگونــه می گویــد، 
از آســمان نــازل شــده ام؟ «. آنــان ســعی كردنــد بــا رجوعــی تحقیرآمیــز بــه  اصــل و 
نســب متواضــع عیســی، تعصــب مــردم را برانگیزاننــد. آنــان بــا لحنــی تحقیرآمیــز بــه 
 زندگــی كارگــری او در شــهر جلیــل اشــاره می كردنــد و خانــواده او را حقیــر و بیچــاره 
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بــدان  نــدارد كــه  ایــن نجــار بی ســواد ارزشــی  می شــمردند و می گفتنــد كــه ادعــای 
توجهــی بشــود. آنــان بــه   واســطه تولــد اســرارآمیز وی اصــل و نســب او را مشــكوك 
تولــد وی،  انســانی  بیــان شــرایط  و  بــا معرفــی  بدیــن  وســیله  قلمــداد می كردنــد و 

پیشــینه و شــرح حــال زندگــی او را خدشــه دار می كردنــد.
عیســی ماجــرای تولــد اســرارآمیز خــود را بــرای ایشــان توضیــح نــداد و همچنانكــه 
در مــورد عبــور از دریــا بــه  هیــچ ســئوالی پاســخ نگفــت، دربــاره آمــدن خــود از ملكــوت 
نیــز بــه  ســئواالت ایشــان جوابــی نــداد. او بــا معجزاتــی كــه انجــام مــی داد، ســعی در 
جلب توجه مردم نداشــت. عیســی داوطلبانه، خود را از جالل و مقام آســمانی، 
خالــی كــرد و صــورت غــالم را پذیرفــت امــا ســخنان و اعمــال او خصوصیــات و 
شــخصیتش را آشــكار كــرد. تمامــی كســانی كــه قلب هایشــان بــه روی انــوار الهــی 
گشوده بود، او را كه » پسر یگـانه پدر و پر از فیض و راستی بود «، می شناختند 

)یوحنــا بــاب 1 آیــه1۴(.
تعصب فریســیان، بســیار عمیق تر از آن چیزی بود كه ســئواالت ایشــان نشــان 
مــی داد و ریشــه در دل هــای فاســد و خودمحــور ایشــان داشــت. تمامــی اعمــال و 
ســخنان عیســی، خصومــت و مخالفــت ایشــان را به همــراه داشــت زیــرا در عیســی 

بــرای امیــدی كــه در دل پرورانــده بودنــد، پاســخی یافــت نمی شــد.
» هیچ كــس نمی توانــد نــزد مــن آیــد مگــر آنكــه پــدری كــه مــرا فرســتاد، او را جــذب 
كنــد و مــن در روز بازپســین، او را برخواهــم خیزانیــد «. در كتــب پیامبــران، آمــده 
اســت كــه، » همــه از خــدا تعلیــم خواهنــد یافــت، پــس هركــه از خــدا بشــنود و از 
او تعلیــم یابــد، نــزد مــن می  آیــد «. هیچ كــس نــزد مســیح نمی آیــد مگــر كســانی كــه 
امــا  بــه  آن پاســخ گوینــد.  پــدر آســمانی را دریافــت كننــد و  محبــت جذب كننــده 
خداونــد همــه دل هــا را بــه  ســوی مســیح جــذب می كنــد و تنهــا كســانی كه در مقابــل 

خداونــد مقاومــت می ورزنــد، از آمــدن بــه  نــزد مســیح امتنــاع خواهنــد نمــود.
بــه  نبــوت  عیســی   .» یافــت  خواهنــد  تعلیــم  خداونــد  از  همــه   « جملــه  در 
اشــعیای نبــی اشــاره می كنــد كــه، » جمیــع پســرانت از خداونــد تعلیــم خواهنــد 
آیــه 13(. بــاب 5۴  بــود « )اشــعیا  یافــت و پســرانت را ســالمتی عظیــم خواهــد 

اینكــه  از  و  بودنــد  داده  اختصــاص  خودشــان  بــه   را  نوشــته  ایــن  یهودیــان، 
خداونــد معلــم ایشــان بــود، بــه  خــود می بالیدنــد. امــا عیســی نشــان داد كــه ایــن 
ادعــای ایشــان كامــالً بیهــوده و عــاری از حقیقــت اســت. زیــرا فرمــود: » هركــه از 
خــدا بشــنود و از او تعلیــم یابــد، نــزد مــن می آیــد «. آنــان تنهــا بــه  واســطه مســیح 
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می توانســتند بــه معرفــت الهــی نائــل شــوند. بشــریت نمی توانــد مشــاهده جــالل 
او را تحمــل نمایــد. آنانــی كــه از خداونــد تعلیــم یافتــه، صــدای فرزنــد او، عیســی 
ناصــری را می شــنیدند، وی را كــه از طریــق طبیعــت و مكاشــفه، پــدر را معرفــی 

می شــناختند. می نمــود، 
جاویــدان  حیــات  از  دارد،  ایمــان  هركــه  می گویــم،  به شــما  آمیــن،  آمیــن،   «
برخــوردار اســت «. روح القــدس بــه  وســیله یوحنــای رســول، كســی كــه ایــن كالم را 
شــنید، به كلیســاها اعــالم كــرده اســت كــه، » آن شــهادت ایــن اســت كــه خــدا بــه 
 مــا حیــات جاویــدان بخشــیده و ایــن حیــات در پســر اوســت، آن كــه پســر را دارد، 
حیات دارد و آن  كه پســر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیســت « )اول یوحنا 5 
آیــات 11 و 12(، و عیســی فرمــود: » در روز بازپســین او را برخواهــم خیزانیــد «. 
مســیح در جســم بــا مــا یكــی شــد تــا مــا بتوانیــم در روح بــا او یكــی شــویم و به واســطه 
ایــن اتحــاد و یگانگــی اســت كــه از گــور برمی خیزیــم، نــه فقــط بــرای آشــكار شــدن 
قــدرت مســیح، بلكــه بــه جهــت ایمــان بــه  اوســت كــه از حیــات جاودانــی برخــوردار 
می شــویم. كســانی كه ســیرت حقیقــی مســیح را می شناســند و در دل خــود بــه  او 
ایمــان می آورنــد از حیــات جاویــدان برخــوردار می شــوند. بــه  واســطه روح القــدس 
اســت كــه مســیح در مــا ســاكن می شــود و پذیرفتــه شــدن روح القــدس خداونــد در 

دل، ابتــدای حیــات جاودانــی اســت.
مــردم مســیح را بــه  منــا كــه پدرانشــان در بیابــان خــورده بودنــد، رجــوع مــی دادنــد، 
چنانكــه گویــی تهیــه خــوراك، بزرگ تــر و مهم تــر از معجزاتــی اســت كــه عیســی انجــام 
داد. امــا او نشــان می دهــد كــه آن بخشــش تــا چــه انــدازه در مقایســه بــا بركاتــی كــه 
منــا  اســت.  و بی مقــدار  ناچیــز  بــود،  نهــاده  بدیــن جهــان  پــای  آن  بــرای عطــای  او 
می توانســت وجود زمینی و فانی را حفظ كند ولی نمی توانســت از نزدیك شــدن 
مــرگ جلوگیــری و یــا حیــات جاودانــی را تضمیــن كنــد. امــا عیســی به عنــوان نــان 
آســمانی، جــان را بــرای وصــول به حیــات جاودانــی تغذیــه می كنــد. منجــی فرمــوده 
است: » من نان حیات هستم، پدران شما، منا را در بیابان خوردند و با این حال 
مردنــد. امــا نانــی كــه از آســمان نــازل می شــود، چنــان اســت كــه هركــه از آن بخــورد، تــا 
ابــد زنــده خواهــد مانــد «. مســیح اكنــون جملــه دیگــری را نیــز بــه  ایــن ســخنان اضافــه 
می كنــد. عیســی بــا مــرگ خــود می توانســت بــه  انســان حیــات بخشــد و در جمــالت 
بعــدی، او بــه  مــرگ خــود بــه  عنــوان تنهــا راه نجــات و رســتگاری اشــاره می كنــد و 

می گویــد: » نانــی كــه مــن بــرای حیــات جهــان می بخشــم، بــدن مــن اســت «.
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بــه   كــه  جشــنی  بودنــد،  اورشــلیم  در  ِپَســح  عیــد  برگــزاری  ُشــرُف  در  یهودیــان 
یادبــود شــب نجــات قــوم اســرائیل از مصــر بــود، هنگامی كــه فرشــته مــرگ بــه منــازل 
مصریــان هجــوم بــرد و نخســت زادگان ایشــان را هــالك كــرد، خداونــد می خواســت 
بــره خداونــد را در نظــر آورنــد و آن  را  ِپَســح،  بــه  عیــد  بــره مربــوط  كــه آنــان توســط 
بــرای حیــات جهــان فــدا می كنــد،  بــه  عنــوان ســمبلی از مســیح كــه جــان خــود را 
بپذیرنــد. امــا یهودیــان بــدون توجــه بــه  مفهــوم ســمبل، شــكل ظاهــری آن   را بســیار 
مهــم تلقــی كردنــد. آنــان بــدن خداونــد را تشــخیص ندادنــد. همــان حقیقتــی كــه 
مراســم ِپَســح نمــاد و مظهــر آن بــود، در ســخنان مســیح نیــز تعلیــم داده شــده بــود. بــا 

این حــال یهودیــان از درك و شــناخت آن عاجــز بودنــد.
مــرد  ایــن   « كــه،  می نمودنــد  اظهــار  عصبانیــت  و  خشــم  بــا  كاهنیــن  اكنــون، 
آنــان ســخنان مســیح  بخوریــم؟ «.  تــا  بدهــد  به مــا  را  خــود  بــدن  چگونــه می توانــد 
را بــا معنــای ظاهــری آن درك می نمودنــد. درســت ماننــد نیقودیمــوس كــه بــرای 
درك موضــوع تولــد تــازه از مســیح پرســید: » كســی كــه ســالخورده اســت، چگونــه 
می توانــد زاده شــود؟ « )یوحنــا 3 آیــه ۴(. آنــان تــا حــدی مفهــوم ســخنان عیســی را 
درك كــرده بودنــد امــا مایــل نبودنــد بــه آن اعتــراف كننــد و بــا بــد تعبیــر كــردن ســخنان 

او، امیــدوار بودنــد كــه تعصــب مــردم را علیــه وی برانگیزنــد.
مســیح، آیین هــای نمادیــن مربــوط بــه  خــود را حقیــر نشــمرد بلكــه حقیقــت را بــا 
لحنــی قوی تــر بازگــو نمــود؛ » آمیــن، آمیــن به شــما می گویــم كــه تــا بــدن پســر انســان 
را نخوریــد و خــون او را ننوشــید، در خــود حیــات نداریــد. هركــه بــدن مــرا بخــورد 
و خــون مــرا بنوشــد، حیــات جاویــدان دارد و مــن در روز بازپســین او را برخواهــم 
خیزانیــد. زیــرا بــدن مــن خوردنــی حقیقــی و خــون مــن آشــامیدنی حقیقــی اســت. 
كســی كه بــدن مــرا می خــورد و خــون مــرا می نوشــد، در مــن ســاكن می شــود و مــن 
در او «. خــوردن بــدن و نوشــیدن خــون مســیح، یعنــی پذیــرش وی بــه  عنــوان منجــی 
شــخصی و ایمــان بــه  اینكــه او گناهــان مــا را می بخشــد و مــا در او كامــل می شــویم. 
بــا نگریســتن بــه  محبــت مســیح و مانــدن در محبــت او و جــذب شــدن بــه  ســوی او، 
در طبیعــت و سرشــت وی ســهیم و شــریك می شــویم. همــان  قــدر كــه غــذا بــرای 
جســم اهمیــت دارد، مســیح نیــز بــرای روح و جــان، حیاتــی اســت. غــذا نمی توانــد 
ســودمند باشــد مگــر آنكــه خــورده و جزئــی از وجــود مــا شــود. بــه  همــان طریــق اگــر 
مســیح را به  عنوان منجی شــخصی خود نشناســیم، هیچ ســود و فایده ای برای ما 
نخواهــد داشــت. دانــش و حكمــت نظــری بــرای مــا ســودی نــدارد بلكــه مــی بایســتی 
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از مســیح تغذیــه شــویم و او را بــا تمامــی دل خــود بپذیریــم، آنــگاه حیــات او از آن مــا 
می شــود. محبــت او، فیــض او بایــد جــذب و پذیرفتــه شــود.

بــا مســیح،  مــا  ارتبــاط  برتــری  نیــز در نشــان دادن مزیــت و  ایــن حقایــق  حتــی 
ناكافی است. عیسی گفت: » چنانكه پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده ام، 
آن كــه مــرا می خــورد نیــز بــه  مــن زنــده خواهــد بــود «. همان گونــه كــه پســر خــدا بــا 
ایمــان بــه  پــدر، زیســت، مــا نیــز بایــد بــا ایمــان بــه  مســیح زیســت كنیــم. عیســی آنقــدر 
تســلیم اراده خــدا بــود كــه پــدر آســمانی در زندگــی وی آشــكار و ظاهــر می شــد. او 
بــا وجودی كــه در همــه چیــز ماننــد مــا آزمــوده شــد، در مقابــل دنیــا از هرگونــه ناپاكــی 
و آالیشــی كــه او را احاطــه كــرده بــود، ســالم و بی عیــب مانــد. بنابرایــن مــا نیــز مــی 

بایســتی هماننــد مســیح بــر ناپاكی هــا غلبــه نماییــم.
بــا زندگــی روحانــی  ارتبــاط  كــه در  پــس هــر  چیــزی  پیــرو مســیح هســتید؟  آیــا 
نوشــته شــده اســت، بــرای شــما نوشــته شــده و می  توانیــد بــا اتحــاد و یگانگــی بــا 
عیســی آن  را كســب نمایید. آیا شــور و حرارت شــما در حال تحلیل رفتن اســت؟ 
می توانیــد  هــم  اكنــون  پــس  اســت؟  گراییــده  بــه  ســردی  شــما  اولیــه  محبــت  آیــا 
محبــت پیشــنهادی مســیح را مجــدداً دریافــت كنیــد. بــدن او را بخوریــد و خــون او 

را بنوشــید و بدین طریــق بــا پــدر آســمانی و پســر او یكــی خواهیــد شــد.
یهودیان بی ایمان به  جز معنای ظاهری سخنان مسیح چیز دیگری را نخواستند 
ببیننــد. بــر اســاس قوانیــن شــریعت، چشــیدن خــون، ممنــوع و حــرام بــود. بنابرایــن 
ســخنان مســیح را نوعــی توهیــن بــه  مقدســات مذهبــی خویــش قلمــداد می كردنــد و 
بــر ســر آن بــا یكدیگــر بــه بحــث و مشــاجره می پرداختنــد. حتــی بســیاری از شــاگردان 
مســیح نیــز بــا شــنیدن ایــن ســخنان گفتنــد: » ایــن تعلیــم، ســخت اســت، چــه كســی 
می توانــد آن را بپذیــرد؟ «. منجــی بدیشــان پاســخ داد: » آیــا ایــن ســبب لغــزش شــما 
می شــود؟ پــس اگــر پســر انســان را ببینیــد كــه بــه  جــای نخســت خــود صعــود می كنــد، 
چه خواهید كرد؟ روح است كه زنده می كند، جسم را فایده ای نیست، سخنانی 

كــه مــن بــه  شــما گفتــم، روح و حیــات اســت «.
حیــات مســیح، همــان كالم اوســت كــه به جهــان حیــات می بخشــد. عیســی 
بــا كالم خــود مریضــان را شــفا می بخشــید و دیوهــا را اخــراج می نمــود. او بــا كالم 
شــهادت  مــردم،  و  برمی خیزانیــد  را  مــردگان  و  آرام می كــرد  را  دریــا  خــود طوفــان 
می دادنــد كــه در كالم وی قــدرت هســت. او كالم خــدا را همانگونــه كــه بــه  واســطه 
انبیــاء و معلمیــن عهدعتیــق گفتــه شــده بــود، بیــان می كــرد. تمامــی كتاب مقــدس 
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تجلــی و مظهــر مســیح می باشــد و مســیح نیــز می خواســت كــه ایمــان پیــروان خــود 
را بــر روی كالم، متمركــز ســازد. زیــرا بعــد از صعــود او بــه  آســمان، كالم خــدا مــی 
بایســتی منبــع قــدرت ایشــان می شــد. تــا بتواننــد ماننــد معلــم و اســتاد خــود، » بــه 
 هــر كـــلمه ای كــه از دهـــان خـــدا صــادر می گــردد «، زیســت كننــد، )متــی ۴ آیــه ۴(.

می شــود،  حفــظ  خــوراك  بــه  وســیله  مــا  جســمانی  زندگــی  همــان  طوری كــه 
زندگــی روحانــی مــا نیــز بــا كالم خــدا محفــوظ می مانــد و هركــس موظــف اســت 
كــه شــخصاً حیــات خــود را از كالم خــدا دریافــت كنــد. همچنانكــه عمــل خــوردن 
را بــرای حفــظ موجودیــت خودمــان انجــام می دهیــم، بایــد كالم خــدا را هــم بــرای 
و  افــكار  طریــق  از  را  خداونــد  كالم  صرفــاً  نبایــد  مــا  نمائیــم.  دریافــت  خویشــتن 
اندیشــه دیگــران كســب كنیــم بلكــه مــی بایســتی كتاب مقــدس را بــا دقــت مطالعــه 
كــرده، از خداونــد مســاعدت روح القــدس را بطلبیــم تــا بتوانیــم كالم خــدا را درك 
كنیــم. بایــد یــك آیــه را انتخــاب نمائیــم و بــا تفكــر و تحقیــق بــر روی آن از اندیشــه و 
نیــت خداونــد آگاه شــویم و آنقــدر بــر روی آن تفكــر كنیــم تــا آن آیــه جزئــی از مــا شــود 

و بفهمیــم كــه » خداونــد چــه می گویــد «.
بایــد بگوییــم كــه وعده هــا و هشــدارهای عیســی متوجــه مــن اســت. زیــرا خــدا 
جهــان را آنقــدر محبــت كــرد كــه پســر یگانــه خــود را داد تــا مــن بــا ایمــان آوردن بــه  او 
هــالك نگــردم، بلكــه حیــات جاویــدان یابــم. تجربیــات و واقعیــات مربــوط بــه كالم 
خداونــد، مــی بایســتی تجربیــات مــن گــردد. دعــا، وعــده، دســتورات و هشــدارهای 
موجــود در كتاب مقــدس بــرای مــن اســت. « بــا مســیح مصلــوب شــده ام، و دیگــر 
مــن نیســتم كــه زندگــی می كنــم، بلكــه مســیح اســت كــه در مــن زندگــی می كنــد، 
بــر پســر خداســت كــه مــرا  بــا ایمــان  و ایــن زندگــی كــه اكنــون در جســم می كنــم، 
محبــت كــرد و جــان خــود را بــه  خاطــر مــن داد « )غالطیــان 2 آیــه 22(. ایمانی كــه 
بدیــن طریــق دریافــت می شــود و اصــول حقیقــت را می پذیــرد، بــه  جزئــی از هســتی 
و انگیــزه قدرتمنــد حیــات تبدیــل می شــود. كالم خــدا در جــان آدمــی پذیرفتــه شــده، 

اندیشــه و تفكــر را تشــكیل می دهــد و در توســعه شــخصیت عمــل می كنــد.
اگــر پیوســته و بــا چشــم ایمــان بــه  عیســی نظــر كنیــم، تقویــت خواهیــم شــد. 
خــدا بــرای مردمــی كــه گرســنه و تشــنه كالم او باشــند، ارزشــمندترین مكاشــفات 
را آشــكار خواهــد كــرد و آنــان مســیح را بــه  عنــوان منجــی شــخصی خــود خواهنــد 
یافــت. چــون از كالم او تغذیــه می شــوند، روح و حیــات را در آن خواهنــد یافــت. 
كالم خــدا امیــال دنیــوی را از بیــن بــرده، زندگــی نوینــی را در عیســی مســیح عطــا 
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خواهــد كــرد و روح القــدس چــون تســلی بخش در جــان آدمــی وارد می شــود. عوامــل 
تغییــر دهنــده فیــض پــروردگار، شــباهت خداونــد را در پیــروان او ایجــاد خواهــد 
كــرد و آنــان را به صــورت مخلــوق جدیــدی در مــی آورد. محبــت، جــای كینــه و نفــرت 
بــه  هــر  الهــی را دریافــت می كنــد. مفهــوم زیســتن »  را می گیــرد و دل شــباهت 
كلمــه ای كــه از دهــان خــدا صــادر می گــردد « و » خــوردن نانــی كــه از آســمان نــازل 

می شــود «، همیــن اســت.
مســیح دربــاره ارتبــاط میــان خــود و پیروانــش حقیقــت جاودانــی و مقدســی 
بودنــد،  او  از شــخصیت و ســیرت كســانی كه مدعــی شــاگردی  او  كــرد.  بیــان  را 
بــه   بــود و ســخنان وی ایمــان ایشــان را مــورد آزمایــش قــرار مــی داد. عیســی  آگاه 
آنــان اعــالم كــرده بــود كــه بایــد بــه  تعالیــم او ایمــان آورنــد و بــر طبــق آن رفتــار كننــد. 
زیــرا تمامــی كســانی كه بــه  او ایمــان می آوردنــد در سرشــت و شــخصیت او ســهیم 
می شــدند. ایــن امــر مســتلزم آن بــود كــه از تمامــی امیــال دنیــوی صرف نظــر كننــد و 
الزم بود كه خودشــان را كامالً تســلیم عیســی كنند. آنان به  جهت ایثار، تواضع و 
فروتنــی، خوانــده شــده بودنــد. اگــر آنهــا خواســتار ســهیم شــدن در موهبــت حیــات 
و جــالل آســمان بودنــد، مــی بایســتی در مســیر باریــك و ســختی كــه بــه  صلیــب 

جلجتــا ختــم می شــود بــا عیســی همســفر می شــدند.
آن آزمایــش، فوق العــاده ســخت و عظیــم بــود. اشــتیاق و عالقــه آنانی كــه در پــی 
فرصتــی می گشــتند تــا او را بــه  زور بــه  پادشــاهی برســانند، بــه  ســردی گراییــد. آنــان 
اعــالم كردنــد كــه خطابــه و گفتگــوی در كنیســه، چشــمان ایشــان را گشــوده اســت و 
دیگــر فریب خــورده نیســتند و ســخنان مســیح در افــكار ایشــان ماننــد اقــرار صریــح و 
روشــنی بود كه باعث می شــد او را به  عنوان مســیح موعود نشناســند، زیرا فهمیده 
بودند كه با پیوستن به  او از پاداش دنیوی برخوردار نخواهند بود. آنان از معجزات 
قدرتمنــد مســیح اســتقبال می كردنــد و اشــتیاق داشــتند كــه از رنــج و مــرض، شــفا و 
رهایــی یابنــد. امــا بــا حیــات ایثارگرانــه او بــه  هیــچ  وجــه همــدری نمی كردنــد. آنــان بــه 
 ســلطنت روحانــی و اســرارآمیز او هیچ گونــه توجهــی نداشــتند. نهایتــاً اینگونــه افــراد 
ریــاكار و خودخواهــی كــه بــه  دنبــال او بودنــد، عالقــه خــود را نســبت بــه  وی از دســت 
دادنــد. اگــر او قــدرت و نفــوذ خــود را بــرای كســب آزادی و رهایــی ایشــان از تســلط 

رومیــان بــه كار نمی گرفــت دیگــر لزومــی نداشــت كــه بــا او همراهــی كننــد.
بــه  ایشــان گفــت: » برخــی از شــما هســتند كــه ایمــان  بــه  صراحــت  عیســی 
نمی آورنــد «. و ســپس افــزود: » از همیــن رو بــه  شــما گفتــم كــه هیچ كــس نمی توانــد 
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نــزد مــن آیــد، مگــر آنكــه از جانــب پــدر بــه او عطــا شــده باشــد «. او می خواســت آنــان 
درك كننــد كــه اگــر بــه  ســوی او جــذب نشــده اند، بدیــن علــت اســت كــه دل هــای 
خــود را بــه روی روح القــدس نگشــوده اند. » انســان نفســانی، امــور مربــوط بــه روح 
خــدا را نمی پذیــرد زیــرا در نظــرش جهالــت اســت و قــادر بــه  دركشــان نیســت، چــرا 
كــه قضــاوت درســت دربــاره آنهــا تنهــا از دیدگاهــی روحانــی میســر اســت « )اول 
قرنتیــان 2 آیــه 1۴(. تنهــا بــه  واســطه ایمــان اســت كــه جــان آدمــی جــالل عیســی را 
مشــاهده می كنــد. ایــن جــالل تــا وقتی كــه شــعله ایمــان بــه  وســیله روح القــدس در 

روح آدمــی مشــتعل گــردد، مخفــی می مانــد.
ســرزنش  و  توبیــخ  مــردم  بــه  وســیله  عــام  مــالء  در  چــون  شــاگردان  ایــن 
بودنــد  ناخشــنود  بســیار  آنــان  می گرفتنــد.  فاصلــه  مســیح  از  بیشــتر  می شــدند، 
احساســات  فریســیان،  خودخواهــی  و  بداندیشــی  رفــع  بــرای  می خواســتند  و 
منجــی را جریحــه دار كننــد. بــه  همیــن دلیــل از او رویگــردان شــدند و بــا تحقیــر، او 
را تــرك كردنــد. آنــان راهشــان را انتخــاب كــرده بودنــد و شــكل ظاهــری را بــدون 
تغییــر  را  خــود  تصمیــم  بعدهــا هرگــز  و  پذیرفتنــد  مغــز  بــدون  را  پوســت  و  روح 

نبودنــد. بــا مســیح همــراه  دیگــر  زیــرا  ندادنــد 
» اوغربــال خــود را در دســت دارد و خرمنــگاه خــود را پــاك خواهــد كــرد و 
بــا آتشــی خاموشــی  گنــدم خویــش را در انبــار ذخـــیره خواهــد نمــود، امــا كاه را 
ناپذیــر خواهــد ســوزانید « )متــی 3 آیــه 12(. اكنــون زمــان تصفیــه و پاك ســازی 
بــود و بــه  واســطه كالم حقیقــت، كاه از گنــدم جــدا می شــد. آنــان آنقــدر متكبــر 
بــه  بــه  علــت دنیاپرســتی، حاضــر  و از  خودراضــی بودنــد كــه پنــد پذیــر نبودنــد و 
 قبــول فروتنــی و تواضــع نبودنــد و بــه  همیــن دلیــل بســیاری از ایشــان از عیســی 
رویگــردان شــدند. امــروز نیــز بســیاری این گونــه عمــل می كننــد. امــروز نیــز افــراد، 
ماننــد شــاگردان در كنیســه كفرناحــوم مــورد آزمایــش قــرار می گیرنــد و آنــگاه كــه 
حقیقــت بــه  خانــه دلشــان نفــوذ می كنــد آن  وقــت می فهمنــد كــه زندگــی ایشــان 
وجودشــان  در  را  كلــی  بــه  تغییــر  نیــاز  آنــان  نمی باشــد.  خداونــد  اراده  بر طبــق 
بــا  بنابرایــن  نیســتند.  ایثــار  و  فــداكاری  بــه  انجــام  مایــل  امــا  می كننــد  احســاس 
دور  نفــرت  و  خشــم  بــا  شــده،  ناراحــت  و  عصبانــی  گناهانشــان  شــدن  آشــكار 
 « گفتــن جملــه  بــا  و  شــكایت  بــا  عیســی  شــاگردان  كــه  و همان گونــه  می شــوند 
ایــن تعلیــم ســخت اســت، چــه كســی می توانــد آن را بپذیــرد «، او را تــرك كردنــد، 

تــرك می كننــد. را  نیــز عیســی  ایشــان 
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آنهــا بــه تملــق و تمجیــد عالقــه داشــتند امــا از حقیقــت اســتقبال نمی كردنــد و 
مایــل بــه  شــنیدن آن نبودنــد. هنگامی كــه جمعیــت در پــی عیســی روان می شــد، 
می شــد،  شــنیده  پیــروزی  فریــاد  و  می شــد  داده  خــوراك  جمعیــت  بــه   زمانی كــه 
بــه تمجیــد و ســتایش او می پرداختنــد امــا هنگامی كــه  بــا صــدای بلنــد  شــاگردان 
روح جســتجوگر خداونــد گناهــان ایشــان را آشــكار می نمــود و از آنــان می خواســت 
كــه آن  را تــرك كننــد، از حقیقــت رویگــردان شــده، از همراهــی بــا عیســی امتنــاع 
می كردنــد. هنگامی كــه شــاگردان یاغــی و ناراضــی، از مســیح رویگــردان شــدند، 
روح دیگــری بــر آنــان مســلط شــد و دیگــر در وجــود كســی كه زمانــی برایشــان بســیار 
مــورد توجــه بــود، چیــز قابــل توجهــی نمی دیدنــد. آنــان در جســتجوی دشــمنان او 
ســخنان  شــاگردان،  بودنــد.  هماهنــگ  ایشــان  دل هــای  و  اعمــال  بــا  زیــرا  بودنــد 
عیســی را ســوء تعبیــر و اظهــارات او را تحریــف كردنــد و انگیزه هــای او را مــورد 
تردیــد قــرار دادنــد. آنــان بــا جمــع آوری هــر موضوعــی كــه بتوانــد بــر علیــه او بــه كار 
گرفتــه شــود، مســیر مخالفــت را دنبــال می كردنــد و بــه  واســطه گزارشــات غلــط و 
بی اســاس، چنــان خشــم و انزجــار عمومــی را دامــن زدنــد كــه حیــات منجــی را بــه 

انداختنــد.  مخاطــره 
اخبــاری بــه ســرعت منتشــر گردیــده مبنــی بر اینكــه عیســی ناصــری، خــود اقــرار 
كــرده كــه مســیح نبــوده اســت. و ماننــد حادثــه ای كــه ســال قبــل در یهــودا اتفــاق 
شــده  تحریــك  وی  علیــه  نیــز  جلیــل  ناحیــه  در  عمومــی  احساســات  بــود،  افتــاده 
بــود. افســوس بــر اســراییل! آنــان منجــی را انــكار كــرده بودنــد زیــرا در انتظــار فاتحــی 
بودنــد كــه قــدرت دنیــوی را بــه  ایشــان عطــا كنــد. ایشــان خوراكــی را كــه فانــی بــود 
می خواســتند و از دریافــت خوراكــی كــه بــه  حیــات جاودانــی منجــر می شــد امتنــاع 
نمودنــد. عیســی بــا قلبــی اندوهگیــن بــه  شــاگردان خــود كــه از وی جــدا می شــدند، 
می نگریســت زیــرا آنــان او را كــه حیــات و نــور انســان بــود، تــرك می كردنــد. آگاهــی 
بــه  اینكــه شــفقت او ارج نهــاده نشــده و محبــت او نــاكام مانــده، مرحمــت او مــورد 
تحقیــر و نجــات و رســتگاری او مــورد بی اعتنایــی قــرار گرفتــه اســت، قلــب او را 
ماالمــال از درد و اندوهــی غیرقابــل بیــان گردانیــد. بــروز چنیــن عواملــی بــود كــه او را 

بــه  انســانی اندوهگیــن و دردمنــد تبدیــل نمــود.
عیســی بــدون اینكــه بخواهــد از رفتــن ایشــان ممانعــت به عمــل آورد، بــه دوازده 
شــاگرد خــود، روی نمــوده، گفــت: » آیــا شــما نیــز می خواهیــد برویــد؟ « شــمعون 
پطرس پاسخ داد: » ما ایمان آورده و دانسته ایم كه تو مسیح، پسر خدا هستی «.
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و  فریســیان  و  ظاهرپرســتی  اســیر  اســراییل  معلمیــن   .» برویــم؟  كــه  نــزد   «
صدوقیــان نیــز همــواره در حــال مشــاجره و بحــث و جــدل بودنــد. جــدا شــدن از 
عیســی یعنی؛ گرفتار شــدن در میان كســانی كه به  آیین ها و رســوم بســیار اهمیت 
می دادنــد و بــه  جزئی تریــن تخلــف از تشــریفات ایــراد می گرفتنــد؛ مــردان جاه طلبــی 
كــه در جســتجوی جــالل و شــكوه بودنــد. شــاگردان از روزی كــه بــه  عیســی ایمــان 
آورده بودنــد، آنچنــان شــادی و آرامشــی یافتــه بودنــد كــه هرگــز در تمــام زندگیشــان 
تجربــه نكــرده بودنــد. آنــان چگونــه می توانســتند بــه  كســانی بپیوندنــد كــه دوســت 
گناهــكاران را مــورد تحقیــر و آزار و جفــا قــرار داده بودنــد؟ آنــان مدت هــا در انتظــار 
از حضــور وی  توانســتند  نمــی  آنــان  و  بــود  آمــده  او  اكنــون  بودنــد،  آمــدن مســیح 
رویگــردان شــده، نــزد كســانی برونــد كــه در صــدد قتــل او بودنــد و بــه  شــاگردان او 

آزار و جفــا می رســانیدند.
» نــزد كــه برویــم؟ «. آنــان نمــی توانســتند از تعالیــم مســیح، از دروس محبــت 
در  بپیوندنــد.  دنیــا  شــرارت  و  بی ایمانــی  به ظلمــت،  شــده،  جــدا  او  رحمــت  و 
زمانی كــه بســیاری بــا وجــود مشــاهده اعمــال خارق العــاده منجــی، او را تــرك كــرده 
بودنــد، پطــرس نســبت بــه ایمــان شــاگردان اظهــار نمــوده، گفــت: » تــو آن مســیح 
هســتی «. فكــر از دســت دادن مســیح كــه تكیــه گاه شــاگردان بــود، جــان ایشــان 
را سرشــار از رنــج و انــدوه می كــرد. محــروم شــدن از منجــی، ایشــان را بــه دریــای 

و ظلمــت می كشــانید. طوفانــی 
بــه  نظــر  اســرارآمیز  مــا  بــا فكــر محــدود  اعمــال مســیح،  از ســخنان و  بســیاری 
می رســد امــا هــر ســخن و عمــل او در كار نجــات و رســتگاری مــا، از مقصــود و 
منظور معینی برخوردار است و هر یك از اعمال و سخنان او نتیجه خاص خود 
را بــه  بــار مــی آورد. اگــر می توانســتیم كــه اهــداف او را درك كنیــم، تمامــی آنهــا در 
نظــر مــا بــا اهمیــت، كامــل و هماهنــگ بــا مـأموریــت او بــه  نظــر می رســید. حال كــه 
قــادر نیســتیم اعمــال و طریــق خداونــد را درك نماییــم، می توانیــم محبــت عظیــم او 
را كــه پایــه و اســاس ارتبــاط وی بــا انســان اســت، تشــخیص دهیــم. كســی كه در 
كنــار عیســی زندگــی كنــد، اســرار تقــوا و پرهیــزگاری را خواهــد شــناخت و لطــف و 
رحمــت خداونــد را كــه مالمــت او عادالنــه بــوده و شــخصیت را آزمایــش نمــوده و 

نیت هــای قلبــی را روشــن ســاخته اســت، خواهــد شــناخت.
هنگامی كــه عیســی بــا بیــان حقیقــت، ایمــان شــاگردان را مــورد آزمایــش قــرار 
نتایــج ســخنان  نیــز از  داد، بســیاری از شــاگردان از او رویگــردان شــدند. عیســی 
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از  او  بــه  انجــام می رســید.  بایســتی  مــی  او  امــا مقصــود رحمــت  بــود  خــود، آگاه 
محبوبــش  شــاگردان  از  یــك  هــر  وسوســه  زمــان  در  كــه  می كــرد  پیش بینــی  قبــل 
مــورد آزمایش هــای ســخت و جــدی قــرار خواهــد گرفــت. رنــج و انــدوه او در بــاغ 
شــاگردان،  بــرای  او  شــدن  مصلــوب  و  گرفتــن  قــرار  خیانــت  مــورد  جتســیمانی، 

داشــت. بــه  همــراه  را  آزمایشــات  ســخت ترین 
در میــان شــاگردان، عــده بســیاری بودنــد كــه مــی بایســتی تحــت آزمایــش قــرار 
بــه  ایشــان پیوســته بودنــد و  بــه  واســطه انگیزه هــای خودخواهانــه  می گرفتنــد زیــرا 
ایــن عــده زمانی كــه عیســی در محكمــه، محكــوم شــد، همــان جمعیتــی بودنــد كــه بــا 
فریادهــای زنده بــاد پادشــاه، از او اســتقبال كردنــد و اكنــون بــه  او دشــنام می دادنــد 
و بــا لحنــی تمســخرآمیز جملــه » مصلوبــش كــن! « را فریــاد می زدنــد و هنگامی كــه 
ایــن  می شــد،  آب  بــر  نقــش  ایشــان  خودخواهانــه  و  دنیــوی  آرزوهــای  و  امیــال 
گــروه خودپرســت بــا انــكار هر گونــه وفــاداری نســبت بــه  عیســی، غمــی را بــر ُحــزن 
شــاگردانی كــه تنهــا امیدشــان را از دســت می دادنــد، می افــزود. در آن ســاعات 
می توانســتند  بودنــد،  شــده  جــدا  عیســی  از  كــه  كســانی  ظلمت بــار،  و  تاریــك 
سرمشــق ســایرین قــرار گرفتــه، گروهــی را بــه  دنبــال خــود بكشــانند. امــا عیســی، 
زمانــی ایــن بحــران را پدیــد آورد كــه در میــان شــاگردان حضــور داشــت و توانســت 

ایمــان پیــروان واقعــی خــود را تقویــت كنــد.
بــا  بــود،  آگاه  كامــالً  از سرنوشــت خویــش  كــه  محبــت،  بــا  و  دلســوز  منجــی 
مهربانی و مالیمت، راه را در مقابل شــاگردانش هموار ســاخت و ایشــان را برای 

آزمایــش بــزرگ و نهایــی آمــاده و تقویــت نمــود. 
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 ]این فصل بر اساس انجیل متی 15: 1-20؛
انجیل مرقس ٧: 1-23 تدوین گردیده است[

كاتبــان و فریســیان قصــد داشــتند كــه عیســی را در عیــد ِپَســح مالقــات كننــد 
تــا او را بیازماینــد. امــا عیســی كــه از منظــور ایشــان اطــالع داشــت، در آن محــل 
حاضــر نشــد. » ســپس گروهــی از فریســیان و علمــای دیــن نــزد او آمدنــد «. چــون 
بــه  نــزد او آمدنــد. بــرای مدتــی چنیــن بــه  نظــر  بــه  نــزد ایشــان نرفــت، آنــان  عیســی 
می آمــد كــه اهالــی جلیــل، عیســی را بــه  عنــوان مســیح پذیرفته انــد و بدیــن  وســیله 
قــدرت روحانیــان در آن منطقــه متزلــزل خواهــد شــد. مـأموریــت دوازده شــاگرد، 
معلمیــن  بــا  مســتقیماً  را  شــاگردان  و  بــود  مســیح  كار  گســترش  و  بســط  نشــانگر 
و كاهنیــن یهــود درگیــر می كــرد و مجــدداً حســادت رهبــران مذهبــی اورشــلیم را 
متهــم  بــرای  عیســی  مـأموریــت  ابتــدای  در  را  جاسوســانی  آنــان  برمی انگیخــت. 
نمودن او به زیر پا گذاشــتن قوانین روز ســبت فرســتاده و با ســردرگمی و شكســت 
روبــرو شــده بودنــد، امــا معلمیــن یهــود در پی گیــری و انجــام اهــداف خــود مصمــم 
بودنــد. بنابرایــن نماینــدگان دیگــری را بــرای زیــر نظــر گرفتــن اعمــال عیســی و یافتــن 

اتهاماتــی چنــد علیــه او، بــه آن ناحیــه اعــزام كردنــد.
و  رســوم  گذاشــتن  پــا  زیــر  بــه   را  عیســی  گذشــته،  ماننــد  درســت  فریســیان، 
ایــن  می كردنــد.  متهــم  بــود،  خداونــد  شــریعت  اجــرای  از  مانــع  كــه  ســنت هایی 
ســنت ها بــرای حفــظ و رعایــت شــریعت در نظــر گرفتــه شــده بــود امــا فریســیان، 
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ایــن ســنت ها را از خــود احــكام شــریعت، مقدس تــر می شــمردند و هنگامی كــه 
میــان احادیــث و ســنت ها بــا فرامیــن داده شــده در كــوه ســینا اختــالف و مغایــرت 

به دســتورات كاهنیــن داده می شــد. برتــری  و  اولویــت  پیــش می آمــد، 
در میــان دســتورات و فرایــض مذهبــی، قوانیــن مربــوط بــه طهــارت بیشــترین 
اهمیــت را دارا بــود و بــه  شــدت رعایــت می شــد. غفلــت در انجــام آن، قبــل از 
خــوردن غــذا، گناهــی زشــت محســوب می شــد و ارتــكاب آن موجــب كیفــر دنیــوی 
او  فــردی مرتكــب چنیــن گناهــی می شــد، كشــتن  اگــر  بــود. هم چنیــن  اخــروی  و 

نوعــی فضیلــت و ثــواب تلقــی می شــد.
قوانیــن مربــوط بــه  طهــارت بی شــمار بــود و بــرای فراگیــری آن  همــه قوانیــن، یــك 
عمــر دقــت الزم بــود. زندگــی افــرادی كــه ســعی داشــتند قوانیــن و مقــررات كاهنیــن 
یــك ســری قوانیــن  ناپاكــی و شــامل  مبــارزه طوالنــی علیــه  یــك  را رعایــت كننــد، 
بی شــمار در مــورد شستشــو و طهــارت بــود. مــردم بــه  دلیــل این كــه همــه وقــت خــود 
را صــرف رعایــت مســایل پیــش پــا افتــاده و انجــام فرایضــی كــرده بودنــد كــه از ســوی 
خداونــد مقــرر نشــده بــود، از توجــه بــه  اصــول اساســی شــریعت غافــل شــده بودنــد.

و  نمی كردنــد  رعایــت  را  بــه  طهــارت  مربــوط  آئیــن  شــاگردانش  و  مســیح 
تلقــی  اتهــام  آوردن  وارد  بــرای  زمینــه ای  را  ایشــان  بی اعتنایــی  جاسوســان، 
وی  نــزد  بلكــه  نمی دادنــد  قــرار  حملــه  مــورد  مســتقیماً  را  مســیح  آنــان  می كردنــد. 
گفتنــد:  در حضــور جمعیــت  پــس  انتقــاد می نمودنــد.  شــاگردان  از  و  می آمدنــد 
» چــرا شــاگردان تــو ســنت مشــایخ را زیــر پــا می گذارنــد؟ آنهــا دســت های خــود را 
پیــش از خــوردن نمی شــویند! «. هــر وقــت كــه پیــام حقیقــت بــا قدرتــی خــاص و 
ویــژه در دل اشــخاص نفــوذ می كنــد، شــیطان عوامــل خــود را تحریــك می كنــد تــا 
بــا طــرح ســئواالت پیــش پــا افتــاده، حقیقــت را مــورد تردیــد قــرار داده، توجــه مــردم 
را از موضــوع اساســی منحــرف كننــد. هــر وقــت كــه كار نیكویــی آغــاز می شــود، 
عیب جویــان و خرده گیــران بــا ایجــاد منازعــه و كشــمكش بــر ســر مســایل ظاهــری 
منحــرف  اهمیــت  بــا  و  حیاتــی  واقعیت هــای  از  را  مــردم  اذهــان  بی اهمیــت،  و 
بــرای قــوم خویــش كار ویــژه ای را آغــاز  می كننــد. بنابرایــن هــر زمــان كــه خداونــد 
بــه   مجادلــه ای وارد شــوند كــه  بــا فریــب عوامــل شــیطانی  می كنــد، قــوم او نبایــد 
موجــب هالكــت جان هــا می گــردد. ســئواالتی كــه می بایســت ذهــن مــا را بــه  خــود 
مشــغول كنــد ایــن اســت كــه از خــود بپرســیم، آیــا مــن بــه  نجاتــی كــه تنهــا از طریــق 
پســر یگانــه خــدا حاصـــل مـــی شود، ایـــمان دارم؟ آیــا رفتــار و عمــل مــن بــا احــكام و 
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شــریعت خداونــد مطابقــت دارد؟ » آن كــه به پســر ایمــان دارد، حیــات جاویــدان 
دارد، امــا آن كــه از پســر اطاعــت نمی كنــد، حیــات را نخواهــد دیــد «، » و از این جــا 
می دانیــم او را می شناســیم كــه از احكامــش اطاعــت می كنیــم « )یوحنــا 3 آیــه 36؛ 

اول یوحنــا بــاب 2 آیــه 3(.
كــه  بــه  اتهاماتــی  و  نكــرد  اقدامــی  شــاگردانش  و  خــود  از  دفــاع  بــرای  عیســی 
كــه  را  روحــی  امــا  ننمــود.  اشــاره ای  هیــچ  بودنــد،  كــرده  وارد  او  علیــه  فریســیان، 
اشــخاص عیب جــو و خرده گیــر را تحریــك می كــرد تــا از مراســم و آیین هــای انســانی 
بــه  عمــل می آوردنــد و  دفــاع كننــد بــرای مــردم آشــكار و آنچــه كــه فریســیان مكــرراً 
حتــی قبــل از اینكــه در طلــب وی آینــد، كــرده بودنــد بــا مثلــی بــه  ایشــان گوشــزد كــرد. 
ســپس عیســی بدیشــان گفــت: » شــما زیركانــه حكــم خــدا را كنــار می گذاریــد تــا 
ســنت خــود را نــگاه داریــد، زیــرا موســی گفــت: پــدر و مــادر خــود را گرامــی دار و 
نیــز هر كــه پــدر یــا مــادر خــود را ناســزا گویــد، بایــد كشــته شــود. امــا شــما می گوییــد 
شخص می تواند به  پدر و مادرش بگوید، هر كمكی كه ممكن بود از من دریافت 
كنیــد، قربــان یعنــی وقــف خــدا اســت. و بدین گونــه نمی گذاریــد هیچ كــس كاری 
بــرای پــدر و مــادرش بكنــد. شــما اینچنیــن بــا ســنت های خــود، كــه آنهــا را به دیگــران 
نیــز منتقــل می ســازید، كالم خــدا را باطــل می شــمارید و از این گونــه كارهــا بســیار 
انجــام می دهیــد «. آنــان حكــم پنجــم از فرامیــن ده  گانــه خــدا را نادیــده می گرفتنــد 
و اهمیتــی بــرای آن قایــل نبودنــد، امــا در انجــام ســنت های مشــایخ، بســیار دقیــق 
دریافــت  یهــود  و معلمیــن  كاتبــان  از  كــه  تعلیمــی  بــا  مــردم  بودنــد.  و ســخت گیر 
كــرده بودنــد، وقــف كــردن امــوال و دارایی هــای خــود بــه  هیــكل را مقدس تــر و بــا 
اهمیت تــر از حمایــت و نگــه داری والدیــن خــود می شــمردند و نیــاز بــه  حمایــت از 
پــدر و مــادر هــر قــدر هــم كــه ضــروری بــه  نظــر می رســید، دادن بخشــی از آنچــه كــه 
وقــف هیــكل شــده بــود، توهیــن بــه  مقدســات مذهبــی تلقــی می شــد. فرزنــد وظیفــه 
 ناشــناس كافــی بــود كــه اســم » قربــان « را بــر روی مایملــك خــود می نهــاد و تــا آخــر 
تمــام  از مرگــش  پــس  و  بــدون هیــچ زحمتــی بهره منــد می شــد  از مزایــای آن  عمــر 
دارایــی وی بــه  هیــكل اختصــاص می یافــت و بــه  ایــن طریــق آزاد بــود كــه چــه در زمــان 
حیــات و چــه در زمــان مــوت، بــه  بهانــه وقــف امــوال بــرای خداونــد، والدیــن خــود را 

بی حرمــت و محــروم ســازد.
عیســی نــه تنهــا هرگــز بــا اعمــال و ســخنان خــود مــردم را ترغیــب نمی كــرد كــه 
هدایــا و قربانی هــای خــود را بــه  خداونــد تقدیــم نكننــد بلكــه ایــن خــود مســیح بــود 
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كــه تمامــی دســتورات شــریعت را مبنــی بــر پیشــکش کــردن قربانی هــا و عشــرها 
صــادر كــرده بــود و او بــود كــه از پیــر زن فقیــری كــه تمامــی دارایــی خــود را بــه  خزانــه 
بــرای  فریســیان  و  كاهنیــن  تعصــب  امــا  نمــود.  قدردانــی  بــود،  بخشــیده  هیــكل 
خداونــد، نوعــی تظاهــر و ریــاكاری بــود و بــرای رســیدن بــه  امیــال جاه طلبانــه انجــام 
را  ســنگینی  بارهــای  و  می خوردنــد  فریــب  ایشــان  بــه  وســیله  مــردم  می گرفــت. 
بــود. حتــی  بــر دوش خــود حمــل می كردنــد كــه از ســوی خداونــد تحمیــل نشــده 
شــاگردان مســیح نیــز از زیــر یــوغ ســنگین تعصبــات موروثــی و حاكمیــت كاهنیــن 
كامالً رها و آزاد نشــده بودند. اكنون، با آشــكار شــدن شــخصیت واقعی كاهنین 
و معلمیــن یهــود، عیســی در پــی آن بــود كــه همــه كســانی را كــه اشــتیاق خدمــت 
بــه  خداونــد را داشــتند از اســارت و بندگــی ســنت های پیــش پــا افتــاده رهــا ســازد.

بــه  جاسوســان، پاســخ داد: » ای ریــاكاران، اشــعیا دربــاره  بــا اشــاره  عیســی 
شــما چــه خــوب پیشــگویی كــرد! چنان كــه نوشــته شــده اســت، ایــن قــوم بــه  لب هــای 
خــود مــرا حرمــت می دارنــد، امــا دلشــان از مــن دور اســت، آنــان بیهــوده مــرا عبــادت 
مســیح  ســخنان   .» نیســت  بشــری  فرایــض  جــز  چیــزی  تعلیمشــان  و  می كننــد، 
تمامــی اصــول و ســنت های فریســیان را مــورد اتهــام قــرار مــی داد. او اعــالم كــرد كــه 
كاتبــان و معلمیــن یهــود بــا قــرار دادن قوانیــن و مقــررات خــود، فــوق فرایــض الهــی، 

خویشــتن را برتــر از خداونــد قلمــداد می كننــد.
عصبانـــی  و  خشـــمگین  بســـیار  بودنـــد  آمـــده  اورشـــلیم  از  كـــه  نمایندگانـــی 
بودنـــد. آنـــان نتوانســـتند مســـیح را بـــه  عنـــوان كســـی كـــه از شـــریعت داده شـــده در 
كـــوه ســـینا تخلـــف ورزیـــده باشـــد، محكـــوم كننـــد. زیـــرا مســـیح در دفـــاع از همـــان 
شـــریعت و علیـــه رســـوم فریســـیان ســـخن می گفـــت. فرایـــض و احـــكام معرفـــی 
شـــده توســـط او در مقایســـه بـــا قوانیـــن پیـــش پـــا افتـــاده انســـانی از مغایـــرت قابـــل 

بـــود. مالحظـــه ای برخـــوردار 
عیســی بــرای جمعیــت و بعدهــا بــرای شــاگردانش به طــور كامــل توضیــح داد 
كــه نجاســت و ناپاكــی نــه از بیــرون انســان، بلكــه از درون او ناشــی می شــود. پاكــی 
و ناپاكــی، مربــوط بــه  روح اســت و اعمــال، ســخنان، افــكار شــریرانه و گنــاه علیــه 
تشــریفات  انجــام  از  غفلــت  نــه  نجــس می ســازد،  را  انســان  كــه  اســت  شــریعت 

انســانی و بی توجهــی به مســایل ظاهــری.
عیســی  شــاگردان  شــد،  بر مــال  جاسوســان  گمراه كننــده  تعالیــم  هنگامی كــه 
متوجــه خشــم و عصبانیــت ایشــان شــدند و نگاه هــای خشــمگین و پــچ پچ هایــی را 
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كــه حاكــی از نارضایتــی و انتقــام بــود، دیدنــد و شــنیدند. بــا اینكــه عیســی بارهــا و 
بارها به  شــاگردان ثابت نموده بود كه مكنونات قلبی افراد را به  راحتی تشــخیص 
را  بــر جاسوســان  او  تـأثیــر كالم  و  آمدنــد  او  نــزد  این حــال شــاگردان  بــا  می دهــد، 
و  كنــد  آشــتی  فریســیان  رؤســای  بــا  عیســی  كــه  بودنــد  امیــدوار  و  نمودنــد  بازگــو 
خشــم ایشــان را فرونشــاند. بنابرایــن نــزد عیســی آمدنــد و گفتنــد: » آیــا می دانــی 
كــه ایــن ســخن تــو فریســیان را ناپســند آمــده اســت؟ « عیســی پاســخ داد: » هــر 
نهالــی كــه پــدر آســمانی مــن نكاشــته باشــد، ریشــه كن خواهــد شــد «. احادیــث 
و ســنت هایی كــه از ســوی فریســیان بــا  ارزش تلقــی می شــد، كامــالً دنیــوی بــود 
و احادیــث آســمانی نبــود و هرچنــد كــه ســلطه آنهــا بــر مــردم فوق العــاده بــود امــا 
در مقابــل آزمایــش خداونــد قــدرت تحمــل نداشــتند. تمامــی ابداعــات بشــری كــه 
جایگزیــن فرامیــن و دســتورات خداونــد گردیده انــد، در روزی كــه » خــدا هــر عمــل 
یــا هــر كار مخفــی را خــواه نیكــو، خــواه بــد باشــد، به محاكمــه مــی آورد «. ارزش و 

اعتبــار خــود را از دســت خواهنــد داد، )جامعــه بــاب 12 آیــه 1۴(.
جایگزیــن كــردن احــكام و دســتورات انســانی بــه  جــای احــكام خداونــد هنــوز 
هــم متوقــف نشــده اســت. حتــی در میــان مســیحیان نیــز رســوم و عاداتــی متــدوال 
اســت كــه پایــه و اســاس آن بهتــر از رســوم و عــادات پیشــینیان نمی باشــد. چنیــن 
عاداتــی كــه صرفــاً متكــی بــه  قــدرت و حاكمیــت انســانی اســت، جایگزیــن مقــررات 
الهــی شــده اســت. مــردم معمــوالً بــه  عــادات و رســوم خــود پایبنــد بــوده، آنهــا را 
محتــرم می شــمارند و هــر كســی كــه بخواهــد اشــتباه ایشــان را تصحیــح نمایــد، مــورد 
كینــه و نفــرت قــرار می گیــرد. در ایــن روزهــا نیــز هنگامی كــه از مــا خواســته می شــود 
كــه احــكام خداونــد و ایمــان بــه  عیســی را مــورد توجــه قــرار دهیــم، همــان دشــمنی 
را كــه در ایــام مســیح ظاهــر می گردیــد، مشــاهده می كنیــم. دربــاره قــوم باقی مانــده 
خــدا چنیــن مكتــوب اســت كــه، » آنــگاه اژدهــا بــه زن خشــم بــرد و عــزم آن كــرد تــا 
بــا دیگــر فرزنــدان او بجنگــد، یعنــی بــا آنــان كــه احــكام خــدا را اطاعــت می كننــد و 

شــهادت عیســی را نــگاه می دارنــد « )مكاشــفه 12 آیــه 1٧(.
امــا » هــر نهالــی كــه پــدر آســمانی مــن نكاشــته باشــد، ریشــه كن خواهــد شــد «. 
پــدر  پــدران كذایــی كلیســاها، كالم  بــه  جــای اطاعــت از  خداونــد می فرمایــد كــه 
حقیقــی و جاودانــی، خــدای آســمان و زمیــن را بپذیریــم. تنهــا كالمــی كــه حقیقــت 
مطلــق و عــاری از خطاســت، كالم خداســت. داود نبــی می گویــد: » از جمیــع 
از مشــایخ  اســت.  مــن  تفكــر  تــو  كــه شــهادات  زیــرا  فهیم تــر شــدم  خــود  معلمــان 
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خردمندتــر شــدم زیــرا كــه وصایــای تــو را نــگاه داشــتم « )مزمــور 11۹ آیــات ۹۹ و 
100(. بگــذار تمامــی كســانی كه حاكمیــت و اقتــدار انســانی را پذیرفته انــد ، رســوم 
و عــادات كلیســا و یــا ســنت های پــدران خــود را نــگاه می دارنــد، بــه  ایــن هشــدار كــه 
در كالم عیســی نهفتــه اســت توجــه كننــد كــه، » عبــادت مــرا عبــث می كننــد زیــرا 

كــه احــكام مــردم را بــه  منزلــه فرایــض تعلیــم می دهنــد «.
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۴3
» سدها شكسته 

می شود «
 ]این فصل بر اساس انجیل متی 15: 2٨-21؛
انجیل مرقس ٧: 2۴-30 تدوین گردیده است[

عیســی بعد از روبرو شــدن با فریســیان، كفرناحوم را ترك گفت و با گذشــتن 
از جلیل به  ســرزمین كوهســتانی نزدیك ســرحدات فینیقیه روی آورد. با نگریســتن 
به طــرف غــرب، دشــت پهنــاوری را می دیــد كــه شــهرهای باســتانی صــور و صیــدون 
اســكله  و  تجــارت  بازارهــای  باشــكوه،  و  بتكده هــا، قصرهــای مجلــل  و  بــا معابــد 
كشــتی ها در آن قــرار داشــتند. ورای آن گســتره آبی رنــگ، دریــای مدیترانــه دیــده 
می شــد، جایــی كــه مبشــران انجیــل مــی بایســتی از آن عبــور كــرده و خبــر خــوش 
فــرا  آن  زمــان  هنــوز  امــا  می رســانیدند.  جهــان  امپراطــوری  بزرگتریــن  بــه  مراكــز  را 
نرســیده بــود و عیســی مــی بایســتی شــاگردان را بــرای انجــام ایــن مـأموریــت آمــاده 
می ســاخت. عیســی امیــدوار بــود كــه بــا آمــدن بــه  ایــن ناحیــه بتوانــد گوشــه خلوتــی را 
كــه نتوانســته بــود در بیت صیــدا پیــدا كنــد، بیابــد. بــا این حــال هــدف او از مســافرت 

بــه  ایــن ناحیــه تنهــا ایــن مــورد نبــود.
هنگامی كــه عیســی بــه آن ناحیــه رســید، » زنــی كنعانــی از اهالــی آنجــا، نــزدش 
آمد و فریاد كنان گفت: ســرور من، ای پســر داود، بر من رحم كن! دخترم دیوزده 
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ایــن ناحیــه، از نســل  آیــه 22(. مــردم  شــده و ســخت رنــج می كشــد « )متــی 15 
كنعانیــان قدیــم بودنــد و بــه  علــت بت پرســتی، مــورد نفــرت و تحقیــر قــوم یهــود قــرار 
داشــتند. زنــی كــه نــزد عیســی آمــده بــود، از همــان طبقــه بــود و بــه  ســبب بت پرســتی 

از كلیــه امتیازاتــی كــه قــوم یهــود از آن برخــوردار بودنــد، محــروم بــود. 
 عــده زیــادی از یهودیــان در میــان فینیقیــان زندگــی می كردنــد و بــه  همیــن دلیــل 
اخبــار معجــزات مســیح در آن ناحیــه به گــوش مــردم رســیده بــود. بعضــی از مــردم آن 
ناحیــه ســخنان مســیح را شــنیده و اعمــال فوق العــاده او را مشــاهده كــرده بودنــد 
و ایــن زن كنعانــی نیــز شــنیده بــود كــه پیامبــری آمــده اســت كــه هــر نــوع بیمــاری را 
شــفا می بخشــد. هنگامی كــه از قــدرت او باخبــر شــد، نــور امیــد در دل او افروختــه 
شــد و بــا الهــام از محبــت مادرانــه، تصمیــم گرفــت كــه موضــوع بیمــاری دختــرش را 
بــا عیســی مطــرح كنــد و تصمیــم قاطــع او ســبب شــد كــه مصیبــت و رنــج خــود را 
به حضــور عیســی آورد. عیســی می بایســت دختــر او را شــفا دهــد. او از خدایــان 
مشــركین طلــب یــاری كــرده امــا هیــچ كمكــی دریافــت نكــرده بــود. بعضــی اوقــات 
می توانــد  كاری  چــه  یهــود  معلــم  ایــن  كــه  می اندیشــید  خــود  بــا  شــده،  وسوســه 
بــرای مــن انجــام دهــد؟ امــا ایــن پاســخ به گــوش او می رســید كــه او تمامــی امــراض 
گوناگــون را شــفا می بخشــد و برایــش فرقــی نــدارد كــه مریــض، فقیــر باشــد یــا غنــی، 

بنابرایــن تصمیــم می گیــرد كــه تنهــا امیــد خــود را به عیســی از دســت ندهــد.
مســیح از موقعیــت ایــن زن آگاه بــود و می دانســت كــه او در انتظــار دیــدن وی 
می باشــد، بنابرایــن خــود را در مســیر ایــن زن قــرار داد. عیســی بــا برطــرف كــردن رنــج 
و انــدوه ایــن زن می توانســت نمونــه زنــده ای از تعالیــم در نظــر گرفتــه شــده را بــه  او 
تعلیــم دهــد و بــه  همیــن منظــور شــاگردانش را بــا خــود بــه  ایــن ناحیــه آورده بــود. او 
می خواســت كــه آنــان از جهــل و نادانــی موجــود در شــهرها و روســتاهای اطــراف 
اورشــلیم باخبــر شــوند. مردمــی كــه بــرای درك حقیقــت، هــر نــوع امــكان و فرصتــی 
را داشــتند از نیــاز كســانی كــه در اطرافشــان زندگــی می كردنــد، هیچ گونــه اطالعــی 
نداشــتند و بــرای كمــك بــه  نجــات جان هــا از ظلمــت و جهــل هیچ گونــه تالشــی بــه 
 عمــل نمی آوردنــد. دیــوار جدایــی حاصــل از غــرور یهودیــان موجــب شــده بــود كــه 
حتــی شــاگردان مســیح نیــز نتواننــد بــا اقــوام مشــرك همــدردی و مصاحبــت كننــد. 

امــا ایــن دیوارهــا مــی بایســتی فــرو  ریختــه شــود.
مســیح بــه  تقاضــای زن كنعانــی ســریعاً پاســخ نگفــت، او ایــن زن را بــه  عنــوان 
نماینــده یــك نســل تحقیــر شــده و درســت همچــون یــك یهــودی پذیرفــت و بــا ایــن 
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در چنیــن  یهودیــان  و قســاوت  بی رحمــی  بــا  را  كــه شــاگردانش   كار می خواســت 
مــواردی آشــنا كنــد و تحــت تـأثیــر قــرار دهــد و ســپس بــا پذیــرش زن و ابــراز همــدردی 
بــا او بــه  ایشــان نشــان دهــد كــه در چنیــن مواقعــی مــی بایســتی بــا دیگــران همــدردی 

كننــد و درس محبــت و شــفقت بیاموزنــد.
بــا  وجودی كــه عیســی از پاســخ دادن بــه  زن امتنــاع ورزیــد، ولــی ایــن زن كنعانــی 
ایمــان خویــش را از دســت نــداد و عیســی چنــان از كنــار او عبــور كــرد، گویــی كــه 
ایــن حــال، زن او را تعقیــب و اســتدعای  بــا  بــه  حرف هــای او گــوش نمی دهــد، 
شــدند  زن عصبانــی  پافشــاری  و  ســماجت  از  شــاگردان  تكــرار می كــرد.  را  خــود 
را  استادشــان  بی توجهــی  آنــان  كنــد.  مرخــص  را  او  كــه  خواســتند  عیســی  از  و 
كــه رفتــار تعصب آمیــز یهودیــان  ایــن زن مشــاهده و تصــور می كردنــد  بــه   نســبت 
از  لیكــن زن كنعانــی  بــه  كنعانیــان موجــب خشــنودی عیســی می گــردد.  نســبت 
كســی طلــب یــاری می كــرد كــه منجــی دلســوز و مهربانــی بــود. بنابرایــن عیســی در 
پاســخ بــه  تقاضــای شــاگردان چنیــن فرمــود: » مــن تنهــا بــرای گوســفندان گــم گشــته 
بنی اســراییل فرســتاده شــده ام «. اگــر چــه ایــن پاســخ در ظاهــر بــا تعصــب یهودیــان 
مطابقــت داشــت ولــی ضمنــاً توبیــخ و ســرزنش شــاگردان را نیــز در بــر می گرفــت و 
آنــان بعدهــا آنچــه را كــه عیســی بارهــا بــه  ایشــان گوشــزد نمــوده بــود، بــه  یــاد آوردنــد 
و توانســتند از حقیقــت نهفتــه شــده در ســخنان عیســی آگاه شــوند كــه، او بدیــن 

جهــان آمــد تــا همــه انســان ها را نجــات بخشــد.
بــرای عیســی  بــا اشــتیاق و ســماجت فــراوان مشــكل خــود را  زن در حالیكــه 
توضیــح مــی داد، در مقابــل او زانــو زد و گفــت: » ســرور مــن، مــرا یــاری كــن! «. 
عیســی این بــار نیــز ظاهــراً بــا بی اعتنایــی و مطابــق بــا تعصــب یهودیــان بــه  زن گفــت: 
» نــان فرزنــدان را گرفتــن و پیــش ســگان انداختــن روا نیســت «. مفهــوم عملــی ایــن 
پاسخ این بود كه نعمت هایی را كه به  قوم برگزیده خدا تعلق دارد، نمی بایستی 
بیهــوده بــرای اجانــب و بیگانگانــی كــه هیچ گونــه ارتباطــی بــا قــوم اســراییل ندارنــد، 
صــرف نمــود. ایــن پاســخ بــرای هركســی می توانســت مـأیــوس كننــده باشــد. امــا زن 
فهمیــده بــود كــه بایــد از فرصــت اســتفاده كنــد. در زیــر پوشــش بی اعتنایــی ظاهــری 
مســیح، ترحــم و شــفقت غیر قابــل اختفایــی را می دیــد. بنابرایــن بــه  عیســی گفــت: 
» بلــه، ســرورم، امــا ســگان نیــز در پــای ســفره از خرده هــای نــان فرزنــدان می خورنــد. 
هنگامی كــه اهالــی خانــه در پــای ســفره پــدر غــذا می خورنــد، حتــی ســگان نیــز بــدون 
غــذا نمی ماننــد «. آنــان ایــن حــق را دارنــد كــه از باقیمانــده غذاهایــی كــه در پــای 
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ســفره ریختــه می شــود، اســتفاده كننــد. بنابرایــن بــا وجودی كــه نعمت هــای فراوانــی 
بــه  قــوم اســراییل عطــا گردیــده بــود، آیــا ایــن زن نمــی بایســتی از ایــن بــركات بهره منــد 
شــود؟ او را بــه  چشــم یــك ســگ نــگاه می كردنــد، بنابرایــن آیــا حــق نداشــت كــه 

متقاضــی خرده هــای نانــی كــه در اطــراف ســفره ریختــه می شــد، باشــد؟
بــود زیــرا كاتبــان و  عیســی چنــدی پیــش، از محــل خدمــت خــود جــدا شــده 
فریســیان قصــد هالكــت وی را داشــتند. آنــان مرتبــاً در حــال اعتــراض و شــكایت 
كــردن بودنــد و بی اعتقــادی و كینــه خویــش را نســبت بــه  عیســی آشــكار كــرده و از 
پذیــرش نجاتــی كــه بــه  ارزانــی بــه  ایشــان عطــا شــده بــود امتنــاع ورزیــده بودنــد. در 
اینجــا مســیح بــا زنــی مالقــات می كنــد كــه از بداقبال تریــن و تحقیرشــده ترین قــوم آن 
زمــان به شــمار می رفــت، قومــی كــه در رابطــه بــا حقیقــت كالم خداونــد مــورد توجــه 
قــرار نگرفتــه بــود، بــا ایــن حــال ایــن زن بیدرنــگ تســلیم قــدرت الهــی مســیح شــد و 
بــا ایمانــی كامــل و بی قیــد و شــرط از عیســی طلــب رحمــت و شــفقت می نمــود. 
او اســتدعا می كــرد كــه از خرده هــای نانــی كــه از ســفره خداونــد ریختــه می شــود، 
بهره منــد گــردد. اگــر او از امتیــاز و ویژگــی یــك ســگ برخــوردار بــود، می خواســت 
یــك ســگ مــورد توجــه قــرار گیــرد. او از هر گونــه تعصــب و غــرور ملــی و  ماننــد 
مذهبــی بــه دور بــود، بنابرایــن بی درنــگ به منجــی بــودن عیســی اعتــراف كــرد و بــه  

توانایــی او در انجــام خواســته های خویــش ایمــان آورد.
منجــی بســیار خشــنود و خرســند شــده بــود زیــرا ایمــان زن را نســبت بــه  خویــش 
امتحــان كــرده بــود. بنابرایــن بــا رفتــار خــود بــه  زن نشــان داد كــه او نــه  تنهــا از ســوی 
قــوم اســراییل مطــرود نیســت، بلكــه یكــی از فرزنــدان خانــواده بــه  شــمار مــی رود و بــه 
 عنوان یك فرزند این امتیاز را دارد كه از سفره پدر آسمانی بهره مند گردد. اكنون 
مســیح، خواهــش زن را اجابــت نمــوده، بدیــن وســیله درســی را كــه می خواســت بــه 
 شــاگردان بیامــوزد، بــه  اتمــام  می رســاند و بــا نگاهــی پــر از دلســوزی و محبــت روی 
بــه زن نمــوده، گفــت: » ای زن! ایمــان تــو عظیــم اســت. خواهــش تــو بــرآورده شــود! 
«؛ در همان دم دختر وی شفا یافت و دیگر از سوی ارواح خبیث مورد آزار قرار 
نمی گرفــت و زن كنعانــی نیــز بــا خوشــحالی از اینكــه دعاهــای او مســتجاب شــده 
بــود و در حالی كــه بــه  منجــی بــودن عیســی اقــرار می كــرد از آن محــل رهســپار شــد.

ایــن تنهــا معجــزه ای بــود كــه عیســی در ایــن ســفر انجــام داد و او بــرای انجــام ایــن 
مقصــود بــه  نواحــی صــور و صیــدون عزیمــت كــرده بــود. زیــرا می خواســت عــالوه بــر 
تســلی بخشــیدن بــه زن كنعانــی، درس رحمــت و شــفقت را نســبت بــه  مردمــی كــه 
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مــورد تحقیــر و بی احترامــی قــرار گرفتــه بودنــد بــه  شــاگردان خــود بیامــوزد، ایــن درس 
بــرای شــاگردان بســیار مفیــد بــود زیــرا عیســی نمــی توانســت بــرای همیشــه در میــان 
ایشــان باشــد. مســیح قصد داشــت كه شــاگردان را از انحصار طلبی یهودیان دور 

گردانــد تــا بتواننــد عــالوه بــر خدمــت به یهودیــان به اقــوام دیگــر نیــز خدمــت كننــد.
عیســی قصــد داشــت كــه اســرار نهــان حقیقــت را كــه قرن هــا مخفــی مانــده 
بــود، آشــكار كنــد تــا اقــوام غیــر یهــودی نیــز همــراه بــا یهودیــان، » در مســیح و بــه 
ســهیم  او  وعــده  از  برخــورداری  در  و  وی  بــدن  در  و  میــراث  در  انجیــل،   واســطه 
گردنــد « )افسســیان 3 آیــه 6(. شــاگردان از درك ایــن حقیقــت غافــل بودنــد و بــه 
 همیــن علــت معلــم آســمانی مــی بایســتی ایشــان را پیوســته تعلیــم مــی داد. عیســی 
انجیــل در میــان  بــه  ایمــان افســر رومــی در كفرناحــوم و موعظــه  پــاداش دادن  بــا 
ســاكنان ناحیــه ســیخار، اثبــات نمــود كــه در تعصــب یهودیــان هیــچ نقشــی نــدارد. 
در آن زمــان ســامریان تــا انــدازه ای از حكمــت و معرفــت الهــی آگاهــی داشــتند و 
افســر رومــی نیــز همــواره یهودیــان را مــورد لطــف و مرحمــت قــرار مــی داد امــا اكنــون 
عیســی می خواســت كــه شــاگردان بــا قــوم مشــرك نیــز ارتبــاط برقــرار و درك كننــد 
كــه آنــان نیــز مســتحق دریافــت لطــف و رحمــت او هســتند. عیســی می خواســت 
تصــور  شــاگردان  زیــرا  بیامــوزد.  بــه  شــاگردان  را  افــرادی  بــا چنیــن  برخــورد  الگــوی 
می كردنــد كــه او موهبــت فیــض خــود را بیــش از انــدازه بــه  دیگــران عطــا می كنــد. 
در حالی كــه عیســی می خواســت بــه  ایشــان بیامــوزد كــه محبــت او بــه  قــوم یــا نــژاد 

خاصــی محــدود نمی باشــد.
عیـــسی بــا گفتــن ایــن جملــه كــه » فرســتاده نشــده ام مگــر بــه  جهــت گوســفندان 
گم شده خاندان اسراییل «، این حقیقت را مورد تـأكید قرار داده بود و با انجام 
معجــزه بــرای زن كنعانــی، همــان مـأموریــت را بــه  انجــام رســانید. ایــن زن یكــی از 
گوســفندان گمشــده بــود كــه قــوم اســراییل مــی بایســتی نجــات مــی داد. كاری را 
كــه مســیح انجــام مــی داد، وظیفــه ای بــود كــه بــرای قــوم اســراییل مقــرر شــده بــود امــا 

ایشــان از انجــام آن امتنــاع نمــوده بودنــد.
اقــوام  بایســتی در میــان  مــی  كــه  بــرای كاری  را  ایــن عمــل، اذهــان شــاگردان 
غیریهــودی انجــام می دادنــد، روشــن گردانیــد. آنــان در خــارج از ســرحدات یهودیــه 
زمینــه وســیع و پهنــاوری را پیــش روی خــود داشــتند كــه می توانســتند در آن جاهــا 
بســیار ســودمند باشــند زیــرا در ایــن ســرزمین ها، افــرادی زندگــی می كردنــد كــه بــار 
رنــج و انــدوه را بــه دوش می كشــیدند. اندوهــی كــه از نظــر قــوم محبــوب پنهــان بــود. 
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۴۴2  | آرزوی اعصار

افــرادی  داشــتند،  قــرار  یهودیــان  اهانــت  و  تحقیــر  مــورد  مــدام  آنانی كــه  میــان  در 
یافــت می شــدند كــه در اشــتیاق و انتظــار مســاعدت شــفادهنده قــادر و تشــنه 
نــور حقیقــت بودنــد، حقیقتــی كــه بــه  فراوانــی در اختیــار قــوم یهــود قــرار گرفتــه بــود.

کــه  بودنــد  کــرده  اعــالم  حواریــون  اینکــه  یهودیــان  دلیــل  هنگامی كــه  بعدهــا، 
عیســی منجــی جهــان اســت از آنــان كامــالً رویگــردان شــدند و همچنیــن هنگامی كــه 
دیــوار جدایــی میــان یهودیــان و اقــوام غیریهــودی بــه  واســطه مــرگ مســیح در هــم 
بــه  آداب و  انجیــل را  ایــن درس و دروس مشــابه كــه كار بشــارت  شكســته شــد، 
رســوم و ملیــت محــدود نمی كــرد، تـأثیــر فوق العــاده ای در افــكار نماینــدگان مســیح 
داشــت و بازدیــد عیســی از ناحیــه فینیقیــه و معجــزه ای كــه در آنجــا انجــام شــده 
بــرای زن  ایــن معجــزه فقــط  بــود، هــدف گســترده و وســیع تری را دنبــال می كــرد. 
رنج دیــده و یــا حتــی بــرای شــاگردان و یــا كســانی كه وظایــف و مســئولیت هایی را 
بــه  عهــده داشــتند انجــام نشــده بــود، بلكــه معجــزه عیســی بــه  ایــن دلیــل انجــام شــد 
كــه، » ایمــان آورنــد كــه عیســی همــان مســیح، پســر خداســت، و تــا ایمــان آورده بــا 
ایــن ایمــان، در نــام او حیــات داشــته باشــند « )یوحنــا 20 آیــه 31(. همــان عواملــی 
كــه هیجــده قــرن پیــش، از پیوســتن و نزدیــك شــدن مــردم بــه  مســیح، ممانعــت بــه 
 عمــل می آوردنــد، امــروز نیــز بــه  همــان شــكل، عمــل می كننــد و همــان روحــی كــه 
دیــوار جدایــی میــان یهــود و غیریهــود را ایجــاد كــرده بــود، امــروز نیــز در حــال فعالیــت 
اســت. غــرور و تعصــب دیــوار تفرقــه و جدایــی را میــان طبقــات مختلــف مــردم بــه  
وجــود آورده اســت. بســیاری از مــردم بــه  دلیــل درك نكــردن مســیح و رســالت او، 
تصــور می كننــد كــه درهــای خدمــت و بشــارت انجیــل بــه  روی ایشــان بســته اســت. 
امــا آنــان بایــد بداننــد كــه مســیح هرگــز از ایشــان رویگــردان نمی شــود. هیــچ ســد و 
مانعــی وجــود نــدارد كــه بــه  دســت انســان و یــا شــیطان بــر پــا شــده باشــد و نتوانیــم بــا 

قــدرت ایمــان در آن نفــوذ كنیــم.
زن فنیقی با ایمان قلبی، خود را به آن  سوی دیواری كه میان یهودیان و اقوام 
غیریهودی ایجاد شده بود،  افكند و بدون توجه به  قضاوت هایی كه می توانست 
او را بــه  ســوی شــك و تردیــد ســوق دهــد، علیــه یـــأس و نــا امیــدی ایســتادگی كــرده، 
بــه  محبــت منجــی اعتمــاد و تــوكل نمــود. مســیح از مــا نیــز می خواهــد كــه چنیــن 
تــوكل و ایمانــی داشــته باشــیم. بركــت و موهبــت نجــات متعلــق به تمامــی بشــریت 
اســت. هیــچ چیــزی جــز خواســت و اراده خــود انســان نمی توانــد او را از ســهیم 

شــدن در وعده هایــی كــه بــه  واســطه انجیــل بیــان شــده اســت، محــروم كنــد.
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» سدها شكسته میشود «  |  ۴۴3

نظــام طبقاتــی، مــورد نفــرت خداونــد می باشــد و او چنیــن خصلتــی را همــواره 
برخــوردار  یكســانی  ارزش  از  انســان ها  تمامــی  خــدا  نظــر  در  می كنــد.  محكــوم 
هســتند و او » همــه اقــوام بشــری را از یــك انســان پدیــد آورد تــا در سرتاســر زمیــن 
ایشــان و حــدود محــل سكونتشــان  بــرای  تعییــن شــده  ســاكن شــوند، زمان هــای 
تــا مردمــان، او را بجوینــد و چــه بســا كــه در پــی اش گشــته، او را  را مقــرر فرمــود 
بیابنــد، هرچنــد كــه از هیچ یــك از مــا دور نیســت « و بــدون توجــه بــه  ســن و ســال 
و مقــام و ملیــت یــا امتیــازات مذهبــی، از همــه دعــوت شــده اســت كــه به نــزد وی 
آمــده و زندگــی كننــد و » هــر كــه ایمــان آورد خجــل نگــردد. زیــرا در میــان ایشــان 
تفاوتــی نیســت « و » دیگــر نــه یهــودی معنــی دارد نــه یونانــی، نــه غــالم، نــه آزاد، 
نــه زن، نــه مــرد، زیــرا شــما همگــی در مســیح عیســی یكــی هســتید « و » دولتمنــد 
و فقیــر بــا هــم مالقــات می كننــد، آفریننــده هــر دوی ایشــان خداونــد اســت. چــرا 
كــه همــان خداونــد، خداونــد همــه اســت و همــه كســانی را كــه او را می خواننــد، 
بــه  فراوانــی بركــت می دهــد. زیــرا هــر كــه نــام خداونــد را بخوانــد، نجــات خواهــد 
یافــت « )اعمــال رســوالن بــاب 1٧آیــات 26 و 2٧؛ غالطیــان 3آیــه 2٨؛ امثــال 22 

آیــه 2؛ رومیــان 10آیــات 11 تــا 13(.
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۴۴
» آیت حقیقی «

 ]این فصل بر اساس انجیل متی 15: 2۹-3۹؛ 16: 12-1؛
انجیل مرقس ٧: 37-31؛ ٨: 1-21 تدوین گردیده است[

» عیســی از ســرزمین صــور بازگشــت و از راه صیــدون به ســوی دریــا رفتــه، از 
میان قلمروی دكاپولیس عبور كرد « )مرقس ٧ آیه 31(. در همین ناحیه دكاپولیس 
بــود كــه دیــوزدگان شــفا یافتــه بودنــد و در ایــن ناحیــه بــود كــه از هالكــت گلــه بــزرگ 
خوك هــا وحشــت زده شــده و او را مجبــور كــرده بودنــد كــه آن ناحیــه را تــرك كنــد. 
امــا آنــان بــه  ســخنان رســوالن مســیح كــه در آنجــا مانــده بودنــد، گــوش فــراداده، اكنــون 
اشــتیاق داشــتند كــه بــا عیســی مالقــات كننــد. هنگامی كــه عیســی مجــدداً بــه  آن 
ناحیــه آمــد، جمعیــت در اطــراف او اجتمــاع كردنــد و مــردی را نــزد او آوردنــد كــه هــم 
كــر بــود و هــم لكنــت زبــان داشــت. امــا عیســی بــر طبــق عــادت، بــا گفتــن ســخنی مــرد 
را شــفا نــداد بلكــه او را از میــان جماعــت بیــرون آورده، به كنــاری بــرد و انگشــتان خــود 
را در گوش هــای او گذاشــت و ســپس زبــان او را لمــس كــرد، آنــگاه بــه  ســوی آســمان 
نظــر كــرد و از این كــه گوش هــای مــرد نمــی توانســت كالم حقیقــت را بشــنود و زبــان 
وی قــادر نبــود كــه عیســی را بــه  عنــوان نجات دهنــده اقــرار كنــد، بــا تفكــر، آه عمیقــی 
كشــید و گفــت: » بــاز شــو! « و در دم گوش هــای آن مــرد بــاز شــد و گرفتگــی زبانــش 
بــر طــرف گردیــد. امــا عیســی وی را قدغــن كــرد كــه ایــن موضــوع را بــه  كســی نگویــد امــا 

مــردم در همــه جــا از ایــن واقعــه ســخن می گفتنــد.
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عیســی ســپس رهســپار كــوه شــد و در آنجــا جمعیتــی انبــوه نــزد او آمدنــد و بــا 
خــود، مریضــان و لنــگان را آورده، پیــش پــای عیســی گذاشــتند و او همــه ایشــان را 
شــفا بخشــید. مــردم بــا وجودی كــه بت پرســت بودنــد، در شــگفت شــده، خــدای 
ازدحــام  منجــی  اطــراف  در  روز  ســه  بــه  مــدت  مــردم  كردنــد.  ســتایش  را  اســراییل 
كردنــد، شــب ها در فضــای بــاز كوهســتان خوابیدنــد و روزهــا بــا اشــتیاق فــراوان بــه 
 ســخنان مســیح گــوش دادنــد و اعمــال او را مشــاهده كردنــد. بعــد از گذشــت ســه 
شــبانه روز خوراكشــان بــه  اتمــام رســید. عیســی نمی خواســت ایشــان را گرســنه روانــه 
كنــد بنابرایــن شــاگردان خــود را فراخوانــد تــا ایشــان را خــوراك دهنــد، امــا شــاگردان 
مجدداً بی ایمانی خود را آشكار كردند. آنان در بیت صیدا دیده بودند كه چگونه با 
بركــت مســیح، ذخیــره اندكشــان بــرای خــوراك دادن چنــان جمعیتــی كافــی شــده بــود 
بــا این حــال همــه آنچــه را كــه داشــتند، نیاوردنــد و بــه  قــدرت او كــه می توانســت ذخیــره 
آنــان را بــرای ســیر كــردن جمعیــت گرســنه بركــت دهــد، اعتمــاد نكردنــد. عــالوه برایــن، 
كسانی را كه او در بیت صیدا خوراك داده بود، یهودی بودند اما جمعیت حاضر 
از اقوام بت پرســت و غیریهودی به شــمار می رفتند. تعصب یهودی هنوز در قلب 
شــاگردان به شــدت دیــده می شــد، بنابرایــن به عیســی گفتنــد: » در ایــن بیابــان از كجــا 
می توانیــم نــان كافــی بــرای ســیر كــردن چنیــن جمعیتــی فراهــم آوریــم؟ «. امــا بــرای 
اینكــه از كالم او اطاعــت كننــد، آنچــه را كــه شــامل هفــت نــان و دو ماهــی بــود بــه  نــزد 
او آوردند. همه خوردند، غیر از زنان و كودكان، چهار هزار تن بودند و عیسی آنان 

را بــا دلــی شــاد وسپاســگزار مرخــص كــرد.
ســپس عیســی بــا شــاگردانش ســوار قایــق شــد و بــا عبــور از دریاچــه بــه  ناحیــه 
عزیمــت  بــود،  شــده  واقــع  جنیســارت  دشــت  جنوبــی  انتهــای  در  كــه  مجدلیــه 
نمــود. در ناحیــه صــور و صیــدون، روح عیســی از ایمــان و اعتمــاد خارق العــاده 
زن فینیقــی بــه  وجــد آمــده بــود. مــردم بت پرســت در دكاپولیــس بــا شــادی او را 
پذیرفتــه بودنــد. امــا اكنــون كــه بــار دیگــر بــه  ســرزمین جلیــل قــدم می نهــاد، جایــی 
كــه قــدرت او بــه  طــرز قابــل توجهــی آشــكار شــده، بیشــترین اعمــال شــفقت آمیز 
و  بی ایمانــی  بــا  ولــی  بــود،  كــرده  بیــان  را  تعالیمــش  بیشــترین  و  داده  انجــام  را 

می شــد. روبــرو  تحقیرآمیــزی  بی اعتقــادی 
گروهی از فریسیان و صدوقیان به  نمایندگی از سوی طبقه ثروتمند و دسته 
كاهنــان و شــكاكیون و اشــراف زادگاِن قــوم نــزد عیســی آمدنــد. در میــان دو گــروه 
بــرای  فریســیان و صدوقیــان دشــمنی فوق العــاده ای وجــود داشــت. صدوقیــان 
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حفــظ موقعیــت و قــدرت خــود در پــی جلــب حمایــت حاكمــان قــدرت بودنــد و 
از ســوی دیگــر فریســیان بــا میــدان دادن بــه  كینــه و نفــرت عمومــی علیــه رومیــان در 
انتظــار فرصتــی بودنــد تــا از زیــر یــوغ بردگــی هیئــت حاكمــه نجــات یابنــد. امــا اكنــون 
فریســیان و صدوقیــان علیــه مســیح بــا یكدیگــر متحــد شــده بودنــد. دو طبقــه مشــابه 
همــواره در جســتجوی یكدیگرنــد و شــریر هــر جــا كــه باشــد، بــرای نابــودی نیكویــی بــا 

شــریر همــكاری می كنــد.
آیتــی  تــا  خواســتند  او  از  و  آمــده  عیســی  نــزد  صدوقیــان  و  فریســیان  حــال 
آســمانی به آنــان بنمایانــد. در ایــام یوشــع، هنگامی كــه اســراییلیان در بیت حــورون 
بــا كنعانیــان به نبــرد پرداختنــد، آفتــاب تــا زمــان كســب پیــروزی قــوم به فرمــان رهبــران 
توقــف نمــود و در طــول تاریــخ اســراییل آیــات و معجــزات مشــابهی به وقــوع پیوســته 
بــود. از عیســی نیــز چنیــن آیتــی طلــب می شــد امــا یهودیــان نیازمنــد چنیــن آیاتــی 
نبودنــد زیــرا شــواهد ظاهــری نمــی توانســت به نفــع ایشــان باشــد، آنچــه كــه مــورد 

نیــاز ایشــان بــود، آگاهــی عقالنــی نبــود بلكــه بازســازی روحانــی بــود.
و عیســی بدیشــان گفــت: » ی ریــاكاران! شــما نیــك می دانیــد چگونــه ســیمای 
آســمان را تعبیــر كنیــد، امــا از تعبیــر نشــانه های زمان هــای ناتوانیــد! «. ســخنان 
ملــزم  به گنــاه  نســبت  را  آنــان  و  می شــد  بیــان  روح القــدس  قــدرت  بــا  كــه  عیســی 
می نمــود، همــان آیتــی بــود كــه خداونــد بــرای نجــات و رســتگاری ایشــان نمایانــده 
رســالت  اثبــات  بــرای  فقــط  می شــد  نمایــان  خداونــد  ســوی  از  كــه  آیاتــی  و  بــود 
مســیح بــود. ســرودهایی كــه فرشــتگان بــرای چوپانــان می خواندنــد و ســتاره ای كــه 
مجوســیان را بــرای یافتــن محــل تولــد عیســی رهبــری كــرده بــود و كبوتــر و ندایــی كــه 
در روز تعمید عیســی از آســمان فرود آمد، همه اینها آیاتی بودند كه مســیح بودن 

او را تـأییــد می نمودنــد.
عیســی آهــی از دل بــرآورد و گفــت: » چــرا ایــن نســل خواســتار آیــت اســت؟ 
كــه  زیــرا همانگونــه  نبــی «.  یونــس  آیــت  به آنهــا داده نخواهــد شــد جــز  آیتــی  امــا 
یونــس سه شــبانه روز در شــكم ماهــی بزرگــی بــود، پســر انســان نیــز ســه شــبانه روز در 
دل زمیــن خواهــد بــود و همانگونــه كــه موعظــه یونــس بــرای مــردم نینــوا آیتــی بــود، 
موعظــه مســیح نیــز بــرای نســل او آیتــی محســوب می گشــت. امــا در پذیــرش كالم 
خداونــد چــه تضــادی بــه  چشــم می خــورد! مردمــان بزرگتریــن شــهر بت پرســتان از 
شــنیدن اخطــار الهــی بــه  لــرزه افتــاده بودنــد، پادشــاهان و شــاهزادگان، خویشــتن 
را متواضــع و فروتــن نمــوده بودنــد، بلندپایــگان و ضعیفــان، فریــاد اســتغاثه خــود 
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بــه  ایشــان داده شــد و دعاهایشــان  بلنــد كردنــد و رحمــت خداونــد  را به آســمان 
مســتجاب گردیــد. » مــردم نینــوا در روز داوری بــا ایــن نســل برخواهند خاســت و 
محكومشــان خواهنــد كــرد، زیــرا آنهــا در اثــر موعظــه یونــس توبــه كردنــد و حــال آنكــه 

كســی بزرگتــر از یونــس اینجاســت « )متــی 12 آیــه ۴0 و ۴1(.
تمامــی معجــزات مســیح آیتــی آســمانی محســوب می شــدند. او همــان كاری 
را كــه در مــورد مســیح موعــود پیش بینــی شــده بــود، انجــام مــی داد. امــا بخشــش و 
رحمــت خداونــد بــرای فریســیان نوعــی توهیــن بــه  مقدســات بــه  شــمار می رفــت. 
رهبــران یهــود بــا بی اعتنایــی بی رحمانــه ای به رنــج و انــدوه بشــر نظــاره می كردنــد. در 
بســیاری از مــوارد، خودخواهــی و ظلــم ایشــان باعــث بــروز مصیبــت می گردیــد، 
مصیبتــی كــه عیســی مــی بایســتی آن را از بیــن می بــرد و بــه  همیــن دلیــل معجــزات 

عیســی از نظــر فریســیان نوعــی ســرزنش و توبیــخ محســوب می گردیــد.
چیــزی كــه موجــب می شــد تــا یهودیــان اعمــال منجــی را انــكار كننــد، عالی تریــن 
گــواه ســیرت الهــی او بــود. بزرگتریــن خصوصیتــی كــه در معجــزات مســیح دیــده 
انجــام  به بشــریت  دادن  بركــت  بــرای  او  معجــزات  تمامــی  كــه  اســت  ایــن  شــده، 
می شــد و عالی تریــن گــواه آمــدن او از ســوی خداونــد ایــن اســت كــه زندگــی وی 
سیرت و ذات الهی را آشكار می كرد. او كالم خداوند را بیان نمود و كار خداوند 

را بــه  انجــام رســانید و چنیــن حیاتــی بزرگتــر از تمامــی معجــزات اســت.
امــروز نیــز هنگامــی كــه پیــام حقیقــت بیــان می شــود، بســیاری چــون یهودیــان در 
طلــب آیاتــی آســمانی هســتند و می گوینــد بــرای مــا معجــزه ای انجــام انجــام بــده. 
امــا مســیح همانگونــه كــه در بیابــان و در پاســخ شــیطان هیــچ معجــزه ای انجــام نــداد، 
در مقابــل خواهــش فریســیان نیــز معجــزه ای بــه  انجــام نرســانید. قدرتــی كــه مســیح 
بــه  مــا می دهــد، بــرای تبرئــه كــردن خودمــان یــا ارضــاء خواســته های ناشــی از غــرور و 
بی اعتقــادی مــا نیســت. امــا انجیــل، سرشــار از آیــات و عالماتــی اســت كــه ریشــه 
الهــی دارد. آیــا آزاد شــدن مــا از یــوغ اســارت شــیطان یــك معجــزه نیســت؟ دشــمنی 
و عــداوت علیــه شــیطان چیــزی نیســت كــه در دل انســان بــه  طــور طبیعــی وجــود 
داشــته باشــد بلكــه بــه  وســیله فیــض خداونــد در دل آدمــی جــای داده می شــود. 
بــا تمامــی  هنگامی كــه شــخص، لجاجــت و خودســری را رهــا می كنــد و خــود را 
دل بــه  عوامــل آســمانی خداونــد تســلیم می نمایــد، معجــزه ای بــه  وقــوع می پیونــدد. 
هــر زمــان كــه فــردی تبدیــل می شــود و یــاد می گیــرد كــه خداونــد را محبــت نمایــد و 
احــكام او را نــگاه دارد، وعــده خداونــد به انجــام می رســد، » و دل تــازه ای به شــما 
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خواهــم داد و روح تــازه  در انــدرون شــما خواهــم نهــاد « )حزقیــال بــاب 36 آیــه 26(. 
تغییر دل های انســانی، تبدیل شــدن شــخصیت بشــر، معجزه ای اســت كه منجی 
همیشــه زنــده را آشــكار می كنــد، همــان نجــات دهنــده ای كــه بــرای نجــات جان هــا 
عمــل می نمایــد. زندگــی كــردن مــداوم بــا مســیح بزرگتریــن معجــزه بــه  شــمار مــی رود 
و در موعظــه كالم خداونــد، آیتــی كــه اكنــون و بــرای همیشــه می بایســت نمایانــده 
شــود، حضــور روح القــدس اســت. روحــی كــه كالم خداونــد را بــرای شــنوندگان 
آن به قدرتــی حیات بخــش تبدیــل می كنــد و ایــن اســت آیتــی كــه خداونــد در مــورد 

رســالت الهــی فرزنــدش عیســی مســیح بــه  جهانیــان می نمایانــد.
آنانی كه از عیسی خواستند تا آیتی آسمانی به آنان بنمایاند، آنچنان بی ایمان 
بودنــد كــه شــباهت خداونــد را در ســیرت و شــخصیت او تشــخیص نمی دادنــد. 
آنــان نمی خواســتند مـأموریــت او را كــه انجــام نوشــته های موجــود در كتــب  مقــدس 
بــود، درك كننــد. عیســی در مثــل مربــوط بــه  ثروتمنــد و ایلعــازر بــه  فریســیان گفــت: 
» اگــر بــه  موســی و انبیــاء گــوش نســپارند، حتــی اگــر كســی از مــردگان زنــده شــود، 
مجاب نخواهند شد «. و هر آیتی كه از آسمان و زمین به  ایشان نمایانده شود، 

ســودی نخواهــد داشــت.
تــرك  بــرآورد و ســپس جمعیــت عیب جــو و خرده گیــر را  از دل  عیســی آهــی 
گفتــه، مجــدداً بــا شــاگردانش ســوار قایــق شــد. آنــان بــا ســكوتی اندوهبــار از دریاچــه 
داده  خــوراك  را  نفــر  هــزار  پنــج  كــه  جایــی  بیت صیــدا،  بــه  ســوی  و  كردنــد  عبــور 
بــه آن ســوی دریــا رســیدند، عیســی بدیشــان گفــت:  بودنــد، روانــه شــدند. چــون 
» آگاه باشــید و از خمیرمایــه فریســیان و صدوقیــان دوری كنیــد «. یهودیــان از 
ایــام موســی عــادت داشــتند كــه در عیــد ِپَســح، خمیرمایــه را از خانه هایشــان دور 
كننــد زیــرا چنــان تعلیــم دیــده بودنــد كــه آن را بــه  عنــوان ســمبلی از گنــاه تلقــی كننــد. 
زیــرا هنگامی كــه  نكردنــد،  را درك  معنــی ســخنان عیســی  این همــه، شــاگردان  بــا 
بــا عجلــه مجدلیــه را تــرك گفتنــد، فرامــوش كردنــد كــه جــز یــك قــرص نــان بــا خــود 
بردارنــد و در خــالل ایــن احــوال چنیــن فهمیدنــد كــه عیســی بــا اشــاره بــه  ایــن مطلــب، 
آنها را از خریدن نان فریســیان و صدوقیان منع نموده اســت. بی ایمانی و فقدان 
بصیــرت روحانــی موجــب می شــد كــه غالــب اوقــات ســخنان مســیح را بــه  درســتی 
زیــرا فكــر می كردنــد  ایشــان گشــود  بــه  مالمــت  زبــان  درك نكننــد. اكنــون عیســی 
كسی كه با چند نان و دو ماهی، هزاران نفر را خوراك داده بود در آن موقعیت 
خطیــر فقــط بــه  خــوراك دنیــوی اشــاره می كنــد. ایــن خطــر وجــود داشــت كــه دالیــل 
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زیركانه فریســیان و صدوقیان، بر بی ایمانی شــاگردان تـأثیر بگذارد و موجب شــود 
كــه اعمــال مســیح را حقیــر و كوچــك تلقــی كننــد.

ایشــان می بایســت  اســتاد  كننــد  فكــر  كــه  داشــتند  را  آمادگــی  ایــن  شــاگردان 
به تقاضــای فریســیان و صدوقیــان در نمایانــدن آیتــی آســمانی پاســخ دهــد و آنــان 
ایمــان داشــتند كــه او قــادر بــه  انجــام ایــن كار می باشــد و نشــان دادن چنــان آیتــی 
و  فریســیان  ریــاكاری  آنــان  امــا  كنــد.  آرام  را  او  می توانســت مخالفــت دشــمنان 

بودنــد. نــداده  را تشــخیص  صدوقیــان 
ماه هــا بعــد، » هنگامی كــه هــزاران تــن گــرد آمدنــد، چنــدان كــه بــر یكدیگــر پــا 
می نهادنــد، عیســی همــان ســخنان را تكــرار نمــود كــه، از خمیرمایــه فریســیان كــه 

همانــا ریــاكاری اســت، دوری كنیــد « )لوقــا 12 آیــه1(.
خمیرمایــه ای كــه در نــان قــرار داده می شــود به تدریــج عمــل می كنــد و تمامــی 
آن را بــه طبیعــت خــود تغییــر می دهــد. بنابرایــن اگــر ریــا و تزویــر در دل نفــوذ كنــد، 
ســیرت و شــخصیت را نیــز فــرا می گیــرد. نمونــه چشــمگیر و قابــل مالحظــه ریــاكاری 
فریســیان را مســیح در محكــوم كــردن آشــكار عمــل » قربانــی کــردن « مــورد ســرزنش 
قــرار داده بــود. ]آنــان فرمــان پنجــم را مــورد غفلــت قــرار مــی دادنــد و در عــوض اینکــه 
وظیفــه احتــرام و نیکــی بــه پــدر و مــادر را بخوبــی انجــام دهنــد، بهانــه مــی آوردنــد کــه 
پــول خــود را صــرف قربانــی کــرده انــد. آنــان انجــام ســنتها و رســوم را مافــوق فرامیــن 
خداونــد قــرار داده بودنــد[. عملــی كــه بــه  وســیله آن تظاهــر مــی کردنــد کــه بــرای 
معبــد ســخاوتمندی بخــرج مــی دهنــد. كاتبــان و فریســیان، ســعی در وارد كــردن 
آنــان اهــداف و جهت گیــری تعالیــم  اصــول گمراه كننــده به آییــن مذهبــی بودنــد. 
خــود را از انظــار پنهــان می كردنــد و در هــر فرصتــی ایــن تعالیــم را بــا مهــارت خاصــی 
در اذهــان مــردم تلقیــن می كردنــد و هنگامی كــه یكــی از اصــول ایــن تعالیــم غلــط 
و دروغیــن پذیرفتــه می شــد، ماننــد مایــه خمیــر در نــان عمــل می كــرد و بــه  تدریــج 
تمامــی ســیرت و شــخصیت مــردم را تغییــر می داد.ایــن تعالیــم غلــط بــود کــه باعــث 

شــد تــا کالم مســیح بــه ســختی بــه مــردم برســد.
ســعی  کــه  شــود  مــی  القــاء  کســانی  طریــق  از  مشــابهی  تاثیــرات  نیــز  امــروز 
می كننــد كــه شــریعت خداونــد را مطابــق بــا ]رســوم و خواســته هــای خودخواهانــه[ 
خــود تفســیر و تشــریح نماینــد. ایــن طبقــه، شــریعت را بــه  طــور مســتقیم مــورد حملــه 
قــرار نمی دهــد بلكــه بــا مطــرح كــردن فرضیه هــای خیالــی ســعی می كننــد كــه اصــول 

شــریعت را از بنیــاد متزلــزل ســازند.
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ریــاكاری فریســیان محصــول منفعت طلبــی و خودخواهــی بــود زیــرا اشــتیاق 
بــرای تمجیــد و تحســین قــرار گرفتــن هــدف نهایــی زندگــی آنــان بــود و همیــن موضــوع 
بــود كــه موجــب شــد تــا كتــب مقدســه را مــورد تحریــف و ســوء اســتفاده قــرار دهنــد 
از خطــر  نیــز  اهــداف رســالت مســیح عاجــز شــوند. شــاگردان مســیح  از درك  و 
پیــروان  صــف  در  را  خــود  آنانی كــه  نبودنــد.  مصــون  مخفیانــه ای  شــرارت  چنیــن 
عیســی دیــده، امــا حاضــر نبودنــد كــه همــه چیــز را بــه  خاطــر او رهــا كننــد، بــه  میــزان 
فوق العــاده ای تحــت تـأثیــر مباحــث فریســیان قــرار می گرفتنــد. آنــان غالــب اوقــات 
میــان ایمــان و بی ایمانــی مــردد بودنــد و گنجینــه عظیــم حكمــت و معرفــت را كــه در 
مســیح پنهــان بــود، تشــخیص نمی دادنــد. حتــی شــاگردان كــه ظاهــراً فكــر می كردنــد 
همــه چیــز را بــه  خاطــر عیســی رهــا كرده انــد، بــا تمامــی دل نمــی توانســتند امیــال 
بــرای خــود بودنــد و  نیــز در جســتجوی چیــزی  قلبــی خــود را كنتــرل كننــد و آنــان 
همیــن روحیــه بــود كــه باعــث شــد بــرای كســب مقــام عالی تــر بــا یكدیگــر مجادلــه 
كننــد و همیــن روحیــه بــود كــه میــان ایشــان و مســیح حایــل و باعــث شــد كــه بــا 
ایثارگرانــه و فداكارانــه او، كمتــر احســاس همــدردی كننــد و از درك  مـأموریــت 
بــه  اگــر  ناتــوان شــوند. همان طوری كــه خمیرمایــه  نمــودن ســر نجــات و رســتگاری 
 حــال خــود رهــا شــود، موجــب فســاد می گــردد، بــه  همــان  طریــق روح خودخواهــی و 
منفعت طلبــی اگــر در دل پــرورده شــود، جــان آدمــی را فاســد و هــالك می گردانــد.

میــان  در  چقــدر  پنهــان،  و  گمراه كننــده  گنــاه  ایــن  گذشــته،  ماننــد  نیــز  امــروز 
پیــروان عیســی گســترده و شــایع اســت! غالــب اوقــات، خدمــت مــا بــرای مســیح و 
مصاحبــت مــا بــا یكدیگــر بــا اشــتیاق پنهــان بــه  جــاه  و مقــام، آلــوده و ضایــع می گــردد. 
چقدر افكار ما آماده پذیرش قدردانی و تحســین و تـأیید دیگران می باشــد. عشــق 
به خودپرســتی، و میــل بــه  انتخــاب راهــی ســهل تر از آنچــه كــه خداونــد مقــرر فرمــوده 
است، باعث می شود كه فرضیه های انسانی و عادات و رسوم دنیوی جایگزین 
اصــول و مفاهیــم الهــی گــردد. عیســی در ســخنانی هشــدار دهنــده به شــاگردان 

خــود گفــت: » آگاه باشــید و از خمیرمایــه فریســیان دوری كنیــد «.
حــرارت  و  شــور  نیســت.  بی ریایــی  و  صداقــت  جــز  چیــزی  مســیح  مذهــب 
بــرای جــالل خداونــد انگیــزه ای اســت كــه روح القــدس در قلــب آدمــی بــه  وجــود 
مــی آورد و تنهــا عمــل واقعــی  روح القــدس می توانــد چنیــن انگیــزه ای را ایجــاد كنــد 
و تنهــا قــدرت خداونــد قــادر اســت كــه خودپرســتی و ریــا را از دل آدمــی دور كنــد. 
چنیــن تغییــری آیــت و نشــانه كار خداونــد اســت. هــرگاه ایمانــی كــه می پذیریــم، 
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خودخواهــی و منفعت طلبــی و تظاهــر را از میــان بــردارد و مــا را در طلــب جــالل 
خداونــد و نــه جــالل خــود هدایــت كنــد، آنــگاه در راه درســتی قــدم گذاشــته ایم. 
عبــارت » پــدر، نــام خــود را جــالل ده! « )یوحنــا 12 آیــه 2٨(. همــواره نكتــه اصلــی 
زندگــی عیســی بــود و اگــر مــا پیــروان او هســتیم، ایــن عبــادت می بایســت همــواره 
نكتــه اصلــی زندگــی مــا باشــد. او بــه  مــا دســتور می دهــد: » بــه  همیــن طریقــی كــه او 
ســلوك می نمــود، ســلوك نماییــد «. و » از این جــا می دانیــم او را می شناســیم كــه 

از احكامــش اطاعــت می  كنیــم « )اول یوحنــا بــاب 2 آیــات 3 و 6(. 
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 ]این فصل بر اساس انجیل متی 16: 13-2٨؛ انجیل مرقس ٨: 27-3٨؛
انجیل لوقا ۹: 1٨-27 تدوین گردیده است[

نزدیــك  خــود  پایــان  بــه   ســرعت  بــه   جهــان  ایــن  در  مســیح  مـأموریــت  و  كار 
می شــد. در برابر او وقایعی كه می بایســتی به  ســوی آن گام برمی داشــت، به  نحو 
واضحــی نمایــان می شــد. او حتــی قبــل از آنكــه طبیعــت بشــری را بــر خــود گیــرد از 
تمامــی طــول مســیری كــه بــرای نجــات گمشــدگان بایســت می پیمــود، آگاه بــود. هــر 
اندوهــی كــه دل او را می شــكافت، هــر توهینــی كــه می شــنید و هــر محرومیتــی كــه 
متحمــل می گردیــد، پیــش از آن كــه تــاج و ردای پادشــاهی را تــرك گویــد و از تخــت 
ســلطنت پاییــن آیــد و در قالــب انســانی ظاهــر شــود، در نظــر وی روشــن و آشــكار 
بــود و مســیری كــه از آخــور شــروع شــد و بــه  صلیــب جلجتــا ختــم می گشــت، در 
مقابــل دیــدگان وی قــرار داشــت. او از رنــج و مصیبــت پیــش روی خــود آگاه بــود. 
او از همــه امــور بــا خبــر بــود بــا این حــال فرمــود: » اینــك می آیــم! در طومــار كتــاب 
دربــاره مــن نوشــته شــده اســت. در بــه  جــا آوردن اراده تــو ای خــدای مــن رغبــت 

مــی دارم و شــریعت تــو در انــدرون دل مــن اســت « )مزمــور ۴0 آیــات ٧ و ٨(.
ایــن  در  او  زندگــی  می دیــد.  را  خویــش  مـأموریــت  نتیجــه  آغــاز،  از  عیســی 
جهــان سرشــار از زحمــت و ایثــار بــود ولــی او امیــدوار و دلخــوش بــود كــه زحمــات 
و مصیبت هــای وی در جســتجوی گمشــدگان، بیهــوده نخواهــد بــود. او بــا فــدا 
كــردن زندگــی خــود بــرای نجــات جهــان می خواســت كــه انســان، وفــاداری خــود بــه  
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خداونــد را دوبــاره بازیابــد و بــرای ایــن منظــور اگرچــه الزم بــود ابتــدا تعمیــد خــون 
دریافــت شــود، اگرچــه می بایســت گناهــان جهــان بــر جــان بی گنــاه او ســنگینی كنــد 
و ســایه وحشــتناك و وصف ناپذیــر غــم و انــدوه بــر او قــرار گیــرد، بــا این حــال شــادی 
و موفقیتــی كــه پیــش روی وی قــرار داشــت، ســبب شــد كــه متحمــل صلیــب شــود 

و شــرم و تحقیــر را برگزینــد.
صحنــه هــا و حوادثــی کــه در برابــر عیســی چیــده شــده بــود، هنــوز از دیــدگان 
همراهــان برگزیــده مـأموریــت وی پنهــان بــود، امــا زمــان بــه  ســرعت فرامی رســید و 
ایشــان می بایســت شــاهدان درد و مصیبــت او می شــدند. الزم بــود كــه آنــان كســی 
را كــه آنهمــه دوســت داشــتند و بــه  او اتــكا می كردنــد، ببیننــد كــه بــه  دســت دشــمنان 
گرفتــار آمــده اســت و بــر صلیــب جلجتــا آویختــه می شــود. عیســی بــه  زودی ایشــان 
را تــرك می كــرد و آنهــا مجبــور بودنــد بــدون تســلی یافتــن از حضــور آشــكار او بــا دنیــا 
و نیرنگ هــای آن روبــرو گردنــد. او می دانســت كــه شــاگردان چگونــه در نتیجــه تنفــر و 
بی ایمانــی دیگــران دچــار جفــا و شــكنجه خواهنــد شــد و به همیــن دلیــل می خواســت 

آنــان را بــرای روبــرو شــدن بــا زحمــات و آزمایشــات آمــاده ســازد.
فیلیپیــه  قیصریــه  اطــراف  روســتاهای  از  به یكــی  اكنــون  شــاگردانش  و  عیســی 
می آمدنــد. آنــان در آن  ســوی مرزهــای جلیــل بودنــد، ناحیــه ای كــه در آن، بت پرســتی 
رواج داشــت. در اینجــا شــاگردان از ناحیــه جلیــل كــه تحــت نفــوذ یهودیــت بــود، 
خــارج شــدند و بــرای برقــرار كــردن ارتبــاط نزدیــك بــا بت پرســتان آمــده بودنــد و در 
اطــراف آنــان انــواع مختلــف خرافه پرســتی وجــود داشــت. عیســی قصــد داشــت كــه 
شــاگردان بــا مشــاهده این گونــه خرافــات بــه  مســئولیت های خویــش در مقابــل شــرك 
و بت پرســتی آگاه شــوند. مســیح در مــدت توقــف خــود در ایــن ناحیــه، ســعی خــود 
را بــرای تعلیــم مــردم بــه كار نبــرد بلكــه بیشــتر وقــت خــود را بــا شــاگردان ســپری كــرد.

عیســی می خواســت انــدك انــدك شــاگردان خــود را از رنجــی كــه در انتظــار وی 
بــود، اطــالع دهــد. امــا نخســت از ایشــان جــدا شــده، دعــا كــرد تــا دلهــای ایشــان بــرای 
دریافت ســخنانش آماده گردد و بعد از ملحق شــدن به ایشــان بالفاصله آنچه را كه 
می خواســت بدیشــان بگوید، نگفت: بلكه قبل از انجام این كار به آنان فرصت داد 
تــا ایمانشــان را بــه  او اقــرار كننــد تــا بتواننــد بــرای روبــرو شــدن بــا زحمــات و ســختی ها 
تقویــت شــوند. بنابرایــن از شــاگردان پرســید: » به گفتــه مــردم مــن كــه هســتم؟ «. 
شــاگردان بــا انــدوه و تـأســف مجبــور بودنــد كــه عجــز و درماندگــی قــوم اســراییل را 
در شــناختن مســیح، اقــرار و تصدیــق كننــد. عــده ای از مــردم بــا دیــدن معجــزات او، 
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اعالم كرده بودند كه وی فرزند داود است. جمعیتی كه در بیت صیدا از سوی او 
اطعــام شــده بودنــد، می خواســتند او را پادشــاه اســراییل اعــالم كننــد. بســیاری او را 

نبــی می خواندنــد، امــا بــه  مســیح موعــود بــودن وی ایمــان نداشــتند.
چــه  ایشــان می پرســد: » شــما  از  خــود  به شــاگردان  اشــاره  بــا  اكنــون عیســی 
می گوییــد؟ بــه  نظــر شــما مــن كــه هســتم؟ « و پطــرس پاســخ داد: » تــو مســیح، پســر 

خــدای زنــده هســتی «.
 پطــرس از ابتــدا ایمــان داشــت كــه عیســی همــان مســیح اســت ولــی بســیاری 
دیگــر كــه بــه  واســطه موعظــه یحیــای تعمیــد دهنــده ایمــان آورده و مســیح را پذیرفتــه 
بودند، با زندانی و كشــته شــدن یحیای تعمید دهنده نســبت به  مـأموریت یحیای 
تعمیــد دهنــده دچــار شــك و تردیــد شــده بودنــد و اكنــون همــان گــروه نســبت بــه 
در  كــه مدت هــا  مســیحی  بودنــد،  تردیــد  دچــار  نیــز  عیســی  بــودن  موعــود   مســیح 
انتظــار آمــدن او بودنــد. بســیاری از شــاگردان بــا شــور و شــوق فــراوان از عیســی 
انتظــار داشــتند كــه بــر تخــت ســلطنت داود جلــوس كنــد، امــا هنگامی كــه دریافتنــد 
بــه   امــا پطــرس و همراهــان وی  نــدارد، او را رهــا كردنــد.  عیســی چنیــن قصــدی 
عیســی  از  دیــروز  كســانی كه  تردیدآمیــز  و  متزلــزل  رفتــار  ماندنــد.  وفــادار  عیســی 
تمجیــد كــرده بودنــد و امــروز او را محكــوم می كردنــد، نمــی توانســت ایمــان حقیقــی 
پیــروان منجــی را نابــود كنــد. پطــرس در مقابــل ســئوال عیســی پاســخ داد: » تویــی 
مســیح، پســر خدای زنده «. او برای تكریم و پذیرش عیســی، در انتظار پادشــاهی 

دنیــوی او نبــود، بلكــه او را در تواضــع و فروتنــی اش پذیرفــت.
پطــرس ایمــان دوازده شــاگرد را بیــان كــرده بــود. بــا این حــال هنــوز شــاگردان از 
درك مـأموریــت عیســی كامــالً آگاه نبودنــد. مخالفــت و تحریــف كاهنیــن و حاكمــان 
یهــود اگرچــه نمــی توانســت ایشــان را از مســیح روی گــردان كنــد بــا این حــال موجــب 
ســردرگمی ایشــان شــده بــود. آنــان راه خــود را به روشــنی تشــخیص نمی دادنــد و تـأثیــر 
تربیــت دنیــوی، تعالیــم معلمیــن یهــود و قــدرت آداب و رســوم ســنتی، مانــع از درك 
حقیقــت می شــد. بــا وجودی كــه پیوســته انــوار ارزشــمند حقیقــت از ســوی عیســی 
بــر ایشــان تابیــده شــده بــود، غالــب اوقــات، ماننــد افــرادی بودنــد كــه در تاریكــی در 
پــی چیــزی می گردنــد. امــا در ایــن زمــان، قبــل از این كــه بــا آزمایــش بــزرگ ایمــان روبــرو 
شــوند، روح القــدس بــا قــدرت و قــوت بــر ایشــان قــرار گرفــت و بــرای انــدك زمانــی 
چشــمان ایشــان » از چیزهــای دیدنــی به چیزهــای نادیدنــی نظــر كــرده بــود « )دوم 

قرنتیــان ۴ آیــه 1٨(. و در زیــر لبــاس جســم، جــالل پســر خــدا را تشــخیص دادنــد.

412, 413

DA FA Body.indd   455 9/17/18   11:53 AM



۴56  | آرزوی اعصار

آنگاه عیسی به پطرس گفت: » خوشا به حال تو، ای شمعون پسر یونا! زیرا این 
حقیقت را جسم و خون بر تو آشكار نكرد، بلكه پدر من كه در آسمان است «.

حقیقتی كه پطرس به  آن اعتراف نمود، پایه و اساس ایمان مومنین محسوب 
می شــود. عیســی اعتــراف بــه  ایــن حقیقــت را بــه  عنــوان حیــات جاودانــی اعــالم 
كــرده اســت. امــا در اختیــار داشــتن چنیــن دانــش و شــناختی نبایــد دلیلــی بــرای 
خودســتایی باشــد. حكمــت و یــا نیكویــی خــود پطــرس، حقیقــت را بــر وی آشــكار 
نكــرد، زیــرا بشــریت هرگــز بــا قــدرت و اعمــال خویــش قــادر بــه  كســب معرفــت الهــی 
از  كــرد؟ گودتــر  بلندی هــای آســمان اســت، چــه خواهــی  مثــل  زیــرا، »  نیســت. 
هاویــه اســت، چــه توانــی دانســت؟ « )ایــوب 11: ٨(. تنهــا بــا كمــك روح القــدس 
كــه هیــچ  را  تفحــص كنیــم، » چیزهایــی  را  كــه می توانیــم عمق هــای خــدا  اســت 
چشــمی ندیــده، هیــچ گوشــی نشــنیده و به خاطــر انســانی خطــور نكــرده اســت زیــرا 
خــدا آن را توســط روح خــود بــر مــا آشــكار ســاخته چــرا كــه روح، همــه چیــز حتــی 
عمق هــای خــدا را نیــز تفحــص می كنــد « )اول قرنتیــان 2 آیــات ۹ و 10(. و » ســر 
خداونــد بــا ترســندگان اوســت «. و حقیقتــی كــه موجــب شــد تــا پطــرس جــالل 
مســیح را تشــخیص دهــد، گــواه ایــن بــود كــه، » خداونــد او را تعلیــم داده بــود « 
)مزمــور 25 آیــه 1۴ و یوحنــا 6 آیــه۴5(. و بــه  راســتی كه، » خوشــا بــه  حــال تــو، ای 
شــمعون، پســر یونــا! زیــرا ایــن حقیقــت را جســم و خــون بــر تــو آشــكار نكــرد، بلكــه 

پــدر مــن كــه در آســمان اســت «.
آنــگاه عیســی ادامــه می دهــد: » و مــن نیــز تــو را می گویــم كــه تویــی پطــرس و 
بــر ایــن صخــره كلیســای خــود را بنــا می كنــم و ابــواب جهنــم بــر آن اســتیال نخواهنــد 
یافت «. كلمه پطرس به  معنای )صخره ســنگ غلطان( اســت. پطرس صخره ای 
نبــود كــه كلیســا بــر روی آن بنــا شــود و زمانی كــه پطــرس بــا ناســزا و بــد و بــی راه، 
دلیــل  بــه  همیــن  بــود.  یافتــه  اســتیال  او  بــر  ابــواب جهنــم  نمــود،  انــكار  را  خداونــد 

كلیســا بــر روی كســی بنــا شــد كــه ابــواب جهنــم نتوانــد بــر آن اســتیال یابــد.
قرن  هــا قبــل از آمــدن منجــی، موســی بــه  صخــره نجــات اســرائیل اشــاره كــرده بــود 
و ســراینده مزامیــر دربــاره » صخــره قــوت مــن « ســراییده بــود و اشــعیاء نبــی نوشــته 
بــود كــه: » بنابرایــن خداونــد چنیــن می گویــد: اینــك در صهیــون ســنگ بنیــادی نهــادم 
یعنــی ســنگ آزمــوده و ســنگ زاویــه ای گرانبهــا و اســاس محكــم « )تثنیــه 32 آیــه ۴، 
مزمور 62 آیه ٧، اشعیاء 2٨ آیه 16(. خود پطرس با الهام از روح القدس این نبوت 
را مربــوط بــه  عیســی دانســته، می گویــد: » حــال چشــیده اید كــه خداونــد مهربــان 
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اســت. بــا نزدیــك شــدن بــه  او، یعنــی بــه آن ســنگ زنــده كــه آدمیــان رد كرده انــد امــا 
نــزد خــدا برگزیــده و گرانبهاســت. شــما نیــز چــون ســنگهای زنــده بــه  صــورت عمارتــی 
بــه  واســطه عیســی مســیح،  و  باشــید  تــا كاهنانــی مقــدس  بنــا می شــوید  روحانــی 

قربانی هــای روحانــی مقبــول خــدا را بگذرانیــد « )اول پطــرس 2 آیــات 3 تــا 5(.
» زیــرا هیچ كــس نمی توانــد جــز آن كــه بنیــان نهــاده شــده اســت، بنیــان دیگــری 
بگــذارد و آن بنیــاد همانــا خــود عیســی مســیح اســت « )اول قرنتیــان 3 آیــه 11(، 
و عیســی گفــت: » بــر روی ایــن صخــره، مــن كلیســای خــود را بنــا خواهــم كــرد «.

مســیح در حضور خدا و موجودات ملكوتی و پیشــاپیِش ســپاه نامریی جهنم، 
كلیســای خــود را بــر صخــره جاودانــی بنــا نهــاد. صخــره، خــود اوســت بــدن اوســت 
كــه بــه  خاطــر مــا شكســته و زخمــی گردیــد. كلیســایی كــه بــر ایــن صخــره بنــا گــردد، 

دروازه هــای جهنــم بــر آن اســتیال نخواهنــد یافــت.
هنگامی كــه مســیح ایــن ســخنان را بیــان می كــرد، كلیســا چقــدر ضعیــف بــه  نظــر 
می رسید! تعداد ایماندارن بسیار اندك بود و تمامی قوای اهریمنی و ارواح شریر 
در مقابل ایشان صف آرایی كرده بود، با این وجود ایماندارن به  مسیح نمی بایست 

دچــار وحشــت شــوند. قــوت آنــان بــر صخــره ای شكســت ناپذیــر اســتوار بــود.
پطرس حقیقتی را بیان كرده بود كه بنیان و اســاس اعتقاد كلیســا بود و اكنون 
عیســی افتخــار نمایندگــی تمــام مومنیــن كلیســا را بــه  او می بخشــید. عیســی فرمــود: 
» كلیدهــای پادشــاهی آســمان را بــه  تــو می دهــم. آنچــه بــر زمیــن ببنــدی، در آســمان 

بســته خواهــد شــد و آنچــه بــر زمیــن بگشــایی، در آســمان گشــوده خواهــد شــد «.
» كلیدهای پادشاهی آسمان «، كالم مسیح می باشد. تمامی كتب مقدسه، 
متعلق به  مسیح و راجع به  او بود. قدرت و قوت كالم، درهای آسمان را گشوده و 
می بندد. کالم، شــرایطی را که به موجب آن، انســانها مورد پذیرش یا عدم پذیرش 
قــرار می گیرنــد را اعــالم می كنــد. بنابرایــن، کار موعظــه کننــدگان کالم بــرای کســانی 
که در راه هالکت هســتند، زهر کشــنده ای اســت که مرگ را به دنبال دارد و برای 

آنهایی که در راه نجات ســالکند، مرهمی حیات بخش می باشــد.
 منجــی، مـأموریــت بشــارت انجیــل را تنهــا بــه  پولــس محــول نكــرد. او چنــدی 
بــرد.  بــه  كار  مــورد كلیســا  بــود، در  بــه  پطــرس گفتــه  كــه  را  بعــد، همــان ســخنانی 
اساســاً عیســی قبــل از ایــن نیــز ایــن ســخنان را بــه  دوازده شــاگرد برگزیــده خــود بــه 
 عنــوان نماینــده مومنیــن اعــالم كــرده بــود. اگــر عیســی بــا محــول كــردن اختیــارات 
ویژه به یكی از شــاگردان، وی را مافوق ســایرین قرار می داد، دیگر لزومی نداشــت 
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كــه اغلــب اوقــات آنــان را بــرای كســب باالتریــن مقــام در حــال رقابــت و مشــاجره 
ببینیــم و آنــان مــی بایســتی تســلیم اراده اســتاد می شــدند و هــر آنكــس را كــه وی 

برمی گزیــد، مــورد تكریــم و احتــرام قــرار می دادنــد. 
كنــد،  تعییــن  ســایرین  بــر  به ریاســت  را  ایشــان  از  یكــی  آنكــه  به جــای  مســیح 
فرمود: » اما شــما اســتاد خوانده مشــوید، زیرا تنها یك اســتاد دارید و همه شــما 
برادریــد. هیچ كــس را نیــز بــر روی زمیــن پــدر نخوانیــد زیــرا تنهــا یــك پــدر داریــد كــه در 
آســمان اســت و نیــز معلــم خوانــده مشــوید، زیــرا فقــط یــك معلــم داریــد كــه مســیح 

اســت « )متــی بــاب 23 آیــات ٨ تــا 10(.
او  زیــر قدم هــای  را  خــدا، همــه چیــز  و »  اســت «.  مــرد مســیح  هــر  » ســر 
نهــاد «. و » مقــرر فرمــود كــه او در كلیســا ]ســِر[ همــه چیــز باشــد، كلیســایی كــه 
پُــر می ســازد « )اول  از هــر لحــاظ  او كــه همــه چیــز را  پُــری  بــدن اوســت، یعنــی 
و  پایــه  كــه  بــر مســیح  آیــات 22 و 23(. كلیســا   1 آیــه 3؛ افسســیان  قرنتیــان 11 
اســاس اوســت بنــا شــده اســت و وظیفــه كلیساســت كــه از عیســی بــه  عنــوان ســر 
همه چیز اطاعت كند. كلیســا نباید به  انســان متكی باشــد و تحت اراده انســانی 
اعتمــاد  قابــل  یــك موقعیــت  بــودن  دارا  بــا  كــه  بســیاری مدعی انــد  كنتــرل شــود. 
در كلیســا ایــن حــق را دارنــد كــه بــرای مــردم تعییــن تكلیــف كننــد. خداونــد چنیــن 
ادعایی را تـأیید و تصویب نمی كند. مسیح می فرماید: » همه شما برادرید «. و 
در معــرض وسوســه قــرار می گیریــد و مرتكــب خطــا می شــوید. پــس نمــی بایســتی بــه  
هدایــت و ارشــاد بشــر فانــی متكــی شــوید. صخــره ایمــان حضــور جاودانــه مســیح، 
را  آنانی كــه خــود  و  زد  تكیــه خواهنــد  ایــن صخــره  بــر  در كلیساســت و ضعیفــان 
قوی تریــن می پندارنــد، ضعیــف خواهندشــد مگــر اینكــه لیاقــت و شایســتگی را در 
مســیح جســتجو كننــد. خداونــد می فرمایــد: » ملعــون بــاد كســی كه بــر انســان تــوكل 
دارد و بشــر را اعتمــاد خویــش ســازد و دلــش از یهــوه منحــرف شــود «، » خداونــد 
صخــره اســت و اعمــال او كامــل اســت «، » خوشــابحال همــه آنانی كــه بــر او تــوكل 

دارنــد « )ارمیــا 1٧ آیــه 5؛ تثنیــه 32 آیــه ۴؛ مزمــور 2 آیــه 12(.
بعــد از اعتــراف پطــرس، عیســی شــاگردان را منــع كــرد كــه دربــاره مســیح بــودن 
او بــه كســی چیــزی بگوینــد و ایــن دســتور بــه  واســطه مخالفــت قاطعانــه كاتبــان و 
فریســیان داده شــده بــود. مهمتــر از ایــن، مــردم و حتــی شــاگردان، آنچنــان تصــور 
غلطــی از مســیح داشــتند كــه علنــی كــردن ایــن موضــوع، تصــور اشــتباهی را دربــاره 
اعمــال و خصوصیــات مســیح در اذهــان مــردم ایجــاد می كــرد. بــا این حــال، عیســی 
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هــر روز منجــی بــودن خویــش را بــه  ایشــان آشــكار كــرده، می خواســت كــه آنــان تصــور 
درســتی از مســیح بــودن وی داشــته باشــند.

شــاگردان هنــوز هــم توقــع داشــتند كــه مســیح بــه  عنــوان پادشــاه دنیــوی ســلطنت 
كنــد. اگــر چــه عیســی بــرای مدتــی ایــن نقشــه را از انظــار پنهــان داشــته بــود، شــاگردان 
اعتقاد داشتند كه او برای همیشه در فقر و گمنامی نخواهد ماند و زمانی فراخواهد 
رســید كه او ســلطنت خود را برقرار كند. شــاگردان هرگز تصور نمی كردند كه خشــم 
و نفــرت كاتبــان و فریســیان بــر مســیح فائــق آیــد و او از ســوی قــوم خــود مــورد انــكار و 
بی اعتنایــی قــرار گیــرد، به عنــوان یــك فریــب كار، محكــوم و ماننــد یــك تبهــكار مصلــوب 
شود. شاگردان هرگز نمی توانستند چنین تفكری را بپذیرند. اما زمان آشكار شدن 
قــدرت شــریر فرارســیده بــود و عیســی ناچــار بــود شــاگردان را از مبــارزه ای كــه پیــش رو 

داشــتند، آگاه كند، انتظار چنین وقایعی او را مغموم و متـأثر می ســاخت.
مســیح تــا آن زمــان دربــاره مصائــب و مــوت خــود بــا ایشــان ســخن نگفتــه بــود. 
عیسی در گفتگوی خود با نیقودیموس گفته بود: » همان گونه كه موسی آن مار 
را در بیابــان برافراشــت پســر انســان نیــز بایــد برافراشــته شــود. تــا هــر كــه بــه او ایمــان 
آورد، حیــات جاویــدان داشــته باشــد « )یوحنــا 3 آیــات 1۴ و 15(. امــا شــاگردان 
از چنیــن چیــزی اطــالع نداشــتند و اگــر هــم چنیــن ســخنانی را می شــنیدند، آن را 
درك نمی كردنــد. آنهــا فعــالً بــا عیســی به ســر می بردنــد، ســخنان او را می شــنیدند 
و شــاهد اعمــال او بودنــد و مــی بایســتی بــا وجــود مخالفــت كاهنیــن و مــردم بــا 
عیســی، به پطــرس ملحــق می شــدند و می گفتنــد كــه، » تویــی مســیح، پســر خــدای 
زنــده! « و اكنــون زمــان آن رســیده بــود كــه پــرده حایــل كنــار زده شــود و اســرار آینــده 
آشــكار گــردد. » از آن پــس عیســی بــه  آگاه ســاختن شــاگردان خــود از ایــن حقیقــت 
آغــاز كــرد كــه الزم اســت بــه  اورشــلیم بــرود و در آنجــا از مشــایخ و ســران كاهنــان و 

علمــای دیــن آزار ببینــد و كشــته شــود و در روز ســوم برخیــزد «.
شــاگردان عیســی بــا حــزن و انــدوه و در ســكوت، ســخنان وی را می شــنیدند. 
مســیح، اعتــراف پطــرس مبنــی بــر اینكــه او فرزنــد خداونــد اســت را پذیرفتــه بــود از 
ایــن رو اكنــون دیگــر ســخنان او دربــاره مصائــب و مرگــش بــرای شــاگردان غیرقابــل 
درك بــود. پطــرس نمــی توانســت ســكوت اختیــار كنــد بنابرایــن مســیح را به كنــاری 
بــرد و گفــت: » دور از تــو ســرورم! مبــاد كــه چنیــن چیــزی هرگــز بــر تــو واقــع شــود «.

پطــرس، معلــم و اســتاد خــود را دوســت داشــت، امــا هنگامی كــه آرزو و تمایــل 
خویــش را بــرای جلوگیــری از مصیبــت عیســی اعــالم و آشــكار كــرد، عیســی از وی 
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نمــی توانســت در آزمایــش و مصیبــت  ننمــود. ســخنان پطــرس  تعریــف و تمجیــد 
عظیمی كه پیش روی عیسی قرار داشت، او را یاری نماید و تسلی دهد. سخنان 
پطــرس بــا هــدف سرشــار از فیــض خداونــد بــرای جهــان گناهــكار هماهنــگ و مطابــق 
نبود. این ســخنان هم چنین با درس ایثار و از خودگذشــتگی كه عیســی برای تعلیم 
آن بدین جهان آمده و خود الگوی آن بود، مطابقت و هماهنگی نداشت. پطرس 
مایــل نبــود كــه صلیــب را در كار مســیح مشــاهده كنــد. اثــری كــه ســخنان پطــرس در 
افــكار پیــروان مســیح ایجــاد می كــرد، به طــور واضــح و آشــكار بــا آنچــه كــه مســیح در نظــر 
داشــت، كامــالً در تضــاد بــود. به همیــن دلیــل منجــی در پاســخ به ســخنان پطــرس، او 
را شــدیداً مــورد ســرزنش قــرار می دهــد و می گویــد: » دور شــو از مــن، ای شــیطان! 

تــو مانــع راه منــی، زیــرا افــكار تــو انســانی اســت نــه الهــی «.
انجــام  از  را  كــرده، وی  مـأیــوس  و  دلســرد  را  كــه عیســی  كــرد  شــیطان ســعی 
مـأموریــت خویــش بــاز دارد و پطــرس نیــز بــا محبــت كوركورانــه، وسوســه شــیطان را 
بــر زبــان  آورد. شــیطان، ســرور تاریكــی، مظهــر چنیــن افــكاری بــود و در پــس چنیــن 
انگیــزه ای تحریــك شــیطان كامــالً آشــكار بــود. شــیطان در خــالل تجربــه و آزمایــش 
عیســی در بیابــان بــه  وی پیشــنهاد نمــوده بــود كــه اگــر مســیر تواضــع و ایثــار را تــرك 
گویــد، همــه حكومت هــای جهــان را بــا تمــام شــكوه و جــالل دنیــوی، بــه  وی خواهــد 
پیشــنهاد  عیســی  بــه  شــاگردان  را  شــرایط  و  وسوســه ها  همــان  اكنــون  بخشــید. 
و  بــه  شــكوه  پطــرس  نــگاه  ســاختن  معطــوف  بــا  داشــت  ســعی  شــیطان  می كــرد. 
جالل دنیوی، توجه او را از نگریســتن به  صلیب عیســی منحرف كند. اما عیســی 
مایــل بــود كــه پطــرس فقــط بــه  صلیــب وی نــگاه كنــد و اكنــون شــیطان از طریــق 
پطــرس، می خواســت عیســی را مــورد وسوســه و آزمایــش قــرار دهــد. امــا عیســی 
تنهــا به شــاگردان خــود فكــر می كــرد و بــه  ســخنان شــیطان توجــه نداشــت. در ضمــن 
شــیطان میــان پطــرس و اســتادش قــرار گرفتــه بــود تــا بدیــن  وســیله دل شــاگردان از 
دیــدن تواضــع و ایثــار مســیح تحــت تـــأثیر قــرار نگیــرد. ســخنان عیســی خطــاب بــه  
پطــرس نبــود بلكــه متوجــه كســی بــود كــه ســعی داشــت باعــث دوری و جدایــی او 
از منجــی شــود؛ جملــه » دور شــو از مــن ای شــیطان! « و دیگــر میــان مــن و خــادم 
خطــاكارم فاصلــه نینــداز و بگــذار بــا پطــرس روبــرو شــده، راز محبــت خــود را بــه  او 

آشــكار ســازم، به شــیطان گفتــه شــده بــود.
ایــن واقعــه بــرای پطــرس درس بســیار تلــخ و ناخوشــایندی بــود. امــا بــه  تدریــج 
آموخــت كــه طریــق مســیح در ایــن جهــان، از میــان درد و رنــج و حقــارت می گــذرد. 
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پطــرس بــه  عنــوان یكــی از شــاگردان عیســی، خــود را از ســهیم شــدن در درد و رنــج 
منجــی كنــار كشــیده بــود. امــا او در میــان گرمــای ســوزان كوره هــای آزمایشــات 
مــی بایســتی بــركات ناشــی از همــدردی بــا مســیح را دریافــت می كــرد. ســال ها 
ســال ها  نتیجــه  در  او  جــوش  و  جنــب  پــر  و  فعــال  قامــت  هنگامی كــه  بعــد، 
كوشــش و فعالیــت خمیــده شــد، چنیــن نوشــت: » ای عزیــزان! از ایــن آتشــی كــه 
بــرای آزمــودن شــما در میانتــان برپاســت، در شــگفت مباشــید، كــه گویــی چیــزی 
بــر شــما گذشــته اســت. بلكــه شــاد باشــید از اینكــه در رنج هــای مســیح  غریــب 
ســهیم می شــوید، تــا بــه  هنــگام ظهــور جــالل او بــه  غایــت شــادمان گردیــد « )اول 

پطــرس ۴ آیــات 12 و 13(.
و  فداكارانــه  زندگــی  كــه  داد  مــی  توضیــح  خــود  بــه  شــاگردان  عیســی  اكنــون 
بــه  مســیح  باشــد.  نمونــه  و  سرمشــق  شــاگردان  بــرای  می بایســت  او  ایثارگرانــه 
 شــاگردان و جمعیتــی كــه در اطــراف وی اجتمــاع كــرده بودنــد، نگریســته و گفــت: 
» اگــر كســی بخواهــد مــرا پیــروی كنــد، بایــد خــود را انــكار كــرده، صلیــب خویــش را 
برگیــرد و از پــی مــن بیایــد «. صلیــب، در قــدرت امپراطــوری روم نقــش ویــژه ای را 
ایفــاء می كــرد و وحشــیانه ترین و خفت بارتریــن شــكل مــرگ، مــرگ بــر صلیــب بــود. 
پســت تریــن تبهــكاران را مجبــور می كردنــد كــه صلیــب خــود را تــا محــل مصلــوب 
شــدن خــود حمــل كننــد و غالــب اوقــات صلیــب را بــر دوش شــخص تبهــكار قــرار 
می دادنــد و هنگامی كــه فــرد از حمــل كــردن صلیــب مستـــأصل می شــد و مقاومــت 
می كــرد، ایــن وســیله شــکنجه را بــه  او می بســتند. امــا عیســی بــه  پیروانــش فرمــود كــه 
صلیــب خــود را برداشــته، از او متابعــت كننــد. بــا وجودیكــه شــاگردان، ســخنان 
بــود كــه  بــه  درســتی درك نكردنــد، امــا منظــور عیســی ایــن  بــاره  عیســی را در ایــن 
شــاگردان می بایســتی در برابر بیشــترین تحقیر و اهانت روح بردباری را از دســت 
نیــز تســلیم شــوند. ســخنان منجــی،  بــه  خاطــر مســیح در مقابــل مــرگ  ندهنــد و 
تصویــر بســیار كامــل و زیبایــی را در مــورد تســلیم و اطاعــت ترســیم كــرده بــود. امــا 
عیســی همــه ایــن درد و رنــج را بــه  خاطــر آنــان پذیرفتــه بــود. هنگامی كــه همــه مــا 
گمگشــته و در گنــاه بودیــم، عیســی ملكــوت را مــكان مــورد آرزو به حســاب نیــاورد. 
او جای هــای آســمانی را تــرك گفــت، تحــت ســتم قــرار گرفــت و تحقیــر شــد و بــا 
مرگــی ننگیــن روبــرو گشــت. او كــه بــا گنجینــه پُربهــای ملكــوت دولتمنــد بــود، فقیــر 
شــد تــا مــا بــه  واســطه فقــر او، دولتمنــد شــویم. بنابرایــن مــی بایســتی طریقــی را كــه 

او پیمــود، مــا نیــز بپیماییــم.
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محبــت كــردن بــه  جان هایــی كــه عیســی بــه  خاطــر ایشــان ُمــرد، یعنــی مصلــوب 
نمــودن خویشــتن. كســی كــه خــود را فرزنــد خــدا بــه  حســاب مــی آورد، مــی بایســتی 
خــود را بــه  عنــوان یــك حلقــه از زنجیــری بدانــد كــه بــرای نجــات جهــان از آســمان بــه  
ســوی زمیــن كشــیده شــده اســت و چنیــن شــخصی در نقشــه فیــض مســیح بــرای 
نجــات جهــان گناهــكار بــا وی همــكاری می كنــد و متحــد می شــود. یــك فــرد مســیحی 
مــی بایســتی درك كنــد كــه زندگــی وی بــه  خداونــد اختصــاص دارد و بــا رفتــار خــود، 
مســیح را بــه   جهانیــان معرفــی و آشــكار كنــد. ایثــار، شــفقت و محبتــی كــه در زندگــی 
مسیح آشكار شده است، می بایستی در زندگی خادمان خداوند نیز نمایان شود.

» هــر كــه بخواهــد جــان خــود را نجــات دهــد، آن را از دســت خواهــد داد، 
امــا هــر كــه بــه  خاطــر مــن جــان خــود را از دســت بدهــد، آن را بازخواهــد یافــت «. 
كمــك  بــدون  انســان  بــدن  اعضــای  مــرگ.  یعنــی  خودپرســتی  و  خودخواهــی 
به یكدیگــر قــادر بــه  ادامــه حیــات نیســتند. قلــب اگــر نتوانــد خــون حیات بخــش را 
بــه  دســت و ســر برســاند، قــدرت خــود را ســریعاً از دســت خواهــد داد. محبــت 
مســیح نیــز چــون خــون حیات بخــش، سراســر وجــود معنــوی مــا را فــرا گرفتــه اســت. 
مــا نیــز در بــدن مســیح یعنــی كلیســا، اعضــای یكدیگــر هســتیم و اگــر عضــوی نتوانــد 
وظیفــه اش را بــه  خوبــی انجــام دهــد، هــالك خواهــد شــد. در ایــن مــورد عیســی 
فرمود: » انســان را چه ســود كه تمامی دنیا را ببرد، اما جان خود را ببازد؟ انســان 

بــرای بازیافتــن جــان خــود چــه می توانــد بدهــد؟ «.
عیســی بــه  شــاگردان خــود می گویــد كــه بــا وجــود فقــر و تحقیــر زمــان حاضــر، 
ایامــی خواهــد رســید كــه او در جــالل و شــكوه بازخواهــد گشــت، جــالل و شــكوه 
ســپس  دنیــوی،  شــكوه  و  جــالل  بــا  نــه  و  ســماوی  فرشــتگان  بــا  همــراه  خداونــد، 
تــا  كــه  ایســتاده اند  اینجــا  برخــی  به شــما می گویــم،  آمیــن،  كــه، »  اضافــه می كنــد 
را نخواهنــد  مــوت  ذائقــه  پادشــاهی خــود می آیــد،  كــه در  نبیننــد  را  انســان  پســر 
چشــید «. امــا شــاگردان، ســخنان او را درك نكردنــد. از دیــدگاه ایشــان جــالل و 
شــكوه، دور از دســترس بــود و نــگاه ایشــان بــه  چشــم انداز نزدیــك معطــوف شــده 
بــود. آنــان به زندگــی پــر از فقــر، حقــارت، رنــج و درد دنیــوی می نگریســتند. آیــا آنــان 
مــی بایســتی از انتظــار پــر تــب و تــاب دربــاره پادشــاهی مســیح موعــود صرفنظــر 
كننــد؟ آیــا آنــان نمی بایســت تعالــی استادشــان را بــر تخــت ســلطنت داود بیننــد؟ 
آیــا امــكان داشــت كــه مســیح همچــون شــخصی حقیــر، بی خانمــان و مطــرود زندگــی 
كنــد و كشــته شــود؟ تفكــر درمــورد ایــن مســائل، قلــب ایشــان را جریحــه دار كــرده 
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بــود زیــرا معلــم خویــش را دوســت می داشــتند. هم چنیــن شــك و تردیــد، افــكار 
ایشــان را آشــفته می ســاخت زیــرا اهانــت و تحقیــر ظالمانــه پســر یگانــه خداونــد 
بــود. آنــان از خــود ســئوال می كردنــد كــه چــرا مســیح  بــرای ایشــان غیرقابــل درك 
اعمــال وحشــیانه  بــا  نمــوده،  عزیمــت  اورشــلیم  به ســوی  داوطلبانــه  بایســتی  مــی 
كــه وی خــود را تســلیم  امــكان داشــت  فریســیان و كاتبــان روبــرو شــود؟ چگونــه 

چنیــن سرنوشــتی كــرده، آنــان را در تاریكــی عظیمــی رهــا ســازد؟
شــاگردان چنیــن اســتدالل می كردنــد كــه اگــر عیســی در ناحیــه قیصریــه فیلیپیــه 
اقامــت می گزیــد، از گزنــد و آســیب هیرودیــس و قیافــا در امــان می مانــد. عیســی 
از كینــه و نفــرت یهودیــان و قــدرت دولــت روم هیــچ ترســی به خــود راه نمــی داد. چــرا 
عیســی در آن ناحیــه كــه دور از دســترس فریســیان بــود بــه كارش ادامــه نمی دهــد؟ 
چــرا او خــود را تســلیم مــرگ می كنــد؟ اگــر او مــی بایســتی بمیــرد، چگونــه امــكان 
دارد كــه ملكــوت و پادشــاهی او بــا چنــان قــدرت و اســتحكامی برقــرار گــردد كــه 
حتــی ابــواب جهنــم بــر آن اســتیال نیابنــد؟ ایــن موضــوع بــرای شــاگردان چــون رازی 

اســرار آمیــز، غیرقابــل درك بــود.
مســافرت  شــهری  به ســوی  جلیــل  دریــای  ســواحل  طــول  در  هنــگام  ایــن  در 
جــرات  آنــان  می شــد.  پایمــال  ایشــان  امیدهــای  و  آرزوهــا  تمامــی  كــه  می كردنــد 
نداشــتند كــه بــه  مســیح اعتــراض كننــد. امــا بــا صدایــی آرام و غمگیــن دربــاره حــوادث 
دردناك آینده با یكدیگر گفتگو می كردند. حتی در خالل گفتگوهایشان با یكدیگر 
ایــن فكــر بــه  ذهنشــان خطــور می نمــود كــه شــاید یــك سلســله حــوادث و اتفاقــات 
نامرئــی سرنوشــتی را كــه ظاهــراً در انتظــار استادشــان اســت را تغییــر دهــد و بدیــن 

طریــق بــرای شــش روز طوالنــی، در شــك و تردیــد، امیــد و تــرس بــه  ســر بردنــد.

418

DA FA Body.indd   463 9/17/18   11:53 AM



DA FA Body.indd   464 9/17/18   11:53 AM



۴6
» دگرگونی سیمای 

عیسی «
 ]این فصل بر اساس انجیل متی 1٧: 1-٨؛ انجیل مرقس ۹: 2-٨؛

انجیل لوقا ۹: 2٨-36 تدوین گردیده است[

هنگام غروب آفتاب و فرا رســیدن شــب، عیســی ســه تن از شــاگردانش یعنی 
پطــرس، یعقــوب و یوحنــا را صــدا کــرده و پــس از عبــور از مــزارع و دشــت ناهمــوار، 
آنــان را بــا خــود بــر فــراز كوهــی بلنــد، بــه  خلــوت بــرد. منجــی و شــاگردان تمــام روز را 
در مســافرت و موعظــه گذرانیــده بودنــد و صعــود برفــراز كــوه بــر خســتگی ایشــان 
افــزوده بــود. مســیح در طــول ســفر، بــار رنــج و درد جســمی و روحــی بســیاری از 
مریضــان و خســته دالن را برداشــته و شــور و شــعف حیــات را به كالبــد خســته و 
ناتــوان ایشــان دمیــده بــود. امــا خــود عیســی بــه  علــت برخــورداری از جســم بشــری، 

هماننــد شــاگردانش بــا صعــود از كــوه، خســته و ضعیــف شــده بــود.
نــور پیــش از غــروب آفتــاب همچنــان بــر فــراز كــوه گســترده بــود و هالــه كمرنــگ 
آن مســیر ســفر عیســی و شــاگردان را روشــن می كــرد. امــا بــه زودی نــور آفتــاب از 
مســافران  تاریكــی شــب،  و  كــرد  غــروب  شــد، خورشــید  ناپدیــد  دره  و  كــوه  فــراز 
تنهــا را احاطــه كــرد. ظلمــت پیرامــون ایشــان بــا زندگــی تـــأسف بار و غم انگیزشــان 

داشــت. هماهنگــی 
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شــاگردان جــرأت ندارنــد كــه از عیســی ســئوال كننــد كــه به كجــا مــی رود و یــا چــه 
هدفــی دارد. زیــرا عیســی اغلــب شــب ها به كوهســتان رفتــه، دعــا می كــرد. مســیح، 
كســی كــه بــه  دســت خویــش كوه هــا و دره هــا را ســاخته بــود، در طبیعــت احســاس 
راحتــی می كــرد و از ســكوت و آرامــش آن لــذت می بــرد. شــاگردان علی رغــم اینكــه 
كــه چــرا  از خــود می پرســیدند  امــا  پیــروی می كردنــد،  او  از  رفتــه،  به دنبــال عیســی 
استادشــان با وجود خســتگی شــدید، ایشــان را به  صعود از كوه وادار كرده اســت.

عنقریــب مســیح بــه  ایشــان می گویــد كــه بیــش از ایــن بــه پیــش نرونــد. خــود نیــز 
بــه  كنــاری مــی رود و آن مــرد ماتــم بــا اشــك و زاری تمنیــات قلبــی خویــش را بــه  زبــان 
مــی آورد. او از خــدا می خواهــد كــه وی را در مقابــل زحمــات و رنج هایــی كــه مــی 
بایســتی بــرای آمــرزش گناهــان بشــر متحمــل شــود، تقویــت نمایــد. زیــرا بــرای مقابلــه 
بــا وقایــع پیــش روی خــود، بــه  حمایــت كامــل خــدای قــادر مطلــق نیازمنــد بــود. او 
تــا در لحظــات  زبــان  آورد  بــر  بــرای شــاگردان  را  هم چنیــن اشــتیاق قلبــی خویــش 
تاریــك و ســخت آینــده ایمانشــان را از دســت ندهنــد. قطــرات عــرق از پیشــانی 
او ســرازیر و ســایه تاریــك شــب اطــراف او را فراگرفتــه بــود، امــا عیســی بــه آن هیــچ 
توجهــی نداشــت و بدیــن ترتیــب زمــان به آرامــی ســپری می شــد. در ابتــدا شــاگردان 
عیســی بــرای دعــا كــردن بــه او پیوســتند و دعاهــای صادقانــه خویــش را بــه  حضــور 
خداونــد تقدیــم كردنــد امــا پــس از مدتــی خســتگی بــر ایشــان غلبــه كــرد و بــه  خــواب 
رفتنــد. منجــی دربــاره مصائــب آینــده بــرای ایشــان ســخن گفتــه و آنــان را همــراه 
خــود آورده بــود تــا در دعــا بــه  وی بپیوندنــد و حتــی اكنــون كــه شــاگردان بــه  خــواب 
رفتــه بودنــد عیســی بــرای ایشــان دعــا می كــرد. منجــی، انــدوه شــاگردان را مشــاهده 
می كــرد و آرزو داشــت كــه بــا اطمینــان بــه  بیهــوده نبــودن ایمانشــان از بــار انــدوه آنــان 
بكاهد. همه شــاگردان نمی توانســتند مكاشــفه مورد نظر عیســی را بپذیرند. فقط 
ســه تــن از شــاگردان كــه الزم بــود در بــاغ جتســیمانی شــاهد درد و رنــج وی باشــند، 
برگزیــده شــدند و بــا وی بــه كوهســتان آمدنــد. اكنــون جوهــره دعاهــای عیســی ایــن 
اســت كــه آنــان جــالل و شــكوهی را كــه مســیح قبــل از آفرینــش جهــان در حضــور 
پــدر از آن برخــوردار بــوده اســت، مشــاهده كننــد و بــا نــگاه انســانی خــود ملكــوت 
و پادشــاهی او را ببیننــد و بدینوســیله بــا مشــاهده آن تقویــت گردنــد. عیســی از 
خــدا می خواهــد كــه شــاگردان، شــاهد تجلــی الوهیــت وی باشــند تــا در لحظــات 
مصیبــت و رنــج، بــا آگاهــی و اطمینــان بــه  اینكــه وی پســر خداســت تســلی یابنــد و 

مــرگ خفت بــار او را جزئــی از نقشــه نجــات خــدا تلقــی كننــد.
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زمیــن  روی  بــر  تواضــع  بــا  همچنانكــه  و  می شــود  شــنیده  عیســی  دعاهــای 
ســنگالخ خــم شــده و بــه دعــا و راز و نیــاز مشــغول اســت، ناگهــان آســمان گشــوده 
می شــود و دروازه هــای طالیــی شــهر خداونــد كامــالً بــاز می شــود و تابــش پــاك و 
مقــدس آن، كوهســتان را روشــن می كنــد و آنــگاه ســیمای منجــی منــور می گــردد. 
الوهیــت از درون جســم بشــری نمــودار گشــته، بــا جــالل ســماوی در هــم آمیختــه 
می شــود. مســیح از حالت خضوع برمی خیزد و با شــكوه و عظمت خداگونه بر پا 
می ایســتد. اندوه و رنج از بین می رود و چهره اش » چون خورشــید می درخشــد « 

و جامــه اش همچــون » نــور ســفید می گــردد «.
را  كــوه  تمامــی  كــه  را  نــور جــالل خداونــد  و  برمی خیزنــد  از خــواب  شــاگردان 
منــور ســاخته بــود، مشــاهده می كننــد. آنــگاه بــا تــرس و حیــرت بــه  ســیمای نورانــی 
دگرگــون شــده اســتاد خــود می نگرنــد. هنگامی كــه چشــمان ایشــان بــه  مشــاهده نــور 
خارق العــاده و شــگفت انگیز عــادت می كنــد، عیســی را تنهــا نمی یابنــد. در كنــار 
وی دو موجــود آســمانی ایســتاده و بــا عیســی گفتگــو می كردنــد. یكــی از آن  دو نفــر 
موســی اســت كــه مســیح قبــالً بــر فــراز كــوه ســینا بــا وی ســخن گفتــه بــود و دیگــری، 
الیــاس بــود كــه بــه وی امتیــازی متعالــی عطــا گردیــده بــود — یكــی از فرزنــدان آدم 

بــود —كــه هرگــز تحــت قــدرت مــوت قــرار نگرفــت.
ــه  ســـرزمین  ــتاده و بـ ــراز كـــوه فســـجه ایسـ ــر فـ پانـــزده قـــرن پیـــش از آن، موســـی بـ
موعـــود نگریســـته بـــود. لیكـــن بـــه  واســـطه گناهـــی كـــه از مریبـــه مرتكـــب شـــده بـــود، 
در  توانســـت  نمـــی  موســـی  شـــود.  وارد  موعـــود  بـــه  ســـرزمین  كـــه  نیافـــت  اجـــازه 
رهبـــری لشـــكریان اســـراییل بـــه  ســـوی ســـرزمین آبـــا و اجـــدادی ایشـــان ســـهیم شـــود. 
بـــه  همیـــن دلیـــل نـــزد خـــدا اســـتغاثه كـــرده، گفـــت: » ای خداونـــد، تمنـــا اینكـــه عبـــور 
نمایـــم و زمیـــن نیكـــو را كـــه آن طـــرف رود اردن اســـت و ایـــن كـــوه نیكـــو و لبنـــان را 
ببینـــم « )تثنیـــه 3 آیـــه 25(. لیكـــن اســـتدعای او مـــورد قبـــول خداونـــد قـــرار نگرفـــت. 
امیـــد و انتظـــاری كـــه بـــه  مـــدت چهـــل ســـال، بیابـــان تیـــره و تـــار ســـرگردانی را روشـــن 
كـــرده بـــود، مـــی بایســـتی مـــورد انـــكار قـــرار می گرفـــت و پذیرفتـــه نمی شـــد. نتیجـــه 
لیكـــن  بیابانـــی خالصـــه می شـــد.  گـــور  یـــك  در  تـــالش  و  زحمـــت  ســـال  همـــه  آن 
خدایـــی كـــه » می توانـــد بـــه  وســـیله آن نیـــرو كـــه در مـــا فعـــال اســـت، بی نهایـــت 
فزون تـــر از هـــر آنچـــه بخواهیـــم یـــا تصـــور كنیـــم، عمـــل  كنـــد «. بدیـــن نحـــو بـــه  دعـــای 
خـــادم خـــود موســـی پاســـخ داده بـــود. موســـی تحـــت ســـلطه مـــوت قـــرار گرفـــت 
امـــا نبایـــد در قبـــر می مانـــد. خـــود مســـیح او را بـــه  حیـــات بازخوانـــد. شـــیطان بـــه  
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واســـطه گنـــاه موســـی، مدعـــی جســـد وی شـــده بـــود، » لیكـــن مســـیح او را از گـــور 
آزاد ســـاخت « )یهـــودا 1آیـــه ۹(.

موســی بــا دیــدن ســیمای دگرگــون شــده مســیح بــر فــراز كــوه، شــاهد پیــروزی او 
بــر گنــاه و قــدرت مــرگ شــده بــود. عیســی معــرف كســانی بــود كــه بایــد بــرای داوری 
از قبــر قیــام نماینــد. الیــاس، كســی كــه بــدون دیــدن مــوت، بــه  آســمان ربــوده شــده 
بــود، معــرف كســانی اســت كــه در زمــان رجعــت ثانــوی مســیح در ایــن دنیــا زندگــی 
می كننــد. كســانی كه بــا نواختــه شــدن شــیپور آخــر، در لحظــه ای و در یــك چشــم 
بــه  هــم زدن، متبــدل خواهنــد شــد، » زیــرا ایــن بــدن فســادناپذیر بایــد فســادناپذیری 
را بپوشــد و ایــن بــدن فانــی بایــد به بقــا آراســته شــود « )اول قرنتیــان 15 آیــات 51 و 
53(. عیســی بــر فــراز كــوه، بــه  نــور ملكــوت ملبــس شــده بــود و بــار دیگــر »بــه  جهــت 
نجــات« بــا همــان هیئــت ظاهــر خواهــد گردیــد. زیــرا » پســر انســان نیــز در جــالل پــدر 
خــود همــراه فرشــتگان مقــدس خواهــد آمــد « )عبرانیــان ۹ آیــه 2٨ و مرقــس ٨ آیــه 
3٨(. اكنــون وعــده منجــی بــه  شــاگردان محقــق شــده بــود و صحنــه كوچكــی از تحقــق 
آن وعــده، بــر فــراز كــوه ملكــوت و پادشــاهی پــر جــالل آینــده نشــان داده شــده بــود، 
ملكوتــی كــه در آن، مســیح بــه  عنــوان پادشــاه و موســی بــه  عنــوان نماینــده مقدســین 
قیام كرده از مرگ و الیاس به  نمایندگی از سوی متبدل شدگان، حضور داشتند.

معلــم  زیــرا  خوشــحالند  امــا  نمی كننــد  درك  چیــزی  صحنــه  ایــن  از  شــاگردان 
صبــور، متواضــع و افتــاده ایشــان، كســی كــه همچــون غریبــه ای تنهــا و بی یــاور، بــه 
 این ســو و آن  ســو ســفر می كــرد، از ســوی موســی و الیــاس مــورد تكریــم و احتــرام 
قــرار گرفتــه بــود. آنــان تصــور می كننــد كــه الیــاس بــرای اعــالم پادشــاهی مســیح آمــده 
بــه   تـــأسیس شــدن می باشــد و  بــر روی زمیــن در حــال  اســت و ســلطنت مســیح 
از ذهــن خــود دور و آرزو  بــرای همیشــه  را  ناكامــی  تــرس و  همیــن دلیــل خاطــره 
می كننــد در همیــن مكانــی كــه جــالل پــروردگار مكشــوف شــده اســت، ســكونت 
اینجــا  در  مــا  بــودن  اســتاد،   « كــه،  می زنــد  فریــاد  پطــرس  بنابرایــن  كننــد.  اختیــار 
نیكوســت، پــس بگــذار ســه ســرپناه بســازیم، یكــی بــرای تــو، یكــی بــرای موســی و 
یكــی هــم بــرای الیــاس «. شــاگردان مطمئــن شــده اند كــه خــدا، موســی و الیــاس را 
فرســتاده تــا از عیســی حفاظــت كــرده، وی را بــه  پادشــاهی قــوم منصــوب كننــد.

صلیــب  متحمــل  بایســتی  مــی  بــه  پادشــاهی  رســیدن  از  قبــل  مســیح،  لیكــن 
می شــد. موضــوع گفتگــوی موســی و الیــاس بــا عیســی دربــاره ســلطنت او نبــود 
بــرای  بلكــه دربــاره مــرگ وی كــه می بایســت در اورشــلیم واقــع می شــد. عیســی 
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تحمــل كــردن ضعف هــای انســانی و بــه  دوش گرفتــن بــار ســنگین انــدوه و گنــاه بــه 
 ایــن جهــان آمــده بــود و هنگامی كــه آزمایشــات و مصیبت هــای آینــده ، او را تحــت 
فشــار قــرار داد، احســاس تنهایــی و غربــت كــرد. زیــرا در دنیایــی زندگــی كــرد كــه 
كســی او را نمی شــناخت. حتــی شــاگردان محبــوب او كــه غــرق در تردیــد، انــدوه 
و آرزوهــای جاه طلبانــه خویــش بودنــد راز رســالت وی را درك نكــرده بودنــد. او در 
میــان دوســتی و محبــت آســمان ســاكن امــا در جهانــی كــه خــود آفریــده بــود، تنهــا 
منــزوی شــده بــود. اكنــون خداونــد پیــام آوران خویــش را بــه  نــزد عیســی فرســتاده 
بــود، ایــن پیــام آوران فرشــتگان نبودنــد بلكــه مردانــی بودنــد كــه در گذشــته متحمــل 
رنــج و انــدوه شــده و بنابرایــن توانســته بودنــد در زحمــات پیــش روی عیســی بــا وی 
همــدردی كننــد. موســی و الیــاس همــكاران مســیح و در اشــتیاق او بــرای نجــات و 
رســتگاری بشــر ســهیم بودنــد. موســی بارهــا بــرای قــوم اســراییل از حضــور خداونــد 
از  مــرا  نــه  اگــر  و  را می آمــرزی  ایشــان  گنــاه  كــه » االن هــرگاه  بــود  كــرده  اســتدعا 
دفتــرت محــو ســاز « )خــروج 32 آیــه 32(. الیــاس بــا روح تنهایــی كامــالً آشــنا بــود 
زیرا در خالل ســه ســال و نیم قحطی، بار تنفر و بدبختی قوم اســراییل را به  دوش 
كشــیده، به تنهایــی بــر فــراز كــوه كرمــل در حضــور خداونــد ایســتاده بــود. اكنــون ایــن 
مردان یعنی موسی و الیاس كه از تمامی فرشتگان برگزیده خداوند باالتر بودند، 
بــرای مصاحبــت و همــدردی بــا عیســی به حضــور او آمدنــد تــا وی را در ارتبــاط بــا 
آزمایشــات و مصیبت هــای آینــده تســلی بخشــند و همــدردی تمامــی موجــودات 
آســمانی را بــا وی اعــالم كننــد. امیــد و آرزوی جهــان، نجــات و رســتگاری تمامــی 

بشــریت محــور و موضــوع گفتگــوی ایشــان بــود.
بــا غلبــه كــردن خــواب بــر شــاگردان، آنــان نتوانســتند همــه آنچــه را كــه بیــن مســیح 
بــا الیــاس و موســی واقــع شــده بــود، بشــنوند و بــه  علــت آن كــه نتوانســتند بیــدار 
بماننــد و دعــا كننــد لــذا آنچــه را كــه خداونــد می خواســت بدیشــان عطــا نمایــد، 
شــكوه  و  جــالل  و  مســیح  آینــده  مصائــب  شــناخت  از  یعنــی  نكردنــد.  دریافــت 
حاصــل از آن غافــل ماندنــد و بدیــن ترتیــب بركتــی را كــه می توانســتند بــا مشــاركت 
در ایثار و فداكاری مســیح به  دســت آورند، از دســت دادند. كم  ایمانی شــاگردان 
موجــب شــد تــا نتواننــد ارزش گنجینــه ای را كــه خــدا می خواســت بــه  واســطه آن، 

ایشــان را غنــی ســازد، درك كننــد.
بــا این حــال، شــاگردان حقیقــت عظیــم و مهمــی را دریافــت كــرده و متقاعــد 
شــده بودنــد كــه ملكــوت از گناهــی كــه قــوم یهــود بــا انــكار مســیح مرتكــب شــده 
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اســت، اطــالع دارد و بدینوســیله دربــاره رســالت نجات دهنــده شــناخت روشــن 
بــا  و  دیــده  بــا چشم هایشــان  را  امــوری  آنــان  گردیــد.  عطــا  بدیشــان  واضح تــری  و 
گوش هایشــان شــنیده بودنــد كــه ورای درك بشــری بــود. آنــان » كبریایــی مســیح را 
به چشــم دیده بودند « )دوم پطرس باب 1 آیه 16( و فهمیده بودند كه عیســی در 
واقع همان مســیح اســت كه با انبیاء و اولیاء عهد عتیق درباره وی شــهادت داده 

بودنــد و تمامــی كائنــات و موجــودات آســمانی، او را می شــناختند.
ابــری   « می نگریســتند،  كــوه  بــاالی  انــداز  بــه  چشــم  حالی كــه  در  شــاگردان 
بــر ایشــان ســایه افكنــد و ندایــی از ابــر در رســید كــه: ایــن اســت پســر  درخشــان 
محبوبــم كــه از او خشــنودم، بــه  او گــوش فــرا دهیــد «. شــاگردان بــا مشــاهده ابــر 
جــالل خــدا كــه بســیار درخشــنده تر از ابــری بــود كــه در بیابــان، پیشــاپیش قبایــل 
اسراییل می رفت و با شنیدن صدای خدا كه كوه ها را به  لرزه درمی آورد، سخت 
بــه  همــان وضــع باقی  ماندنــد  بــر خــاك افتادنــد. آنــان مدتــی  بــه روی،  ترســیدند و 
آنــان  بــر  نزدیــك شــد و دســت  امــا عیســی  نگــه داشــتند،  و روی خــود را مخفــی 
گذاشــت و گفت: » برخیزید و مترســید! « آنگاه چشــمان خود را گشــودند و جز 

عیســی كســی را ندیدنــد و بــر فــراز كــوه بــا عیســی تنهــا ماندنــد. 
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عیســی و شــاگردان تمامــی شــب را بــر فــراز كــوه گذرانیدنــد و بــا طلــوع آفتــاب از 
كــوه بــه ســمت دشــت پائیــن آمدنــد. شــاگردان، غــرق در تفكــر، ســاكت و بهــت زده 
بودنــد. حتــی پطــرس نیــز ســخنی بــرای گفتــن نداشــت. آنــان بــا شــادمانی و مســرت 
میل داشتند در مكان مقدسی كه نور ملكوت بر آن تابیده و جالل پسر خدا آشكار 
شــده بــود، بماننــد. امــا آنــان در مقابــل مردمــی كــه از دور و نزدیــك در جســتجوی 

عیســی بودنــد، وظایفــی داشــتند كــه می بایســت بــه  انجــام می رســانیدند.
زیــرا  بودنــد  كــرده  اجتمــاع  کوهپایــه  در  عیســی  دیــدن  بــرای  زیــادی  جمعیــت 
شــاگردانی كــه بهمــراه عیســی نرفتــه بودنــد امــا جــای وی را می دانســتند، جمعیــت 
را بــه آن مــكان هدایــت كــرده بودنــد. هنگامی  كــه عیســی از كــوه فــرود می آمــد، بــه 
 ســه شــاگرد همــراه خــود فرمــود تــا آنچــه را كــه دیــده و شــنیده بودنــد، بــرای كســی 
بازگــو نكننــد » تــا زمانی كــه پســر انســان از مــردگان برخیــزد «. مكاشــفه شــاگردان بــر 
فراز كوه نمی بایســتی به  وســیله آنان علنی می شــد بلكه می بایســتی مورد تـــأمل و 
تفكــر قــرار می گرفــت. نقــل كــردن چنیــن واقعــه ای بــرای جمعیــت جــز آنكــه موجــب 
اســتهزاء و شــگفتی بی دلیــل و بی فایــده شــود، ثمــره دیگــری بــه  بــار نمــی آورد. حتــی 
نُــه رســول دیگــر نیــز نمــی بایســتی قبــل از قیــام مســیح از مــرگ دربــاره صحنــه بــاالی 
كــوه اطــالع پیــدا می كردنــد. ســه شــاگرد مــورد توجــه عیســی نیــز از درك آن عاجــز 
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بودنــد زیــرا بــا وجودی كــه واقعــه بــاالی كــوه را دیــده بودنــد و مســیح نیــز از مصائــب 
آینــده را برایشــان توضیــح داده بــود، بــا این حــال از یكدیگــر می پرســیدند كــه قیــام 
مســیح از مــردگان چــه معنــی و مفهومــی دارد. زیــرا ســخنان عیســی دربــاره آینــده، 
دل هــای ایشــان را غــرق در انــدوه و نــا امیــدی كــرده بــود و بــه  همیــن دلیــل در پــی 

مكاشــفه دیگــری نبودنــد.
جمعیتــی كــه در پــای كــوه اجتمــاع كــرده بودنــد بــا دیــدن عیســی بــه  مالقــات وی 
شــتافتند و بــا شــادی و احتــرام بــه  او خوش آمــد گفتنــد. امــا چشــم تیزبیــن عیســی 
پریشــانی جمعیــت را تشــخیص داد. شــاگردان بــا آشــفتگی بــه  حضــور او آمدنــد زیــرا 
بــود. هنگامی كــه  واقعــه ای رخ داده كــه موجــب تحقیــر و دلســردی ایشــان شــده 
شــاگردان در پــای كــوه منتظــر عیســی بودنــد، پــدری فرزنــد خــود را نــزد ایشــان آورده 
و تقاضــا نمــود كــه روحــی گنــگ را كــه مدت هــا پســرش را شــكنجه و آزار مــی داد از 
جســم او بیــرون كننــد. زمانی كــه عیســی بــه  دوازده شــاگرد خــود مـــأموریت داد تــا در 
سراسر سرزمین جلیل به  موعظه بپردازند، قدرت اخراج ارواح پلید را نیز بدیشان 
عطــا فرمــود و تــا زمانی كــه شــاگردان بــا ایمانــی اســتوار بــه  پیــش می رفتنــد، ارواح پلیــد 
و آزاردهنــده فرمــان داده بودنــد تــا قربانــی خــود را رهــا كنــد، لیكــن دیــو بــا نمایــش 
قــدرت، ایشــان را مــورد تمســخر قــرار داده بــود. شــاگردان كــه از توجیــه شكســت 
خــود عاجــز بودنــد، تصــور می كردنــد كــه بــا ایــن كار موجــب تحقیــر خــود و عیســی 
دیــده  نیــز  فریســیان  و  كاتبــان  از  عــده ای  میــان جمعیــت  در  شــده اند. هم چنیــن 
می شــدند كــه از ایــن واقعــه نهایــت اســتفاده را نمــوده و شــاگردان را مــورد تحقیــر 
قــرار می دادنــد. آنــان بــا پرســه زدن در اطــراف شــاگردان و بــا مطــرح كــردن ســئواالت 
مــردم  پــی فریــب  آنــان و استادشــان در  كــه  ثابــت كننــد  مختلــف ســعی داشــتند 
می باشــند. كاهنــان و كاتبــان، پیروزمندانــه از روح ســخن می گفتنــد كــه شــاگردان و 
حتی خود مسیح نیز قادر به  غلبه كردن بر آن نبودند. جمعیت از كاتبان حمایت 
كردنــد و یــك نــوع حــس انزجــار و ســرافكندگی در میــان جمعیــت حاكــم شــده بــود.

امــا ناگهــان اتهامــات خاتمــه یافــت. عیســی بــه  همــراه ســه تــن از شــاگردانش بــه 
ســوی  جمعیــت نزدیــك شــدند و مــردم بــا مشــاهده آنــان تغییــر عقیــده دادنــد و بــه 
 اســتقبال ایشــان شــتافتند. اثرات مصاحبت شــبانه با پیام آوران آســمانی هنوز در 
چهــره عیســی و همراهــان او مشــاهده می شــد. درچهــره آنــان نــوری دیــده می شــد 
كــه در دل جمعیــت ترســی همــراه بــا احتــرام بــر می انگیخــت. كاتبــان بــا مشــاهده 

اســتقبال جمعیــت از عیســی بــا تــرس و دلهــره عقب نشــینی كردنــد.
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بــوده اســت وارد صحنــه مبــارزه گردیــد  تمــام ماجــرا  منجــی كــه گویــا شــاهد 
آنهــا بحــث می كنیــد؟ «  بــا  و روی به كاتبــان نمــود و پرســید: » دربــاره چــه چیــز 
لیكــن اظهــار نظرهــای گســتاخانه و توهین آمیــز كاتبــان خاتمــه یافتــه بــود. ســكوت 
سراســر جمعیــت را فــرا گرفتــه بــود و اكنــون پــدر رنــج  دیــده راه خــود را در میــان 
جمعیــت بــاز كــرد و بــه پــای  عیســی افتــاد و حكایــت غــم و انــدوه خــود را بــرای 
عیســی شــرح داد و گفــت: » اســتاد! پســرم را نــزدت آورده ام. او گرفتــار روحــی 
اســت كــه قــدرت ســخن گفتــن را از وی بازگرفتــه اســت. چــون او را می گیــرد، 
به زمینــش می افكنــد، به گونــه ای كــه دهانــش كــف می كنــد و دندان هایــش به هــم 
فشــرده شــده، بدنــش خشــك می شــود. از شــاگردانت خواســتم آن روح را بیــرون 
بــه  جمعیــت  و  كــرد  بلنــد  را  خــود  ســر  عیســی  ســپس  نتوانســتند «.  امــا  كننــد، 
حیــرت زده و كاتبــان عیب جــو و شــاگردان پریشــان نظــر افكنــد. وی بی ایمانــی را 
در نهــاد همــه درك نمــود و بــا صدایــی غمگینانــه فرمــود: » ای نســل بی ایمــان! تــا 
به كــی بــا شــما باشــم و تحملتــان كنــم؟ « و آنــگاه بــه  پــدر پریشــان فرمــود: » پســرت 
را نــزد مــن بیــاور «. پســر را آوردنــد و بــه  محــض اینكــه چشــمانش منجــی بــدو افتــاد، 
بــر زمیــن افتــاد و در  بــه  تشــنج می افكنــد به گونــه ای كــه  پلیــد در دم پســر را  روح 
همــان حــال كــه كــف بــر دهــان آورده بــود، بــر خــاك غلتــان شــده، فریــاد وحشــتناك 
او بــه  هــوا بلنــد شــد و بــار دیگــر عیســی بــه  عنــوان ســرور حیــات و شــیطان بــه  عنــوان 
رئیــس قــوای تاریكــی در میــدان مبــارزه، بــا یكدیگــر روبــرو شــده بودنــد. مـــأموریت 
آزاد ســازد  را  و ســتمدیدگان  رهــا ســاخته....  را  اســیران  كــه »  بــود  ایــن  مســیح 
« )لوقــا ۴ آیــه 1٨(. امــا شــیطان در پــی آن بــود كــه قربانــی خــود را تحــت كنتــرل 
خویــش درآورد. فرشــتگان نــور و ســپاه فرشــتگان شــریر بــه  شــكلی نامرئــی بــه  صحنــه 
نبــرد نزدیــك شــدند و شــاهد آن بودنــد. بــرای لحظاتــی، عیســی بــه  روح پلیــد اجــازه 
داد تــا قــدرت خــود را نشــان دهــد تــا جمعیــت حاضــر، معنــی نجاتــی را كــه بعــداً و 

بــه  واســطه او بــه  وقــوع می پیونــدد، درك كننــد.
بــا  بودنــد،  نمــوده  را در ســینه حبــس  جمعیــت حاضــر در حالی كــه نفس هــا 
تــرس و امیــد بــه  پــدر طفــل می نگریســتند. ســپس عیســی از پــدر پرســید: » چنــد 
وقــت اســت كــه به ایــن وضــع دچــار اســت؟ «. پــدر، حكایــت ســال ها درد و رنــج 
پســر را بازگــو كــرد و ســپس گویــی دیگــر قــدرت تحمــل از وی ســلب گشــته باشــد، 
تــا  یــا آتــش افكنــده  چنیــن پاســخ داد: » از كودكــی، ایــن روح بارهــا او را در آب 
هالكــش كنــد. اگــر می توانــی بــر مــا شــفقت فرمــا و یاری مــان ده «. عبــارت » اگــر 
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می توانــی «، نشــان مــی داد كــه پــدر طفــل حتــی در ایــن لحظــه نیــز نســبت بــه  قــدرت 
ایمــان  اگــر می توانــی  داد: »  پاســخ  اســت. عیســی  تردیــد  و  مســیح دچــار شــك 
آوری، بــرای كســی كــه ایمــان دارد، همــه چیــز ممكــن اســت «. مســیح قــدرت ایــن 
را داشــت كــه پســر دیــوزده را شــفا دهــد، لیكــن شــفای پســر دیــوزده بــه  ایمــان پــدر 
وی بســتگی داشــت. بنابرایــن پــدر طفــل بــا آگاهــی بــه  ضعــف و ناتوانــی خویــش بــا 
چشــمانی اشــكبار، خــود را بــر پــای مســیح افكنــد و طلــب رحمــت نمــود و گفــت: 
آیــم! «. ســپس عیســی  بــر بی ایمانــی خــود غالــب  تــا  یــاری ام ده  ایمــان دارم.   «
روی بــه  ســوی طفــل رنجــور نمــوده، می گویــد: » ای روح كــر و الل! به تــو دســتور 
ایــن لحظــه،  بــه او داخــل نشــوی! «. در  آیــی و دیگــر هرگــز  بیــرون  او  از  می دهــم 
روح، نعــره ای بركشــید و پســر را ســخت تــكان داد و در حالی كــه از طفــل خــارج 
می شــد بــه  نظــر می رســید كــه قصــد كشــتن او را دارد. پســر همچــون پیكــری بی جــان 
شــد، به گونــه ای كــه بســیاری گفتنــد: » مــرده اســت! «. امــا عیســی دســت پســر 
را گرفــت، او را برخیزانیــد و در كمــال صحــت فكــری و جســمی بــه  پــدرش ســپرد. 
پــدر و پســر، نــام خداونــد و نجات دهنــده خــود را تمجیــد كردنــد. جمعیــت همگــی 
از بزرگــی خــدا در حیــرت افتادنــد و كاتبــان، شكســت خــورده، بــا ســرافكندگی راه 

خــود را پیــش گرفتنــد و از آن مــكان دور شــدند.
عبــارت » اگــر می توانــی بــر مــا ترحــم كــرده، مــا را امــداد فرمــا! « بارهــا و بارهــا 
در دعاهــای افــراد گناهــكار تكــرار شــده اســت و پاســخ شــفقت آمیز منجــی بــرای 
تمامــی جان هــای گناهــكار ایــن اســت كــه، «اگــر می توانــی ایمــان آوری، بــرای مؤمــن 
همــه چیــز ممكــن اســت «. تنهــا، ایمــان اســت كــه مــا را بــه  خــدا متصــل می كنــد و 
مــا را در مبــارزه بــا نیروهــای شــیطانی و قــوای تاریكــی تقویــت می كنــد. خداونــد بــه 
 واســطه مســیح تمامــی راه هــای مبــارزه بــا گنــاه را مهیــا ســاخته، بــه  مــا كمــك می كنــد 
تــا در مقابــل هــر نــوع وسوســه ای مقاومــت و ایســتادگی كنیــم. لیكــن بســیاری از 
مــردم ضعــف ایمــان خــود را احســاس می كننــد و بدیــن جهــت از نزدیــك شــدن بــه 
 منجــی اجتنــاب می كننــد. ایــن اشــخاص كــه خــود را ناســزاوار و ناتــوان احســاس 
می كننــد مــی بایســتی خــود را بــه  منجــی مهربــان و دلســوز بســپارند. بــه  خــود نــگاه 
نكنیــد، بلكــه بــه  مســیح بنگریــد. كســی كــه در طــول زندگــی زمینــی خــود مریضــان را 
شــفا داد و ارواح پلید را از كالبد اشــخاص اخراج می كرد، امروز نیز همان منجی 
زورآور و پــر قــدرت اســت. ایمــان از طریــق كالم خــدا حاصــل می شــود. بنابرایــن بــا 
ایمــان بــه كالم خداونــد بــه  وعده هــای او تــوكل و اعتمــاد كنیــد. » هــر كــه بــه  جانــب 
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مــن آیــد، او را بیــرون نخواهــم نمــود « )یوحنــا 6 آیــه 3٧(. بنابرایــن خویشــتن را بــه  
بــر بی ایمانــی خــود  تــا  یــاری ام ده  ایمــان دارم،  پــای عیســی افكنیــد و بگوییــد: » 

غالــب آیــم «. بــا انجــام چنیــن عملــی هرگــز هــالك نخواهیــد شــد— هرگــز.
بــرای انــدک زمانــی شــاگردان محبــوب، شــاهد اوج جــالل و حضیــض بودنــد. 
آنــان از یك ســو تبدیــل ســیمای بشــری بــه  شــباهت پــروردگار و از ســوی دیگــر تبــاه 
شــدن آن بــه  وســیله شــیطان را مشــاهده كــرده بودنــد. آنــان در بــاالی كــوه دیــده 
بودنــد كــه عیســی بــا پیــام  آوران آســمانی گفتگــو كــرد و بــه  وســیله ندایــی كــه از میــان 
ابــر جــالل به گــوش می رســید، پســر محبــوب خــدا خوانــده شــده بــود، ســپس عیســی 
را دیــده بودنــد كــه از كــوه ســرازیر شــد تــا بــا غم انگیزتریــن و نفرت انگیزتریــن صحنــه 
روبــرو شــود. صحنــه ای كــه در آن پســری دیوانــه بــا چهــره ای غیرطبیعــی، از شــدت 
درد دنــدان بــه هــم مــی ســاید کــه هیــچ تــوان بشــری یــارای تســلی و رهایــی بخشــی آن 
نبود. و عیسی، منجی قدرتمند، كسی كه چند ساعت قبل با جالل و شكوه در 
مقابــل چشــمان حیــرت زده شــاگردان خــود ایســتاده بــود، اكنــون خــم شــده و دســت 
قربانــی شــیطان را كــه بــر روی زمیــن می غلطیــد، گرفتــه و او را بــر می خیزانــد و وی 

را كــه از نظــر جســمی و فكــری شــفا یافتــه بــود بــه  پــدر و خانــواده اش می ســپارد. 
پــدر بازمی گــردد و گــم شــده را نجــات می دهــد و  مســیح از حضــور پرجــالل 
مــا می آمــوزد. در ضمــن كار مســیح،  بــه   را  الگــوی عملــی کمــال مطلــوب رهایــی 
مـأموریــت شــاگردان را نیــز بــه  ایشــان یــادآور می شــود. زیــرا زندگــی خادمیــن مســیح 
نبایــد صرفــاً بــر فــراز كــوه و بــا عیســی ســپری شــود بلكــه ایشــان وظیفــه دارنــد كــه بــا 
كالم ایمــان و دعــا؛ جان هــا را كــه در دام شــیطان گرفتــار آمــده و در انتظــار نجــات، 

لحظه شــماری می كننــد، نجــات دهنــد.
نـُـه شــاگرد مســیح هنــوز دربــاره ایــن حقیقــت تلــخ كــه نتوانســته بودنــد پســر دیــوزده 
را نجات دهند، تفكر می كردند و به  همین دلیل هنگامی كه بار دیگر با عیسی تنها 
ماندند، از وی پرسیدند: » چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون كنیم؟ « عیسی پاسخ 
داد: » از آنــرو كــه ایمانتــان كــم اســت، آمیــن بــه  شــما می گویــم، اگــر ایمانــی به كوچكــی 
دانه خردل داشته باشید، می توانید به  این كوه بگویید: از اینجا به آنجا منتقل شو! 
و منتقــل خواهــد شــد و هیــچ امــری بــرای شــما ناممكــن نخواهــد بــود. امــا ایــن جنــس 
جز به  روزه و دعا بیرون نمی رود. بی ایمانی شاگردان ایشان را از همدردی با مسیح 
دور نگه داشــت و بی توجهی در انجام وظیفه مقدســی كه به  آنان محول شــده بود، 

موجــب گردیــد تــا در مبــارزه بــا قــوای ظلمــت بــا شكســت و ناكامــی روبــرو شــدند.
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ســخنان مســیح دربــاره مــرگ خــود موجــب شــك و انــدوه شــاگردان شــده بــود و 
انتخــاب ســه تــن از شــاگردان بــرای همراهــی عیســی به كوهســتان، حــس حســادت 
در كالم  تفكــر  و  دعــا  بــا  این كــه  جــای  بــه   آنــان  بــود.  برانگیختــه  را  بقیــه شــاگردان 
خداونــد ایمــان خــود را تقویــت كننــد، بــه  نــا امیــدی و بدبختــی خــود فكــر می كردنــد و 
بــا چنیــن وضعیــت تاریكــی مســئولیت مبــارزه بــا شــیطان را بــه  عهــده گرفتــه بودنــد.

آنــان بــرای پیــروزی در چنیــن مبــارزه ای مــی بایســتی بــا روحیــه متفاوتــی عمــل 
می كردنــد و ایمــان خویــش را بــا دعاهــای مشــتاقانه و روزه و تواضــع قلبــی تقویــت 
نماینــد. آنــان مــی بایســتی از روح خودخواهــی تهــی می شــدند و از روح و قــدرت 
خــدا پــر می شــدند. اســتدعای خالصانــه، مصرانــه و بــا ایمــان بــه  درگاه خــدا، یعنــی 
ایمانــی كــه كامــالً متكــی بــه  خــدا و بــدون قیــد و شــرط در خدمــت او باشــد، چنیــن 
ایمانــی به تنهایــی می توانــد روح القــدس را در دســترس انســان قــرار دهــد و او را 
در مبــارزه علیــه قدرت هــا، ریاســت ها و خداونــدگاران ایــن دنیــای تاریــك و علیــه 

فوج هــای ارواح شــریر در جای هــای آســمانی یــاری و مســاعدت نمایــد.
عیســی فرمــود: » اگــر ایمانــی به كوچكــی دانــه خــردل داشــته باشــید، می توانیــد 
به ایــن كــوه بگوییــد: از اینجــا به آنجــا منتقــل شــو! «. اگــر چــه دانــه خــردل بســیار 
ریــز می باشــد ولــی همــان اصــل اســرارآمیز حیــات را در بــر دارد. زیــرا از همــان دانــه 
ریــز، درختــی مرتفــع می رویــد. هنگامی كــه دانــه خــردل بــر زمیــن پاشــیده می شــود، 
آورده  فراهــم  آن  تغذیــه  بــرای  خداونــد  كــه  را  عناصــری  تمامــی  كوچــك،  دانــه 
بــه  ســرعت رشــد و نمــو می كنــد. اگــر شــما نیــز ایمــان  اســت، جــذب می  كنــد و 
داشــته باشــید، از كالم خــدا تغذیــه و از تمامــی عناصــری كــه خــدا مهیــا نمــوده 
اســت، اســتفاده خواهیــد كــرد و بدیــن ترتیــب ایمانتــان تقویــت می شــود و تمامــی 
قدرت هــای آســمان به كمــك شــما خواهنــد شــتافت. آنــگاه موانعــی را كــه شــیطان 
در ســرتان ایجــاد می كنــد، اگرچــه بــه  ظاهــر چــون كوه هــای صعب العبــور بــه  نظــر 
رســند، بــه  واســطه قــدرت ایمــان از پیــش راه برخواهیــد داشــت و » هیــچ امــری بــر 

شــما محــال نخواهــد بــود «.
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انجیل مرقس ۹: 30-50؛ انجیل لوقا ۹: ۴٨-۴6 تدوین گردیده است[

عیســی در مراجعــت به كفرناحــوم بــه  مكان هــای شــناخته شــده ای كــه پیــش از 
آن در آنجا مردم را تعلیم می داد، روی نیاورد. بلكه با شاگردان خود در جستجوی 
خانــه ای بــود كــه موقتــاً در آن ســاكن شــود. عیســی قصــد داشــت باقیمانــده زمــان 

اقامتــش در جلیــل را بــه جــای خدمــت بــه  مــردم، صــرف تعلیــم شــاگردان نمایــد.
هنگامی كــه مســیح بــا شــاگردان خــود از میــان جلیــل می گذشــتند، وی ســعی 
كــرد افــكار شــاگردان را بــرای روبــرو شــدن بــا وقایــع و مصیبت هــای آینــده آمــاده 
ســازد. وی بدیشــان می گفــت كــه، مــی بایســتی بــه  اورشــلیم بــرود و در آنجــا كشــته 
خواهــد شــد و پــس از ســه  روز قیــام خواهــد كــرد. او هم چنیــن ایــن خبــر عجیــب و 
شــگفت آور را كــه مــورد خیانــت قــرار می گیــرد و بــه  دســت دشــمنان تســلیم خواهــد 
از درك کالم  نیــز  زمــان  ایــن  در  امــا شــاگردان  نمــود.  اعــالم  بــه  شــاگردان  را  شــد 
او عاجــز ماندند.گرچــه ســایه اندوهــی عظیــم بــر ایشــان ســایه افکنــده بــود، لیکــن 
آنــان در طــول راه در این بــاره  بــود.  آنــان رخنــه کــرده  روح برتــری طلبــی در قلــوب 
مباحثــه می كردنــد كــه كدام یــك از آنهــا در ملكــوت خــدا بزرگتــر اســت. آنــان ســعی 
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كردنــد كــه ایــن بحــث و مجادلــه را از دیــد عیســی مخفــی نــگاه دارنــد امــا نتوانســتند، 
زیــرا مطابــق معمــول در اطــراف وی حلقــه نزدنــد و در عقــب او روانــه گشــتند و 
آنــان در پشــت ســر وی حركــت می كردنــد، وارد  در حالی كــه عیســی در جلــو و 
كفرناحــوم شــدند. عیســی از افــكار ایشــان آگاه شــد و مشــتاق آن بــود كــه ایشــان 
را تعلیــم دهــد و نصیحــت كنــد. امــا بــرای ایــن منظــور چنــد ســاعتی منتظــر شــد تــا 

دل هــای ایشــان بــرای دریافــت و پذیــرش ســخنان وی آمــاده شــود.
بالفاصلــه بعــد از ورود ایشــان به كفرناحــوم، مـأمــوران اخــذ مالیــات هیــكل نــزد 
پطــرس آمدنــد و گفتنــد: » آیــا اســتاد شــما مالیــات معبــد را كــه دو درهــم اســت، 
نمی پــردازد؟ « و ایــن دو درهــم مالیــات دولــت نبــود بلكــه یــك نــوع اعانــه و بخشــش 
مذهبی بود كه هر فرد یهودی وظیفه داشــت ســالیانه به  جهت حمایت از معبد 
بپــردازد و نپرداختــن ایــن  دو درهــم نوعــی خیانــت و عهــد شــكنی بــه  معبــد محســوب 
شــده و در نظــر علمــای قــوم یهــود، گناهــی ســنگین بشــمار مــی رفــت. نگــرش و طــرز 
برخــورد منجــی نســبت بــه  قوانیــن و مقــررات معلمیــن یهــود و مالقات هــای علنــی و 
آشــكار وی نســبت بــه  مدافعــان رســوم و ســنن، بهانــه ای به دســت دشــمنان مــی داد 
تــا وی را بــه  برانداختــن عبــادت معبــد متهــم نماینــد. اكنــون دشــمنان وی فرصــت 
یافتــه بودنــد كــه او را بی اعتبــار كننــد. بنابرایــن به واســطه مامــور اخــذ مالیــات ســعی 

كردنــد ایــن نقشــه را عملــی ســازند.
پطــرس متوجــه شــده بــود كــه وفــاداری عیســی نســبت بــه معبــد از ســوی مامــور 
وصــول مالیــات بــا نیــش و كنایــه مــورد ســئوال قــرار گرفتــه اســت و بنابرایــن بــرای 
حفــظ حرمــت اســتاد، مشــتاقانه و بــا عجلــه و بــدون مشــورت بــا عیســی، پاســخ داد 
كــه عیســی دو درهــم مالیــات معبــد را می پــردازد. طبقــه ای وجــود داشــتند کــه از 
پرداخــت مالیــات دو درهــم معــاف بودنــد. در ایــام موســی، زمانی كــه الویــان بــرای 
خدمــت و انجــام تشــریفات قــدس برگزیــده شــدند، در میــان قــوم از هرگونــه میــراث 
و بهــره ای بی نصیــب بودنــد، زیــرا خــدا فرمــوده بــود: » الوی را در میــان برادرانــش 
نصیــب و میراثــی نیســت، زیــرا خداونــد میــراث وی اســت « )تثنیــه 10 آیــه ۹(. 
در زمــان مســیح نیــز كاهنیــن و الویــان را جــزو خادمیــن هیــكل تلقــی می نمودنــد 
معــاف می كردنــد.  معبــد  از  بــه  جهــت حمایــت  ســالیانه  مالیــات  پرداخــت  از  و 
انبیــاء عهــد عتیــق نیــز از پرداخــت چنیــن مالیاتــی معــاف بودنــد. علمــای یهــود بــا 
درخواســت مالیــات دو درهــم از عیســی، ادعــای نبــی و معلــم بــودن وی را نادیــده 
گرفتنــد و بــا وی هم چــون مــردم عــادی رفتــار كردنــد. خــودداری از پرداخــت مالیــات 
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از ســوی عیســی، ناسپاســی از  هیــكل تلقــی می شــد و از طــرف دیگــر پرداخــت آن 
موجــب می شــد كــه اعمــال و رفتــار علمــای دیــن و حــكام یهــود در نادیــده گرفتــن 

مســیح بــه  عنــوان نبــی و معلــم، موجــه جلــوه داده شــود.
پطــرس، لحظاتــی قبــل اعتــراف كــرده بــود كــه عیســی پســر خداســت، امــا اكنــون 
فرصــت اعــالم ســیرت و شــخصیت اســتادش را از دســت داده بــود. پاســخ پطــرس 
بــه  مـأمــور وصــول مالیــات معبــد مبنــی بــر اینكــه عیســی، مالیــات دو درهــم را خواهــد 
پرداخــت، در واقــع تصــور غلــط و نادرســتی را كــه كاهنیــن و حــكام یهــود ســعی 

داشــتند دربــاره عیســی رواج دهنــد، تـأییــد و تصدیــق می نمــود.
هنگامی كــه پطــرس وارد معبــد شــد، پیــش از آنكــه چیــزی بگویــد، عیســی بــه  او 
گفــت: » ای شــمعون، پادشــاهان جهــان از چــه كســانی بــاج و خــراج می گیرنــد؟ 
از   « داد:  جــواب  پطــرس   » می گویــی؟  چــه  بیگانــگان؟  از  یــا  خــود  فرزنــدان  از 
بیگانــگان «. عیســی بــه  او گفــت: » پــس فرزنــدان معافنــد! «. هنگامی كــه مــردم 
یــك كشــور بــرای حمایــت از پادشــاه خویــش مالیــات می پردازنــد، فرزنــدان پادشــاه 
از پرداخــت مالیــات معــاف هســتند. بنابرایــن قــوم اســراییل كــه قــوم برگزیــده خــدا 
بودنــد بــرای تــداوم بخشــیدن و حمایــت از عبــادت و خدمــت الهــی مــی بایســتی 
مالیــات بپردازنــد لیكــن عیســی، پســر خــدا، ملــزم بــه  انجــام چنیــن وظیفــه ای نبــود. 
اگــر كاهنیــن و الویــان بــه  خاطــر ارتباطشــان بــا معبــد از پرداخــت مالیــات دو درهــم 
معــاف بودنــد، مســیح مــی بایســتی بیشــتر از آنــان مــورد معافیــت قــرار گیــرد زیــرا كــه 

معبــد، خانــه پــدر اوســت.
اگــر عیســی بــدون اعتــراض، مالیــات دو درهــم را می پرداخــت، عمــالً درســتی 
ادعاهــای كاهنیــن و حــكام یهــود را مــورد تـأییــد قــرار داده و بدیــن ترتیــب الوهیــت 
ســرپیچی  ایشــان  تقاضــای  از  اینكــه  ضمــن  بنابرایــن،  می نمــود.  انــكار  را  خویــش 
ننمــود، امــا ادعــای ایشــان را نیــز بی پایــه و اســاس تلقــی كــرد. عیســی در تهیــه و 
پرداخــت دو درهــم، بــار دیگــر ســیرت و ماهیــت الهــی خویــش را آشــكار كــرد. او 
نشــان داد كــه بــا خــدا یكــی اســت و بــه  همیــن دلیــل ماننــد ســایر افــراد عــادی ملــزم 

بــه  پرداخــت مالیــات هیــكل نمی باشــد.
عیســی بــه  پطــرس فرمــود: » به كنــاره دریــا بــرو و قالبــی بینــداز، نخســتین ماهــی 
را كه گرفتی، دهانش را بگشــا. ســكه ای چهار درهمی خواهی یافت. با آن ســهم 
مــن و خــودت را به ایشــان بپــرداز «. عیســی اگــر چــه الوهیــت خویــش را بــا جامــه 
بشــری پوشــانیده بــود، لیکــن در ایــن معجــزه، جــالل خویــش را آشــكار ســاخت. در 
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اینجــا كامــالً مشــخص بــود كــه عیســی همــان كســی اســت كــه توســط داود نبــی 
اعــالم كــرده بــود: » جمیــع حیوانــات جنــگل از آن مننــد و بهایمــی كــه بــر هــزاران كــوه 
می باشــند. همــه پرنــدگان كوه هــا را می شناســم و وحــوش صحــرا نــزد مــن حاضرنــد. 
اگــر گرســنه می بــودم، تــو را خبــر نمــی دادم، زیــرا ربــع مســكون و پــری آن از آن مــن 

اســت « )مزمــور 50 آیــات 10 تــا 12(.
بــا وجودی كــه عیســی ملــزم نبــودن خویــش را بــه  پرداخــت مالیــات دو درهــم، 
صریحــاً آشــكار كــرده بــود، بــا این حــال دربــاره ایــن موضــوع بــا یهودیــان بــه  مباحثــه 
و مجادلــه نپرداخــت، زیــرا احتمــال داشــت كــه ســخنان او را ســوء تعبیــر نماینــد و 
علیــه وی بــه كار گیرنــد. بنابرایــن بــرای اینكــه مبــادا در نتیجــه خــودداری از پرداخــت 
مالیــات، ایشــان را رنجیــده خاطــر ســازد، آنچــه را كــه بــه  حــق بــه  وی مرتبــط نمی شــد، 
انجــام داد. ایــن نــوع رفتــار بــرای شــاگردان وی درس بســیار مهــم و بــا ارزشــی تلقــی 
بــا عبــادت و مراســم  بــه  زودی تغییــرات چشــمگیری در روابــط ایشــان  می شــد و 
معبــد بــه  وقــوع می پیوســت. مســیح بــه  ایشــان تعلیــم داده بــود كــه بــدون دلیــل و 
مــورد، بــا نظــم موجــود مخالفــت نكننــد و بــرای اینكــه ایمانشــان از ســوی فریســیان 
و كاهنیــن مــورد ســوء تعبیــر قــرار نگیــرد، تــا حــد ممكــن مــی بایســتی از دادن هرگونــه 
فرصتــی بــه  ایشــان اجتنــاب كننــد. مســیحیان در ضمــن اینكــه نبایــد حتــی یكــی از 
اصــول حقیقــت را زیــر پــا گذاشــته و آن را فــدا كننــد، در عیــن حــال تــا حــد امــكان 

می بایســت از هــر نــوع مجادلــه ای بپرهیزنــد. 
هنگامی كــه پطــرس به كنــاره دریــا رفتــه بــود و عیســی بــا ســایر شــاگردان در خانــه 
تنهــا مانــده بــود، ایشــان را فراخوانــد و پرســید: » بیــن راه دربــاره چــه چیــز بحــث 
بیــن  در  كــه شــاگردان  را  می كردیــد؟ « حضــور عیســی و ســئوال وی موضوعــی 
راه بــر ســر آن مجادلــه می كردنــد، به كلــی عــوض كــرده بــود. شــاگردان بــا احســاس 
گفتــه  به آنــان  عیســی  بودنــد.  كــرده  ســكوت  كامــالً  محكومیــت،  و  شرمســاری 
بودكــه به خاطــر ایشــان خواهــد مــرد لیكــن اشــتیاق خودخواهانــه ایشــان بــا محبــت 

فداكارانــه مســیح مغایــرت داشــت.
هنگامی كــه عیســی دربــاره مــرگ و قیــام خویــش بــا شــاگردان ســخن می گفــت، 
ســعی داشــت آنــان را در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع مهــم تشــویق بــه  گفــت و شــنود 
كنــد و ایمانشــان را بیازمایــد. شــاگردان اگــر حقیقتــی را كــه عیســی ســعی داشــت 
بــه  ایشــان مكشــوف كنــد، می پذیرفتنــد، از تمامــی رنــج هــا و مصیبت هــای آینــده 
رهــا می شــدند و بــا یــادآوری ســخنان وی در لحظــات مصیبــت و ناامیــدی، تســلی 
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می یافتنــد. بــا وجودی كــه عیســی بــا صراحــت دربــاره آنچــه كــه در انتظــار وی بــود 
بــه  اورشــلیم  بــه  زودی  كــه وی  ایــن موضــوع  ذكــر  لیكــن  ایشــان ســخن گفــت،  بــا 
را در دل هــای  پادشــاهی مســیح  تـأســیس  امیــد  بارقــه  بــار دیگــر  و  خواهــد رفــت 
ایشــان مشــتعل ســاخته بــود و همیــن امــر ســبب شــد كــه در میــان خــود بــر ســر ایــن 
موضــوع كــه چــه كســی عالی تریــن مقــام را اشــغال خواهــد كــرد، بــه  بحــث و مجادلــه 
بپردازنــد. هنگامی كــه پطــرس از دریــا مراجعــت نمــود، شــاگردان ســئوال منجــی را 
بــا پطــرس در میــان گذاشــتند و ســرانجام از عیســی ســئوال كردنــد كــه، » چــه كســی 

در پادشــاهی آســمان، بزرگتــر اســت؟ «.
در   « گفــت:  بــه  ایشــان  و  كــرد  جمــع  خــود  اطــراف  در  را  شــاگردان  منجــی، 
میــان شــما آن كــس بزرگتــر اســت كــه از همــه كوچكتــر باشــد «. در ایــن ســخنان 
بــود كــه شــاگردان از درك آن عاجــز بودنــد. آنــان  چنــان شــكوه و عظمتــی نهفتــه 
آنچــه را كــه مســیح تشــخیص داده بــود، نمی دیدنــد. زیــرا ماهیــت پادشــاهی مســیح 
نــزاع و كشــمكش میــان  را درك نمی كردنــد و همیــن ناآگاهــی و جهالــت باعــث 
می توانســت  مســیح  بــود.  آن  از  عمیق تــر  واقعــی،  علــت  امــا  می گردیــد.  ایشــان 
بــرای  بیــان ماهیــت ملكــوت و پادشــاهی خــود، آتــش منازعــه میــان ایشــان را  بــا 
مدتــی فرونشــاند لیكــن علــت و انگیــزه اساســی و زیربنایــی بــرای كســب قــدرت، 
میــان  برتــری  موضــوع  كــردن  مطــرح  امــكان  زیــرا  می مانــد.  باقــی  نخــورده  دســت 
شــاگردان حتــی بعــد از اینكــه آنــان معرفــت كامــل را دریافــت كــرده بودنــد، بازهــم 
پــس از عزیمــت  بــروز مشــكالت می شــد. بدین ترتیــب  وجــود داشــت و موجــب 
مســیح، مصیبــت و بدبختــی وارد كلیســا می شــد. منازعــه بــرای كســب عالی تریــن 
موقعیــت، حاصــل همــان روحــی بــود كــه سرچشــمه و منشــاء اختــالف و مجادلــه 
بزرگ در جهان های متعالی بود و همین روح، موجب شــد كه مســیح از آســمان 
بــه  ایــن جهــان بیایــد و بــرای نجــات آن كشــته شــود. نخســتین بــار در آســمان بــود كــه 
لوســیفر » پســر صبــح «، بــا جاللــی کــه فــوق همــه فرشــتگانی بــود کــه اطــراف بــارگاه 
را احاطــه کــرده بودنــد، و تزدیکتریــن هــم پیمانــی را را پســر خــدا داشــتند. لوســیفر 
گفتــه بــود » ماننــد قــادر متعــال خواهــم شــد « )اشــعیا 1۴: 12 و 1۴( و اشــتیاق 
خــود برتــر بینــی نــزاع را بــه بارگاههــای آســمانی آورد و باعــث تبعیــد جماعتــی از 
ســپاهیان خــدا گردیــد. اگــر لوســیفر واقعــاً میــل داشــت كــه شــبیه حضــرت اعلــی 
شــود، هیچ وقت مقام مقرر شــده اش در آســمان را رها نمی كرد زیرا روح حضرت 
اعلــی در خدمــت متواضعانــه متجلــی و آشــكار می شــود. لوســیفر میــل داشــت كــه 
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قــدرت پــروردگار را بــه  دســت آورد، نــه خصلــت وی را. او در پــی كســب عالی تریــن 
مقام بود و هر موجودی كه تحت تـأثیر او قرار گیرد، مانند وی عمل خواهد كرد 
و آنــگاه، جدایــی، نفــاق و نــزاع اجتنــاب ناپذیــر خواهــد بــود و بدیــن  ترتیــب هــر كــه 
قوی تریــن باشــد، تســلط و حاكمیــت را بــه  دســت خواهــد آورد. حكومــت شــیطان 
بر پایه زور و خشونت استوار است و در حكومت وی هر فردی، دیگری را مانع 
پیشــرفت خــود می دانــد و ســعی می كنــد كــه بــرای صعــود بــه  مقامــات عالیــه دیگــران 

را چــون نردبــان ترقــی و پیشــرفت مــورد ســوء اســتفاده قــرار دهــد.
در حالی كــه لوســیفر اشــتیاق داشــت از نظــر مقــام و منزلــت بــا خــدا یكســان 
شــمرده شــود، » مســیح كــه هــم ذات بــا خــدا بــود، از برابــری بــا خــدا بــه  نفــع خــود 
بــه  شــباهت  پذیرفتــه،  غــالم  صــورت  كــرده،  خالــی  را  خــود  بلكــه  نجســت،  بهــره 
آدمیــان درآمــد و چــون در ســیمای بشــری یافــت شــد، خــود را خــوار ســاخت و تــا بــه 
 مــرگ، حتــی مــرگ بــر صلیــب مطیــع گردیــد « )فیلیپیــان 2 آیــات ٧ و ٨(. اكنــون كــه 
صلیب پیش روی وی قرار داشت، حتی شاگردانش چنان غرق در خودخواهی 
بودنــد — نوعــی خودخواهــی كــه اســاس ســلطنت شــیطان بــه  شــمار می آمــد — كــه 
نتوانســتند بــا اســتاد و خداوندشــان همــدردی نماینــد و دشــمنان وی را در ارتبــاط 

بــا مصائــب آینــده درك كننــد.
عیســی بــا مهــر و محبــت و در عیــن حــال بــا تـأكیــدی جــدی تــالش كــرد تــا رفتــار 
بــرای  زشــت و فاســد ایشــان را اصــالح كنــد. بنابرایــن اســاس ملكــوت آســمان را 
ایشــان توضیح داد و معیارهای بزرگی در پادشــاهی آســمان را بازگو نمود. آنانی كه 
تحــت تحریــك غــرور و عشــق بــه  مقــام و منزلــت قــرار گرفتــه بودنــد و بــه  پــاداش و 
امتیازات خویش می اندیشیدند، در واقع همه عطایا و موهبت های الهی را كه از 
خــدا دریافــت كــرده بودنــد، بــه  وی بــر می گردانیدنــد و بــه  همیــن دلیــل چنیــن كســانی 

در ملكــوت خــدا جایــی نخواهنــد داشــت زیــرا بــه  صفــوف شــیطان پیوســته اند.
قبــل از شــهرت و جــاه، فروتنــی اســت. خــدا بــرای اعــالم آمــدن مســیح و نجــات 
در  كــه  خادمــی  برگزیــد،  را  دهنــده  تعمیــد  یحیــای  چــون  فروتنــی  خــادم  انســان، 
مقابــل خداونــد بســیار فروتــن و متواضــع بــود. شــاگردی كــه ماننــد كــودكان خالــص 
و بی آالیــش باشــد، بــرای كار خداونــد از بیشــترین لیاقــت و شایســتگی برخــوردار 
خواهــد بــود. عوامــل الهــی همــواره بــا كســانی همــكاری می كننــد كــه در پــی نجــات 
جان هــا هســتند و نــه جــاه و مقــام. كســی كــه نیــاز بــه  مســاعدت الهــی را عمیقــاً 
انــوار  آنــگاه روح القــدس،  و  كــرد  دعــا خواهــد  آن  دریافــت  بــرای  كنــد،  احســاس 
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حقیقت عیسی را بر وی می تاباند و شخص را تقویت و تعالی خواهد بخشید. 
بــه  افــراد گناهــكاری كــه  بــرای خدمــت  بــا مســیح، چنیــن شــخصی را  مصاحبــت 
در حــال هالكــت و نابــودی می باشــند، مصمــم خواهــد نمــود. چنیــن فــردی بــرای 
انجــام مـأموریــت و رســالت خویــش مســح خواهــد شــد و در جایی كــه بســیاری از 
مــردان تحصیل كــرده و متفكــر بــا شكســت مواجــه شــده اند، او پیــروز خواهــد شــد.

امــا هنگامی كــه افــراد بــه  تمجیــد و رفعــت خویــش می پردازنــد و خــود را بــرای 
موفقیــت نقشــه عظیــم خــدا الزم و ضــروری می داننــد، آنــگاه خداونــد، ایشــان را 
كنــار می گــذارد و هم چنیــن بــرای ایشــان آشــكار می شــود كــه خداونــد بــه  خدمــت 
ایشــان متكی نمی باشــد و با حذف ایشــان كار خداوند نیز متوقف نمی شــود بلكه 

بــا قــدرت و قــوت بیشــتری بــه  پیــش مــی رود.
بــرای شــاگردان مســیح، تنهــا آگاه شــدن و تعلیــم دیــدن دربــاره ماهیــت ملكــوت 
كافــی نبــود، آنــان نیازمنــد تغییــر باطنــی و قلبــی بودنــد تــا از طریــق آن بــا ملكــوت خــدا 
هماهنــگ شــوند و بــه  همیــن دلیــل عیســی، كودكــی را فــرا خوانــد و او را در میــان 
شــاگردان قــرار داد و ســپس در حالی كــه بــا مهربانــی طفــل كوچــك را در میــان بــازوان 
خــود گرفتــه بــود، بدیشــان فرمــود: » تــا دگرگــون نشــوید و همچــون كــودكان نگردیــد، 
هرگــز به پادشــاهی آســمان راه نخواهیــد یافــت «. ســادگی، فروتنــی و محبــت قابــل 
اعتمــاد یــك كــودك، صفاتــی اســت كــه از ســوی خداونــد مــورد احتــرام و قدردانــی 

قــرار می گیــرد. زیــرا این گونــه صفــات و ویژگی هــا، معیــار بزرگــی به شــمار می رونــد.
ارزش هــای  بــا  وی  ملكــوت  كــه  داد  توضیــح  شــاگردان  بــرای  مجــدداً  عیســی 
دنیــوی كامــالً مغایــر می باشــد. در پــای عیســی تمامــی ایــن امتیــازات بــه  فراموشــی 
ســپرده می  شــود و ثروتمنــد و فقیــر، باســواد و بی ســواد، بــدون در نظــر گرفتــن نظــام 
طبقاتــی و امتیــازات دنیــوی بــه  یكدیگــر می پیوندنــد. زیــرا همــه بــا خــون گرانبهــای 
عیســی خریــده شــده اند و تكیــه گاه ایشــان كســی اســت كــه بــا خــون خویــش ایشــان 

را نجــات و بــا خــدا آشــتی داده اســت.
روح صادق و نادم، در حضور خداوند ارزشمند است. خداوند مهر خویش 
را بر انسان قرار می دهد و معیار خداوند در این مورد، مقام، ثروت و یا عظمت 
فكــری انســان نیســت بلكــه اتحــاد و یگانگــی وی بــا مســیح مــد نظــر قــرار می گیــرد. 
نبــی در مزمــور  خداونــد، اشــخاص فروتــن و ســاده دل را دوســت مــی دارد. داود 
می گویــد: » ســپر نجــات خــود را بــه  مــن داده ای. دســت راســتت عمــود مــن شــده 

و مهربانــی تــو مــرا بــزرگ ســاخته اســت « )مزمــور 1٨ آیــه 35(.
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عیســی فرمــود: » هــر كــه یكــی از ایــن كــودكان را بــه  نــام مــن بپذیــرد، مــرا پذیرفتــه 
اســت، و هــر كــه مــرا بپذیــرد، نــه مــرا، بلكــه فرســتنده مــرا پذیرفتــه اســت «. خداونــد 
پــس  اســت،  مــن  پای انــداز  زمیــن  و  مــن  كرســی  آســمان ها   « می گویــد:  چنیــن 
خانــه ای كــه بــرای مــن بنــا می كنیــد، كجاســت؟ و مــكان آرام مــن كجــا؟ دســت مــن 
همــه ایــن چیزهــا را ســاخت.... امــا مــن بــه  ایــن شــخص كــه مســكین و شكســته دل 

و از كالم مــن لــرزان باشــد، نظــر خواهــم كــرد « )اشــعیاء 66 آیــات 1 و 2(.
احســاس  بــه  خــود  نســبت  شــاگردان  كــه  شــد  موجــب  منجــی،  ســخنان 
بی اعتمــادی كننــد. هیچ یــك از آنــان ســخنی نمی گفــت، لیكــن یوحنــا وادار شــده 
بــود كــه در یــك مــورد از عیســی ســئوال كنــد. او بــا روحــی كودكانــه موضوعــی را در 
مقابــل عیســی مطــرح ســاخت و گفــت: » اســتاد! شــخصی را دیدیــم كــه بــه  نــام تــو 

دیــو اخــراج می كــرد امــا چــون از مــا نبــود، او را بازداشــتیم «.
یعقــوب و یوحنــا تصــور كــرده بودنــد كــه بــا بازداشــتن آن شــخص موجــب افتخــار 
بــه  را  ایــن كار  كــه  می كردنــد  احســاس  اكنــون  امــا  شــده اند،  استادشــان  عــزت  و 
 واســطه حســادت انجــام داده بودنــد. بنابرایــن بــه  اشــتباه خویــش اعتــراف كردنــد و 
ســرزنش عیســی را پذیرفتنــد كــه » او را منــع مكنیــد، زیــرا كســی نمی توانــد بــه  نــام 

مــن معجــزه كنــد و لحظــه ای بعــد، در حــق مــن بــد بگویــد «.
 هــر فــردی كــه خــود را به طریقــی دوســت مســیح معرفــی می كــرد، نمــی بایســتی 
اعمــال  و  رفتــار  تـأثیــر  تحــت  عمیقــاً  كــه  بودنــد  بســیاری  می شــد.  انــكار  و  طــرد 
و  می گشــودند  وی  به ســوی  ایمــان  بــا  را  دل هایشــان  و  می گرفتنــد  قــرار  مســیح 
چــون شــاگردان از عواطــف و احساســات مــردم آگاه نبودنــد، مــی بایســتی دقــت 
میــان  از  تــا هنگامی كــه عیســی  و  ایشــان نگردنــد  تــا موجــب دلســردی  می كردنــد 
ایشــان به آســمان صعــود می كــرد و خدمــت بــه  مــردم بــه  ایشــان ســپرده می شــد، نــه 
بــا تنــگ نظــری و تكبــر بلكــه بــا روح همــدردی و نزدیكــی، بــه  مــردم خدمــت كننــد و 

ماننــد عیســی خــادم مــردم باشــند.
هماهنــگ نبــودن یــك فــرد بــا تمامــی عقایــد مــا نمی توانــد دلیــل موجهــی بــرای 
اســت.  معلــم  بزرگتریــن  مســیح،  باشــد.  خداونــد  بــه   خدمــت  از  وی  بازداشــتن 
بنابرایــن وظیفــه مــا داوری و محكــوم كــردن دیگــران نیســت بلكــه مــی بایســتی بــا 
تواضــع و فروتنــی در پیــش پــای عیســی بنشــینیم و از وی تعلیــم یابیــم. تنهــا، اراده 
خداونــد اســت كــه می توانــد افــراد را بــرای نشــان دادن محبــت آمرزنــده مســیح بــه 
 كار گیــرد. بنابرایــن الزم اســت كــه بســیار مراقــب و هوشــیار باشــیم تــا مبــادا یكــی از 
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مشــعلداران نــور حقیقــت الهــی را مـأیــوس و نــوری كــه بــه  واســطه وی مــی بایســتی 
بــه  جهانیــان آشــكار شــود، خامــوش ســازیم!

فكــر  در  مســیح  كــه  بــه  كســی  نســبت  شــاگرد  یــك  بی اعتنایــی  و  خشــونت 
نزدیكــی بــه  اوســت، ماننــد رفتــاری كــه یوحنــا نســبت بــه  شــخصی كــه در نــام مســیح 
معجــزات انجــام مــی داد، ممكــن اســت كــه شــخص را بــه  ســوی دشــمن هدایــت 
كنــد و موجــب لغــزش و هالكــت وی گــردد. عیســی دربــاره كســی كــه چنیــن رفتــار 
می نمایــد، فرمــوده اســت: » هــر كــه ســبب شــود یكــی از ایــن كوچــكان كــه بــه  مــن 
ایمــان دارنــد، لغــزش خــورد، او را بهتــر اســت كــه ســنگ آســیایی بــزرگ بــه  گردنــش 
بیاویزنــد و به دریــا افكننــد! « و ســپس افــزود: » اگــر دســتت تــو را می لغزانــد، آن را 
قطع كن، زیرا تو را بهتر آن اســت كه علیل به  حیات راه یابی تا آنكه با دو دســت 
بــه  دوزخ روی، به آتشــی كــه هرگــز خامــوش نمی شــود. و اگــر پایــت تــو را می لغزانــد، 
آن را قطــع كــن. زیــرا تــو را بهتــر آن اســت كــه لنــگ به حیــات راه یابــی، تــا آنكــه بــا دو 

پــا بــه  دوزخ افكنــده شــوی « )مرقــس ۹ آیــات ۴3 تــا ۴5(.
چرا عیســی با چنین لحن قدرتمندی با شــاگردان ســخن می گوید؟ » زیرا پســر 
انســان آمــده اســت تــا گــم شــده را نجــات بخشــد «. آیــا شــاگردان عیســی، پادشــاه 
گــم  شــده، بی توجهــی  بــا جان هــای  ارتبــاط  كــه در  را داشــتند  ایــن حــق  آســمان، 
اســت،  پرداختــه  را  فوق العــاده ای  بهــای  فــرد  یــك  نجــات  بــرای  خداونــد  كننــد؟ 
مرتكــب  منحــرف می كنیــم،  بــه  عیســی  توجــه  از  را  فــرد  یــك  بنابرایــن هنگامی كــه 
گناهــی عظیــم شــده ایم و تمامــی رنــج و انــدوه و حقارتــی را كــه مســیح بــرای نجــات 

آن شــخص متحمــل شــده اســت، بیهــوده می پنداریــم.
اجتنــاب   لغزش هــا  زیــرا هرچنــد  لغزش هــا!  ســبب  بــه   جهــان  ایــن  بــر  وای   «
ناپذیرنــد، امــا وای بــر آن كــه آنهــا را ســبب گــردد « )متــی 1٨ آیــه ٧(. دنیایــی كــه از 
شــیطان الهام گرفته اســت، همواره با پیروان مســیح مخالفت و دشــمنی می ورزد 
و در پــی آن اســت كــه ایمــان آنــان را از بیــن ببــرد. امــا وای بــر كســی كه نــام مســیح 
بــر اوســت و در ایــن  مــورد بــا شــیطان همــكاری كنــد. كســانی كه بــا ادعــای خدمــت 
بــه  مســیح، ســیرت و شــخصیت وی را بــد معرفــی می كننــد و موجــب فریــب مــردم 
می شــوند و آنــان را بــه  مســیر غلــط هدایــت می كننــد، موجــب شرمســاری خداونــد 
افــراد،  لغــزش  باعــث  كــه  عملــی  و  عــادت  نــوع  هــر  بنابرایــن  می شــوند.  عیســی 
ارتــكاب گنــاه و بدنامــی مســیح می شــود، مــی بایســتی بــه  هــر قیمتــی كنــار گذاشــته 
شــود. آنچــه كــه خــدا را بی حرمــت ســازد، نمی توانــد بــرای بشــر مفیــد باشــد و آنانــی 
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بــركات آســمانی را دریافــت  نادیــده می گیرنــد،  را  كــه اصــول جاودانــی حقیقــت 
نخواهنــد كــرد. زیــرا پــروردن تنهــا یــك گنــاه كافــی اســت كــه ســیرت و شــخصیت 
فــرد نابــود شــود و بــه  گمراهــی دیگــران منتــج گــردد، اگــر بــرای نجــات جســم از مــرگ، 
بهتــر اســت كــه دســت یــا پــا بریــده و یــا چشــم از حدقــه بیــرون آورده شــود، بنابرایــن 
چقــدر بیشــتر می بایســت عالقمنــد و مشــتاق باشــیم كــه بــرای نجــات روح، گنــاه را 

از خویشــتن دور كنیــم.
ســود  نمــک  نمــك،  بــا  را  قربانــی  گوشــت  تشــریفاتی،  و  عبادتــی  مراســم  در 
می كردنــد. ایــن مراســم ماننــد قربانــی بخــور، نشــان مــی داد كــه تنهــا عدالــت مســیح 
قــادر اســت كــه عبــادت را مــورد پذیــرش و قبــول خداونــد ســازد. عیســی بــا توجــه بــه 
 ایــن مراســم فرمــود: » هــر قربانــی به نمــك، نمكیــن خواهــد شــد، شــما نیــز در خــود 
نمــك داشــته باشــید و بــا یكدیگــر در صلــح و صفــا به ســر بریــد. همــه كســانی كه 
بدن هــای خــود را همچــون قربانــی زنــده و مقــدس و پســندیده خــدا بــه  او تقدیــم 
می كننــد، مــی بایســتی نمــك نجــات را كــه همــان عدالــت مســیح اســت، دریافــت 
كننــد « )رومیــان 12 آیــه 1(. آنــگاه نــور و نمــك جهــان خواهنــد شــد و همچنان كــه 
نمــك از فســاد و خرابــی جلوگیــری می كنــد. آنــان نیــز مــردم را از اعمــال فاســد و 
نمــك خاصیــت  اگــر  امــا  آیــه 13(.  )متــی 5  كــرد  شــرارت بار محافظــت خواهنــد 
خــود را از دســت دهــد و اگــر تنهــا ادعــای دیــن داری كنیــم ولــی از محبــت مســیح 
بی بهــره باشــیم، قــوت و قــدرت انجــام اعمــال نیكــو را نخواهیــم داشــت و زندگــی مــا 
بــرای نجــات جهــان هیــچ تـأثیــری نخواهــد داشــت. عیســی می فرمایــد كــه قــدرت و 
قابلیــت شــما بــرای برقــراری ملكــوت مــن بــه  پذیــرش روح القــدس بســتگی دارد و اگــر 
بخواهیــد مــردم را بــه  ســوی حیــات هدایــت كنیــد، مــی بایســتی شــریك فیــض مــن 
باشــید. آنــگاه رقابــت و خودخواهــی و میــل به كســب مقــام از بیــن خواهــد رفــت و 
از عشــقی سرشــار خواهیــد گشــت كــه در پــی منافــع خــود نیســت بلكــه بــرای منافــع 

دیگــران خواهیــد كوشــید.
بگذاریــد كــه گناهــكاران نــادم بــه » بــره خــدا كــه گنــاه جهــان را برمــی دارد « )اول 
یوحنا 1: 2۹(، نگاه كنند و با مشاهده وی زندگی ایشان تغییر كند و ترس ایشان 
بــه  شــادی و شــك و تردیــد ایشــان بــه  امیــد مبــدل شــود. نــگاه گناهــكار بــه  مســیح، 
می شــكند  را  او  ســنگی  دل  مــی آورد،  پدیــد  وی  وجــود  در  را  حق شناســی  حــس 
تــا اعمــاق جــان وی نفــوذ خواهــد كــرد و مســیح در درون  و مــوج محبــت مســیح 
چنیــن شــخصی چشــمه های آبــی را كــه بــه  حیــات جاودانــی منجــر می شــود، جــاری 
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می ســازد. هنگامی كــه عیســی، یعنــی انســان دردمنــد و رنج دیــده را می بینیــم كــه 
برای نجات گمشــده عمل می كند و مورد توهین، تحقیر و تمســخر قرار می گیرد و 
بــرای انجــام مـأموریتــش از شــهری بــه  شــهر دیگــر رانــده می شــود، هنگامی كــه او را در 
باغ جتســیمانی مشــاهده می كنیم كه قطرات خون از پیشــانی او بر زمین می چكد 
و مرگ پر از رنج و درد او را بر روی صلیب مشاهده می نماییم، آنگاه خودپرستی 
را رهــا می كنیــم و بــا نــگاه بــه  عیســی از خودخواهــی، رخــوت و بی اعتنایــی خــود 
شرمگین خواهیم شد و اشتیاق خدمت صادقانه به  عیسی را خواهیم داشت و 
بــرای خاطــر عزیــز و گرامــی او صلیــب وی را بــر می داریــم و آزمایشــات، شــكنجه ها 

و هــر نــوع اهانتــی را بــا شــادی خواهیــم پذیرفــت.
آنــگاه، » مــا كــه قــوی هســتیم، بایــد ناتوانی هــای ضعیفــان را متحمــل شــویم 
و در پــی خشــنودی خویــش نباشــیم « )رومیــان 15 آیــه 1( هــر فــردی كــه بــه  مســیح 
ایمــان دارد، اگــر چــه ایمانــش ضعیــف باشــد و گام هایــش چــون گام هــای طفلــی 
كوچــك متزلــزل باشــد، نمــی بایســتی مــورد بی احترامــی قــرار گیــرد. تمامــی امتیــازات 
تربیــت  اخالقــی،  شــرافت  فرهیختگــی،  و  دانــش  از  اعــم  بــه  دیگــران  نســبت  مــا 
مســیحی و تجربیــات مذهبــی، مــا را مدیــون كســانی می ســازد كــه به خدمــت مــا 
نیازمندنــد، بنابرایــن بــا همــه قــدرت و قــوت مــی بایســتی بــه  ایشــان خدمــت كنیــم. 
اگر قوی هســتیم، می بایســتی دســت ضعفا را بگیریم. فرشــتگان جالل كه دایماً 
چهــره پــدر را در آســمان مشــاهده می كننــد، بــا شــادی و ســرور، فرزنــدان خــدا را 
خدمــت می كننــد. مســئولیت ویــژه ایــن فرشــتگان خدمــت بــه  افــرادی اســت كــه 
دارای خصوصیــات شــخصیتی و اخالقــی غیرقابــل قبــول و ناپســند می باشــند. 
بــه  واســطه محیــط  بــا نفــس درگیــر هســتند و  فرشــتگان افــرادی را كــه در مبــارزه 
پیرامــون خویــش دچــار دلســردی و نــا امیــدی هســتند، مســاعدت می نماینــد و در 
مواقــع ضــروری در كنــار ایشــان حضــور به هــم می رســانند و پیــروان واقعــی مســیح 

نیــز در ایــن مـأموریــت بــا ایــن فرشــتگان همــكاری می كننــد.
اگر یكی از این ضعیفان مغلوب شیطان گردد و بر علیه شما مرتكب گناهی 
شــود، وظیفــه شماســت كــه وی را بــه  ســوی حقیقــت رهبــری كنیــد. منتظــر نباشــید 
كــه او قــدم نخســت را بــردارد بلكــه شــما بــرای مصالحــه و آشــتی پیش قــدم شــوید. 
عیســی می فرمایــد: » چــه گمــان می بریــد؟ اگــر مــردی صــد گوســفند داشــته باشــد 
و یكــی از آنهــا گــم شــود، آیــا آن نــود و نــه گوســفند را در كوهســار نمی گــذارد و بــه 
 جســتجوی آن گمشــده نمــی رود؟ آمیــن بــه  شــما می گویــم، كــه اگــر آن را بیابــد، بــرای 
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آن گوســفند بیشــتر شــاد می شــود تــا بــرای نــود و نــه گوســفندی كــه گــم نشــده اند. 
بــه  همیــن ســان، خواســت پــدر شــما كــه در آســمان اســت، ایــن نیســت كــه حتــی 

یكــی از كوچــكان از دســت بــرود «.
» ای بــرادران اگــر كســی بــه  گناهــی گرفتــار شــود، شــما كــه روحانــی هســتید، 
او را بــا مالیمــت بــه راه راســت بازگردانیــد. در عیــن حــال، بــه  هــوش بــاش كــه خــود 
نیــز در وسوســه نیفتــی « )غالطیــان 6 آیــه 1(. بنابرایــن گنــاه او را در معــرض دیــد 
دیگــران قــرار ندهیــد و بــا افشــاء كــردن گنــاه یــا خطــای كســی كــه نــام عیســی را بــر 
خــود دارد، بــه  مســیح بی احترامــی نكنیــد. اغلــب اوقــات، گنــاه و خطــای شــخص 
مــی بایســتی بــه  او گوشــزد شــود تــا وی بــا دیــدن خطــای خــود، اصــالح و تربیــت 
شــود. امــا وظیفــه مــا ایــن نیســت كــه بــا دیــدن خطــا و گنــاه دیگــران، ایشــان را مــورد 
داوری قــرار دهیــم و محكــوم كنیــم. ســعی نكنیــد خــود را منــزه و مبــرا از گنــاه نشــان 
دهیــد، بلكــه تمامــی تــالش خــود را بــرای بهبــودی و ســالمتی روحانــی وی بــه كار 
گیریــد. در مــداوا كــردن زخم هــای روحــی افــراد بایــد بــا دقــت و ظرافــت فوق العــاده 
عمــل كنیــم. فقــط محبــت آن كســی كــه در بــاالی صلیــب جلجتــا متحمــل درد و رنــج 
گردیــد، می توانــد بــرای مــداوای جراحت هــای روحــی مفیــد و مؤثــر باشــد. بنابرایــن 
بــرادر ایمــان دار بایــد بــا محبــت و مهربانــی دلســوزانه بــا بــرادرش رفتــار نمایــد و بــا 
ایــن عمــل، » جــان او را از مــرگ نجــات بخشــد و گناهــان بی شــماری را  انجــام 

بپوشــاند « )یعقــوب 5 آیــه 20(.
اما حتی اگر این كوشش نیز سودی نداشته باشد، باز هم عیسی می فرماید 
كــه، » یــك یــا دو نفــر دیگــر بــا خــود بــردار «. زیــرا احتمــال دارد كــه قــدرت و یكدلــی 
ایشــان بــر بــرادر گناهــكار اثــر كنــد و منجــر بــه  موفقیــت شــود و چــون عــده مزبــور در 
ایــن مشــكل جانــب كســی را نــگاه نخواهــد داشــت، لــذا بــه  احتمــال زیــاد بی طرفانــه 
عمــل خواهنــد نمــود و بــه  همیــن دلیــل پنــد و انــدرز آنــان بــر فــرد خاطــی اثــر بســیار 

مثبتــی به جــای خواهــد گذاشــت.
اگــر فــرد خطــاكار بــه  انــدرز آنــان توجــه نكنــد، آنــگاه الزم اســت كــه مشــكل فــرد 
خطــاكار را در حضــور تمامــی مؤمنیــن كلیســا مطــرح كنیــم، تــا تمامــی اعضــای كلیســا 
به   عنوان نمایندگان مسیح در دعا متحد شوند و از خدا استدعا نمایند تا شخص 
متخلــف را بــه  راه حقیقــت رهنمــون كنــد و روح القــدس نیــز بــه  وســیله خادمــان خــود 
تكلــم می كنــد و بــرای بازگشــت شــخص خطــاكار بــا مؤمنیــن هم صــدا خواهــد شــد. 
پولــس رســول بــا الهــام از روح خداونــد می  گویــد: » پــس ســفیران مســیح هســتیم، 
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به گونــه ای كــه خــدا از زبــان مــا، شــما را به آشــتی می خوانــد. مــا از جانــب مســیح از 
شــما اســتدعا می كنیــم كــه بــا خــدا آشــتی كنیــد « )دوم قرنتیــان 5 آیــه 20( و كســی 
كــه نســبت بــه  چنیــن مســئولیت مشــتركی بی اعتنایــی كنــد، رشــته پیونــد خویــش را بــا 
مســیح قطــع كــرده اســت و خــود را از دوســتی و معاشــرت بــا كلیســا جــدا می ســازد 
و عیســی دربــاره چنیــن فــردی به كلیســا می گویــد: » او را اجنبــی یــا خراجگیــر تلقــی 
كــن! «، امــا او را نمــی بایســتی از رحمــت خداونــد، محــروم، تلقــی نماییــم. بــه  همیــن 
دلیــل بــرادران ســابق وی، نبایــد او را مــورد تحقیــر و بی اعتنایــی قــرار دهنــد بلكــه مــی 
بایســتی وی را بــه  عنــوان یكــی از گوســفندان گــم شــده مســیح، مــورد مهــر و محبــت 

قــرار دهنــد تــا شــاید بــه  میــان گلــه بازگردانیــده شــود.
تعلیم و دســتور مســیح درباره طرز رفتار با خطاكاران در تعلیم موســی به  قوم 
اســراییل بــه  شــكل بارزتــری تكــرار می شــود: » از کســی  کینــه  بــه  دل  نگیریــد، بلکــه  
اختــالف  خــود را بــا او حــل  کنیــد مبــادا بخاطــر او مرتکــب  گنــاه  شــوید « )الویــان 
1۹ آیــه 1٧(. یعنــی اگــر كســی در انجــام وظیفــه ای كــه مســیح مقــرر داشــته اســت، 
تعلــل ورزد و در بازگردانــدن اشــخاص خاطــی و گناهــكار ســعی و تــالش ننمایــد، 
خــود را در گنــاه وی ســهیم و شــریك می ســازد. اگــر خطایــی را تشــخیص بدهیــم 
ولــی در اصــالح آن کاری نکنیــم، آنــگاه مــا هــم بــه انــدازه شــخص خطــاکار مقصریــم. 
لیکـن فقـط بایـد بـه فـرد خطـاکار خطـای او را بازگـو کنیـم. وظیفـه مـا ایـن نیسـت 
كـه خطـای افـراد را در جمـع خـود مـورد تفسـیر و انتقـاد قـرار دهیـم، حتـی بعـد از 
مطرح كردن گناه فرد خاطی در حضور كلیسا نباید خطای وی را برای دیگران بازگو 
كنیم. آشـكار كردن خطای مسـیحیان فقط موجب خطا و لغزش جهان بی ایمانان 
خواهد شد و انگشت گذاشتن روی این موضوعات به  ما صدمه خواهد زد، زیرا 
مشـاهده خطاهـای دیگـران و فكـر كـردن بـه  آن باعـث می شـود كـه طـرز رفتـار مـا نیـز 
تغییر یابد. هنگامی كه تالش می كنیم تا خطای برادری را اصالح كنیم، روح مسیح 
ما را هدایت می كند تا برای وی در مقابل تیرهای انتقاد دیگران چون سپری عمل 
نماییـم. آنـگاه چنیـن شـخصی در مقابـل دنیـای بی اعتقـاد نیـز در امـان خواهـد بـود. 
خود ما نیز مرتكب خطا می شـویم و به  رحمت و آمرزش مسـیح نیازمندیم و همان 

رفتـاری را كـه از مسـیح انتظـار داریـم، بایـد نسـبت بـه  دیگـران نیـز ابـراز نماییـم.
» مطمئــن باشــید کــه هــر چــه در زمیــن ببندیــد، در آســمان بســته مــی شــود، و 
هــر چــه در زمیــن بــاز کنیــد در آســمان هــم بــاز مــی شــود «. شــما همچــون ســفیران 

آســمان عمــل مــی کنیــد و موضــوع کار شــما بــرای ابدیــت اســت.
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امــا نبایســتی ایــن وظیفــه عظیــم و خطیــر را بــه  تنهایــی عهــده دار شــویم. هــر 
جــا كــه خالصانــه و بــا تمامــی دل از ســخنان مســیح اطاعــت كنیــم، مســیح نیــز در 
آنجــا حضــور خواهــد داشــت. او نــه تنهــا در جمــع كلیســا حاضــر می شــود بلكــه 
هــر جایی  كــه شــاگردان و یــا تعــداد اندكــی از ایمانــدارن بــا یكدیگــر جمــع شــوند، او 
نیــز در آنجــا حضــور خواهــد داشــت. او می فرمایــد: » هــر گاه دو نفــر از شــما در 
زمیــن دربــاره هــر چــه كــه بخواهنــد، یــك دل شــوند، هــر آینــه از جانــب پــدر مــن كــه در 

آسمانســت، بــرای ایشــان كــرده خواهــد شــد «.
عیســی بــا بیــان عبــارت » پــدر مــن كــه در آســمان اســت «، بــه  شــاگردان خــود 
می فرمایــد كــه در جامــه بشــری در تمامــی آزمایشــات و ســختی ها بــا ایشــان همــراه 
بــوده اســت و در مصیبت هــا بــا ایشــان همــدردی می كنــد و در جامــه الوهیــت 
خویــش نیــز بــا ذات بی كــران الهــی مرتبــط می باشــد. مایــه اطمینــان خاطــر اســت كــه 
عوامــل آســمانی بــا همــدردی و تــالش خارق العــاده ای بــا انســان متحــد می شــوند تــا 
گمشــدگان را نجــات دهنــد و بــه  همیــن دلیــل تمامــی قــدرت آســمان بــا قابلیت هــا 
و توانایی هــای انســانی در هــم آمیختــه می شــود تــا جان هــای گم شــده را بــه  ســوی 

مســیح هدایــت كنــد.
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]این فصل بر اساس انجیل یوحنا ٧: 15-1؛ 3۹-37 تدوین گردیده است[

هـم  گـرد  اورشـلیم  در  بـار  سـه   سـالی  مذهبـی،  فرائـض  انجـام  بـرای  یهودیـان 
می آمدند. رهبر نامرئی قوم اسراییل در حالی كه ستونی از ابر او را احاطه كرده بود، 
دسـتورات مربـوط بـه  ایـن گـرد هم آیـی را بـه  قـوم داد. یهودیـان در سـال های اسـارت 
نتوانسته بودند كه این فرایض را به  جا آورند، اما هنگامی كه قوم به  سرزمین موعود 
مراجعت نمودند، اجرای این فرایض یك بار دیگر از سر گرفته شد. خداوند در نظر 
داشت كه به  وسیله اعیاد و مراسم سالیانه، فرامین خویش را در اذهان مردم زنده 
نـگاه دارد. امـا بـه  جـز در چنـد مـورد، كاهنیـن و رؤسـای قـوم، ایـن مقصـود را نادیـده 
می گرفتنـد و خداونـد، كسـی كـه چنیـن گردهم آیی هـای قومـی و مذهبـی را مقـرر 

داشـته و از اهمیـت آن آگاه بـود، شـاهد تحریـف ایـن اصـول می شـد.
عیــد خیمه هــا آخریــن گردهمایــی ســالیانه بــود و خداونــد در نظــر داشــت كــه در 
این زمان مردم در مورد نیكویی ها و رحمت وی تفكر نمایند. زیرا تمامی سرزمین، 
تحــت حمایــت وی قــرار داشــت و بــركات او را دریافــت می نمــود و مراقبــت وی از 
قــوم اســراییل، شــبانه روز ادامــه داشــت. آفتــاب و بــاران، زمیــن را بــرای ثمــر آوری 
مهیــا می ســاخت و قــوم اســراییل محصــول را از دره هــا و دشــت های فلســطین 
جمــع آوری می كردنــد، دانه هــای زیتــون را می چیدنــد و روغــن گرانبهــا و پــرارزش آن 
را در بطری هــا ذخیــره می نمودنــد. محصــول خرمــا چیــده و ذخیــره و خوشــه های 

ارغوانــی رنــگ درخــت انگــور در چرخشــت فشــرده می شــد.
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عیــد خیمه هــا بــه  مــدت هفــت روز ادامــه داشــت و بــرای برگــزاری آن ســاكنان 
فلســطین و اهالی ســرزمین های دیگر، خانه هایشــان ترك می كردند و به  اورشــلیم 
برگــزاری  مــكان  بــه   ســرور  و  شــادی  بــا  نزدیــك  و  دور  نواحــی  مــردم  می آمدنــد. 
جشــن ها می آمدنــد. پیــر و جــوان، ثروتمنــد و فقیــر، هدایــای خویــش را بــه  نشــانه 
سپاســگزاری و حق شناســی بــه  خداونــد خدایــی تقدیــم می كردنــد كــه در سراســر 
ســال نیكی و احســان خویش را همراه با بركات و نعمات به  قوم نشــان داده بود. 
هــر چیــز زیبایــی كــه می توانســت جلــب نظــر كنــد و شــادی و مســرت همگانــی را 
بیــان كنــد از بیشــه ها آورده می شــد و شــهر چــون جنــگل زیبایــی آراســته می شــد.

عیــد خیمه هــا فقــط بــه  منظــور شــكرگزاری بــرای جمــع آوری محصــول نبــود بلكــه 
بــه  یادبــود محافظــت خداونــد از قــوم اســراییل در طــول ســال های ســرگردانی قــوم 
در بیابــان برگــزار می شــد و بــه  همیــن دلیــل در خــالل عیــد، قــوم اســراییل بــه  یادبــود 
زندگــی چــادر نشــینی و بیابان گــردی در میــان چــادر یــا خیمه هایــی كــه از شــاخ های 
ســبز درختــان درســت شــده بــود، بــه  ســر می بردنــد. ایــن چادرهــا در خیابان هــا، در 
صحــن  هیــكل و پشــت بــام خانه هــا بــر پــا می شــد. تپه هــا و دره هــای اطــراف اورشــلیم 
از چادرهای ســاخته شــده از برگ درختان، پوشــیده شــده و مملو از جمعیت بود.

پرســتندگان بــا ســرودهای روحانــی و شــكرگزاری ایــن جشــن را برگــزار می كردنــد. 
بــه  بــا اعتــراف  مــردم  بــود كــه در آن روز  از عیــد خیمه هــا، روز كفــاره  اندكــی قبــل 
 گناهانشــان، آشــتی و مصالحــه خــود را بــا آســمان اعــالم می كردنــد و بدیــن طریــق راه 
را بــرای جشــن و شــادمانی عیــد همــوار می كردنــد. ســرود » خداونــد را حمــد گوییــد 
زیــرا كــه او نیكــو اســت و رحمــت او تــا ابداالبــاد « )مزامیــر 106 آیــه 1(، پیروزمندانــه 
به آســمان بلنــد می شــد و در حالی كــه انــواع مختلــف موســیقی نواختــه می شــد، مــردم 

بــا فریــاد هوشــیعانا ]یعنــی متبــارک بــاد خداونــد مــا[، متفقــاً ســرود می خواندنــد.
مــكان  ایــن  در  و  می شــد  محســوب  عمومــی  جشــن  و  شــادی  مركــز  هیــكل، 
بــا شــكوه و عظمــت خاصــی انجــام می شــد و گــروه پرســتش  آیین هــای قربانــی، 
الویــان در دو طــرف پلــكان مرمریــن ســاختمان معبــد، برنامــه ســرودخوانی را رهبــری 
می كردنــد. جمعیــت پرســتش كننده در حالی كــه شــاخه های درخــت نخــل و ســدر 
را در دســت داشــتند و آنها را حركت می دادند با آواز بلند، ســرود می خواندند و 
صــدای دســته ســرایندگان را منعكــس می كردنــد و جمعیتــی كــه در فواصــل دور و 
نزدیــك حضــور داشــتند بــا نغمه هــای خــود به ایــن ســرودها پاســخ می دادنــد و بدیــن 
ترتیــب تپه هــای اطــراف هیــكل از آواز حمــد و پرســتش جمعیــت سرشــار می شــد.

448, 449

DA FA Body.indd   492 9/17/18   11:54 AM



» در عید خیمه ها «  |  ۴۹3

معبــد و صحــن بیرونــی آن شــب هنــگام بــا نــور چراغ هــا درخشــان شــده بــود. 
آهنگ موسیقی و حركت شاخه های درخت نخل، نغمه حمد و نیایش و اجتماع 
مــردم در زیــر نــور چراغ هــای آویختــه بــه  ســتون ها، صــف كاهنیــن و شــكوه و عظمــت 
مراســم، در هــم می آمیختنــد و منظــره ای را بــه  وجــود می آوردنــد كــه بیننــده را تحــت 
تـأثیــر قــرار مــی داد. امــا بــا عظمت تریــن مراســم عیــد كــه موجبــات شــادی عظیــم مــردم 
را فراهم می آورد، رســمی بود كه به یادبود وقایع ســفر قوم در بیابان انجام می شــد.

در اولین لحظات ســپیده دم و با روشــن شــدن هوا، كاهنین كرناهای نقره ای 
خود را با صدای بلند و طویل می نواختند و پاســخ كرناهای دیگر با فریاد شــادی 
مــردم كــه از درون خیمه هایشــان به آســمان بلنــد می شــد، بــر فــراز تپه هــا و دره هــای 

اطــراف طنیــن می افكنــد و روز عیــد را خوش آمــد می گفــت.
بــاال  بــود،  شــده  پــر  قــدرون  رود  آب هــای  از  كــه  را  كــوزه ای  كاهــن،  ســپس   
می گرفــت و در حالی كــه كرناهــا نواختــه می شــد، از پله هــای عریــض هیــكل بــاال 
می رفــت و آهســته و هماهنــگ بــا موســیقی نواختــه شــده، گام بــر می داشــت و 
زیــر لــب ایــن ســرود را می خوانــد كــه، » پای هــای مــا خواهــد ایســتاد، بــه  انــدرون 
آیــه 2(. ســپس كاهــن، كــوزه آب  تــو، ای اورشــلیم! « )مزمــور 122  دروازه هــای 
را بــه  ســوی مذبــح كــه در وســط صحــن كاهنیــن قــرار داشــت، می بــرد و در آنجــا 
بــود.  ایســتاده  كاهنــی  یــك  هــر  كنــار  در  كــه  می شــد  دیــده  نقــره ای  طشــت  دو 
كاهــن، كــوزه آب را در یــك طشــت و كــوزه شــراب را در طشــت دیگــر می ریخــت 
و محتویــات هــر دو طشــت بــه  وســیله لولــه ای كــه بــه  رود قــدرون متصــل بــود، بــه 
 داخــل آن ریختــه و از آنجــا بــه  بحرالمیــت ســرازیر می شــد. نمایــش آب مقــدس و 
وقــف شــده، نشــان دهنــده چشــمه ای بــود كــه بــه  فرمــان خداونــد از صخــره فــوران 
كــرده و تشــنگی فرزنــدان اســراییل را در خــالل ســفر ایشــان رفــع كــرده بــود. بعــد 
پیــروزی  و  فریــاد شــادی  قــدرون،  بــه  درون رودخانــه  ریختــه شــدن آب  از مراســم 
جمعیــت در همــه جــا به گــوش می رســید كــه، » اینــك خــدا، نجــات مــن اســت. بــر 
او تــوكل نمــوده، نخواهــم ترســید، زیــرا یهــوه قــوت و تســبیح مــن اســت و نجــات مــن 
گردیــده اســت. بنابرایــن بــا شــادمانی از چشــمه های نجــات آب خواهیــد كشــید « 

)اشــعیا 12 آیــات 2 و 3(.
بــرای شــركت در مراســم عیــد خیمه هــا  را  پســران یوســف خــود  در حالی كــه 
آمــاده می كردنــد، مشــاهده نمودنــد كــه مســیح هیــچ تمایلــی بــرای شــركت در ایــن 
مراســم از خــود نشــان نمی دهــد. آنــان بــا اضطــراب و نگرانــی مراقــب وی بودنــد. 

449, 450

DA FA Body.indd   493 9/17/18   11:54 AM



۴۹۴  | آرزوی اعصار

عیسی از زمانی كه در بیت صیدا مریضی را شفا داده بود، از آن زمان تا كنون در 
گردهمایی ملی و قومی شــركت نكرده بود و برای دوری جســتن از هرگونه مبارزه 
بی ثمــر بــا رهبــران اورشــلیم، خدمــات خویــش را بــه  ناحیــه جلیــل محــدود كــرده بــود. 
بی اعتنایــی آشــكار او نســبت بــه  گردهمایی هــای بــزرگ مذهبــی و دشــمنی آشــكار 
كاهنیــن و معلمیــن یهــود نســبت بــه  وی موجــب حیــرت و پریشــانحالی اطرافیــان، 
حتــی شــاگردان و خویشــاوندان وی شــده بــود. عیســی در تعالیــم خویــش پیوســته 
از بــركات حاصــل از اطاعــت از احــكام خداونــد ســخن گفتــه بــود و اكنــون بــه  نظــر 
قــرار می دهــد.  مــورد بی اعتنایــی  الهــی را  انجــام وظایــف  كــه خــود وی  می رســید 
رابطــه و گــرم گرفتــن وی بــا باجگیــران و افــراد بدنــام، بی اعتنایــی كــردن وی نســبت 
به آیین هــا معلمیــن یهــود و نادیــده گرفتــن شــرایط و مراســم ســنتی مربــوط بــه  روز 
ســبت او را در مقــام ضدیــت و رویارویــی بــا حــكام مذهبــی قــرار داده، ســئوال 
برانگیــز شــده بــود و موجــب تردیــد مــردم گردیــد. بــرادران عیســی، بی اعتنایــی وی 
نســبت بــه  بــزرگان و دانشــمندان قــوم را اشــتباه تلقــی نمــوده، احســاس می كردنــد 
كه حق با ایشان است و عیسی در مخالفت با ایشان مرتكب خطا شده است. 
امــا همیــن بــرادران شــاهد زندگــی بــدون عیــب و گنــاه وی بودنــد و بــا وجودی كــه 
خــود را در ردیــف شــاگردان عیســی قــرار نمی دادنــد، ولــی عمیقــاً تحــت تـأثیــر اعمــال 
وی قــرار می گرفتنــد. محبوبیــت عیســی در ناحیــه جلیــل حــس جاه طلبــی ایشــان 
را ارضــاء می كــرد و هنــوز امیــدوار بودنــد كــه وی قدرتــش را بــه  نحــوی آشــكار ســازد 
كــه فریســیان، آنچــه را كــه عیســی مدعــی آن بــود، بــه  روشــنی درك كننــد. چــه عالــی 
خواهــد بــود کــه او کــه همــان مســیح موعــود اســت، پادشــاه اســرائیل بشــود! آنــان 

ایــن تصــورات را در اوج رضامنــدی در ســر مــی پروراندنــد.
بــرادران مســیح بــه  قــدری از ایــن فكــر بــه  هیجــان آمــده و نگــران بودنــد كــه وی را 
بــرای عزیمــت بــه  اورشــلیم تشــویق می نمودنــد. بنابرایــن بــه  وی می گفتنــد: » اینجــا 
را تــرك كــن و به یهودیــه بــرو تــا پیروانــت كارهایــی را كــه می كنــی ببیننــد، زیــرا هــر 
كــه بخواهــد شــناخته شــود، در نهــان كار نمی كنــد، پــس اگــر ایــن كارهــا می كنــی، 
خــود را بــه  جهــان بنمــا! «. كلمــه » اگــر « نشــان مــی داد كــه حتــی برادرانــش نیــز بــه 
 او ایمــان نیــاورده بودنــد و بــه  همیــن دلیــل او را بــه  ترســیدن و ضعیــف بــودن متهــم 
می كردنــد. آنــان از خــود می پرســیدند كــه اگــر او همــان مســیح موعــود اســت، دیگــر 
چرا روش كتمان حقیقت و عدم فعالیت را در پیش گرفته اســت؟ اگر او واقعاً 
دارای چنــان قدرتــی اســت، چــرا بــا جســارت و دلیــری بــه  اورشــلیم نمــی رود و بــر 
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ادعــای خویــش اصــرار نمــی ورزد؟ چــرا او اعمــال و معجــزات خارق العــاده ای را كــه 
در ناحیــه جلیــل انجــام داده بــود، در اورشــلیم انجــام نمــی داد؟ و بــرادران عیســی 
بلكــه  افتــاده مخفــی نســازد  ایــاالت دور  كــه خــود را در  بــه  وی توصیــه می كردنــد 
اعمــال فوق العــاده و پرقــدرت خویــش را بــه  نفــع دهقانــان و ماهیگیــران بی ســواد 
و بی اطــالع بــه كار انــدازد. هم چنیــن بــه  وی می گفتنــد كــه بــه  اورشــلیم، پایتخــت 
عزیمت كند و حمایت و پشتیبانی كاهنین و رؤسای قوم یهود را به  دست آورد 

و قــوم را بــرای برقــراری پادشــاهی جدیــد متفــق و متحــد ســازد.
برادران عیســی با انگیزه ای خودپرســتانه كه غالباً در قلوب اشــخاص جاه طلب 
یافــت می شــود، تكلــم می كردنــد. روحیــه ایشــان همــان روحیــه حاكــم بــر ایــن جهــان 
بــود. آنــان از رفتــار عیســی رنجیــده خاطــر بودنــد زیــرا وی بــه  جــای آنكــه در طلــب 
پادشــاهی دنیوی و فانی باشــد، اعالم كرده بود كه نان حیات اســت. آنان از اینكه 
می دیدنــد عــده زیــادی از شــاگردان، وی را تــرك می گوینــد، بســیار مـأیــوس و نــا امیــد 
شــده بودنــد و خــود ایشــان نیــز بــه  خاطــر فــرار از رنــج و محنــت از وی دوری گزیدنــد و 

اعمــال او را كــه نشــان مــی داد وی فرســتاده خداونــد اســت، نادیــده گرفتنــد.
» پــس عیســی به ایشــان گفــت: هنــوز وقــت مــن فــرا نرســیده اســت، امــا بــرای 
از  امــا  باشــد  متنفــر  شــما  از  نمی توانــد  اســت. جهــان  مناســب  وقتــی  هــر  شــما 
مــن نفــرت دارد، زیــرا مــن شــهادت می دهــم كــه كارهایــش بــد اســت. شــما خــود 
بــرای عیــد برویــد، مــن فعــالً به ایــن عیــد نمی آیــم، زیــرا وقــت مــن هنــوز فــرا نرســیده 
اســت «. ایــن را گفــت و در جلیــل مانــد. بــرادران عیســی بــا لحنــی مقتــدر بــا وی 
ســخن می گفتنــد و توصیه هایــی را كــه مــی بایســتی بدان هــا عمــل نمایــد، بــه  وی 
گوشــزد كــرده بودنــد. امــا عیســی ســرزنش ایشــان را بــه  خودشــان بازگردانیــد و آنــان 
را در زمــره شــاگردان از خــود گذشــته اش قــرار نــداد بلكــه در زمــره دنیــا و گفــت: » 
جهــان نمی توانــد از شــما متنفــر باشــد، امــا از مــن نفــرت دارد زیــرا مــن شــهادت 
می دهــم كــه كارهایــش بــد اســت «. آنانی كــه روح ایــن دنیــا را دارنــد، مــورد نفــرت 

جهــان نیســتند بلكــه همــواره از محبــت ایــن جهــان برخــوردار خواهنــد بــود.
بــه  همیــن دلیــل  نبــود و  در نظــر مســیح، جهــان محــل راحتــی و قدرت طلبــی 
منتظــر فرصــت نبــود تــا قــدرت و شــكوه آن را تصاحــب كنــد. زیــرا قــدرت و جــالل 
آســمانی  پــدر  كــه  بــود  مكانــی  جهــان  ایــن  نداشــت.  ارزشــی  او  بــرای  نیــز  دنیــوی 
وی را بــه  آن فرســتاده بــود. او آمــده بــود تــا بــرای اجــرای طــرح عظیــم رســتگاری و 
نجــات جهــان، حیــات خویــش را فــدا كنــد. او وظیفــه داشــت كــه نســل گناهــكار 
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را نجــات بخشــد و بــه  همیــن دلیــل نبایــد پــا از حــد خــود فراتــر می نهــاد، خــود را بــه  
خطــر می انداخــت و موجــب بحــران می شــد. در مـأموریــت عیســی بــرای نجــات 
جهــان هــر واقعــه ای وقــت معینــی داشــت و او می بایســت صبورانــه در انتظــار 
آن می مانــد. مســیح می دانســت كــه مــورد نفــرت جهــان قــرار خواهــد گرفــت و نیــز 
می دانســت كــه بــه  خاطــر اعمالــش كشــته خواهــد شــد لیكــن در اراده پــدر آســمانی 

نبــود كــه قبــل از زمــان تعیــن شــده، جانــش را بــه  خطــر بینــدازد.
خبــر معجــزات مســیح از اورشــلیم بــه تمامــی نقاطــی كــه یهودیــان در آن پراكنــده 
بودنــد، گســترش یافتــه بــود و به رغــم اینكــه ماه هــا در اعیــاد و جشــن های مذهبــی 
شــركت نمی نمــود، لیكــن توجــه و عالقــه مــردم نســبت بــه  وی كاهــش نیافتــه بــود. 
بســیاری از مــردم از اقصــی نقــاط بــه  امیــد دیــدن مســیح در عیــد خیمه هــا شــركت 
كــرده بودنــد. در آغــاز جشــن خیمه هــا تمامــی اذهــان متوجــه او بــود. فریســیان و 
رؤســای قــوم در انتظــار آمــدن او بودنــد تــا فرصتــی به دســت آورنــد و او را محكــوم 
ســازند. آنــان بــا نگرانــی ســئوال می كردنــد كــه » او كجاســت؟ « امــا هیچ كــس از 
مــكان او اطالعــی نداشــت. افــكار مربــوط بــه  او بیشــترین جــا را در اذهــان مــردم بــه 
 خــود اختصــاص داده بــود. مــردم از تــرس كاهنیــن و رؤســای قــوم جــرات نداشــتند 
بــه  طــور خصوصــی و مشــتاقانه  كــه او را مســیح بخواننــد امــا مــردم در همــه جــا 
دربــاره او ســخن می گفتنــد. بســیاری از او دفــاع می كردنــد و او را فرســتاده خــدا 
می دانســتند، در مقابــل، عــده ای نیــز او را فریب دهنــده مــردم قلمــداد می كردنــد.

بــرای  عیســی  كــرد.  عزیمــت  بــه  اورشــلیم  مخفیانــه  عیســی  اثنــاء  ایــن  در 
عزیمــت بــه  اورشــلیم مســیر كــم رفــت و آمــد را برگزیــد تــا بــه  وســیله مردمــی كــه از 
اطــراف و اكنــاف بــدان شــهر عزیمــت می كردنــد، دیــده نشــود. اگــر وی بــه  یكــی 
از كاروان هایــی كــه عــازم عیــد خیمه هــا بــود، ملحــق می گردیــد، توجــه همــگان را 
بــه  ســوی خــود جلــب می نمــود و موجــب می شــد تــا در هنــگام ورود وی بــه  شــهر 
برانگیختــه  باعــث  ایــن موضــوع  و  نماینــد  بــه  نفــع وی تظاهــرات  مــردم  اورشــلیم، 
شــدن خشــم مقامــات می شــد و بــرای ممانعــت از چنیــن واقعــه ای مجبــور شــد 

كنــد. ســفر  به تنهایــی 
بــه اوج خــود رســیده  در خــالل عیــد و هنگامی كــه هیجــان عمومــی دربــاره او 
بــود، در حضــور جمعیــت به صحــن معبــد آمــد. مــردم بــه  علــت غیبــت وی از عیــد 
خیمه هــا تصــور می كردنــد كــه او جــرات روبــه رو شــدن بــا قــدرت كاهنیــن و رؤســای 
قــوم را نــدارد. امــا همــه مــردم از حضــور وی در صحــن معبــد شــگفت زده شــده 
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وی  جســارت  و  عظمــت  از  مــردم  تمامــی  كردنــد.  اختیــار  ســكوت  همــه  بودنــد. 
متعجــب شــده بودنــد. بــه میــان دشــمنان پرقدرتــی كــه تشــنه نابــودی وی بودنــد، 
بــود،  ایســتاده  انبــوه  نهــاده اســت. عیســی در حالی كــه در میــان جمعیــت  قــدم 
نبــوده  آن  بــه  انجــام  قــادر  لحظــه  آن  تــا  انســانی  هیــچ  كــه  چنــان ســخن می گفــت 
اســت. ســخنان عیســی نشــان مــی داد كــه دانــش وی نســبت بــه  احــكام و مقــررات 
قــوم اســراییل دربــاره آیین هــای مربــوط بــه  قربانــی و تعالیــم انبیــاء، بســیار بیشــتر 
بــود.  را درهــم شكســته  پرســتی ســنت گرایی  او موانعــی چــون ظاهــر  می باشــد. 
چشــم انداز وقایــع آینــده در پیــش چشــمان وی گشــوده شــده بــود و او در مقــام 
كســی كــه خــدای نادیــده را می بینــد، بــا قدرتــی فوق العــاده دربــاره امــور دنیــوی و 
آســمانی، انســانی و الهــی ســخن می گفــت. ســخنان او آنچنــان واضــح و متقاعــد 
كننــده بــود كــه جمعیــت از تعالیــم او در شــگفت شــدند، » زیــرا در كالمــش اقتــدار 
بــود « )لوقــا ۴۴ آیــه 32(. مســیح بــا انــواع تمثیــل هــا و طــرق گوناگــون بــه  جمعیــت 
حاضــر هشــدار مــی داد كــه چنانچــه بــركات مــورد نظــر از ســوی او را مــورد انــكار 
قــرار دهنــد، بــا بــال و مصیبــت روبــرو خواهنــد شــد. او همــه دالیــل و مداركــی را 
كــه نشــان مــی داد كــه فرســتاده خداونــد اســت، بــه  جمعیــت ارائــه نمــود و ســعی 
كــرد كــه بــه  هــر نحــوی كــه ممكــن اســت آنــان را دعــوت بــه  توبــه نمایــد و اگــر موفــق 
می شــد، آنهــا را از تقصیــر و گنــاه چنیــن عملــی برهانــد، هیــچ  وقــت توســط آنــان 

انــكار نمی شــد و بــه  دســت قــوم خــود بــه  قتــل نمی رســید.
تمــام جمعیــت از دانــش او نســبت بــه  احــكام و نبوت هــا در شــگفت شــدند 
اســت،  نیاموختــه  دینــی  علــوم  كــه  مــرد  ایــن   « كــه،  می پرســیدند  یكدیگــر  از  و 
هیــچ  یهودیــان  نظــر  از   » باشــد؟  برخــوردار  دانشــی  چنیــن  از  می توانــد  چگونــه 
این كــه در مكاتــب  را نداشــت مگــر  شــخصی شایســتگی عنــوان معلــم مذهبــی 
خاخام هــا و كاهنیــن تحصیــل كــرده باشــد و عیســی و یحیــای تعمیــد دهنــده از 
ســوی رؤســای قــوم یهــود بی ســواد معرفــی شــده بودنــد، زیــرا در مــدارس معلمیــن 
یهــود تعلیــم ندیــده بودنــد. ولــی آنانی كــه ســخنان عیســی و یحیــای تعمیــد دهنــده 
شــده،  شــگفت  در  مقدســه  به كتــب  نســبت  ایشــان  دانــش  از  می شــنیدند،  را 
چنیــن  از  می توانــد  چگونــه  نیاموختــه،  دیــن  علــم  كــه  مــرد  ایــن   « می پرســیدند: 
دانشــی برخــوردار باشــد؟ « در حقیقــت، عیســی و یحیــی از انســان تعلیــم نیافتــه 
بودنــد بلكــه خداونــد خــدای آســمان، معلــم ایشــان بــود و آنــان از وی عالی تریــن 

نــوع حكمــت را فــرا می گرفتنــد.
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هنگامــی كــه عیســی در صحــن معبــد ســخن می گفــت، جمعیــت مســحور كالم 
وی شــده بودنــد. حتــی سرســخت ترین مخالفــان عیســی نیــز در آســیب رســاندن بــه 
 وی احســاس ناتوانــی می كردنــد و بــرای مدتــی ســایر منافــع را از یــاد بردنــد. عیســی تــا 
روز آخر كه » روز بزرگ عید « بود هر روزه مردم را تعلیم می داد. در صبح روز آخر 
عیــد، عیســی متوجــه شــد كــه مــردم از طوالنــی بــودن عیــد خســته شــده اند بنابرایــن 
ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد: » هر كه تشنه است، نزد من آید و بنوشد. هر 
كــه بــه  مــن ایمــان آورد، همان گونــه كــه كتــاب می گویــد، از بطــن او نهرهــای آب زنــده 
روان خواهــد شــد «. شــرایط مــردم و خســتگی ایشــان موجــب شــده بــود كــه عیســی 
چنین درخواســتی را مطرح نماید. آنان روزهای متوالی مشــغول جشــن و شــادمانی 
بودنــد و چشــم های ایشــان بــا دیــدن الــوان و انــوار مختلــف خیــره و گوش هــای ایشــان 
از نواها و اصوات مختلف پر شــده بود، اما در طول مراســم و تشــریفات مربوط به  
عیــد، نیازهــای روحانــی و معنــوی مــردم بــرآورده نشــده بــود و جان هــای تشنه شــان در 
حال هالك شــدن بود و به  همین دلیل، عیســی از مردم دعوت نمود كه از چشــمه 
جاویــدان حیــات بنوشــند، تــا از بطن هــای ایشــان نهرهــای آب زنــده روان شــود، و بــه  

حیــات جاودانــی منجــر گــردد.
بیابــان شــكافته  بــه  یــادگاری از صخــره ای كــه در  در آخریــن روز عیــد، كاهــن 
شــده و آب از آن جــاری شــده بــود، مراســمی را بــه  جــا آورد. صخــره، نمــادی از 
مســیح بــود كــه بــا مــرگ خویــش ســبب می شــد تــا نهرهــای زنــده نجــات بــرای تمامــی 
تشــنگان جــاری شــود. ســخنان مســیح آب حیــات بــود. در میــان جمعیــت، كســی 
ایســتاده بــود كــه خــود را بــرای كوبیــده شــدن آمــاده كــرده بــود تــا آب حیــات را بــه 
 ســوی جهــان جــاری ســازد. شــیطان بــا كوبیــدن مســیح، تصــور می كــرد كــه می توانــد 
ســرور حیــات را نابــود كنــد امــا از صخــره كوبیــده شــده، آب حیــات جــاری شــد. 
هنگامی كــه عیســی بــا مــردم ســخن می گفــت، شــادی و تــرس آمیختــه بــا احتــرام، 
دل هــای ایشــان را لبریــز كــرده بــود، بــه  حــدی كــه تعــداد بســیاری حاضــر بودنــد كــه 
همــراه بــا زن ســامری فریــاد برآورنــد كــه، » ســرورم! از ایــن آب به مــن بــده تــا دیگــر 

تشــنه نشــوم « )یوحنــا ۴ آیــه 15(.
بــود، حشــمت و دولــت و افتخــار نمی توانــد  مــردم آگاه  نیازهــای  از  عیســی 
نیازهــای دل آدمــی را بــرآورده كنــد. » هــر كــه تشــنه اســت، نــزد مــن آیــد و بنوشــد «. 
ثروتمنــد، فقیــر، بلندپایــه و عامــی بــه  یكســان مقبــول درگاه وی می شــوند. عیســی 
وعــده می دهــد كــه ســتمدیدگان را نجــات دهــد و رنجدیــدگان را تســلی بخشــد و 

454

DA FA Body.indd   498 9/17/18   11:54 AM



» در عید خیمه ها «  |  ۴۹۹

افســردگان را امیــد دهــد. بســیاری از مســتمعین عیســی بــر آرزوهــای تحقــق نیافتــه 
تـأســف می خوردنــد و بســیاری دیگــر حــزن و انــدوه درد دل خــود می پروراندنــد و 
و  دنیــوی  امــور  اندیشــه  در  بی قــرار خویــش  آرزوهــای  ارضــاء  بــرای  دیگــر  عــده ای 
تمجیــد و ســتایش انســان ها بودنــد. امــا هنگامی كــه بــه  همــه آرزوهــای خــود دســت 
می یافتنــد، می فهمیدنــد كــه تمامــی زحمــت ایشــان فقــط بــرای حصــول شكســته 
ظرفــی بــوده اســت كــه تشــنگی ایشــان را رفــع نمی كنــد. آنــان در میــان زرق و بــرق 
ناشــی از خوشــی، بــا حالتــی غمگیــن و ناراضــی ایســتاده بودنــد. نــدای ناگهانــی 
مســیح كــه اعــالم می كــرد: » هــر كــه تشــنه اســت، بیایــد «. رشــته افــكار پریشــان 
و مصیبت بارشــان را از هــم گسســت، امــا هنگامی كــه بــه  ادامــه ســخنان مســیح 
گــوش فــرا دادنــد، امیــد تــازه ای در اذهانشــان برانگیختــه شــد و روح القــدس نمــاد 

تــازه ای از موهبــت گرانبهــای نجــات و رســتگاری را پیــش روی ایشــان قــرار داد.
نــدای مســیح بــه  جان هــای تشــنه، امــروز نیــز بــا قــدرت و قوتــی بیشــتر از آنچــه 
كــه در صحــن معبــد و در روز آخــر عیــد خیمه هــا به گــوش می رســید، ادامــه دارد. 
حیــات  جاودانــی  جرعه هــای  و  اســت  همــگان  دســترس  در  حیــات  آب  چشــمه 
به تشــنگان و خســتگان تقدیم می شــود. عیســی هنوز ندا می دهد: » هر كه تشــنه 
اســت، نــزد مــن آیــد و بنوشــد «. » هــر كــه تشــنه اســت، هــر كــه طالــب اســت، از 
آب حیــات به رایــگان بگیــرد «. » هــر كــه از آن آب كــه مــن بــه  او می دهــم، بنوشــد، 
هرگــز تشــنه نخواهــد شــد، زیــرا آبــی كــه مــن می دهــم در او چشــمه ای می شــود كــه 
تــا بــه  حیــات جاویــدان جوشــان اســت « )مكاشــفه 22 آیــه 1٧؛ یوحنــا ۴ آیــه 1۴(.
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 ]این فصل بر اساس انجیل یوحنا ٧: 16-36 و ۴0-53؛
٨: 11-1 تدوین گردیده است[

در تمــام مــدت عیــد كــه عیســی در اورشــلیم بــه  ســر می بــرد، جاسوســان چــون 
ســاكت  بــرای  جدیــدی  توطئه هــای  روزه  هــر  می كردنــد.  تعقیــب  را  او  ســایه ای 
تــا  قــوم مترصــد فرصتــی بودنــد  كــردن او طرح ریــزی می شــد. كاهنیــن و رؤســای 
وی را گرفتــار ســازند و در صــدد بودنــد تــا بــا خشــونت و توســل بــه  زور از اعمــال 
وی جلوگیــری كننــد. امــا بــه  ایــن نیــز بســنده نمی كردنــد، آنــان ســعی داشــتند تــا ایــن 

معلــم جلیلــی را در نظــر مــردم خــوار و حقیــر ســازند.
در روز نخســت حضــور وی در عیــد خیمه هــا، رؤســای قــوم بــه  نــزد او آمدنــد 
و ســئوال كردنــد كــه بــه  چــه حقــی تعلیــم می دهــد، و بــا ایــن ســئوال می خواســتند 
قــدرت  و  اهمیــت  تعلیــم،  حــق  كــردن  مطــرح  بــا  و  منحــرف  او  از  را  مــردم  توجــه 
خویــش را بــه  مــردم گوشــزد كننــد. عیســی در جــواب ایشــان گفــت: » تعالیــم مــن 
از خــودم نیســت، بلكــه از اوســت كــه مــرا فرســتاده اســت. اگــر كســی بــه  راســتی 
بخواهــد اراده او را بــه  عمــل آورد، درخواهــد یافــت كــه آیــا ایــن تعالیــم از خداســت 
یــا مــن از خــود می گویــم « )یوحنــا ٧ آیــات 16 و 1٧(. عیســی در مقابلــه بــا پرســش 
عیب جویانــه ایشــان، نــه تنهــا پاســخی عیب جویانــه نــداد بلكــه بــا بیــان حقیقــت، 
یــادآور شــد. عیســی گفــت كــه پذیــرش و  بــرای رســتگاری انســان  اهمیــت آن را 
شــناخت حقیقــت مبتنــی بــر فكــر و ذهــن نیســت بلكــه بــه  دل آدمــی بســتگی دارد. 
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حقیقــت مــی بایســتی بــا تمــام دل پذیرفتــه شــود و مــورد تكریــم اراده قــرار گیــرد. اگــر 
دریافــت حقیقــت فقــط بــه  قــدرت اســتدالل و اندیشــه محــدود شــود، پذیــرش آن 
موجــب غــرور و تكبــر می گــردد. بنابرایــن دریافــت حقیقــت از طریــق عمــل فیــض 
خــدا در دل آدمــی صــورت می پذیــرد و دریافــت آن موكــول بــه  انصــراف از گناهــان 
و توبــه ای اســت كــه توســط روح القــدس آشــكار می شــود. امتیــاز و برتــری انســان در 
زمینــه دریافــت شــناخت حقیقــت، هــر قــدر هــم کــه عظیــم بتوانــد باشــد، ســودی 
در پــی نخواهــد داشــت مگــر اینكــه دل آدمــی بــرای دریافــت حقیقــت آمــاده و پذیــرا 
گردد، یعنی اینكه از تمامی عادات و اعمالی كه مخالف اصول حقیقت اســت، 
آگاهانــه منصــرف شــود. كســانی كــه خــود را تســلیم خــدا نماینــد و بــرای شــناخت 
وی و انجــام اراده اش اشــتیاق خالصانــه داشــته باشــند، حقیقــت بــه  عنــوان قــدرت 
خــدا بــرای نجــات و رســتگاری ایشــان ظاهــر خواهــد شــد. همیــن موضــوع می توانــد 
تمایــز میــان كســی را كــه بــرای خداونــد ســخن می گویــد بــا كســی كــه صرفــاً بــرای 
خویشــتن ســخن می گویــد، آشــكار ســازد. فریســیان امیــال خواســته های خویــش را 
در حمایــت از اراده خــدا بــه كار نمی گرفتنــد، آنــان در پــی كســب حقیقــت نبودنــد 
بلكــه بــرای فــرار از حقیقــت عــذر و بهانــه می آوردنــد و مســیح نشــان داد كــه آنــان بــه 

 همیــن دلیــل از درك تعالیــم وی عاجــز هســتند.
عیســی اكنــون آزمایشــی را مطــرح می كــرد كــه بــه  وســیله آن معلــم حقیقــی از 
پــی  در  از خــود می گویــد،  كــه  آن  تشــخیص داده می شــد، »  معلــم گمراه كننــده 
اســت،  خویــش  فرســتنده  جــالل  خواهــان  كــه  آن  امــا  اســت،  خویشــتن  جــالل 
راستگوســت و در او هیــچ ناراســتی نیســت « )یوحنــا ٧ آیــه 1٨(. كســی كــه در پــی 
جالل خویشــتن اســت، از خود ســخن می گوید. روح خودپرســتی منشــاء و مبداء 
خویــش را آشــكار می كنــد. امــا عیســی در پــی جــالل خــدا بــود و كالم خــدا را بیــان 
می كــرد و همیــن موضــوع ثابــت می نمــود كــه وی ایــن حــق را دارد تــا بــه  عنــوان معلــم 

حقیقــت بــه  تعلیــم مــردم بپــردازد.
الوهیــت خویــش  فریســیان،  قلبــی  و  باطنــی  امیــال  دادن  نشــان  بــا  عیســی 
را بــه  اثبــات رســانده بــود. آنــان از وقتــی كــه عیســی در بیــت صیــدا بــه  معالجــه 
مریضــان مشــغول شــده بــود، در صــدد قتــل وی بودنــد و بدیــن ترتیــب شــریعتی 
مــورد  ایــن  در  عیســی  و  می گذاشــتند  پــا  زیــر  بودنــد،  آن  از  دفــاع  مدعــی  كــه  را 
به ایشــان گفــت: » آیــا موســی شــریعت را بــه  شــما نــداد؟ امــا هیچ یــك از شــما 
بــدان عمــل نمی كنــد. از چــه رو كمــر بــه  قتــل مــن بســته اید؟ «. ســخنان مســیح 
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دوزخ هالكتــی را كــه فریســیان در شــرف داخــل شــدن بــه آن بودنــد را نــور تنــدری، 
بــه  ایشــان آشــكار كــرد و بــرای لحظاتــی تــرس سراســر وجــود ایشــان را فراگرفــت 
بــه   آنــان نســبت  امــا  بــا قــدرت الیتناهــی در حــال مبــارزه هســتند.  و دیدنــد كــه 
ایــن هشــدارها بی تفــاوت بودنــد و بــرای اینكــه نفــوذ ایشــان در میــان مــردم حفــظ 
شــود، نقشــه های جنایت كارانــه ایشــان مــی بایســتی از نظــر مــردم مخفــی بمانــد. 
بنابرایــن بــا نادیــده گرفتــن ســئواالت عیســی بــا صــدای بلنــد فریــاد می زدنــد: » تــو 
دیــوزده ای! كیســت كــه در پــی كشــتن تــو باشــد؟ « و اعمــال خارق العــاده عیســی 

بــه  ارواح پلیــد نســبت می دادنــد. را تلویحــاً 
ادامــه ســخنان خویــش  نكــرد و در  ایشــان توجهــی  بــه  نیــش و كنایــه  عیســی 
گفــت كــه اعمــال شــفابخش وی در بیت صیــدا بــا قوانیــن روز ســبت مطابقــت 
كــرده  مــورد شــریعت مطــرح  یهودیــان در  كــه خــود  تفســیری  بــا  و  داشــته اســت 
بودنــد، موجــه و قابــل توجیــه می باشــد. عیســی گفــت: » موســی حكــم ختنــه را 
بــر  نیــز پســران ختنــه می كنیــد «.  پایــه، در روز ســبت  ایــن  بــر  به شــما داد و.... 
اســاس شــریعت، اطفــال را در هشــتمین روز تولــد، ختنــه می كردنــد و اگــر ایــن 
روز بــا روز ســبت مصــادف می شــد، از انجــام تشــریفات اجتنــاب نمی كردنــد و 
بــه  همیــن ترتیــب » شــفای كامــل افــراد در روز ســبت « بــا روح قوانیــن شــریعت 
هماهنگــی داشــت و بــا توجــه بــه  ایــن موضــوع، عیســی از ایشــان خواســت كــه 
بــا  بــر اســاس ظاهــر داوری نكننــد بلكــه به حــق داوری كننــد «. رؤســای قــوم   «
شــنیدن ســخنان عیســی ســكوت كــرده بودنــد ولــی برخــی از مــردم گفتنــد كــه، » 
آیــا ایــن همــان نیســت كــه قصــد كشــتنش را دارنــد؟ ببینیــد چگونــه آشــكارا ســخن 
می گویــد و بــدو هیــچ نمی گوینــد! آیــا ممكــن اســت بــزرگان قــوم به راســتی دریافتــه 

باشــند كــه او همــان مســیح اســت؟ «.
بسیاری از شنوندگان سخنان مسیح كه ساكن اورشلیم بودند، از توطئه های 
رؤســای قــوم، علیــه او اطــالع داشــتند و اكنــون احســاس می كردنــد كــه بــا قــدرت 
مقاومت ناپذیــری بــه  ســوی او كشــیده می شــوند و ایــن عقیــده بــه  ذهنشــان خطــور 
كــرده بــود كــه وی پســر خداســت. امــا شــیطان همــواره آمــاده بــود تــا ایشــان را دچــار 
شــك و تردیــد ســازد و ایده هــای نادرســت مــردم دربــاره مســیح و آمــدن وی، راه را 
بــرای انجــام مقاصــد شــیطان همــوار می نمــود. بــاور عمومــی بــر ایــن بــود كــه مســیح 
مــی بایســتی در بیت لحــم متولــد شــود امــا پــس از مدتــی بایــد ناپدیــد شــود و در 
ظهــور ثانــوی وی كســی نخواهــد دانســت كــه از كجــا می آیــد. عــده نســبتاً زیــادی 

457, 458

DA FA Body.indd   503 9/17/18   11:54 AM



50۴  | آرزوی اعصار

عقیــده داشــتند كــه مســیح موعــود بــا بشــریت رابطــه ای نخواهــد داشــت و بــه  دلیــل 
اینكــه عیســی ناصــری از جــالل و شــكوه مــورد تصــور مــردم دربــاره مســیح، برخــوردار 
نبــود، مــردم به چنیــن نظراتــی توجــه می كردنــد و می گفتنــد: » مــا می دانیــم ایــن مــرد 
از كجــا آمــده اســت، حــال آنكــه چــون مســیح ظهــور كنــد، كســی نخواهــد دانســت 

كــه مســیح از كجــا آمــده اســت «.
هنگامی كه مردم ما بین شك و ایمان در متزلزل بودند، عیسی از افكار ایشان 
آگاه گردیــد و پاســخ داد: » مــرا می شناســید و می دانیــد از كجایــم، امــا مــن از جانــب 
خــود نیامــده ام. او كــه مــرا فرســتاده، حــق اســت و شــما او را نمی شناســید «. آنــان 
مدعــی بودنــد كــه از منشــاء و اصــل مســیح اطــالع دارنــد، در صورتی كــه نســبت بــه آن 
كامــالً بی اطــالع و نــادان بودنــد. اگــر آنــان بــر طبــق اراده خداونــد زندگــی می كردنــد، 

هنگامــی كــه پســر خــدا بــر ایشــان آشــكار می گردیــد وی را می شــناختند.
شــنوندگان مســیح بــه  جــز درك ســخنان وی راه و چــاره ای نداشــتند. زیــرا مســیح 
همــان ادعایــی را كــه ماه هــا قبــل در حضــور سنهدرین)شــورای عالــی یهــود( اعــالم 
نمــوده و خــود را پســر خــدا معرفــی كــرده بــود، مجــدداً تكــرار می كــرد و همانطــوری 
نیــز  اكنــون  بــه  قتــل برســانند،  را  یهــود ســعی داشــتند وی  آنوقــت رؤســای  كــه در 
می خواســتند وی را گرفتــار كننــد امــا نیرویــی نامریــی از كار ایشــان ممانعــت نمــود و 
خشــم آنــان را محــدود كــرد و گفــت تــا ایــن حــد پیــش خواهیــد رفــت و نــه بیــش از آن.

در میــان مــردم بســیاری بــه او ایمــان داشــتند و می گفتنــد: » آیــا چــون مســیح 
بیایــد، بیــش از ایــن مــرد معجــزه خواهــد كــرد؟ ســران كاهنــان و فریســیان كــه بــا 
نگرانــی مراقــب جریــان حــوادث بودنــد، همــدردی جمعیــت را بــا مســیح مشــاهده 
كردنــد. آنــان بــا شــتاب به ســوی كاهــن اعظــم روانــه شــدند و نقشــه گرفتــار كــردن 

مســیح را مطــرح ســاختند.
آنــان ترتیبــی داده بودنــد تــا وی را هنگامی كــه تنهاســت، گرفتــار كننــد زیــرا در 
حضــور جمعیــت جســارت دســتگیری وی را نداشــتند. این بــار نیــز مســیح بــه  آنــان 
نشــان داد كــه از منظــور ایشــان مطلــع اســت و فرمــود: » انــدك زمانــی دیگــر بــا شــما 
هســتم، و ســپس نــزد فرســتنده خــود مــی روم، مــرا خواهیــد جســت، امــا نخواهیــد 
یافــت و آنجــا كــه مــن هســتم، شــما نمی توانیــد آمــد «. بــه  زودی او بــه  جــای امنــی 
كــه دور از دســترس تحقیــر و تنفــر فریســیان بــود، عزیمــت می كــرد و بــا معــراج بــه 
 ســوی پــدر آســمانی، مــورد پرســتش فرشــتگان قــرار می گرفــت و قاتــالن وی هرگــز 

بــه  چنــان مكانــی دسترســی نداشــتند.
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كاهنــان بــا تمســخر و اســتهزاء به یكدیگــر می گفتنــد: » ایــن مــرد كجــا می خواهــد 
بــرود كــه مــا نمی توانیــم او را بیابیــم؟ آیــا می خواهــد نــزد یهودیــان پراكنــده در میــان 
هرگــز  عیب جویــان  ایــن  مخیلــه  در   » دهــد؟  تعلیــم  را  یونانیــان  و  بــرود  یونانیــان 
نمــی گنجیــد كــه كلمــات استهزاءآمیزشــان، رســالت مســیح را در آینــده بــه تصویــر 
می كشــند. مســیح همــه روزه دســت های خویــش را بــه  ســوی مردمــی نافرمــان و 
گردنكــش دراز كــرده بــود، امــا آنــان كــه او را جســتجو نكردنــد، یافتنــد و او خویشــتن 
را بــر كســانی كــه او را نطلبیدنــد، آشــكار ســاخت، )رومیــان 10 آیــات 20 و 21(.

بســیاری از مــردم كــه متقاعــد شــده بودنــد عیســی پســر خداســت بــه  واســطه 
معلمــان  ایــن  بودنــد.  شــده  گمــراه  فریســیان  و  كاهنــان  نادرســت  و  غلــط  دالیــل 
مفاهیــم عظیــم نبوت هــای انبیــاء دربــاره مســیح را بــرای مــردم بازگــو می كردنــد. آنــان 
می گفتنــد كــه او » در كــوه صهیــون و در اورشــلیم و بــه  حضــور مشــایخ خویــش، بــا 
جــالل ســلطنت خواهــد كــرد«، »و او حكمرانــی خواهــد كــرد از دریــا تــا دریــا و از نهــر 
تــا اقصــای جهــان« )اشــعیا 2۴ آیــه 23؛ مزامیــر ٧2 آیــه ٨( معلمــان یهــود ســپس بــه 
 نحــو اهانت بــاری جــالل و شــكوه بیــان شــده در آیــات فــوق را بــا تظاهــر متواضــع و 
محقــر عیســی مقایســه می كردنــد. آنــان بــا تحریــف كالم نبــوت، ارتــكاب گنــاه را تـأییــد 
می كردنــد. اگــر مــردم كالم خــدا را صادقانــه مطالعــه می كردنــد، هرگــز دچــار گمراهــی 
نمی شــدند. بــاب شــصت و یــک كتــاب اشــعیای نبــی از اعمالــی كــه مســیح مــی 
بایستی انجام دهد، سخن می گوید و عیسی تمامی این اعمال را انجام داده بود. 
بــاب پنجــاه و ســه كتــاب اشــعیا از عــدم پذیــرش و مصائــب مســیح ســخن می گویــد و 
بــاب پنجــاه و نــه آن بــه  شــخصیت و رفتــار فریســیان و معلمیــن یهــود اشــاره می كنــد.

خداونـــد انســـان را مجبـــور نمی كنـــد كـــه از بی ایمانـــی خویـــش دســـت بـــردارد. 
نـــور و ظلمـــت، حقیقـــت و گنـــاه، پیـــش روی وی قـــرار دارد و پذیـــرش هـــر یـــك از 
آنهـــا بـــه  عهـــده خـــود انســـان اســـت. اندیشـــه انســـان از قدرتـــی برخـــوردار اســـت كـــه 
می توانـــد اختـــالف میـــان حـــق و باطـــل را تشـــخیص دهـــد. نقشـــه خـــدا ایـــن اســـت 
بـــر اســـاس اهمیـــت  كـــه انســـان از روی غریـــزه و احســـاس تصمیـــم نگیـــرد بلكـــه 
اگـــر یهودیـــان  و اعتبـــار شـــواهد موجـــود در كتـــب مقدســـه تصمیم گیـــری كنـــد. 
تعصـــب را كنـــار می گذاشـــتند و نبوت هـــای پیش گویـــی شـــده را بـــا خصوصیـــات 
را  زیبایـــی  مطابقـــت  می توانســـتند  آنـــگاه  می كردنـــد،  مقایســـه  عیســـی  زندگـــی 
میـــان نبوت هـــا و انجـــام آنهـــا در زندگـــی و خدمـــت عیســـی ناصـــری، ایـــن جلیلـــی 

فروتـــن مشـــاهده كننـــد.
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امــروز نیــز بســیاری از مــردم ماننــد یهودیــان بــه  همــان طریــق، گمــراه می شــوند. 
معلمیــن مذهبــی، كتاب مقــدس را مطابــق فهــم و ســنت هــای خویــش مطالعــه 
می كننــد ومــردم، خودشــان كتــب  مقدســه را تفتیــش نمی كننــد و حقایــق آن را مــورد 
داوری قرار نمی دهند. آنان روح خود را به رهبران مذهبی تسلیم می كنند. موعظه 
و تعلیم كالم خدا وسیله ای است كه وی برای پراكنده ساختن نور حقیقت مقرر 
داشــته اســت، بنابراین وظیفه ما این اســت كه تعالیم انســانی را با كتب مقدســه، 
مــورد مقایســه و ارزیابــی قــرار دهیــم. هــر كســی كــه بــا دعــا و نیایــش كتاب مقــدس را 
مطالعــه كنــد و بــرای اطاعــت از كالم خــدا در پــی كســب حقیقــت باشــد، قطعــاً از 
نور حقیقت الهی برخوردار خواهد شــد. چنین شــخصی نوشــتجات كتاب مقدس 
را درك خواهد نمود، » اگر كسی به راستی بخواهد اراده او را به عمل آورد، درباره 

تعلیــم خواهــد دانســت « )یوحنــا ٧ آیــه 1٧(.
در آخریــن روز عیــد خیمه هــا، نگهبانانــی كــه بــرای دســتگیری عیســی فرســتاده 
شــده بود ند، بدون وی بازگشــتند. فریســیان با عصبانیت از ایشــان ســئوال كردند 
كه، » تا كنون، كسی چون این مرد سخن نگفته است «. دل های سخت ایشان 
بــا شــنیدن كالم عیســی نــرم شــده بــود. هنگامی كــه عیســی در صحــن معبــد ســخن 
می گفــت، آنــان بــه  وی نزدیــك شــدند و مقصــود اصلــی را كــه بــه  خاطــر آن فرســتاده 
شــده بودنــد، فرامــوش كردنــد و ماننــد ســایرین مســحور كالم وی شــدند. مســیح 
خــود را بــه  ایشــان مكشــوف ســاخت و آنــان حقایقــی را می یافتنــد كــه فریســیان و 
كاهنــان از درك آن عاجــز بودنــد. زیــرا بشــریت بــا جــالل و شــكوه الوهیــت در هــم 
آمیختــه بــود و هنگامی كــه ایــن نگهبانــان بــه  نــزد فریســیان بازگشــتند، افكارشــان بــه 
 قــدری تحــت تـأثیــر ســخنان عیســی قــرار گرفتــه بــود كــه در مقابــل ســئوال فریســیان 
كــه پرســیده بودنــد: » چــرا او را نیاوردیــد؟ « پاســخ دادنــد: » تــا كنــون كســی چــون 

ایــن مــرد ســخن نگفتــه اســت «.
فریســیان و كاهنــان نیــز در نخســتین دیــدار بــا عیســی همــان عقیــده را نســبت 
بــه  وی احســاس می كردنــد و دل هــای ایشــان شــدیداً تحــت تـأثیــر قــرار گرفتــه بــود. 
عبــارت » تــا كنــون كســی چــون ایــن مــرد ســخن نگفتــه اســت «، از ذهــن ایشــان نیــز 
خطــور كــرده بــود. لیكــن آنــان فكــر پذیــرش و اعتقــاد به روح القــدس را در ذهــن خــود 
ســركوب كرده بودند. فریســیان با شــنیدن پاســخ نگهبانان بســیار خشــمگین شــدند 
زیــرا ایشــان بــا وجــود عنــوان مـأمــوران اجــرای شــریعت، تحــت تـأثیــر عیســی قــرار 
گرفتــه بودنــد. بنابرایــن به نگهبانــان گفتنــد: » مگــر شــما نیــز فریــب خورده ایــد؟ آیــا 
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از بــزرگان قــوم یــا فریســیان كســی هســت كــه بــه او ایمــان آورده باشــد؟ البتــه كــه نــه! 
امــا ایــن مــردم عامــی كــه چیــزی از شــریعت نمی داننــد، ملعوننــد «.

آنانــی كــه پیــام حقیقــت به ایشــان گفتــه می شــود، بــه   نــدرت ســئوال می كننــد 
كــه، » آیــا حقیقــت دارد؟ و یــا چــه كســی از آن طرفــداری و حمایــت می كنــد؟ « 
مردم حقیقت كالم را از تعداد جمعیتی كه آن را می پذیرفتند، ارزیابی می كردند 
و امــروزه نیــز ایــن ســئوال را از مــردم می شــنویم كــه، » آیــا از دانشــمندان یــا رهبــران 
مذهبــی كســی هســت كــه ایمــان آورده باشــد؟ « امــروز نیــز ماننــد زمــان مســیح، 
مــردم نســبت بــه  دینــداری واقعــی بی عالقــه هســتند. آنــان بــا اشــتیاق فــراوان در پــی 
لــذات دنیــوی هســتند و حقایــق جــاودان الهــی را مــورد بی توجهــی قــرار می دهنــد. 
 اگــر عــده بی شــماری از مــردم حاضــر بــه  قبــول حقیقــت نیســتند و اگــر مــردان 
بــزرگ جهــان نیــز از پذیــرش حقیقــت امتنــاع می نماینــد، تمــام ایــن مــوارد دلیلــی بــر 

باطــل بــودن حقیقــت نمی توانــد باشــد.
نقشــه دســتگیری عیســی را طــرح نمودنــد،  قــوم مجــدداً  كاهنــان و رؤســای 
زیــرا می ترســیدند كــه اگــر وی را در تعلیــم مــردم آزاد بگذارنــد، آنــان را از رهبــران 
تعییــن شــده مذهبــی جــدا خواهــد ســاخت. بنابرایــن تنهــا روش مطمئــن ایــن بــود 
كــه او را بی درنــگ ســاكت كننــد. امــا هم  چنانكــه ســرگرم صحبــت و تصمیم گیــری 
احــکام  آیــا   « پرســید:  ایشــان  از  نیقودیمــوس  شــدند.  روبــرو  مانعــی  بــا  بودنــد 
دریابــد  بشــنود  را  او  ســخن  نخســت  اینكــه  بــدون  می كنــد  محكــوم  را  كســی  مــا 
بــر جمعیــت فریســیان حكمفرمــا  شــد و ســخنان  چــه كــرده اســت؟ «. ســكوت 
نیقودیمــوس تــا اعمــاق وجــدان ایشــان نفــوذ كــرد زیــرا آنــان نمــی توانســتند كســی 
ایــن موضــوع  امــا  بشــنوند.  را  او  اینكــه نخســت ســخن  بــدون  كننــد،  را محكــوم 
تنهــا دلیــل ســكوت رهبــران متكبــر یهــود نبــود، بلكــه آنــان از جســارت نیقودیمــوس 
در دفــاع از عدالــت متعجــب شــده و بــه  او خیــره شــده بودنــد و از اینكــه یكــی از 
همــكاران ایشــان تحــت تـأثیــر رفتــار و شــخصیت عیســی، بــه  دفــاع از وی پرداختــه 
بــود، آزرده و در شــگفت بودنــد و چــون از حیــرت و شــگفتی خالصــی یافتنــد بــا 
طعنــه از نیقودیمــوس ســئوال كردنــد: » مگــر تــو نیــز جلیلــی هســتی؟ تحقیــق كــن 

و ببیــن كــه هیــچ پیامبــری از جلیــل برنخاســته اســت «.
زیــرا  بــه  توقــف كار شــورا منتهــی گردیــد  نیقودیمــوس  اعتــراض  ایــن حــال،  بــا 
رؤســای یهود قادر نبودند بدون اســتماع ســخنان عیســی اهدافشــان را اجرا و وی 
را محكــوم ســازند. بنابرایــن رؤســای قــوم در انجــام طــرح خــود شكســت خوردنــد و 
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ســپس هــر یــك بــه  خانــه خویــش رفتنــد. امــا عیســی بــه  كــوه زیتــون رفــت. عیســی 
بــا دور شــدن از هیاهــو و غوغــای شــهر و بــا فاصلــه گرفتــن از جمعیتــی مشــتاق 
و علمــای یهــود خطرنــاك و خیانت پیشــه، بــه  ســوی بیشــه زار آرام درختــان زیتــون 
بــاز  بپــردازد. ســحرگاهان، عیســی  نیــاز  بــه  راز و  بــا خــدا  تــا در تنهایــی  روانــه شــد 
او نشســته،  و  گــرد وی جمــع شــدند،  مــردم  آنجــا همــه  در  آمــد.  به صحــن معبــد 
به تعلیــم ایشــان پرداخــت. امــا چنــدی نگذشــته بــود كــه ســخنانش را قطــع كردنــد. 
در ایــن هنــگام، علمــای دیــن و فریســیان، زنــی وحشــت زده را كــه در حیــن زنــا گرفتــه 
بــود، آوردنــد. آنــان در حالی كــه فریــاد می زدنــد، زن را متهــم می كردنــد كــه  شــده 
حكــم هفتــم از ده فرمــان را نقــض نمــوده اســت. پــس از آنكــه زن متهــم را بــه  حضــور 
بــا ظاهــری محترمانــه ولــی در واقــع ریاكارانــه از عیســی ســئوال  عیســی آوردنــد، 
كردنــد، » اســتاد! ایــن زن در حیــن زنــا گرفتــه شــده اســت. موســی در شــریعت بــه 
 مــا حكــم كــرده اســت كــه این گونــه زنــان سنگســار شــوند، حــال تــو چــه می گویــی؟ «. 
در زیــر پوشــش احتــرام دروغیــن ایشــان طــرح نابــودی عیســی به طــور محرمانــه ای 
نهفتــه بــود. آنــان بــا طــرح ایــن ســئوال منتظــر فرصتــی بودنــد تــا وی را محكــوم ســازند 
زیــرا تصــور می كردنــد كــه هــر نــوع قضــاوت و داوری عیســی دربــاره زن زنــاكار، ایــن 
فرصــت را به ایشــان خواهــد داد تــا وی را گرفتــار و محكــوم ســازند. اگــر عیســی زن 
را تبرئــه می كــرد، ممكــن بــود كــه بــه  حقیــر شــمردن شــریعت موســی محكــوم شــود 
و اگــر زن را مســتحق مجــازات مــرگ می دانســت در آن  صــورت بــه  وســیله رومیــان 

محكــوم شــناخته می شــد، زیــرا اقتــدار رومیــان را زیــر ســئوال می بــرد.
عیســی بــرای لحظاتــی بــه  ایــن منظــره خیــره شــد از یــك ســو زنــی گرفتــار كــه از 
شرمساری به  خود می لرزید و از سوی دیگر رجال و مقامات نامهربان و بی احساس 
را می دید كه فاقد هر نوع شــفقت انســانی بودند. روح پاك و بی عیب او از دیدن 
ایــن منظــره اندوهگیــن و منزجــر شــد. عیســی بــه  خوبــی آگاه بــود كــه فریســیان بــا چــه 
هدفــی ایــن زن را بــه  حضــور وی آورده انــد. او از نیــت قلبــی ایشــان آگاه بــود و از 
شــخصیت و پیشــینه زندگــی تمامــی كســانی كــه در حضــور وی بودنــد بــه  خوبــی آگاه 
بــود. ایــن بــه  اصطــالح نگهبانــان عدالــت، خــود آن زن را بــه  ســوی انجــام گنــاه هدایــت 
كرده بودند تا شــاید عیســی را بیازمایند و موردی برای متهم كردن او بیابند. مســیح 

ســر بــه  زیــر افكنــده، بــا انگشــت خــود بــر زمیــن می نوشــت.
او  بــه   بودنــد،  شــده  بی حوصلــه  مســیح  بی اعتنایــی  و  تـأخیــر  از  كــه  مدعیــان 
نزدیــك شــدند و هم چنــان از او ســئوال می كردنــد. امــا بــه  محــض اینكــه نــگاه ایشــان 
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در تعقیــب نگاه هــای عیســی به زمیــن زیــر پــای او دوختــه شــد، رنــگ چهــره ایشــان 
آشــكار  چشمانشــان  پیــش  در  ایشــان  زندگــی  پنهــان  گناهــان  زیــرا  یافــت.  تغییــر 
شــده بــود. مردمــی كــه شــاهد صحنــه بودنــد، بــا دیــدن چهــره برافروختــه فریســیان 
و علمــای دیــن بــا كنجــكاوی جلوتــر آمدنــد تــا ببیننــد كــه چــرا ایشــان بــا خجالــت و 
حیــرت بــدان نقطــه خیــره شــده اند. بــا متهــم ســاختن ایــن زن، فریســیان و علمــای 
دیــن یهــود، علی رغــم تمامــی ادعــای خویــش مبنــی بــر محتــرم شــمردن شــریعت، 
خــود، شــرایط و مقــررات شــریعت را زیــر پــا می گذاشــتند. وظیفــه شــوهر بــود كــه 
علیــه آن زن اقــدام كنــد و زن و مــرد زنــاكار مــی بایســتی به یــك انــدازه مــورد تنبیــه 
قــرار می گرفتنــد و اقــدام متهم كننــدگان كامــالً بی جــا و بی مــورد بــود. امــا عیســی 
بــر اســاس دالیــل خودشــان بــا آنــان رفتــار نمــود. شــریعت تصریــح كــرده بــود كــه در 
سنگســار كــردن اشــخاص، در وهلــه نخســت، شــهود مــی بایســتی نخســتین ســنگ 
را بــه  ســوی متهــم پرتــاب كننــد. بنابرایــن عیســی ســر بلنــد كــرد و بدیشــان گفــت: » 
از میــان شــما هــر آن  كــس كــه بی گنــاه اســت، نخســتین ســنگ را بــه  او بزنــد «. و 

بــاز ســر بــه  زیــر افكنــده، بــر زمیــن می نوشــت.
عیســی نــه احكامــی را كــه بــه  وســیله موســی بــه  قــوم اســراییل داده شــده بــود، 
ابطــال كــرد و نــه حاكمیــت و قــدرت رومیــان را نادیــده گرفــت. بنابرایــن فریســیان و 
علمــای دیــن شكســت خوردنــد و اكنــون جامــه ریــاکاری قدوســیت ایشــان دریــده 
شــده بــود و گناهــكار و محكــوم در حضــور منبــع بی كــران قدوســیت ایســتاده بودنــد. 
آنــان از اینكــه گناهــان پنهــان زندگی شــان در حضــور جمعیــت آشــكار شــود، بــه  خــود 
می لرزیدند و در حالی كه سر به  زیر افكنده و چشم به  زمین دوخته بودند، یكایك، 
آن جــا را تــرك گفتنــد و زن متهــم را بــا منجــی مهربــان و دلســوز تنهــا گذاشــتند. آنــگاه، 
عیســی ســر بلنــد كــرد و بــه زن گفــت: » ای زن! مدعیــان تــو كجاینــد؟ هیچ كــس تــو را 
محكــوم نكــرد؟ « زن پاســخ داد: » هیچ كــس، ای ســرورم «. عیســی بــه  او گفــت: » 

مــن هــم تــو را محكــوم نمی كنــم. بــرو و دیگــر گنــاه مكــن «.
زن متهــم در حالی كــه از شــدت تــرس بــه  خــود می لرزیــد، در حضــور عیســی 
ایســتاده بــود. ســخنان عیســی مبنــی بــر اینكــه، » از میــان شــما، هــر آن كــس كــه 
بی گنــاه اســت، نخســتین ســنگ را بــه او بزنــد «. چــون حكــم قتــل در نظــر او جلــوه 
می كــرد. او جــرات نداشــت كــه بــه  چهــره منجــی نــگاه كنــد و در ســكوت بــه  انتظــار 
محكــوم شــدن خویــش نشســته بــود. وی بــا حیــرت و تعجــب می دیــد كــه مدعیــان 
امیــد  از  پــر  كالم  ســپس  و  می گوینــد  تــرك  را  مــكان  آن  مبهــوت،  و  ســاكت  وی 
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عیســی را شــنید كــه، » مــن هــم تــو را محكــوم نمی كنــم. بــرو و دیگــر گنــاه مكــن «. در 
ایــن هنــگام زن بســیار متـأثــر شــد و خــود را زیــر پای هــای عیســی افكنــد و در حالی كــه 
از تــه دل گریــه می كــرد به گناهــان خویــش اعتــراف نمــود. ایــن لحظــات بــرای او، آغــاز 
یــك زندگــی تــازه، پــاك و ســالم بــود، یــك زندگــی كــه می بایســت بــرای خدمــت و 
عبــادت بــه  حضــور خداونــد وقــف گــردد. عیســی در بخشــیدن زن زنــاكار، معجــزه ای 
بســیار بزرگتــر از شــفا دادن ســخت ترین امــراض جســمی انجــام داد. زیــرا در ایــن 
معجــزه، بیمــاری معنــوی را كــه بــه  مــوت جاودانــی منجــر می شــد، شــفا داده بــود. ایــن 
زن پشــیمان، بعدهــا به یكــی از ثابت قدم تریــن پیــروان عیســی تبدیــل گردیــد. زیــرا بــا 

محبــت ایثارگرانــه و خدمــت خویــش رحمــت بخشــاینده عیســی را تالفــی كــرد.
بهتــر،  یــك زندگــی  آغــاز  بــرای  او  زنــاكار و تشــویق و تســلی  در بخشــیدن زن 
ســیرت عیســی و عدالــت كامــل وی به شــكلی بســیار زیبــا نمایــان می شــود. او بــا 
وجــود تخفیــف نــدادن گنــاه و كوچــك جلــوه نــدادن جــرم، در صــدد محكــوم كــردن 
زن نبــود بلكــه وی را نجــات داد. دنیــا در پــی آن بــود كــه ایــن زن خطــاكار را محكــوم و 
حقیر شمارد، لیكن عیسی، برای او از كالم امید و تسلی سخن گفت. خداوند، 
بــر گناهــكاری ضعیــف ترحــم نمــود و دســت یــاری بــه  ســوی ایــن زن گناهــكار دراز 
كرد و در حالی كه فریســیان ریاكار وی را مورد نكوهش و تحقیر قرار دادند، به زن 
گفــت: » بــرو و دیگــر گنــاه نكــن! « پیــروان مســیح نیــز نبایــد بــا مشــاهده اشــخاص 
خطاكار، نگاه خویش را برگردانند و بدون آنكه ممانعتی به  عمل آورند، آنها را در 
تعقیــب راه گناه آلودشــان رهــا كننــد. آنانی كــه در متهــم ســاختن دیگــران پیشــقدم 
می شــوند و بــرای اجــرای عدالــت علیــه دیگــران تعصــب می ورزنــد، غالبــاً در طــول 
زندگــی خــود بیــش از همــان دیگــران مرتكــب گنــاه می شــوند. مــردم از گناهــكاران 
متنفرنــد ولــی عالقمنــد به گنــاه هســتند، در حالی  كــه مســیح بــه  همــان انــدازه كــه 
از گنــاه متنفــر اســت، گناهــكاران را دوســت دارد. تمامــی پیــروان مســیح نیــز مــی 
بایســتی از چنیــن روحــی برخــوردار باشــند. محبــت مســیحی در ســرزنش و محكــوم 
كــردن دیگــران تعجیــل بــه  خــرج نمی دهــد، ولــی در شــناخت و تشــخیص لــزوم توبــه، 
بخشــش، تســلی و تشــویق دیگــران، ســریع عمــل می كنــد و بدین وســیله كســانی 
را كــه از مســیر قدوســیت منحــرف شــده اند، بــه  مســیر درســت هدایــت می كنــد. 
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» نور زندگی «

]این فصل بر اساس انجیل یوحنا ٨: 12-5۹ و باب ۹ تدوین گردیده است[

» ســپس عیســی دیگربــار بــا مــردم ســخن گفتــه، فرمــود: مــن نــور جهانــم. هــر 
كــه از مــن پیــروی كنــد، هرگــز در تاریكــی راه نخواهــد پیمــود، بلكــه از نــور زندگــی 
برخــوردار خواهــد بــود «. عیســی ایــن ســخنان را در صحــن معبــد جایی كــه صرفــاً 
بــرای انجــام مراســم عیــد خیمه هــا اختصــاص یافتــه بــود، بیــان می كــرد. در وســط 
بــزرگ  بــرای محافظــت و نگهــداری از چراغ هــای  صحــن معبــد دو ســتون مرتفــع 
انجــام مراســم قربانــی تمامــی  از  بــود. هنــگام غــروب و بعــد  معبــد نصــب شــده 
می كــرد.  روشــن  را  اورشــلیم  تمامــی  آن  نــور  و  می شــد  روشــن  معبــد  چراغ هــای 
ایــن مراســم به یادبــود ســتون نــوری كــه اســراییلیان را در بیابــان هدایــت می كــرد، 
برگــزار می شــد. در ضمــن ایــن مراســم به آمــدن مســیح نیــز اشــاره می كــرد. شــب ها 
هنگامی كــه چراغ هــای معبــد روشــن می شــد، صحــن آن بــه  چشــم اندازی زیبــا مبــدل 
بــا ســرودهای  یهــود همــراه  قــوم  مــردان ســالخورده، كاهنــان و رؤســای  می شــد. 

پایكوبــی می پرداختنــد. و  به جشــن  الویــان 
آمــدن  بــرای  را  خویــش  امیــد  اورشــلیم،  روشــنایی  و  نــور  در  اســراییل  قــوم 
مســیح بیــان می كردنــد تــا بــا آمــدن خویــش نــور حقیقــت را بــر اســراییل بتابانــد. امــا 
بــرای عیســی از مفهــوم و اهمیــت گســترده تری برخــوردار  چشــم انداز اورشــلیم 
بــود. هنگامی كــه چراغ هــای نورانــی معبــد، تمامــی فضــای اطــراف را روشــن كــرده 
بــود، مســیح، منشــاء بیكــران نــور و حقیقــت، ظلمــت و تاریكــی جهــان را روشــن 
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دســت های  بــا  او  كــه  نــوری  زیــرا  بــود.  ناتمــام  هنــوز  ســمبل،  ایــن  امــا  می كــرد. 
خویــش در آســمان نهــاده بــود، رســالت پرشــكوه او را بــه  شــكل بهتــر و درســت تری 

می كــرد. معرفــی 
بــود و شــعاع  كــرده  زیتــون طلــوع  كــوه  فــراز  از  فــرا رســیده و خورشــید  صبــح 
خیره كننــده آن بــر كاخ هــای مرمریــن، تابیــده و دیوارهــای طالیــی معبــد را درخشــان 
كــرده بــود و در ایــن هنــگام عیســی بــا اشــاره بــه آن فرمــود: » مــن نــور جهانــم «. ایــن 
عبــارت باشــكوه، بعدهــا در گــوش افــرادی كــه ایــن ســخنان را شــنیده بودنــد، بــه  
شــكلی دیگر طنین انداز می شــد، » در او حیات بود و آن حیات، نور آدمیان بود. 
ایــن نــور در تاریكــی می درخشــد و تاریكــی آن را در نیافتــه اســت. آن نــور حقیقــی 
كــه بــر هــر انســانی روشــنایی می افكنــد، به راســتی به جهــان آمــد « )یوحنــا بــاب 1 
آیــات ۴ و 5 و ۹( و مدت هــا بعــد از صعــود عیســی به آســمان، پطــرس بــا الهــام از 
روح القــدس، نمــادی را كــه عیســی بــه كار بــرده بــود، مجــدداً بازگــو نمــود، » بعــالوه، 
كالم بــس مطمئــن انبیــاء را داریــم كــه نیكوســت بــدان توجــه كنیــد، چــرا كــه همچــون 
چراغــی در مــكان تیــره و تــار می درخشــد تــا آنــگاه كــه ســپیده بردمــد و ســتاره صبــح 

در دلهایتــان طلــوع كنــد « )دوم پطــرس 1 آیــه 1۹(.
 در مكاشــفاتی كــه خــدا بــرای انســان بــه  عمــل آورده اســت، نــور همــواره نمــادی 
تاریكــی  میــان  از  نــور  آفرینــش،  كالم  در  و  آغــاز  در  اســت.  خداونــد  حضــور  از 
ســتونی  در  نــور  بیابــان،  در  اســراییل  قــوم  ســفر  خــالل  در  هم چنیــن  و  می تابیــد 
ابــر در روز و در ســتونی از آتــش در شــب، ســپاه عظیــم اســراییل را هدایــت  از 
كــرده بــود و هنگامی كــه خداونــد بــر فــراز كــوه ســینا بــا موســی ســخن می گفــت، 
نــور عظیــم و باشــكوهی اطــراف وی را پوشــانده بــود. نــور هم چنیــن بــر فــراز تخــت 
رحمــت كــه بــر بــاالی تابــوت عهــد نصــب شــده بــود، قــرار گرفتــه بــود و هنگامی كــه 
ســلیمان، هیــكل را ســاخت و آن را وقــف خداونــد كــرد، تمامــی فضــای آن از نــور 
پــر شــده بــود. همچنیــن هنگامی كــه فرشــتگان، بشــارت نجــات و تولــد عیســی را 
بــرای شــبانانی كــه بــر فــراز تپه هــای بیت لحــم از گله هــای خــود پاســداری می كردنــد، 
آوردنــد، نــور جــالل خــدا خداونــد، نــور اســت و مســیح بــا بیــان عبــارت » مــن نــور 
جهانــم «، یگانگــی و یكــی بــودن خــود را بــا خداونــد و ارتبــاط خویــش را بــا انســان 
اعــالم می كنــد. مســیح بــود كــه در آغــاز آفرینــش موجــب شــده بــود تــا » نــور از میــان 
تاریكــی بتابــد « )دوم قرنتیــان ۴ آیــه 6(. او نــور مــاه و خورشــید و ســتارگان اســت. 
او نــور معنویتــی بــود كــه از طریــق نمــاد و عالیــم و نبوت هــا بــر قــوم اســراییل تابیــده 
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بــر  بــود. امــا ایــن نــور فقــط مختــص قــوم یهــود نبــود. همانطــوری كــه پرتــو آفتــاب 
دور افتاده تریــن زوایــای زمیــن نفــوذ می كنــد، آفتــاب عدالــت نیــز بــر تمامــی جان هــا 
می تابــد و » آن نــور حقیقــی كــه بــر هــر انســانی روشــنایی می افكنــد، به راســتی بــه  
جهــان آمــد «. جهــان از معلمیــن، متفكریــن و محققینــی بســیار بــزرگ برخــوردار 
بــود، مردانــی كــه ســخنان و اظهاراتــش موجــب شــكوفایی و رونــق اندیشــه می شــد 
و چشــم اندازهای دانــش و معرفــت را در معــرض دیــد همــگان قــرار مــی داد. ایــن 
مــردان همــواره بــه  عنــوان سرمشــق و الگــوی نیكــوكاری از ســوی مــردم مــورد تكریــم 
برخــوردار  واالتــری  جایــگاه  از  كــه  هســت  كســی  امــا  می گرفتنــد.  قــرار  تجلیــل  و 
می باشــد و » بــه  همــه كســانی كــه او را پذیرفتنــد، ایــن حــق را داد كــه فرزنــدان خــدا 
شــوند «. و » هیچ كــس هرگــز خــدا را ندیــده اســت، پســر یگانــه ای كــه در آغــوش 
پــدر اســت، همــان او را شناســانید « )یوحنــا 1 آیــات 12 و 1٨(. مــا می توانیــم 
منشــاء و اصــل و نســب تمامــی معلمیــن بــزرگ جهــان را بــا مســاعدت اســناد و 
نــور و حقیقــت، پیــش از آنــان وجــود داشــت  مــدارك بشــری پیگیــری كنیــم، امــا 
آفتــاب  نــور  انعــكاس  بــا  منظومــه شمســی  و  ســتارگان  و  مــاه  كــه  و همان طــوری 
روشــن می شــوند، متفكریــن بــزرگ جهــان نیــز، انــوار خورشــید عدالــت را منعكــس 
می كننــد. هرگونــه شــاهكار فكــری و اســتعدادهای عالــی از نــور جهــان منشــاء و 
سرچشــمه می گیــرد. ایــن روزهــا چیزهــای زیــادی را دربــاره » تحصیــالت عالــی « 
می شــنویم، لیكــن » تحصیــالت عالــی « واقعــی و حقیقــی بــه  وســیله كســی عطــا 
می شــود كــه » در او همــه گنج هــای حكمــت و معرفــت نهفتــه اســت «. و » در 
او حیــات بــود و آن حیــات نــور آدمیــان بــود « )كولســیان 2 آیــه 3؛ یوحنــا 1 آیــه ۴( 
عیســی فرمــود: » هــر كــه از مــن پیــروی كنــد، هرگــز در تاریكــی راه نخواهــد پیمــود، 

بلكــه از نــور زندگــی برخــوردار خواهــد بــود «.
عیســی در عبــارت » مــن نــور جهانــم «، خــود را بــه  عنــوان مســیح معرفــی نمــود. 
شــمعون ســالخورده، در همین معبد، جایی كه اكنون مســیح در حال تعلیم دادن 
بــود، از او بــه  عنــوان » نــوری بــرای آشــكار كــردن حقیقــت بــر دیگــر قوم هــا و جاللــی 
بــرای قــوم اســراییل « ســخن گفتــه بــود، )لوقــا 2 آیــه 32( شــمعون در ایــن ســخنان 
از نبوتــی ســخن می گفــت كــه بــرای تمامــی اســراییلیان كامــالً شــناخته شــده بــود. 
روح القــدس بــه  واســطه اشــعیای نبــی اعــالم كــرده بــود كــه » ایــن چیــز قلیلــی اســت 
كــه بنــده مــن بشــوی تــا اســباط یعقــوب را بــر پــا كنــی و ناجیــان اســراییل را بــازآوری. 
بلكــه تــو را نــور امت هــا خواهــم گردانیــد و تــا اقصــای زمیــن نجــات خواهــی داد « 
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)اشــعیاء ۴۹ آیــه 6(. ایــن نبــوت از آن رو كــه بــه مســیح اشــاره داشــت، بــرای قــوم 
اســراییل قابــل درك بــود و هنگامی كــه عیســی فرمــود: » مــن نــور جهانــم «، مــردم 

نمــی توانســتند ادعــای مســیح موعــود بــودن او را نپذیرنــد.
فریســیان و رؤســا، ادعــای عیســی را گســتاخی متكبرانــه تلقــی كردنــد و از نظــر 
بــود و در حالی كــه ظاهــراً ســخنان وی را  ایشــان چنیــن ادعایــی غیرقابــل تحمــل 
نادیــده می گرفتنــد، از وی ســئوال كردنــد: » تــو كیســتی؟ « آنــان مصمــم بودنــد تــا 
او را وادار كننــد كــه خــود را مســیح بخوانــد. ظاهــر و اعمــال عیســی بــه  حــدی بــا 
توقعــات و انتظــارات مــردم در تضــاد بــود كــه دشــمنان حیله گــر وی عقیــده داشــتند 
كــه اگــر وی شــخصاً خــود را مســیح اعــالم كنــد، از جانــب مــردم به عنــوان شــیاد 
مــورد انــكار، واقــع خواهــد شد.عیســی در پاســخ بــه  ســئوال فریســیان و رؤســا كــه 
» تــو كــه هســتی؟ «، فرمــود: » همــان كــه از آغــاز به شــما گفتــم « )یوحنــا ٨ آیــه 
25(، آنچــه را كــه كالمــش ظاهــر می  ســاخت، در ســیرت وی نیــز دیــده می شــد. او 
تجســم حقایقــی بــود كــه خــود تعلیــم مــی داد. عیســی در ادامــه ســخنانش فرمــود: » 
مــن خــود كاری نمی كنــم، بلكــه فقــط آن را می گویــم كــه پــدر بــه  مــن آموختــه اســت، 
و او كــه مــرا فرســتاد، بــا مــن اســت. او مــرا تنهــا نگذاشــته، زیــرا مــن همــواره آنچــه 
را كــه مایــه خشــنودی اوســت، انجــام می دهــم «. او ســعی نكــرد كــه مســیح بــودن 
خویــش را اثبــات كنــد بلكــه یگانگــی و وحــدت خویــش را بــا خــدا نشــان مــی داد. اگــر 
افــكار ایشــان بــرای دریافــت محبــت خــدا آمــاده می بــود، عیســی را می پذیرفتنــد. 
در میان مســتمعین، بســیاری با ایمان به او جذب شــدند و او به ایشــان گفت: 
» اگر در كالم من بمانید، به راســتی شــاگرد من خواهید بود و حقیقت را خواهید 
شــناخت و حقیقــت شــما را آزاد خواهــد كــرد «. ایــن ســخنان موجــب خشــم و 
عصبانیــت فریســیان شــد. آنــان بــا نادیــده گرفتــن اســارت طوالنــی مــدت قــوم یهــود 
در حالیدكــه بــا عصبانیــت فریــاد می زدنــد، به عیســی گفتنــد: » مــا فرزنــدان ابراهیــم 
هســتیم و هرگز غالم كســی نبوده ایم، پس چگونه اســت كه می گویی آزاد خواهیم 
شــد؟ «. عیســی در حالی كــه بــه  ایــن اشــخاص بــد اندیــش و بــرده گنــاه كــه در فكــر 
انتقــام بودنــد، می نگریســت، بــا صدایــی محــزون پاســخ داد: » آمیــن، آمیــن بــه   شــما 
می گویــم، كســی كــه گنــاه می كنــد، غــالم گنــاه اســت «. آنــان در بدتریــن حالــت 

اســارت و بردگــی بودنــد زیــرا روح شــرارت بــر ایشــان غلبــه كــرده بــود.
و  ســلطه  تحــت  ورزد،  امتنــاع  بــه  خداونــد  خویــش  تســلیم  از  كــه  جانــی  هــر  
بــه  خــود  حاكمیــت نیرویــی دیگــر قــرار خواهــد گرفــت و چنیــن شــخصی متعلــق 
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نخواهد بود و ممكن اســت كه از آزادی ســخن بگوید، اما در باطن در دام بردگی 
و اســارت گرفتــار اســت. بــرای وی فهــم زیبایــی حقیقــت ممكــن نخواهــد بــود زیــرا 
فكــر او تحــت ســلطه شــیطان قــرار دارد و در حالی كــه از نــدای عقــل خویــش پیــروی 
بــرای  اراده رئیــس ظلمــت اســت. مســیح  كــه مطیــع  بــه   خــود می بالــد  می كنــد و 
شكســتن زنجیرهــای بردگــی گنــاه به ایــن جهــان آمــد. » پــس اگــر پســر، شــما را آزاد 
كنــد، به راســتی آزاد خواهیــد بــود «، »زیــرا قانــون روح حیــات در مســیح عیســی مــا 

را از » قانــون گنــاه و مــرگ آزاد كــرد « )رومیــان ٨ آیــه 2(.
در كار نجــات و رســتگاری هیــچ اجبــاری وجــود نــدارد و فشــار و اعمــال قــدرت 
بــه كار گرفتــه نمی شــود. انســان تحــت تـأثیــر روح خــدا آزاد اســت تــا هــر نــوع عبــادت 
و خدمــت مــورد نظــر خویــش را انتخــاب کنــد. هنگامی كــه انســان خــود را بــه  مســیح 
تســلیم می كنــد و تحــول می یابــد، عالی تریــن چشــم انداز آزادی و رهایــی را كســب 
می كنــد. طــرد و اخــراج گنــاه، عمــل روح اســت. درســت اســت كــه بــا قــدرت خــود 
نمی توانیــم از اســارت و ســلطه شــیطان آزاد شــویم، امــا هنگامی كــه بــرای رهایــی 
از گنــاه اشــتیاق بــه  خــرج می دهیــم و دســت نیــاز بــه  ســوی قدرتــی فراتــر از قــدرت 
خــود دراز می كنیــم، آنــگاه قــدرت روح انســانی، بــا قــوت ملكوتــی روح القــدس در 

هــم آمیختــه و از اوامــر اراده در بجــا آوردن اراده خــدا تبعیــت مــی کننــد. 
بــر اســاس آن، رهایــی و رســتگاری انســان میســر می گــردد،  تنهــا شــرطی كــه 
اتحاد و یگانگی با مسیح است. » حقیقت شما را آزاد خواهد كرد «، حقیقت 
یعنــی مســیح. گنــاه فقــط زمانــی می توانــد پیــروز شــود كــه فكــر و اندیشــه را تضعیــف 
كنــد و آزادی روحــی را از بیــن ببــرد. امــا تســلیم شــدن بــه  خداونــد و تبعیــت از وی 
باعــث تجدیــد حیــات انســان می شــود و بــه  وی عظمــت و شــرافت می بخشــد. 
شــریعت الهــی كــه تحــت اطاعــت و تبعیــت آن قــرار می گیریــم همــان » شــریعت 

آزادی « اســت )یعقــوب 2 آیــه 12(.
فریســیان خودشــان را فرزنــدان ابراهیــم می دانســتند. از آنــرو عیســی بــه  ایشــان 
گفــت كــه ایــن ادعــا در صورتــی می توانــد بــه  اثبــات برســد كــه ایشــان اعمــال ابراهیــم 
را بــه  جــا آورنــد. فرزنــدان راســتین ابراهیــم ماننــد وی زندگــی می كننــد و مطیــع اراده 
خــدا خواهنــد بــود. آنــان در صــدد قتــل كســی كــه حقایــق داده شــده از ســوی خــدا 
را بــر زبــان مــی آورد نخواهنــد بــود. در توطئــه علیــه عیســی، فریســیان و رؤســای قــوم 
در پــی انجــام اعمــال ابراهیــم نبودنــد. فرزنــد ابراهیــم بــودن، صرفــاً كافــی نبــود و 
ارزشــی نداشــت. بــدون داشــتن ارتبــاط روحانــی و معنــوی بــا ابراهیــم كــه مســتلزم 
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ابراهیــم  فرزنــدان  ایشــان  بــود،  اعمــال  همــان  انجــام  و  روح  همــان  كــردن  آشــكار 
محســوب نمی شــدند.

دنیــای  بــرای مدت هــا  كــه  مطــرح می ســازد  را  مســئله ای  اساســی،  اصــل  ایــن 
مســیحیت را آشــفته و پریشــان ســاخته اســت — یعنی مســئله جانشــینی رســالتی. 
بلكــه  بــه  اثبــات نمی رســد  نام هــا و شــجره نامه خانوادگــی  القــاب،  بــا  ابراهیــم  تبــار 
مســتلزم رفتــاری ابراهیم گونــه می باشــد. از اینــرو، موضــوع جانشــینی رســالتی نیــز بــر 
اساس سلسله مراتب مقام كلیسایی نیست بلكه مستلزم ارتباط روحانی است. 
یــک نــوع زندگــی کــه بــا روح حواریــون بــه حرکــت در آمــده اســت، اعتقــاد و اصــول 
حقیقت که آنان تعلیم دادند، این شاهدی موثق از جانشینی رسالتی است. این 

آن چیــزی اســت کــه انســانها را جانشــینان اولیــن معلمــان انجیــل مــی ســازد. 
عیســی ســخنان یهودیــان را كــه فرزنــدان ابراهیــم هســتند، نپذیرفــت و پاســخ 
داد: » شــما اعمــال پــدر خــود را انجــام می دهیــد «. آنــان بــا تمســخر پاســخ دادنــد: 
» مــا حرامــزاده نیســتیم! یــك پــدر داریــم كــه همانــا خداســت «. پاســخ فریســیان 
بــه  چگونگــی تولــد مســیح اشــاره می كــرد و گوینــدگان آن قصــد داشــتند در حضــور 
كســانی كه بــه  او ایمــان می آوردنــد، وی را بــا نیــش و كنایــه مــورد آزار قــرار دهنــد. امــا 
عیســی بــه  زخــم زبــان ایشــان توجــه نكــرد و فرمــود: » اگــر خــدا پــدر شــما بــود، مــرا 
دوســت می داشــتید، زیــرا مــن از جانــب خــدا آمــده ام و اكنــون در اینجــا هســتم «. 
قاتــل  و  دروغگــو  كــه  می كننــد  پیــروی  كســی  از  مــی داد  نشــان  فریســیان  اعمــال 
بــود، بنابرایــن عیســی بدیشــان گفــت: » شــما بــه  پدرتــان ابلیــس تعلــق داریــد و در 
پــی انجــام خواســته های او هســتید. او از آغــاز قاتــل بــود و بــا حقیقــت نســبتی 
نداشــت، زیــرا هیــچ حقیقتــی در او نیســت. هــرگاه دروغ می گویــد، از ذات خــود 
می گویــد، چــرا كــه دروغگــو و پــدر همــه دروغگوهاســت. امــا شــما ســخن مــرا بــاور 
نمی كنیــد، از آن رو كــه حقیقــت را به شــما می گویــم « )یوحنــا ٨ آیــات ۴۴ و ۴5( 
اطمینــان و صراحــت لهجــه عیســی در اظهــار حقیقــت باعــث گردیــد كــه رهبــران 
یهــود وی را انــكار كننــد. حقیقــت موجــب خشــم و عصبانیــت رهبــران خودپســند 
می گردید و خطای ایشان را آشكار و تعالیم ایشان را محكوم می نمود و به  همین 
دلیــل پذیــرش حقیقــت برایشــان خوشــایند نبــود. آنــان بــه  جــای اینكــه بــا فروتنــی بــه  
بــه   خطاهــای خویــش اعتــراف نماینــد، ترجیــح می دادنــد كــه چشــمان خویــش را 
روی حقیقت ببندند. زیرا حقیقت را دوســت نداشــتند و با وجودی كه حقیقت 

را می دانســتند هیــچ تمایلــی بــرای پذیــرش آن نداشــتند.
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» كدام یــك از شــما می توانــد مــرا بــه  گناهــی محكــوم كنــد؟ پــس اگــر حقیقــت را 
بــه  شــما می گویــم، چــرا ســخنم را بــاور نمی كنیــد؟ « هــر روز و بــرای مــدت ســه ســال 
دشــمنان مســیح ســعی کرده بودند كه خدشــه ای در ســیرت و شــخصیت او بیابند 
و شــیطان و تمامــی همدســتان شــریر او تــالش كــرده بودنــد كــه بــر مســیح فائــق آینــد 
امــا در وی گناهــی نیافتنــد تــا بــا توســل بــه  آن بــر وی غلبــه كننــد. حتــی دیوهــا نیــز 
بــه  اعتــراف می شــدند، » تــو آن قــدوس  در مقابــل شــخصیت و ذات او مجبــور 
خدایــی« )مرقــس 1 آیــه 2۴( عیســی در نظــر آســمان و جهــان هــای انحطــاط نیافتــه 
و بشــر خطــاكار، مطابــق شــریعت رفتــار نمــود. او در حضــور فرشــتگان، انســان 
و دیوهــای چنــان بــا قطعیــت ســخن گفتــه بــود كــه اگــر ایــن ســخنان، یعنــی » مــن 
همــواره آنچــه را كــه مایــه خشــنودی اوســت، انجــام می دهــم «. از دهــان شــخص 

دیگــری جــاری می شــد، كفــر و توهیــن بــه  مقدســات تلقــی می شــد.
واقعیت این بود که با اینکه یهودیان نتوانســتند هیچ گناهی در مســیح بیابند 
ولــی همچنــان او را نپذیرفتنــد و ایــن موضــوع اثبــات مــی کــرد کــه آنــان خــود ارتباطــی 
نــدای خــدا را كــه در رســالت پســر یگانــه اش آشــكار شــده  آنــان  بــا خــدا ندارنــد. 
بــود، تشــخیص ندادنــد. فریســیان و رهبــران یهــود تصــور می كردنــد كــه بــا محاكمــه 
عیســی عدالــت را جــاری می ســازند، لیكــن بــا انــكار مســیح، محكومیــت خویــش را 
اعــالم می كردنــد. عیســی بدیشــان فرمــود: » كســی كــه از خداســت، كالم خــدا را 

می پذیــرد، امــا شــما نمی پذیریــد، از آن رو كــه از خــدا نیســتید «.
بــا  فــرد،  اوقــات،  از  بســیاری  می  كنــد.  صــدق  زمان هــا  تمــام  در  نكتــه  همیــن 
ایــراد گرفتــن و انتقــاد از كالم خــدا ســعی می كنــد ســخنان خــدا را مــورد تردیــد قــرار 
می دهد و گمان می كند كه با این كار استقالل فكری و ذكاوت خویش را به  اثبات 
می رســاند. چنیــن فــردی بــا ایــن تصــور كــه می توانــد در مــورد كتــاب مقــدس داوری 
كنــد، در حقیقــت بــر خــود داوری نمایــد و نشــان می دهــد كــه از شــناخت حقایــق 
الهی كه از آســمان سرچشــمه گرفته، ناتوان اســت و روح وی در حضور كوه عظیم 
عدالــت الهــی ســر تعظیــم فــرود نمــی آورد. چنیــن شــخصی خــود را بــه  جســتجو در پــی 
چیزهــای بــی ارزش مشــغول می كنــد و همیــن موضــوع طبیعــت كوته بینانــه و دنیــوی 
وی را آشــكار می نمایــد و روح او را كــه قابلیــت سپاســگزاری و ارج  نهــادن به خداونــد 
بــه  ارتبــاط الهــی پاســخ  را از دســت می دهــد، رســوا می ســازد. كســی كــه دل وی 
گویــد، همــواره در صــدد چیــزی خواهــد بــود كــه شــناخت و معرفــت وی را نســبت 
بــه  خداونــد افزایــش  دهــد و موجــب تعالــی و تزكیــه ســیرت وی گــردد. همچنان كــه 
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گل به آفتاب متوســل می شــود تا پرتو نورانی آن رگه های زیبایش را لمس كند، روح 
انســان نیــز بــا توســل به آفتــاب عدالــت، نــور آســمان را دریافــت می كنــد، نــوری كــه 

ســیرت او را بــا زیبایی هــای ســیرت مســیح آراســته می كنــد.
بــا یهودیــان را مــورد  عیســی در ادامــه ســخنانش، مقــام و موقعیــت ابراهیــم 
مقایســه قــرار داد و گفــت: » پــدر شــما ابراهیــم، شــادی می كــرد كــه روز مــرا ببینــد، 
و آن را دیــد و شــادمان شــد «. ابراهیــم بــرای دیــدن منجــی موعــود اشــتیاق فراوانــی 
داشــت و در خالصانه تریــن دعاهایــش از حضــور خــدا طلــب می كــرد كــه تــا قبــل 
از مــرگ، مســیح را ببینــد. ابراهیــم بــا دریافــت حقیقــت خارق العــاده، بــه  ماهیــت 
الهــی مســیح اعتــراف كــرد و روز او را دیــد و شــادمان شــد. بــه او بینــش و بصیــرت 
الهــی قربانــی بــرای گنــاه عطــا شــده بــود. و او در تجربــه شــخصی خــود دور نمایــی 
از قربانــی كامــل و بی عیــب را مشــاهده كــرده بــود. خداونــد بــه  او فرمــوده بــود: » 
اكنــون پســر خــود را، كــه یگانــه توســت و او را در آنجــا، بــر یكــی از كوه هایــی كــه بــه 

 تــو نشــان می دهــم، بــرای قربانــی ســوختنی بگــذران « )پیدایــش 22 آیــه 2(.
ابراهیــم، اســحاق را كــه فرزنــد وعــده و تمامــی امیــد وی بــود، بــر روی مذبــح قــرار 
داد تــا قربانــی كنــد. ســپس هنگامی كــه دســت خــود را دراز كــرده، كارد را گرفــت تــا 
پســر خویــش اســحاق را بــه  فرمــان خــدا قربانــی كنــد، در حــال، فرشــته خداونــد، از 
آســمان وی را نــدا در داد و گفــت: » ای ابراهیــم! دســت خــود را بــر پســر دراز مكــن 
و بــدو هیــچ ضــرر مرســان، زیــرا كــه االن دانســتم كــه تــو از خــدا می ترســی، چونكــه پســر 
یگانــه خــود را از مــن دریــغ نداشــتی « )پیدایــش 22 آیــه 12(. ایــن آزمایــش ســخت و 
وحشــتناك بــه  ابراهیــم تحمیــل شــده بــود تــا روز مســیح را ببینــد و از محبــت عظیــم 
خدا نســبت به  جهان آگاه گردد. محبتی كه موجب شــد تا خدا پســر یگانه خویش 

را بــرای نجــات و رســتگاری جهــان گناهــكار قربانــی كنــد.
ابراهیــم بزرگتریــن درســی را كــه تــا كنــون بــه  انســان فانــی آموختــه شــده بــود، 
از خــدا فــرا گرفــت و دعــای وی مســتجاب گردیــد و قبــل از مــوت، مســیح را دیــد. 
او مســیح را دیــد و آنچــه را كــه بشــر فانــی می توانــد ببینــد و حیــات یابــد، مشــاهده 
نمــود. ابراهیــم بــا تســلیم كامــل خویــش بــه  خــدا، توانســت روز مســیح را كــه بــه  وی 
عطــا شــده بــود، ببینــد. هنگامی كــه ابراهیــم، یگانــه فرزنــد خــود اســحاق را بــرای 
نجــات گناهــكاران از هالكــت ابــدی قربانــی می كــرد، خــدا بــه  او نشــان داد كــه بــرای 
نجــات گناهــكاران، قربانــی بزرگ تــر و عالی تــری را خواهــد گذرانیــد. یــك قربانــی 

كــه هیــچ انســانی نمــی توانســت بگذرانــد.
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تجربــه ابراهیــم بــه  ایــن ســئوال پاســخ داد كــه، » بــا چــه چیــز بــه  حضــور خداونــد 
بیایم و نزد خدای تعالی ركوع نمایم؟ آیا با قربانی های سوختنی و با گوساله های 
یك ســاله بــه   حضــور وی بیایــم؟ آیــا خداونــد از هزارهــا قــوچ و از ده هزارهــا نهــر روغــن 
راضی خواهد شــد؟ آیا نخســت زاده خود را به  عوض معصیتم و ثمره بدن خویش 
را بــه  عــوض گنــاه جانــم بدهــم؟ « )میــكا 6 آیــات 6 و ٧( در ســخنان ابراهیــم كــه گفتــه 
بود: » ای پســر من! خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ســاخت « )پیدایش 
22 آیــه ٨( و در فراهــم ســاختن قربانــی دیگــری بــه  جــای اســحاق، خداونــد بــه  مــا 
اعــالم كــرد كــه هیــچ انســانی نمی توانــد كفــاره گناهــان خویــش را بپــردازد. آیین هــای 
قربانــی بت پرســتان و كفــار در نظــر خــدا كامــالً غیرقابــل پذیــرش بــود. هیــچ پــدری 
حــق نداشــت كــه پســر یــا دختــر خویــش را بــه  جهــت گنــاه، قربانــی كنــد. تنهــا، پســر 
خداســت كــه قــادر اســت گنــاه جهــان را بــردارد. ابراهیــم بــا قربانــی كــردن اســحاق 
نمــی توانســت كــه رســالت منجــی را در قربانــی شــدن بــرای گناهــان جهــان درك و 
مشــاهده كنــد. امــا قــوم اســراییل آنچــه را كــه خوش آینــد دل مغرورشــان نبــود، درك 
نمی كردند و به  همین دلیل مفهوم عمیق سخنان عیسی را درك نكردند. فریسیان 
در ســخنان عیســی زمینــه تــازه ای بــرای عیب جویــی كــردن یافتــه بودنــد و چنــان بــا 
تمســخر و عصبانیت به عیســی پاســخ دادند كه گویی می خواســتند وی را شــخصی 
دیوانــه معرفــی كننــد. » هنــوز پنجــاه ســال نــداری و ابراهیــم را دیــده ای؟ « عیســی 
بــا متانــت به ایشــان گفــت: » آمیــن، آمیــن، به شــما می گویــم، پیــش از آنكــه ابراهیــم 

باشــد، مــن ]آن وجــود ازلــی[ هســتم! «.
ســكوت ســنگینی بــر جمعیــت انبــوه حكم فرمــا شــده بــود. نامــی را كــه خــدا بــرای 
نشــان دادن حضــور ابــدی خویــش اعــالم كــرده بــود، عیســی ایــن معلــم جلیلــی، 
متعلــق بــه  خویــش می دانســت. او خــود را ذات متعــال و مســیح موعــود اســراییل 
معرفــی می كــرد، كســی كــه، » بــر قــوم اســراییل حكمرانــی نمــوده و طلوع هــای او از 

ایــام ازل بــوده اســت « )میــكاه 5 آیــه 2(.
كاهنــان و معلمیــن یهــود مجــدداً بــا خشــم و عصبانیــت، عیســی را به كفرگویــی 
خــدا،  بــا  بــودن  یكــی  بــر  مبنــی  ادعــای عیســی  نیــز  ایــن  از  پیــش  متهــم ســاختند. 
بــه  حدی كــه قصــد كشــتن وی  بــود  ایشــان گردیــده  موجــب خشــم و عصبانیــت 
را داشــتند و اكنــون پــس از گذشــت چنــد مــاه، اعــالم كردنــد كــه » بــه  ســبب كار 
نیــك، سنگســارت نمی كنیــم، بلكــه از آن رو كــه كفــر می گویــی، زیــرا انســانی و خــود 
را خــدا می خوانــی « )یوحنــا 10 آیــه 33( و چــون پســر خــدا بــود و بــه  آن اعتــراف 
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می كــرد، قصــد هالكــت وی را داشــتند. اكنــون بســیاری از مــردم نیــز به طرفــداری 
امــا   « كننــد.  سنگســارش  تــا  برداشــتند  ســنگ  یهــود،  معلمــان  و  فریســیان  از 
تاریكــی  نــور در  بیــرون رفــت «.  پنهــان كــرد و از محوطــه معبــد  عیســی خــود را 
راه  در   «  .)5 آیــه   1 )یوحنــا   » بــود  درنیافتــه  را  آن  تاریكــی   « امــا  می درخشــید 
گنــاه  اســتاد!  پرســیدند:  او  از  شــاگردانش  دیــد.  مــادرزاد  كــوری  می رفــت،  كــه 
از كیســت كــه ایــن مــرد، كــور بــه   دنیــا آمــده اســت؟ از خــودش یــا از والدینــش؟ 
تــا  شــد  بلكــه چنیــن  والدینــش،  از  نــه  و  خــودش  از  نــه   « داد:  پاســخ  « عیســی 
كارهــای خــدا در او نمایــان شــو د... ایــن را گفــت و آب دهــان بــر زمیــن افكنــد، 
گل ســاخت و آن را بــر چشــمان آن مــرد مالیــد و او را گفــت: بــرو و در حــوض 
پــس  كــن  اســت شستشــوی  ]فرســتاده[  بــه  معنــی  عبــری  زبــان  در  كــه  ســیلوحا 

بینــا بازگشــت «. رفــت و شستشــوی كــرده، از آنجــا 
عمــوم یهودیــان عقیــده داشــتند كــه گنــاه در ایــن جهــان به كیفــر می رســد. آنــان 
هــر رنــج و مصیبتــی را كــه بــر شــخص حــادث می شــد، نتیجــه خطایــی می پنداشــتند 
كــه خــود شــخص یــا والدینــش مرتكــب می شــدند. درســت اســت كــه تمامــی رنج هــا 
و مصائــب در نتیجــه نقــض شــریعت الهــی پدیــد می آیــد، لیكــن ایــن حقیقــت از 
ســوی یهودیــان مــورد تحریــف قــرار گرفتــه بــود. شــیطان كــه مســبب گنــاه و نتایــج 
ناشــی از آن می باشــد، انســان را متقاعــد كــرده بــود كــه بیمــاری و مــرگ مجــازات 
گنــاه اســت و ایــن مجــازات از ســوی خــدا اعمــال می شــود. بنابرایــن اگــر شــخصی 
بــر دوش  بــا رنــج و مصیبــت بزرگــی مواجــه می شــد، مســئولیت ســنگین گنــاه را 

كشــیده و از ســوی دیگــران، گناهــكاری بــزرگ قلمــداد می شــد.
بــا ایــن تفكــر، راه بــرای انــكار عیســی از ســوی یهودیــان آمــاده گردیــد، او كــه، 
» غم هــای مــا را بــر خــود گرفــت و دردهــای مــا بــر خویــش حمــل نمــود «. در نظــر 
یهودیــان، » خــوار و صاحــب غم هــا و رنج دیــده «، قلمــداد شــده، » روی هــا را از 

او پوشــانیدند « )اشــعیا 53 آیــات 3 و ۴(.
 خداونــد بــرای جلوگیــری از چنیــن تفكــری، درس روشــنی را تعلیــم داده بــود. 
از ســوی شــیطان  و مصیبــت  رنــج  كــه  مــی داد  نشــان  ایــوب،  زندگــی  حــال  شــرح  
تحمیــل شــده اســت و خداونــد بــا رحمــت خویــش چنیــن مصیبتــی را لغــو كــرده 
اســت و قبــول نمی كنــد. امــا یهودیــان چنیــن درســی را درك نكــرده بودنــد و همــان 
بــه  علــت ارتــكاب آن مــورد ســرزنش خداونــد قــرار  خطایــی را كــه دوســتان ایــوب 

گرفتــه بودنــد، بــا انــكار مســیح، تكــرار می كردنــد.

471, 472

DA FA Body.indd   520 9/17/18   11:54 AM



» در میان دامها «  |  521

اعتقــاد یهودیــان دربــاره ارتبــاط گنــاه و مصیبــت از ســوی شــاگردان مســیح نیــز 
مــورد تـأییــد بــود و عیســی بــا وجودی كــه خطــای ایشــان را تصحیــح می كــرد، علــل 
مصیبــت انســان را بــرای ایشــان توضیــح نــداد بلكــه نتایــج مصیبــت انســان را بــرای 
ایشــان شــرح داد. عیســی بدیشــان گفــت كــه اعمــال خداونــد در مصیبت هــای 
انســان آشــكار می شــود. او فرمــود: » تــا زمانــی كــه در جهــان هســتم، نــور جهانــم «. 
و ســپس چشــمان مــرد نابینــا را مســح كــرده، وی  را فرســتاد تــا در حــوض ســیلوحا 
بینــا  آنجــا  از  كــرده،  شستشــو  و  رفــت  كــور  مــرد  و  كنــد  شستشــو  را  چشــمانش 
روی  از  معمــوالً  كــه  را  شــاگردانش  ســئوال  عیســی،  ترتیــب،  بدیــن  بازگشــت. 
رســالت شــاگردان،  گفــت.  پاســخ  بــه  شــكلی عملــی  مطــرح می شــد،  كنجــكاوی 
بحــث و گفتگــو دربــاره گناهــكار بــودن یــا نبــودن اشــخاص نبــود. آنــان موظــف بودنــد 
كــه قــدرت و رحمــت خداونــد را در شــفا دادن مــرد كــور بــه  درســتی درك كننــد. ایــن 
موضــوع كامــالً آشــكار بــود كــه در گل یــا حــوض شستشــو، هیــچ قدرتــی وجــود نــدارد 

بلكــه قــدرت و فیــض شــفا، در مســیح نهفتــه بــود.
فریســیان نمــی توانســتند از دیــدن چنیــن معجــزه ای نگــران و عصبانــی شــوند، بــا 
این حــال بیشــتر از هــر زمانــی از خشــم و نفــرت لبریــز شــده و بودنــد زیــرا ایــن معجــزه 
در روز ســبت انجــام شــده بــود. همســایگان مــرد نابینــا و كســانی كــه پیشــتر، او را 
در حــال گدایــی دیــده بودنــد، پرســیدند: » مگــر ایــن همــان نیســت كــه می نشســت 
كــه  از وقتــی  زیــرا  بــر او می نگریســتند،  بــا شــك و تردیــد  و گدایــی می كــرد؟ « و 
بــود و از نظــر  بــود، چهــره اش تغییــر كــرده و روشــن شــده  بینــا شــده  چشــمان او 

ظاهــری بــه  انســان دیگــری تبدیــل شــده بــود.
 مــردم از یكدیگــر ســئوال می كردنــد، بعضــی گفتنــد: » همــان اســت «. دیگــران 
گفتنــد: » شــبیه اوســت «. مــرد نابینــا كــه بركــت عظیــم را دریافــت نمــوده بــود بــا 
تـأكیــد می گفــت: » مــن همانــم! « و ســپس بــا آنــان دربــاره عیســی ســخن گفــت و 
چگونگــی شــفا یافتــن خویــش را بــرای ایشــان توضیــح داد. آنــان از وی پرســیدند: 

» آن شــخص كجاســت؟ « او پاســخ داد: » نمی دانــم «.
» پــس آن مــرد را نــزد فریســیان آوردنــد. آنــان مجــدداً از مــرد پرســیدند كــه چگونــه 
بینایــی یافتــه اســت؟ پاســخ داد: بــر چشــمانم گل مالیــد و شســتم و اكنــون بینــا 
شــده ام. پــس بعضــی فریســیان گفتنــد، آن مــرد از جانــب خــدا نیســت، زیــرا ســبت 
كــه عیســی را گناهــكار معرفــی و  امیــدوار بودنــد  نمــی دارد «. فریســیان  نــگاه  را 
بدیــن ترتیــب مســیح بــودن وی را انــكار كننــد. آنــان نمی دانســتند كــه خــود عیســی 
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آفریننــده روز ســبت بــوده اســت و تمامــی مقــررات مربــوط بــه آن را می دانــد و بــه  
همیــن دلیــل مــرد نابینــا را شــفا داده بــوده اســت. فریســیان بــه  ظاهــر، خــود را در 
نگهداشــتن روز ســبت فوق العــاده غیرتمنــد نشــان می دادنــد ولــی در چنیــن روز 
نقشــه قتــل عیســی را طــرح كردنــد. در ایــن زمــان عــده بی شــماری از شــنیدن معجــزه 
عیســی، به  هیجان آمده بودند و نســبت به  قدرت خارق العاده وی در شــفا دادن 
مــرد نابینــا متقاعــد گردیدنــد. آنــان در پاســخ بــه  اتهامــی كــه عیســی را بــه  علــت نقــض 
قوانیــن ســبت گناهــكار جلــوه مــی داد، اعــالم كردنــد: » چگونــه شــخصی گناهــكار 

می توانــد چنیــن آیاتــی پدیــدار ســازد؟ «.
تــو خــود دربــاره او چــه  از مــرد نابینــا ســئوال كردنــد: »  علمــای یهــود مجــدداً 
می گویــی؟ زیــرا او چشــمان تــو را گشــود «. پاســخ داد: » پیامبــری اســت «. امــا 
اینكــه  تــا  بینــا شــده اســت،  بــوده و  بــاور نداشــتند كــه او كــور  یهــود هنــوز  ســران 
والدینــش را فراخواندنــد و از آنهــا پرســیدند: » آیــا ایــن پســر شماســت، همان كــه 

نابینــا زاده شــده اســت؟ «. می گوییــد 
خــود آن مــرد نابینــا در آنجــا حضــور داشــت و اعــالم می كــرد كــه كــور بــوده و 
بینــا شــده اســت، امــا فریســیان بــه  جــای اینكــه بــه  اشــتباه خویــش اعتــراف كننــد، 
انــكار كننــد. تعصــب فریســیان  را  كــه مشــاهدات عینــی خــود  ترجیــح می دادنــد 

بســیار شــدید و پارســایی ریاكارانــه ایشــان تحریــف شــده بــود.
فریســیان هنــوز یــک امیــد دیگــر داشــتند و آن  هــم ارعــاب والدیــن مــرد نابینــا 
اكنــون  پــس چگونــه   « پرســیدند:  والدیــن وی  از  بــا ظاهــری صمیمــی  آنــان  بــود. 
بدنــام  از ســوی فریســیان،  كــه  والدیــن شــخص می ترســیدند  ببینــد؟ «  می توانــد 
و رســوا شــوند، زیــرا فریســیان اعــالم كــرده بودنــد كــه اگــر كســی اعتــراف كنــد كــه 
عیســی همــان مســیح اســت، او را از كنیســه اخــراج كننــد و زمــان اخــراج نیــز بــه  
اجــازه  هیچ كــس  مــدت،  ایــن  خــالل  در  و  می انجامیــد  طــول  بــه   روز  ســی  مــدت 
نداشــت فرزنــد شــخص متخلــف را ختنــه كنــد و یــا بــرای مــردگان وی ســوگواری 
شــخص  اگــر  و  می شــد  قلمــداد  بزرگــی  مصیبــت  محكومیــت،  نــوع  ایــن  نمایــد. 
متخلــف در خــالل آن توبــه نمی كــرد، مجــازات ســنگین تری بــر او تحمیــل می  كردنــد. 
معجزه بزرگی كه برای پسر انجام گرفته بود، از نظر فریسیان موجب محكومیت 
والدیــن می گردیــد، بــا این حــال پاســخ دادنــد: » می دانیــم كــه پســر ماســت، و نیــز 
می دانیــم كــه نابینــا به دنیــا آمــده اســت. امــا ایــن را كــه چگونــه بینــا شــده و یــا چــه 
كســی چشــمان او را گشــوده اســت، مــا نمی دانیــم. از خــودش بپرســید. او بالــغ 
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اســت و خــود دربــاره خویشــتن ســخن خواهــد گفــت «. بنابرایــن والدیــن مــرد نابینــا 
از زیــر بــار تمامــی مســئولیت، شــانه خالــی كــرده، چــون جــرات نداشــتند بــه  مســیح 
بــودن عیســی اقــرار كننــد، پــس همــه مســئولیت را بــه  پســر خویــش محــول نمودنــد.

فریســیان، آنچنــان در تنگنــا قــرار گرفتــه بودنــد كــه ســئواالت تعصب آمیــز و 
بی ایمانــی ایشــان در مــورد حقایــق مربــوط بــه شــفای مــرد نابینــا موجــب شــده بــود 
كــه بســیاری از جمعیــت، بــه  ویــژه مــردم عــادی، بــرای دریافــت حقیقــت آمــاده 
شــوند. عیســی، بــه  نــدرت در مكان هــای شــلوغ معجــزه می كــرد زیــرا كارهــای او 
بــا هــدف تســكین دادن درد و رنــج مریضــان انجــام می گرفــت و بــرای خودنمایــی 
نبــود. بســیاری از خــود ســئوال می كردنــد كــه چگونــه امــكان دارد خداونــد چنیــن 
بــه  نــام عیســی كــه فریســیان او را  اعمــال خارق العــاده ای را از طریــق شــخصی 
شــیاد می خواننــد، انجــام دهــد؟ مجادلــه و مبــارزه فریســیان بــا عیســی بــا جدیــت 

تمــام ادامــه داشــت.
وی  شــهرت  موجــب  عیســی  بــا  ایشــان  مخالفــت  كــه  دریافتنــد  فریســیان 
بــا  كــور  مــرد  كننــد.  انــكار  را  وی  معجــزه  توانســتند  نمــی  آنــان  اســت.  گردیــده 
دریافــت شــفا، از شــادی و حــق شناســی سرشــار گردیــده بــود زیــرا می توانســت 
كنــد و  را در زمیــن و آســمان مشــاهده  تمامــی چیزهــای خارق العــاده طبیعــت 
لــذت ببــرد. بنابرایــن احســاس خویــش را به راحتــی توضیــح مــی داد امــا فریســیان 
بــه وی  فراخوانــده،  را  او  پــس  كننــد.  را خامــوش  او  كــه  كردنــد  دیگــر ســعی  بــار 
گفتنــد: » خــدا را تجلیــل كــن، مــا می دانیــم كــه او مــردی گناهــكار اســت «. یعنــی 
اینكــه، نگــو ایــن مــرد یعنــی عیســی تــو را شــفا داده اســت بلكــه خداونــد اســت كــه 

ایــن كار را انجــام داده اســت.
مــرد كــور پاســخ داد: » گناهــكار بودنــش را نمی دانــم، تنهــا یــك چیــز می دانــم، 
و آن اینكــه كــور بــودم، و اكنــون بینــا گشــته ام. فریســیان دیگــر بــار پرســیدند: بــا تــو 
چــه كــرد؟ چگونــه چشــمانت را گشــود؟ «. آنــان بــا طــرح چنیــن ســئواالتی ســعی 
داشــتند كــه ذهــن او را مغشــوش كننــد بــه  طوری كــه خــود را گمــراه و اغفــال شــده 
قــوت و  از فریســیان، تمامــی  بــا جانبــداری  پلیــد  قلمــداد كنــد. شــیطان و ارواح 
هوشــمندی خــود را بــا دالیــل انســانی متحــد كــرده بودنــد تــا از نفــوذ قــدرت مســیح 
جلوگیــری كننــد. آنــان اعتقــادی را كــه در ذهــن بســیاری از مــردم ریشــه می دوانیــد، 
كــم  اثــر می كردنــد، لیكــن فرشــتگان خداونــد نیــز در كنــار مــرد كــوری كــه بینایــی خــود 

را بازیافتــه بــود، حضــور داشــتند و او را تقویــت می كردنــد.
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بــا شــخص  را  بایســت مشــکل خویــش  مــی  کــه  نمــی کردنــد  فریســیان درک 
دیگــری بــه غیــر از ایــن مــرد عامــی کــه کــور بــه دنیــا آمــده بــود حــل و فصــل کننــد، 
بــر  نــور حقیقــت الهــی  بــا وی مبــارزه مــی کردنــد نمــی شــناختند.  وکســی را کــه 
جــان مــرد کــور تابیــده بــود. و هنگامــی کــه فریســیان ریــاکار ســعی مــی کردنــد وی 
را گمــراه کننــد، خداونــد او را مســاعدت نمــود تــا بــا پاســخهای پرقــدرت و معنــی 
دار خویــش نشــان دهــد کــه در دام ایشــان گرفتــار نشــده اســت.بنابراین درپاســخ 
بــه ســئوال فریســیان گفــت، » مــن کــه بــه شــما گفتــم، اّمــا گــوش نمــی دهیــد، چــرا 
او شــوید؟  مــی خواهیــد شــاگرد  نیــز  مگــر شــما  بشــنوید؟  دوبــاره  مــی خواهیــد 
موســی  شــاگرد  مــا   ! اویــی  شــاگرد  خــودت  تــو  گفتنــد:  داده  دشــنامش  ایشــان 
هســتیم. مــا مــی دانیــم خــدا بــا موســی ســخن گفتــه اســت، اّمــا ایــن شــخص، نمــی 

دانیــم از کجاســت «.
عیســی خداونــد ازآزمــون دشــواری کــه مــرد نابینــا ازآن عبــور مــی کــرد آگاه بــود 
و بــه همیــن دلیــل بــه وی متانــت و قــدرت بیــان عطــا فرمــود تــا شــاهد مســیح شــود. 
او باســخنانی تنــد وســرزنش آمیــز بــه ســئواالت فریســیان پاســخ داد. آنــان ادعــا مــی 
کردنــد کــه مفســران کتــب مقدســه و رهبــران مذهبــی قــوم مــی باشــند بــا ایــن حــال 
هنگامــی کــه بــا معجــزات عیســی روبــرو شــدند در شــناخت منبــع قــدرت الهــی وی 
و ســیرت وادعــا هــای او جهالــت خویــش را آشــکار کردنــد. مــرد کــور بــه فریســیان 
گفــت، » شــگفتا ! بــا اینکــه چشــمان مــرا گشــوده، نمــی دانیــد از کجاســت ولــی مــا 
مــی دانیــم کــه خــدا دعــای گناهــکاران را نمــی شــنود، اّمــا اگــر کســی خداتــرس باشــد 
و خواســت او را بــه جــا آورد، خــدا دعــای ا و را مــی شــنود. از آغــاز جهــان تــا کنــون 
شــنیده نشــده کــه کســی چشــمان کــوری مــادر زاد را گشــوده باشــد، اگــر ایــن مــرد ا 

ز جانــب خــدا نبــود، کاری از وی بــر نمــی آمــد «.
بــه  نمــود،  برخــورد  ایشــان  تفکــر خــوِد  براســاس  بــا مفتشــان خــود  نابینــا،  مــرد 
طــوری کــه دالیــل وی قاطــع و تردیدناپذیــر بــود. فریســیان بــا شــنیدن ســخنان کنایــه 
آمیــز و قاطعانــه وی درحالــی کــه شــگفت زده شــده بودنــد ســعی نمودنــد آرامــش 
خویــش را حفــظ کننــد. بــرای لحظاتــی ســکوت حکمفرمــا شــده بــود. ســپس کاهنــان 
و فریســیان جامــه هــای خویــش را بــه دور خــود پیچیدنــد زیــرا مــی ترســیدند جامــه 
هــای ایشــان در تمــاس بــا مــرد نابینــا آلــوده شــود و در حالــی کــه خــاک پایهــای خــود 
راتکانــده و مــرد کــور را ناســزا و دشــنام مــی دادنــد بــه وی گفتنــد، » توســراپا در گنــاه 
زاده شــده ای. حــال، بــه مــا هــم درس مــی دهــی؟ « و او را تکفیــر و طــرد نمودنــد.

474, 475

DA FA Body.indd   524 9/17/18   11:54 AM



» در میان دامها «  |  525

چــون عیســی شــنید کــه آن مــرد را طــرد کــرده انــد، او را یافــت و از وی پرســید: 
» آیــا بــه پســر انســان ایمــان داری؟ «. 

بــرای اولیــن بــار مــرد نابینــا بــه صــورت ترمیــم کننــده خویــش نــگاه کــرد. پیــش از ایــن 
که با شــورای یهود مواجه شــود او والدین خود را که به دردســر افتاده و پریشــانحال 
بودند را دیده بود؛ او صورتهای غضبناک عالمان یهود را مشاهده کرده بود؛ حال 
او بر سیمای دوست داشتنی و آرام عیسی چشم دوخته بود. هم اکنون با هزینه 
ســنگینی کــه بــرای او در پــی داشــت، عیســی را بعنــوان نماینــده قــدرت الهــی تصدیــق 

کــرده بــود؛ حــال مکاشــفه واالتــری بــه وی عطــا گردیــده بــود.
ایمــان  انســان  پســر  بــه  آیــا   « بــود:  پرســیده  کــه  منجــی  ســوال  بــه  نابینــا  مــرد   
داری؟ «، بــا ســوال دیگــری پاســخ داده و گفــت: » ســرورم، بگــو کیســت تــا بــه او 
ایمان آورم «. عیســی به وی گفت : » تو او را دیده ای ! همان اســت که اکنون 
بــا توســخن مــی گویــد. گفــت: آن مــرد بــرای ســجده بــه پــای منجــی افتــاد. بــا ایمــان بــه 
عیســی، نــه تنهــا بینایــی جســمی خــود را بــاز یافتــه بــود، بلکــه چشــمان روحانــی وی 
نیز گشــوده شــده بود. مســیح در جان او آشــکار شــده بود و او نیز وی را به عنوان 

فرســتاده خداونــد پذیرفتــه بــود «.
گروهــی از فریســیان نزدیــک عیســی اجتمــاع کــرده بودنــد و عیســی بــا مشــاهده 
آنــان مخالفــت شــدید و بــی ســابقه ای را کــه بــا شــنیدن ســخنان و مشــاهده اعمــال 
وی نشــان داده بودنــد، بــه خاطــر مــی آورد. عیســی بــه ایشــان گفــت، » مــن بــرای 
داوری بــه ایــن جهــان آمــده ام، تــا کــوران بینــا و بینایــان کــور شــوند «. مســیح آمــده 
بــود تــا چشــمان کــوران بینــا شــده و نــور حقیقــت را دریافــت کننــد، او اعــالم کــرد 
کــه نــور جهــان اســت و معجــزه انجــام شــده بــرای مــرد کــور، در راســتای رســالت 
مســیح بــود. قومــی کــه شــاهد ظهــور منجــی بــود، حضــور ملکوتــی وی را بیــش از 
هــر زمــان دیگــری مشــاهده کــرده و مــورد توجــه وعنایــت وی قــرا ر مــی گرفــت. زیــرا 
معرفــت الهــی بــه طــور کامــل تــری آشــکار گردیــده بــود. اّمــا در خــالل همیــن مکاشــفه 
مــردم مــورد داوری قــرار مــی گرفتنــد. ســیرت ایشــان مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و 

سرنوشــت ایشــان معیــن مــی گردیــد.
تجلّــی قــدرت الهــی کــه چشــمان جســمی و روحــی مــرد کــور را بینــا کــرده بــود، 
فریســیان را در تاریکــی و ظلمــت عمیقــی رهــا کــرده بــود. بعضــی از کســانی کــه بــه 
ســخنان مســیح گــوش مــی دادنــد، بــا ایــن تّصــور ایــن کــه ســخنان وی متوجــه ایشــان 
اســت، از مســیح پرســیدند، » آیــا مــا نیــز کوریــم؟ « عیســی بــه ایشــان گفــت، » اگــر 
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کــور بودیــد گناهــی نمــی داشــتید، اّمــا حــال کــه ادعــا مــی کنیــد بینــا هســتید، گناهــکار 
باقی می مانید «. اگر خداوند دیدن حقیقت را برای شما غیر ممکن می گردانید، 
جهالــت شــما گنــاه محســوب نمــی شــد. » ولیکــن االن مــی گوییــد بینــا هســتیم «. 
خودتــان عقیــده داریــد کــه بینــا هســتید ولــی ابــزار بینایــی را کــه بــه وســیله آن میتــوان 
نــور حقیقــت را کســب نمــود، انــکار مــی کنیــد. تمامــی آنانــی کــه کمبــود هــای خویــش 
را درک می کردند از مساعدت بیکران مسیح برخوردار می شدند. اّما فریسیان به 
نیــاز خــود اقــرار نمــی کردنــد و از آمــدن بــه حضــور عیســی امتنــاع مــی ورزیدنــد بنابرایــن 
در نابینایــی روحانــی باقــی ماندنــد. نابینایــی کــه خــود مســبّب آن بودنــد و بــه همیــن 

دلیــل عیســی بدیشــان فرمــود، » گناهــکار باقــی مــی مانیــد «.
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گوســفندان  راه  در  را  خــود  جــان  نیکــو  شــبان  هســتم.  نیکــو  شــبان  مــن   «
شناســم  مــی  را  خــود  گوســفندان  مــن  هســتم،  نیکــو  شــبان  مــن   « نهــد «.  مــی 
وگوســفندان مــن مــرا مــی شناســند، همــان گونــه کــه پــدر مــرا مــی شناســد و مــن پــدر 

را مــی شناســم. مــن جــان خــود را در راه گوســفندان مــی نهــم «. 
عیســی، بــار دیگــر بــا بــکار گرفتــن روشــی متــداول و شــناخته شــده بــر اذهــان 
تشــبیه  وگــوارا  خنــک  آب  بــه  را  روح  اثــرات  او  گــذارد.  تاثیــر  خویــش  مســتمعین 
وشــادی  حیــات  منشــاء  کــه  جهــان  نــور  را  خــود  چنیــن،  هــم  عیســی  بــود.  کــرده 
بــرای طبیعــت و انســان اســت معرفــی کــرده بــود. و اکنــون در تصویــر مرغــزاری 
زیبــا، ارتبــاط خویــش را بــا کســانیکه بــه او ایمــان آورده انــد بیــان مــی کنــد. بــرای 
جمعیتــی کــه در اطــراف وی گردآمــده بودنــد، هیــچ تصویــری نمــی توانســت آشــناتر 
از ایــن باشــد، و کالم مســیح آن مطلــب را بــرای همیشــه بــه خــود مرتبــط ســاخت. 
شــاگردان مســیحهمواره و هــرگاه کــه بــه شــبانانی کــه مراقــب رمــه هــای خــود بودنــد 
مــی نگریســتند، درس منجــی را بخاطــر مــی آوردنــد. آنــان مســیح را در هــر شــبان 
باوفایــی مشــاهده مــی کردنــد. وخویشــتن را مــی دیدنــد کــه در هرگلــه ســرگردان و 

محتاجــی شــبانی مــی کنــد.
بــرد:  بــکار  بــرای رســالت مســیح  را  بخــش  تســلی  ایــن ســخنان  نبــی  اشــعیای 
» برفــراز کوهــی بلنــد بــرو، و ایــن خبــر خــوش را بــه اورشــلیم اعــالم کــن. بــا صــدای 
بلنــد فریــاد بــزن و ایــن خبــر خــوش را بــه صهیــون اعــالم کــن! فریــاد بــزن و ترســان 
متعــال  قــادر  خداونــد  می آیــد!  آنهــا  خــدای  کــه  بگــو  یهــودا  شــهرهای  بــه  نبــاش، 
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می آیــد تــا بــا قــدرت حکومــت کنــد، او بــا خــودش قومــی را کــه نجــات داده اســت، 
خواهــد آورد. او مثــل یــک شــبان از گلّــه خــود محافظــت خواهــد کــرد. او برّه هــا را 
بــا هــم جمــع می کنــد و آنهــا را در آغــوش خــود بــه آغــل می بَــرد.و میش هــا را هــم بــا 

مالیمــت، هدایــت می کنــد « )اشــعیا ۴0: 11-۹(. 
داود نبــی در مزامیــر خویــش ســروده اســت، » خداونــد شــبان مــن اســت؛ 
محتــاج بــه هیــچ چیــز نخواهــم بــود « )مزامیــر 23 آیــه 1(. و روح القــدس از زبــان 
کــه  گماشــت  خواهــم  برایشــان  شــبان  یــک  و   « کنــد:  مــی  تکلــم  نبــی  حزقیــال 
ایشــان را بچرانــد «. » گــم شــده گان را خواهــم طلبیــد و رانــده شــدگان را بــاز 
خواهــم آورد" و" عهــد ســالمتی را بــا ایشــان خواهــم بســت « و » دیگــر در میــان 
امــت هــا بــه تــاراج نخواهــد رفــت و حیوانــات صحــرا ایشــان را نخواهنــد خــورد. 
بلکــه بــه امنیــت، بــدون ترســاننده ای ســاکن خواهنــد شــد « )حزقیــال 3۴: 23 

و 16 و 25 و 2٨(.
مسیح این نبوت ها را مربوط به خویش دانسته و اختالف میان سیرت خوش 
را با شــخصیت وســیرت رهبران اســرائیل مورد مقایســه قرار داد. فریســیان درســت 
در آخریــن لحظــه، شــخص نابینــا را کــه شــفا یافتــه بــود از آغــل جــدا کــرده بودنــد، زیــرا 
وی جســارت یافتــه بــود تــا بــه قــدرت مســیح شــهادت دهــد. آنــان شــخصی را کــه 
مســیح بــه عنــوان شــبان حقیقــی بــه ســوی خویــش کشــیده بــود، از وی جــدا کــرده 
بودنــد. و بــا انجــام ایــن عمــل، جهالــت خویــش را نســبت بــه وظایفــی کــه بــه ایشــان 
محــول شــده بــود نشــان دا دنــد. و بــه همیــن د لیــل نمــی توانســتند شــبانان شایســته 
و الیقــی بــرای گلــه هــا باشــند. اکنــون، عیســی، تفــاوت میــان ایشــان بــا شــبان نیکــو 
را پیــش روی ایشــان قــرارداده و خــود را بــه عنــوان محافــظ حقیقــی گلــه خداونــد 
قلمــداد کــرده بــود. عیســی قبــل از انجــام ایــن گفتگــو، در ســخنانی، اعــالم کــرده 
بــود، » آن کــه از در بــه آغــل گوســفندان داخــل نشــود، بلکــه از راهــی دیگــر فــرا رود، 
دزد و راهــزن اســت. اّمــا آن کــه از در بــه درون آیــد. شــبان گوســفندان اســت «. 
فریســیان تشــخیص نمی دادند که این ســخنان در باره ایشــان گفته شــده اســت. و 
هنگامــی کــه دربــاره مفهــوم ســخنان مســیح فکــر مــی کردنــد، عیســی بــا صراحــت بــه 
ایشان فرمود، » من در هستم، هرکه از راه من داخل شود نجات خواهد یافت، 
وآزادانــه بــه درون خواهــد آمــد و بیــرون خواهــد رفــت و چــراگاه خواهــد بافــت. دزد 
نمــی آیــد جــز بــرای دزدیــدن وکشــتن و نابــود کــردن، مــن آمــده ام تــا ایشــان حیــات 

داشــته باشــند و از آن بــه فراوانــی بهــره منــد شــوند «.
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مســیح درب آغــل خداونــد اســت. و تمامــی فرزنــدان خداونــد در طــول قــرون و 
اعصــار، از همیــن درب وارد شــده انــد. آنــان از طریــق آیــات و نشــانه هــا، مکاشــفه 
بــه شــاگردان و در  نبوتهــای انبیــاء عهــد عتیــق و از طریــق الگوهــای اعــالم شــده 
معجزاتــی کــه بــرای فرزنــدان انســان انجــام شــده بــود، عیســی را مشــاهده کردنــد. 
او را که، » بره خداست و گناه جهان را بر می دارد « )یوحنا 1 آیه 2۹( و تنها از 
طریــق اوســت کــه آنــان بــه آغــوش فیــض و رحمــت خداونــد وارد شــدند. بســیاری از 
مذاهــب موجــود در جهــان بــا طــرح ریــزی آییــن هــا و مســلک هــای مختلــف امیــدوار 
بــوده انــد تــا انســان از خداونــد، برائــت از گنــاه وآشــتی بیابــد تــا بدیــن ترتیــب آنــان را 
بــه آغــل خداونــد وارد کننــد. اّمــا مســیح تنهــا درب ورود مــی باشــد و تمامــی کســانی 
کــه بــا مطــرح نمــودن مســائلی ســعی کردنــد جــای مســیح را گرفتــه و مســئولیت او 
را بــه عهــده بگیرنــد و بــه عبارتــی دیگــر ســعی نمودنــد از راهــی دیگــر وارد آغــل شــوند 

کــه همانــا دزدان و راهزنــان هســتند.
فریســیان ازدرب وارد نشــده بودنــد. آنــان از راهــی دیگــر بــه جــز مســیح وارد آغــل 
شــده بودنــد و بــه همیــن دلیــل ماننــد شــبان حقیقــی عمــل نمــی کردنــد. کاهنــان و 
سرچشــمه  و  کــرده  نابــود  را  زنــده  و  سرســبز  مراتــع  فریســیان،  و  کاتبــان  رهبــران، 
آب حیــات را آلــوده کردنــد. کالم الهــام بخــش خداونــد، اعمــال شــبانان دروغیــن 
راچنیــن توضیــح وتفســیر کــرده اســت، » از ضعیفــان مراقبــت نکردیــد، بیمــاران را 
درمــان نکردیــد، زخــم زخمی شــدگان را نبســتید، آوارگان را بــاز نگرداندیــد، بــه دنبــال 
گمشــدگان نرفتیــد، بلکــه بــا زور و خشــونت بــا آنهــا رفتــار کردیــد « )حزقیــال 3۴: ۴(.

فالســفه و معلمیــن در تمامــی اعصــار فرضیــه هــای مختلفــی را بــرای تامیــن 
از معلّمیــن  قــوم مشــرکی،  هــر  نمودنــد.  بشــر عرضــه  معنــوی  و  روحــی  نیازهــای 
بــه  رســیدن  راه  کــه  مذهبــی  بــود.  برخــوردار  ای  ویــژه  مذهبــی  سیســتم  و  بــزرگ 
نجــات و رســتگاری را از طریقــی بــه جــز طریــق مســیح پیشــنهاد مــی کــرد. مذهبــی 
کــه چشــمان بشــر را از نگریســتن بــه چهــره پــدر آســمانی بــر مــی گردانَــد و دلهــای 
ایشــان را از تــرس خداونــد پــر مــی ســاخت، خدایــی کــه منشــاء برکــت و رحمــت 
بــود. هــدف و تمایــل آنــان ایــن بــود کــه نجــات و رســتگاری وآفرینــش را کــه متعلــق 
بــه خداســت، از وی برباینــد. ایــن معلمــان دروغیــن، انســان را نیــز از دسترســی بــه 
نجــات محــروم مــی کننــد. میلیونهــا انســان تحــت فشــار و ســتم مذاهــب دروغیــن، 
و در اســارت ترســی کورکورانــه، ماننــد حیوانــات بارکــش مــورد بــی توجهــی و بــی 
مهــری قــرار داشــته و از وجــد و شــادی محــروم بــوده و در زیــر ســایه ســنگین تــرس 
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از آخــرت زندگــی مــی کننــد. تنهــا از طریــق انجیــِل فیــِض خداســت کــه روح انســان 
رفعــت مــی یابــد. اندیشــیدن و تامــل در بــاره محبــت خــدا کــه در فرزنــد او متجلــی 
گردیــده اســت قلــب را بــه جنبــش در آورد و قــدرت هــای روح و جــان را چنــان بــر 
مــی خیزانــد کــه از تــوان هیــچ چیــز دیگــری بــر نمــی آیــد. مســیح آمــد تــا تصویــر خداونــد 
در انســان بازســازی و احیــاء کنــد و هــر کســی کــه از دسترســی انســان بــه مســیح 
ممانعــت کنــد، انســان را از دسترســی بــه رشــد و پــرورش حقیقــی محــروم کــرده و 
امیــد انســان را بــرای یــک زندگــی هدفمنــد و پــر جــالل از چنــگ وی در مــی آورد و 

چنیــن کســی دزد وراهــزن اســت.
» آن کــه از درب بــه درون آیــد، شــبان گوســفندان اســت «. مســیح هــم درب 
و هــم شــبان اســت و او خــودش نیــز بــه درون وارد مــی شــود. و بــه واســطه ایثــار 
و فــداکاری شــبانی » گوســفندان را نگهبانــی مــی کنــد. دربــان، درب را بــر او مــی 
گشــاید و گوســفندان بــه صــدای او گــوش فــرا مــی دهنــد، او گوســفندان خویــش 
را بــه نــام مــی خوانــد وآنهــا را بیــرون مــی بــرد. چــون همــه گوســفندان خــود رابیــرون 
َبـَـرد، پیشــاپیش آنهــا گام بــر مــی دارد وگوســفندان از پــی او مــی رونــد، زیــرا صدایــش 

رامــی شناســند «.
درمانــده  و  تــر  جــرات  کــم  همــه  از  موجــودات  تمامــی  میــان  در  گوســفندان 
بــی وقفــه و  بــه طــور  تراســت. و در مشــرق زمیــن، شــبانان از گلــه هــای خویــش 
خســتگی ناپذیــر مراقبــت مــی کننــد. در زمانهــای قدیــم نیــز همچــون امــروز، بیــرون 
از شــهرهای حصــار دار امنیــت کــم بــود. راهزنــان ولگــرد و ســاکن قبایــل مــرزی، و 
حیوانــات درنــده ای کــه در شــکاف صخــره هــا پنهــان شــده بودنــد، بــرای غــارت و از 
بیــن بــردن درکمیــن مــی نشســتند. شــبانان بــا آگاهــی و قبــول خطــر مــرگ مســئولیت 
بــه عهــده مــی گرفتنــد. یعقــوب کــه مســئولیت  مراقبــت از گلــه هــای خویــش را 
مراقبــت و شــبانی از گلــه هــای البــان را در مراتــع سرســبز ســرزمین حــرّان بــه عهــده 
داشــت در مــورد کار پــر زحمــت خویــش گفــت، » چنیــن بــودم کــه گرمــا در روز و 
ســرما درشــب، مــرا تلــف مــی کــرد، و خــواب از چشــمانم مــی گریخــت « )پیدایــش 
31 آیــه ۴0(؛ و داود نیــز درخــالل پاســبانی از گوســفندان پــدر خویــش، یــک تنــه بــا 

شــیر و خــرس مواجــه شــده و بَــرّه ربــوده شــده را از دهــان آنــان نجــات داد.
در حینــی کــه کــه شــبان، گلــه خویــش را بــر فــراز صخــره هــا و از میــان جنگلهــا 
ودره هــا بــه ســوی علفزارهــای خلــوت کنــار رودخانــه هدایــت مــی کنــد و در حالــی 
که در شبهای تنهایی و بر فراز کوهستان از آنان مراقبت کرده و از آنان در مقابل 
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ســارقان حفاظــت مــی کنــد. و همانطــوری کــه از گوســفندان مریــض و ناتــوان بــا 
مهربانــی مراقبــت مــی کنــد، زندگــی وی بــا گوســفندان پیونــد خــورده و یکــی مــی 
شــود. و دلبســتگی شــیرین و مســتحکمی میــان شــبان بــا گوســفندان بوجــود مــی 
آیــد. و هــر یــک از گوســفندان دارای نــام بــوده و هنگامــی کــه شــبان او را بــه نــام مــی 

خوانــد، جــواب مــی دهــد.
همانطــوری کــه شــبان زمینــی گوســفندان خــود را مــی شناســد، شــبان الهــی نیــز 
گوســفندان خویش را که در سراســر جهان پراکنده اند می شناســد. » و خداوند 
مــی فرمایــد شــما، ای گلــه مــن، و ای گوســفندان مرتــع مــن، انســان هســتید و مــن 
خــدای شــما مــی باشــم «. عیســی مــی فرمایــد، » و تــو را بــه اســمت خوانــدم، پــس 
تو ازآن من هســتی. و اینک تو را برکف دســتهای خویش نقش نمودم « )حزقیال 

3۴ آیــه 31؛ اشــعیا ۴3 آیــه 1؛ بــاب ۴۹ آیــه 16(.
عیســی بطــور فــردی مــا را مــی شناســدو بــا تمامــی وجــود از ضعــف و ناتوانــی مــا 
متاثــر مــی شــود. او مــا را بــه نــام مــی شناســد. او حتـّـی خانــه ای را کــه در آن زندگــی 
مــی کنیــم را مــی شناســد و نــام ســاکنان آن را مــی دانــد. او قــادر اســت کــه در زمــان 
مقــرر خادمیــن خــود را بــه خیابــان معینــی، در یــک شــهر معینــی و خانــه معینــی 

بفرســتد تــا یکــی از گوســفندان او را پیــدا کننــد.
عیســی هــر جانــی را کامــالً مــی شناســد و گویــی کــه او تنهــای فــردی اســت 
کــه منجــی بــرای او خــود را فــدا کــرده اســت. پریشــانی بشــر، قلــب عیســی را متاثــر 
مــی کنــد و درخواســت انســان بــه جهــت کمــک، بــه گــوش او مــی رســد. او آمــد تــا 
تمامــی بشــر را بــه ســوی خــود جلــب کنــد. او از انســان دعــوت مــی کنــد کــه، » مــرا 
متابعــت کــن « و روح او بــر دلهــای ایشــان اثــر گذاشــته و آنــان را بــه ســوی عیســی 
هدایــت مــی کنــد. بســیاری از رفتــن بــه ســوی عیســی امتنــاع مــی ورزنــد و عیســی 
آنــان را مــی شناســد. او هــم چنیــن کســانی را کــه بــا شــادی بــه صــدای او گــوش فــرا 
داده و آمــاده انــد تــا تحــت مراقبــت شــبانی وی قــرار گیرنــد را مــی شناســد. عیســی 
مــی فرمایــد، » گوســفندان مــن بــه صــدای مــن گــوش فــرا مــی دهنــد، مــن آنهــا را مــی 

شناســم و آنهــا از پــی مــن مــی آینــد «.
» او گوســفندان خویــش را بــه نــام مــی خوانــد و آنهــا را بیــرون مــی بــرد.... و 
گوســفندان از پــی او مــی رونــد، زیــرا صدایــش را مــی شناســند «. شــبان شــرقی 
گوســفندان خویــش را نمــی رانـَـد. او بــرای راهنمایــی گلــه، از زور و فشــار اســتفاده 
نمی کند، بلکه پیشاپیش آنها گام بر می دارد وآنان را صدا می زند و گوسفندان 
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وشــبان  منجــی  کــه  نیــز  مســیح  و  رونــد.  مــی  او  پــی  از  و  شــناخته  را  او  صــدای 
قــوم  اینگونــه رفتــار مــی کنــد. کالم خداونــد مــی فرمایــد، »  گوســفندان اســت، 
خــود را مثــل گوســفندان راهنمایــی نمــودی، بــه دســت موســی و هــارون «. عیســی 
مســیح از طریــق نبــی اعــالم مــی کنــد، » بــا محبــت ازلــی تــو را دوســت داشــتم، از 
ایــن جهــت تــو را بــه رحمــت جــذب نمــودم « او هیــچ کــس را بــه پیــروی از خویــش 
مجبور نمی کند، بلکه می فرماید: » ایشــان را به ریســمانهای انســان وبه بندهای 

محبــت جــذب نمــودم « )مزامیــر٧٧ آیــه 20؛ ارمیــا31 آیــه 3؛ هوشــع 11 آیــه ۴(.
تــرس از مجــازات و یــا انتظــار پــاداش جاودانــی نیســت کــه شــاگردان مســیح را 
بــه پیــروی از وی هدایــت مــی کنــد. مشــاهده محبــت بــی ماننــد منجــی بــه شــاگردان 
کــه در سرتاســر اقامــت وی در روی زمیــن از آغــل محقــری در بیــت لحــم تــا صلیــب 
جلجتــا ادامــه داشــت و هــم چنیــن تعالیــم وی دلهــای ایشــان را نــرم و مطیــع ســاخته 
بــود. محبــت مســیح دلهــای شــاگردان و دوســتداران وی را بیــدار مــی کنــد. آنــان 

صــدای او را مــی شــنوند و در پــی او مــی رونــد.
بــا خطــرات  بــر مــی دارد و  همانطــوری کــه شــبان پیشــاپیش گوســفندان گام 
ُمختلــف مواجــه مــی شــود، عیســی نیــز بــا قــوم خویــش بــه همیــن طریــق عمــل مــی 
مــی  بــر  آنهــا گام  پیشــاپیش  بَــرَد،  بیــرون  را  کنــد. » چــون همــه گوســفندان خــود 
دارد «. طریــق آســمان بــه واســطه رِد پــای منجــی متبــرک شــده اســت. مســیر راه 
شــاید ناهمــوار و پُــر فــراز و نشــیب باشــد اّمــا عیســی ایــن راه را پیمــوده اســت و 
پاهــای او خارهــای ســخت و خشــن را از ســر راه برداشــته اســت تــا بــه راحتــی از 
آن عبــور کنیــم. او خــود تمامــی بــار ســنگینی را کــه مــی بایســتی بــر دوش خــود حمــل 

کنیــم، حمــل کــرده اســت. 
و  پادشــاهی  در  و  نمــوده  صعــود  خداونــد  حضــور  بــه  اینکــه  رغــم  بــه  عیســی 
ســلطنت بــر کائنــات ســهیم شــده اســت بــا ایــن وجــود هیــچ یــک از صفــات شــفقت 
آمیــز خویــش را از دســت نــداده اســت. امــروز نیــز قلــب مهربــان و دلســوز عیســی بــه 
روی تمامــی بشــریت مصیبــت زده گشــوده اســت. امــروز نیــز دســت هــای ســفته 
شــده او بــرای برکــت بخشــیدن بــه قــوم خداونــد بــه ســوی آنــان دراز شــده اســت. و 
» به یقین هرگز هالک نخواهند شــد وکســی آنها را از دســت من نخواهد ُربود «.

جانــی کــه خــود را بــه مســیح تســلیم مــی کنــد، در نظــر او از تمامــی دنیــا بــا ارزش 
تــر اســت. منجــی تمامیرنــج و دردهــا را بــر روی صلیــب جلجتــا تحّمــل کــرد تــا شــاید 
یــک نفــر بــرای ورود بــه ملکــوت و پادشــاهی او نجــات یابــد. او هرگــز کســانی راکــه 
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بــه خاطــر ایشــان جــان خویــش را فــدا کــرده انــد رهــا نمــی کنــد. مادامــی کــه پیــروان 
او، وی را تــرک نکننــد، او ایشــان را رهــا نخواهــد کــرد.

او  برخــوردار هســتیم.  ناپذیــر وی  پایــان  از مســاعدت  تمامــی مشــقاتمان  در 
مــا را در مبــارزه بــا آزمایشــات و تجربــه هــا و در جنــگ بــا شــریر تنهــا نمــی گــذارد 
تــا در زیــر بــار ســنگین رنــج و انــدوه لــه شــویم، اگرچــه او از دیــد انســانی مــا پنهــان 
اســت، اّمــا بــا گــوش ایمــان مــی توانیــم صــدای او را بشــنویم کــه مــی گویــد، نترســید، 
مــن بــا شــما هســتم. » مــن زنــده بــودم و ُمــردم و اکنــون تــا بــه ابــد زنــده هســتم و 
کلیدهــای مــرگ و جهــان مــردگان را در دســت دارم « )مکاشــفه 1: 1٨(. او بــه 
مــا مــی گویــد، مــن رنجهــای شــما را متحمــل شــدم، و زحمــات شــما را تجربــه کــردم 
و بــا همــان آزمایشــهایی کــه روبــرو شــدید، روبــرو شــدم. از گریــه هایتــان آگاهــم و 
مــن نیــز گریســته ام. عیســی بــه مــا مــی گویــد کــه از تمامــی مصیبــت هــا و رنجهــای 
شــما آگاهــم و هرگــز شــما را تــرک نگفتــه و رهــا نخواهــم کــرد و هنگامــی کــه رنجهــای 
شــما دل هیــچ انســانی را تحــت تاثیــر قرارنمــی دهــد، فقــط بــه مــن بنگریــد. » هرآینــه 
کوههــا زایــل خواهــد شــد و تلّهــا متحــرک خواهــد گردیــد، لیکــن احســان مــن از تــو 
زایــل نخواهــد شــد و عهــد ســالمتی مــن متحــرک نخواهــد گردیــد. خداونــد کــه بــر تــو 

رحمــت مــی کنــد ایــن را مــی گویــد « )اشــعیا5۴ آیــه 10(.
هــر قــدر کــه شــبان گوســفندان خــود را دوســت مــی دارد، اّمــا مســیح پســران و 
دختــران خــود را بیشــتر دوســت مــی دارد. عیســی فقــط شــبان مــا نیســت، بلکــه او 
» پدر َسرمدی « است. او می فرماید: » من شبان نیکو هستم، من گوسفندان 
خــود را مــی شناســم و گوســفندان مــن مــرا مــی شناســند. همــان گونــه کــه پــدر مــرا 
مــی شناســد و مــن پــدر را مــی شناســم. مــن جــان خــود را در راه گوســفندان مــی 

نهــم « )یوحنــا10 آیــات 1۴و 15(.
 چــه عبــارت بــا شــکوهی! — پســر یگانــه خــدا، او کــه درآغــوش پــدر بــود، او 
کــه خداونــد وی را » مــردی کــه همــدوش مــن اســت « )زکریــا 13: ٧( خوانــده 
بــود— مصاحبــت بــا خــدای ســرمدی را رهــا کــرده بــود تــا بــا فرزنــدان او مصاحبــت 

و هــم نشــینی کنــد.
 بدلیل اینکه هدیه پدر آسمانی و ثمره عمل او هستیم، عیسی ما را دوست 
دارد. او مــا را ماننــد فرزنــدان خــود دوســت مــی دارد. خواننــده محتــرم، عیســی 
شــما را دوســت دارد و خداونــد بهتریــن و عالــی تریــن چیــز هــا را بــه شــما عطــا مــی 

کنــد، بنابرایــن بــه او اعتمــاد کنیــد.
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عیســی بــه تمامــی افــراد روی زمیــن کــه بــه وســیله شــبانان دروغیــن گمــراه شــده 
بودنــد، فکــر مــی کــرد. اوآرزو داشــت همــه کســانی را کــه در میــان گرگهــا پراکنــده 
شــده بودنــد، بــه عنــوان گوســفندان مرتــع خویــش جمــع آوری کنــد. عیســی فرمــود، 
» گوســفندانی دیگــر نیــز دارم کــه از ایــن آغــل نیســتند. آنهــا را نیــز بایــد بیــاورم و آنهــا 
نیــز بــه صــدای مــن گــوش فــرا خواهنــد داد. آنــگاه یــک گلــه خواهنــد شــد بــا یــک 

شــبان « )یوحنــا10 آیــه 16(.
» پدر، مرا از این رو دوســت می دارد که من جان خود را می نهم تا آن را باز 
ســتانم « یعنــی پــدر مــن شــما را خیلــی دوســت دارد بلکــه مــرا بیشــتر دوســت مــی 
دارد چــرا کــه زندگــی خــود را بــرای رســتگاری شــما مــی دهــم؛ تــا جایگزیــن و ضمانتــی 
بــرای شــما باشــم، بــا تســلیم زندگــی ام، بــا عهــده دار شــدن مســئولیت هــای شــما، 

و بــرای عصیــان و ســرپیچی شــما. مــن بــرای پــدرم عزیــز و گرامــی ام.
» مــن جــان خــودرا مــی نهــم تــا آن را بــاز ســتانم. هیــچ کــس آن را از مــن نمــی 
گیرد، بلکه من به میل خود آن را می دهم، اختیار دارم آن را بدهم و اختیار دارم 
آن را باز ســتانم «. او در همان زمان که به عنوان عضوی از خانواده بشــری فانی 
بــود، بــه عنــوان خداونــد منشــاء حیــات جهــان نیــز بــود. او قــادر بــود در مقابــل مــرگ 
ایســتادگی کــرده و از پذیــرش و تســلیم شــدن بــه حاکمیــت مــوت خــودداری کنــد. 
اّمــا داوطلبانــه جــان خــود را فــدا کــرد تــا حیــات و جاودانگــی خویــش را معلــوم کنــد. 
او گنــاه جهــان را بــر خــود گرفــت، و متحمــل دشــنام و لعنــت ناشــی از آن شــد، و 
جــان خــود را بــه عنــوان قربانــی فــدا کــرد تــا انســان بــه مــرگ جاودانــی محکــوم نگــردد.

» لکــن او غــم هــای مــا را برخودگرفــت و دردهــای مــا را برخویــش حمــل نمــود. 
بردیــم. و  از جانــب خــدا زحمــت کشــیده و مضــروب و مبتــال گمــان  او را  مــا  و 
حــال آنکــه بــه ســبب تقصیرهــای مــا مجــروح و بــه ســبب گناهــان مــا کوفتــه گردیــد. 
و تادیــب ســالمتی مــا بــروی آمــد و از زخمهــای او مــا شــفا یافتیــم. جمیــع مــا مثــل 
گوســفندان گمــراه شــده بودیــم و هــر یکــی از مــا بــه راه خــود برگشــته بــود و خداونــد 

گنــاه جمیــع مــا را بــر وی نهــاد « )اشــعیا 53 آیــات ۴ تــا 6(. 
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جلیل «
]این فصل بر اساس انجیل لوقا ۹: 56-51؛ 10: 2۴-1[

در حالی که ماموریت مسیح به پایان خود نزدیک می شد، شیوه کار مسیح 
نیــز تغییــر کــرده بــود. او پیــش از ایــن کوشــیده بــود تــا از برانگیختــن مــردم و ایجــاد ســر 
و صــدا اجتنــاب کنــد. عیســی از پذیرفتــن تکریــم و احتــرام مــردم خــود داری مــی کــرد 
و هنگامــی کــه شــور و هیجــان عمومــی در حمایــت از او برانگیختــه مــی شــد، بــی 
درنــگ ا زَ محلــی بــهَ محــل دیگــر نقــل مــکان مــی کــرد. بارهــا بــه مــردم دســتور داده بــود 
کــه از اعــالم کــردن او بــه عنــوان مســیح خــودداری کننــد. ســفر عیســی بــه اورشــلیم 
در ایــام عیــد خیمــه هــا بــه طــور مخفیانــه و ســریع انجــام شــده بــود، و هنگامــی کــه 
برادرانــش از وی درخواســت نمودنــد تــا خــود را بــه عنــوان مســیح اعــالم کنــد بــه 
ایشــان گفــت » هنــوز وقــت مــن فــرا نرســیده اســت « )یوحنــا ٧ آیــه 6( و بــدون 
جلــب توجــه بــه ســوی اورشــلیم عزیمــت نمــوده و بــدون تشــریفات و بــه صورتــی 
غیــر منتظــره وارد شــهر شــد. اّمــا آخریــن ســفر او بــه اورشــلیم مــی بایســتی متفــاوت 
باشــد. او بــرای مــدت زمانــی بــه واســطه دشــمنی و غــرض ورزی کاهنــان و حاکمــان 
یهــود، اورشــلیم را تــرک گفتــه بــود. اّمــا اکنــون تصمیــم داشــت بــه شــکلی علنــی 
وآشــکار و بــا اطــالع عمــوم بــه اورشــلیم عزیمــت کنــد. زیــرا ایــن بــار عیســی بــه ســوی 
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صحنــه ای کــه قربانــی عظیــم درآن انجــام مــی شــد، گام بــر مــی داشــت، و الزم بــود 
کــه نــگاه مــردم بــه ســوی آن مــکان جلــب شــود.

» همــان گونــه کــه موســی آن مــار را در بیابــان برافراشــت، پســر انســان نیــز بایــد 
برافراشــته شــود « )یوحنــا 3 آیــه 1۴(. همانطــوری کــه اســرائیلیان مــار بــر افراشــته 
شــده را کــه بــه عنــوان نشــانه شــفای ایشــان اختصــاص یافتــه بــود، نــگاه کردنــد، بــه 
همــان ترتیــب نــگاه تمــام مــردم بایــد بــه ســوی مســیح، قربانــی عظیمــی کــه موجــب 

نجــات و رســتگاری جهــان گناهــکار گردیــده بــود، متوجــه شــود.
تصــور نادرســت از کار مســیح و فقــدان ایمــان نســبت بــه شــخصیت عیســی 
باعــث شــد کــه بــراداران او بــه وی اصــرار ورزنــد تــا در عیــد خیمــه هــا خــود را بــه 
عموم مردم بنمایاند. و اکنون به شــکلی مشــابه، شــاگردان عیســی ســعی داشــتند 
او را از مســافرت بــه اورشــلیم منصــرف کننــد. آنــان ســخنان عیســی را در ارتبــاط 
بــا حوادثــی کــه در اورشــلیم بــرای وی رخ خواهــد داد، بــه یــادآورده و بــا آگاهــی بــه 
دشــمنی شــدید رهبــران مذهبــی یهــود، مشــتاقانه از اســتاد خویــش مــی خواســتند 
کــه از رفتــن بــه اورشــلیم منصــرف شــود. عزیمــت عیســی بــه اورشــلیم بــا وجــود تــرس 
و نگرانــی و کــم ایمانــی شــاگردان محبوبــش کاری طاقــت فرســا بــود. بــرای عیســی 
بــه ســوی اورشــلیم، مکانــی کــه پریشــانی و غــم و  بــود کــه آنــان را  بســیار ســخت 
انــدوه در انتظارشــان بــود، هدایــت کنــد. و شــیطان نیــز بــا تمــام قــدرت آمــاده بــود تــا 
فرزنــد انســان را مــورد وسوســه قراردهــد. چــرا او مــی بایســتی بــه اورشــلیم رفتــه و بــه 
مــرگ محکــوم گــردد؟ تمامــی اطرافیــان او اشــتیاق شــدیدی بــه نــان حیــات داشــتند. 
بودنــد. کار  او  بخــش  انتظــار کالم شــفا  و در  آورده  را  مــردم مریضــان خویــش  و 
بشــارت انجیــل فیــض، تــازه آغــاز شــده بــود و او سرشــار از قــدرت و در اوج جوانــی 
بــود. چــرا نبایــد بــه ســوی ســرزمین هــای پهنــاور جهــان بــه پیــش رفتــه و کالم فیــض و 
شــفا بخــش خویــش را بــه گــوش عالمیــان برســاند؟ وچــرا نبایــد در شــادی ناشــی از 
اعطــای حقیقــت و ســعادت بــه میلیونهــا انســان تیــره روز و غمدیــده ســهیم گــردد؟ 
و چــرا مســئولیت جمــع آوری حصــاد را بــه شــاگردان کــم ایمــان وکنــد ذهــن و کــم 

تحــرک خویــش محــول کنــد؟
 و چــرا مــی بایســتی اکنــون بــا مــرگ روبــرو شــده و کار را درآغــاز راه تــرک گویــد؟ 
شــیطان، دشــمنی کــه او را در بیابــان مــورد وسوســه قــرارداده بــود، اکنــون نیــز بــه 
شــکلی بــی رحمانــه و زیرکانــه مــورد حملــه قــرار مــی داد. اگــر عیســی بــرای لحظــه ای 
در مقابــل وسوســه شــیطان تســلیم شــده و در ایــن لحظــات حســاس بــرای نجــات 
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خویــش اقــدام مــی کــرد، عوامــل شــیطان پیــروز مــی شــدند و نجــات جهــان گناهــکار 
بــا شکســت مواجــه مــی شــد.

 اّمــا عیســی، » قاطعانــه تصمیــم داشــت بــه اورشــلیم بــرود «. زیــرا انجــام اراده 
پــدر، تنهــا هــدف زندگــی وی بــود. در زمــان طفولیــت و هنــگام دیــدار از معبــد، بــه 
مــادرش مریــم گفتــه بــود، » مگــر نمــی دانســتید کــه مــی بایــد درخانــه پــدرم باشــم؟ « 
)لوقــا 2 آیــه ۴۹(. در قانــای جلیــل، هنگامــی کــه مریــم از وی خواســت تــا قــدرت 
معجزه آسای خویش را آشکار کند پاسخ داده بود، » وقت من هنوز فرا نرسیده 
اســت « )یوحنــا2 آیــه ۴(. عیســی در پاســخ بــه بــرادران خویــش کــه از وی خواســته 
بودنــد تــا در عیــد خیمــه هــا قــدرت خویــش را آشــکار کنــد، همیــن پاســخ را داده 
بــود. اّمــا در نقشــه عظیــم خداونــد بــرای نجــات جهــان، زمــان مقــرر فــرا رســیده بــود 
و عیســی مــی بایســتی جــان خویــش را بــه جهــت گناهــان بشــر فــدا ســازد. وبــرای 
انجــام ایــن کار نبایــد تردیــد نمــوده و نــاکام شــود. گام هــای او بــه ســوی اورشــلیم، 
بــردن وی توطئــه چیــده بودنــد، تغییــر  بــرای از بیــن  مکانــی کــه دشــمنانش مدتهــا 
مســیر داده بــود. اکنــون او خــود را بــه ایشــان تســلیم نمــوده و جــان خویــش را فــدا 
مــی کــرد. عیســی اســتوار وثابــت قــدم بــه ســوی شــکنجه، طــرد و انــکار، محکومیــت 

و مــرگ گام برمــی داشــت.
و او » رســوالن، پیــش از خــود فرســتاده ایشــان رفتــه بــه بلــدی از بــالد ســامریان 
وارد شــدند تــا بــرای او تــدارک ببیننــد «. اّمــا مــردم آنجــا، عیســی را نپذیرفتنــد، زیــرا 
او قصــد عزیمــت بــه اورشــلیم را داشــت. ســامریان از یهودیــان نفــرت داشــتند و 
عزیمــت عیســی بــه اورشــلیم موجــب شــده بــود کــه آنــان تصــور کننــد عیســی یهودیــان 
را بر ایشــان ترجیح داده اســت. اگر عیســی معبد ســامریان راکه بر فراز کوه جزریم 
واقــع شــده بــود، بازســازی کــرده و در آن عبــادت مــی نمــود، آنــان بــا شــادمانی او را 
مــی پذیرفتنــد. اّمــا چــون عیســی بــه اورشــلیم مــی رفــت و آنــان از نشــان دادن مهمــان 
نــوازی اجتنــاب کردنــد. آنــان نمــی دانســتند کــه بــا عــد م پذیــرش عیســی، بهتریــن 
موهبــت آســمانی را از در خانــه هایشــان برگردانــده انــد. عیســی از آنــان دعــوت کــرده 
بــود تــا بتوانــد بــا نزدیــک شــدن بــه ایشــان عالــی تریــن بــرکات را بــه آنــان ارزانــی دارد. او 
هرگونــه محبــت افــراد را بــا فیــض گرانبهــای الهــی پــاداش مــی داد. اّمــا ســامریان بــه 

واســطه تعصــب و پیــش داوری از تمامــی بــرکات محــروم شــدند.
یعقــوب و یوحنــا، یعنــی رســوالن مســیح پــس از مراجعــت از بــال د ســامریان، از 
بــی احترامــی آنــان نســبت بــه عیســی بســیار آزرده و عصبانــی بودنــد. آنــان آکنــده از 
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خشــم و نفــرت بودنــد زیــرا ســامریان در مقابــل مســیح کــه حضــورش موجــب افتخــار 
بــا  اواخــر  ایــن  در  شــاگردان  نمودنــد.  رفتــار  گســتاخانه  بســیار  شــد،  مــی  ایشــان 
عیســی بــر فــراز کــوه اقامــت نمــوده و شــاهد متبــدل شــدن ســیمای او شــده بودنــد. 
آنــان دیــده بودنــد کــه چگونــه جــالل خداونــد بــر وی ظاهــر شــده و از ســوی الیــاس 
و موســی مــورد تکریــم و احتــرام قرارگرفتــه اســت. شــاگردان انتظــار داشــتند کــه بــی 

احترامــی آشــکار ســامریان بــه عیســی نبایــد بــدون کیفــر و مجــازات باقــی بمانــد.
یعقــوب و یوحنــا بــه حضــور عیســی آمــده و ســخنان مــردم ســامره را بــرای وی 
بازگــو نمودنــد. آنــان بــه عیســی گفتنــد کــه مــردم ســامره حتــی نخواســتند بــرای یــک 
شــب از وی پذیرایــی کننــد. شــاگردان تصــور مــی کردنــد کــه ســامریان در مقابــل 
عیســی اشــتباه بســیار ســهمگینی را مرتکــب شــده انــد. آنــان بــه کــوه کرمــل محلــی 
کــه الیــاس نبــی پیامبــران دروغیــن را بــه هالکــت رســانده بــود نگریســته و گفتنــد، » 
ای ســرور مــا، آیــا مــی خواهــی بگوییــم از آســمان آتــش ببــارد و همــه آنهــا را نابــود 
خاطــر  آزردگــی  باعــث  اینکــه سخنانشــان  از  آنــان   » کــرد؟  الیــاس  چنانکــه  کنــد، 
بــا شــنیدن ســرزنش مســیح شــگفتی  اّمــا  بــود شــگفت زده شــدند،  عیســی شــده 
ایشــان بــه اوج خــود رســید. مســیح بــه ایشــان گفــت، » نمیدانیــد کــه از کــدام روح 
هســتید، زیــرا کــه پســر انســان نیامــده اســت تــا مــردم را هــالک ســازد بلکــه تــا نجــات 

دهــد « و ســپس بــه دهکــده ای دیگــر رفــت.
در رســالت مســیح هیــچ تحمیلــی بــرای پذیــرش وی وجــود نــدارد. تنهــا، شــیطان 
و افــرادی کــه تحــت تاثیــر شــیطان بــر انگیختــه مــی شــوند خــود را بــه وجــدان و ضمیــر 
آدمی تحمیل می کنند. انسان تحت پوشش تظاهر به پارسایی، با فرشتگان شریر 
هم پیمان شده و برای منحرف ساختن مردم به عقاید و مذهب خویش، موجب 
بــا رحمــت و محبــت بیکــران  اّمــا مســیح  انــدوه همنوعــان خــود مــی شــود.  رنــج و 
خویــش در پــی نجــات بشــریت اســت.او اجــازه نمــی دهــد کــه رقیــب دیگــری در روح 
و جــان آدمــی دخالــت کنــد و خدمــت وعبــادت محــدود و ناقــص را نمــی پذیــرد بلکــه 
خواســتار خدمــت و عبــادت داوطلبانــه بــوده و انتظــار دارد کــه مشــتاقانه دلهــای 
خویش را تســلیم محبت او نماییم. نشــانه قاطع برخورداری از روحیه شــیطانی این 
اســت کــه دیگــران را تنهــا بــه ایــن علــت کــه ارزش اعمــال مــا را درک نمــی کننــد و یــا بــر 

ضــد عقایــد مــا عمــل مــی کننــد مــورد آســیب قــرار داده و از بیــن ببریــم.
هر موجود انســانی در جســم، جان و روح به خدوند تعلّق دارد. عیســی برای 
نجــات تمامــی بشــر جــان خویــش را فــدا کــرد. هیــچ چیــزی بــرای خداونــد اهانــت 
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آمیــز تــر از ایــن نیســت کــه عــده ای بــه واســطه تعصبــات مذهبــی موجــب رنــج و 
مصیبــت کســانی گردنــد کــه بــا خــون گرانبهــای عیســی خریــداری شــده انــد.

» و عیســی آن مــکان را تــرک کــرد و بــه نواحــی یهودیــه و آن ســوی رود اردن 
رفــت. دیگــر بــار جماعتهــا نــزد او گردآمدنــد، و او بنــا بــه روال همیشــه خــود، بــه آنهــا 

تعلیــم مــی داد « )مرقــس 10 آیــه 1(.
بخــش قابــل مالحظــه ای از ماههــای آخــر خدمــت مســیح در ناحیــه پیریــه یکــی 
از ایــاالت » آنســوی رود اردن « ســپری شــد. و در ایــن ناحیــه جماعــت مــردم نــزد 
او گــرد آمدنــد و عیســی هماننــد ابتــدای خدمــت خویــش در جلیــل، تعالیــم اولیــه 

خویــش را تکــرار مــی کــرد.
گســیل  اطــراف  نواحــی  بــه  را  شــاگرد  دوازده  قبــالً  کــه  همانطــوری  عیســی 
پیشــاپیش  دو  بــه  دو  را  آنهــا  و  فرمــود  تعییــن  نیــز  را  دیگــر  تــن  داشــت، » هفتــاد 
خــود بــه هــر شــهر و دیــاری فرســتاد کــه قصــد رفتــن بدانجــا داشــت « )لوقــا 10 آیــه 
1(. ایــن شــاگردان بــرای مدتــی بــا عیســی بســر بــرده و بــه جهــت کارشــان از وی 
تعلیــم یافتــه بودنــد. هنگامــی کــه دوازده تــن از شــاگردان بــه ماموریــت اعــزام مــی 
شــدند، ســایر شــاگردان عیســی، وی را در خــالل ســفر بــه جلیــل همراهــی کردنــد. 
و بنابرایــن شــاگردان در طــی ایــن مســافرت، ایــن امتیــاز را داشــتند کــه بــا عیســی 
ارتبــاط صمیمانــه ای برقرارکــرده و از تعالیــم مســتقیم وی بهــره منــد شــوند. اکنــون 

ایــن هفتــاد شــاگرد بــه طــور مســتقل عــازم ماموریــت مــی شــدند.
دستورات داده شده به هفتاد شاگرد مشابه همان دستوراتی بود که به دوازده 
شــاگرد داده شــده بــود. اّمــا بــه ایــن هفتــاد شــاگرد گفتــه نشــده بــود کــه بــه شــهرهای 
اقــوام غیــر یهــودی و ســامریان وارد نشــوند. اگــر چــه مســیح از ســوی ســامریان مــورد 
بــه ایشــان  اّمــا محبــت وی نســبت  بــود،  بــی اعتنایــی قرارگرفتــه و پذیرفتــه نشــده 
تغییــر نکــرده بــود. و بــه همیــن دلیــل، هنگامــی کــه هفتــاد شــاگرد بــه ماموریــت اعــزام 
شــدند، ابتــدا از شــهرهای ســامریان بازدیــد کردنــد. مســافرت خــود منجــی بــه ســامره، 
و متعاقــب آن، تمجیــد و تعریــف ســامری نیکــو، و ســتایش تــوام بــا شــادی جذامــی 
سامری، یکی از آن ده تن جذامی که شفا یافته و برای ستایش از مسیح، بازگشته 
بــود، همــه و همــه بــرای شــاگردان از اهمیــت فــوق العــاده ای برخــوردار بــود. ایــن 

موضــوع بــرای شــاگردان سرمشــق خوبــی بشــمار مــی رفــت.
عیســی قبــل از صعــود بــه آســمان در اولیــن ماموریــت محولــه بــه شــاگردان نــام 
ســامره را نیــز در کنــار اورشــلیم و یهودیــه ذکرکــرده و بــه شــاگردان فرمــود کــه در وهلــه 
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نخســت بشــارت انجیــل را درآنجــا موعظــه کننــد. تعلیــم مســیح آنــان را بــرای انجــام 
چنیــن ماموریتــی آمــاده کــرده بــود. و هنگامــی کــه در نــام خداونــد و استادشــان بــه 
ســامره رفتنــد، مــردم بــرای پذیــرش ایشــان آمــاده بودنــد. ســامریان ســخنان مســیح را 
درباره ســامری نیکو شــنیده و از اعمال ترحم آمیز وی نســبت به قوم ســامره آگاهی 
داشتند. آنان می دیدند با وجودیکه در مقابل عیسی گستاخانه رفتار نموده بودند. 
اّما عیسی به فکر محبت کردن به ایشان بود و این موضوع حمایت قلبی ایشان را 
بــه همــراه داشــت. بعــد از صعــود منجــی بــه آســمان، اهالــی ســامره از رســوالن مســیح 
بــه گرمــی اســتقبال کردنــد بطوریکــه شــاگردان حصــاد ارزشــمندی را در میــان مــردم 

ســامره کــه زمانــی از دشــمنان سرســخت ایشــان بودنــد، جمــع آوری نمودنــد.
» نــی خــرد شــده را نخواهــد شکســت و فتیلــه ضعیــف را خامــوش نخواهــد 
ســاخت تــا عدالــت را بــه راســتی صــادر گردانــد"، "و نــام او مایــه امیــد بــرای همــه 

قومهــا بــود » )اشــعیا ۴2 آیــه 3 و متــی 12 آیــه 21 «.
عیسی هنگامی که هفتاد تن از شاگردان را به ماموریت اعزام کرد، همانگونه 
کــه قبــالً دوازده شــاگرد خــود را امــر کــرده بــود بــه ایشــان فرمــود کــه اگــر در شــهری 
وارد شــده و پذیرفتــه نشــدند درآنجــا اقامــت نکننــد. » اّمــا چــون بــه شــهری درآمدیــد 
و شــما را نپذیرفتنــد، بــه کوچــه هــای آن شــهر برویــد و بگوییــد: مــا حتــی خــاک شــهر 
شــما را که بر پاهای ما نشســته اســت، برشــما می تکانیم، اّما بدانید که پادشــاهی 
خــدا نزدیــک شــده اســت «. شــاگردان ایــن کار را نبایــد بــا انگیــزه نفــرت و یــا جریحــه 
دارشــدن مقــام انجــام دهنــد، بلکــه بایــد بــه مردمــی کــه ایشــان را نپذیرفتــه بودنــد، 
نشــان دهنــد کــه بــی اعتنایــی و انــکار رســوالن خداونــد چــه انــدازه مصیبــت بــار و تالــم 

آوراســت. انــکار خادمــان خداونــد بــه منزلــه انــکار خــود مســیح اســت.
داوری،  روز  در  کــه  بدانیــد  یقیــن   « فرمــود،  خــود  ســخنان  ادامــه  در  عیســی 
تّحمــل مجــازات بــرای ُســدوم آســانتر خواهــد بــود تــا بــرای آن شــهر « ســپس فکــرش 
کــه بیشــتر خدمــت خویــش را درآن  ناحیــه جلیــل شــد، جایــی  متوجــه شــهرهای 
مــکان ســپری کــرده بــود وبــا لحنــی آکنــده از حــزن و انــدوه فرمــود، » وای برتــو، ای 
خورزیــن! وای برتــو، ای بیــت صیــدا! زیــرا اگــر معجزاتــی کــه در شــما انجــام شــد 
در صــور و صیــدون روی مــی داد، مــردم آنجــا مدتهــا پیــش در پــالس و خاکســتر 
مــی نشســتند و توبــه مــی کردنــد، اّمــا در روز داوری، تحمــل مجــازات بــرای صــور 
و صیــدون آســانتر خواهــد بــود تــا بــرای شــما. وتــو ای کفرناحــوم، آیــا تــا بــه آســمان 
صعــود خواهــی کــرد؟ هرگــز، بلکــه تــا بــه اعمــاق دوزخ ســرنگون خواهــی شــد «.
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خداونــد ارزشــمند تریــن بــرکات آســمانی را بــه آن شــهرهای شــلوغ و پــر جنــب و 
جــوش ارزانــی کــرده بــود و مســیح، ســرور حیــات و ســالمتی هــر روز در میــان ایشــان 
رفــت و آمــد کــرده بــود. و جــالل خدایــی را کــه انبیــا و پادشــاهان درآرزوی دیدنــش 
بودنــد هــر روزه بــر جماعتــی کــه در اطــراف وی گــرد مــی آمدنــد درخشــیده بــود، بــا 

ایــن حــال مــردم آن شــهرها، ایــن موهبــت آســمانی را نپذیرفتنــد.
]فریســیان وکاتبــان( بــا تظاهــر بــه دور اندیشــی بــه مــردم هشــدار داده بودنــد 
کــه از پذیــرش تعالیــم جدیــدی کــه از ســوی عیســی، ایــن معلــم تــازه وارد مطــرح 
پــدران ایشــان  بــا تعالیــم  بــود، امتنــاع کننــد، زیــرا عقایــد و اعمــال عیســی  شــده 
برآینــد.  اینکــه در صــدد فهــم کالم خداونــد  بــه جــای  مــردم  مغایــرت داشــت. و 
بــه  نهــادن  ارج  جــای  بــه  آنــان  کردنــد.  مــی  بــاور  را  فریســیان  و  کاهنــان  تعالیــم 
خداونــد، بــه فریســیان و روســای قــوم احتــرام مــی گذاشــتند و بدیــن وســیله بــرای 
حفــظ رســوم و ســنتهای خویــش، حقیقــت را انــکار نمودنــد. بســیاری از مــردم بــا 
شــنیدن ســخنان مســیح تحــت تاثیــر قرارگرفتــه و تقریبــا متقاعــد شــده بودنــد، اّمــا 
چــون مطابــق ایمــان و اعتقــادات خویــش رفتــار نمــی کردنــد، از طرفــداران مســیح 
را  ایشــان  هــای خویــش  ارائــه وسوســه  بــا  زیــرا شــیطان  نمــی شــدند.  محســوب 
چنــان تحــت تاثیــر قــرارداد تــا نــور حقیقــت در نظرشــان بــه ظلمــت تبدیــل گردیــد. 
و  نجــات  بــه  منجــر  کــه  حقیقتــی  نمودنــد،  انــکار  را  حقیقــت  بســیاری،  بنابرایــن 

رســتگاری ایشــان مــی گردیــد.
عیســی، شــاهد راســتین، مــی فرمایــد، » اینــک، بــر در ایســتاده مــی کوبــم « 
)مکاشــفه 3 آیــه 20(. هرگونــه هشــدار، ســرزنش، و درخواســتی کــه از طریــق کالم 
بــر دریچــه دل  یــا رســوالن وی مطــرح مــی شــود، ضربــه ای اســت کــه  خداونــد و 
کوبیــده مــی شــود. و صــدای عیســی اســت کــه اجــازه ورود مــی طلبــد. هــر بارکــه 
صــدای کوبیــدن درب مــورد بــی توجهــی قرارگیــرد، تمایــل بــه گشــوده شــدن ضعیــف 
مــی گــردد. اگــر امــروز بــه تاثیــرات روح القــدس بــی اعتنایــی کنیــم، ایــن تاثیــرات فــردا 
قــوی تــر نخواهــد بــود. و بدیــن ترتیــب قلــب نیــز قابلیــت تحــت تاثیــر قرارگرفتــن را از 
دســت داده و بــه وادی خطرنــاک جهــل و بــی خبــری ایــن دنیــای فانــی ســقوط کــرده 

و از حیــات جاودانــی محــروم خواهــد شــد.
محکومیــت مــا در روز داوری در نتیجــه خطاهــای مــا نخواهــد بــود بلکــه ناشــی 
بــرای درک و فراگیــری  کــه خداونــد  بــه فرصــت هایــی اســت  مــا  بــی اعتنایــی  از 

حقیقــت در اختیــار مــا قــرارداده اســت.
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هفتــاد شــاگرد عیســی، مواهــب واســتعدادهای خــارق العــاده ای را دریافــت 
کــرده بودنــد کــه بــه عنــوان ُمهــر تاییــد رســالت ایشــان محســوب مــی شــد و هنگامــی 
که ماموریت ایشــان به اتمام رســید با شــادی به حضور عیســی باز گشــتند وگفتند، 
» ســرور مــا، حتــی دیوهــا هــم بــه نــام تــو از مــا اطاعــت مــی کننــد «. عیســی بــه ایشــان 

فرمــود، » شــیطان را دیــدم کــه همچــون بــرق از آســمان فــرو مــی افتــاد «.
چشــم انــداز وقایــع گذشــته وآینــده از ذهــن عیســی خطــور مــی کــرد. او لوســیفر 
را مــی دیــد کــه چگونــه همچــون بــار اول، از جایهــای آســمانی طــرد مــی شــود. و 
ســپس چشــم انــداز درد و رنــج خــود را مجســم مــی نمــود، کــه در مقابــل تمامــی 
جهــان ســیرت و خصوصیــات شــیطان آشــکار مــی شــد. او فریــاد » تمــام شــد « را 
شــنید، )یوحنــا 1۹ آیــه 30 ( را مــی شــنید کــه قاطعانــه نجــات و رســتگای انســان 
گمشــده در گنــاه را بــرای همیشــه اعــالم کــرده و امنیــت آســمان را بــرای همیشــه در 

مقابــل اتهامــات، فریبــکاری هــا و ادعاهــای شــیطان، تامیــن مــی نمــود.
عیســی در ورای صلیــب جلجتــا و بــا یــادآوری تمامــی رنــج و خــواری آن، روز 
عظیم داوری را به نظر می آورد، روزی که درآن شیطان، رئیس قدرت هوا در این 
جهــان کــه مدتهــا بــه واســطه عصیــان و گنــاه وی آلــوده شــده بــود، بــا هالکــت روبــرو 
مــی شــد. عیســی مــی دیــد کــه کار شــیطان بــرای همیشــه خاتمــه یافتــه و آســمان و 

زمیــن از ســالمتی خداونــد آکنــده شــده اســت.
و از آن بــه بعــد پیــروان مســیح مــی بایســتی شــیطان را دشــمن شکســت خــورده 
قلمــداد کننــد. عیســی بــر بــاالی صلیــب جلجتــا پیــروزی را نصیــب ایشــان نمــود و 
آرزو داشــت کــه ایشــان ایــن پیــروزی را از آن خویــش بداننــد. او فرمــود، » اینــک 
شــما را اقتــدار مــی بخشــم کــه مــاران و عقربهــا و تمامــی قــدرت دشــمن را پایمــال 

کنیــد، و هیــچ چیــز بــه شــما آســیب نخواهــد رســانید «.
قــدرت مطلــق روح القــدس همــواره پشــتیبان کســانی اســت کــه از روح توبــه 
ندامــت،  اظهــار  و  ایمــان  بــا  کــه  را  کســی  هرگــز  مســیح،  باشــند.  مــی  برخــوردار 
حمایــت وی را درخواســت کنــد، در تســلط قــدرت دشــمن رهــا نمــی کندمنجــی 
همــواره از کســانی کــه تحــت وسوســه و تجربــه قــرار دارنــد حمایــت مــی کنــد. و در 
همراهــی بــا او چیزهایــی از قبیــل شکســت، زیــان و غیرممکــن بــودن وجــود نــدارد و 
قــدرت انجــام هــرکار را داریــم؛ در او کــه مــا را قــوت مــی بخشــد. هنگامــی کــه مــورد 
آزمــون هــا و مشــقات بیایــد، منتظــر نمانیــد تــا همــه مشــکالت رفــع و تعدیــل گــردد، 

بلکــه بــه یاورتــان عیســی بنگریــد. 
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مــی  و  گفتــه  ســخن  شــیطان  قــدرت  دربــاره  همــواره  مســیحیان،  از  بســیاری 
مــی گوینــد، و  کــرده و ســخن  دربــاره دشــمن خویــش فکــر  آنــان دایمــاً  اندیشــند. 
بــرای دوری از او دعــا مــی کننــد. تــا زمانیکــه شــیطان در خیــال ایشــان بــه صــورت 
مــی  پــر قدرتــی  کــه شــیطان موجــود  اســت  گــردد. درســت  مــی  بزرگتــر  ترســناکی 
باشــد، اّمــا خداونــد را ســپاس گوییــد زیــرا کــه منجــی مــا عیســی بــا قــدرت بیکــران 
خویــش شــیطان را از آســمان بــه زیــر افکنــد. هنگامــی کــه قــدرت شــیطان را بزرگتــر 
از آنچــه کــه هســت نشــان مــی دهیــم، او را خشــنود مــی ســازیم. بنابرایــن چــرا از 

عیســی ســخن نگوییــم؟ چــرا قــدرت و محبــت او را نســتائیم؟
رنگین کمان عهد خداوند که ســریر پادشــاهی وی را در آســمان احاطه نموده 
اســت، جاودانــه شــهادت مــی دهــد کــه » خــدا جهــان را آنقــدر محبــت نمــود کــه 
پسر یگانه خود را داد تا هرکه به او ایمان آورد هالک نگردد، بلکه حیات جاودان 
یابــد « و بــه تمامــی کائنــات گواهــی مــی دهــد کــه خداونــد هرگــز قــوم خــود را در 
مبــارزه بــا شــریر رهــا نمــی کنــد. و مــادام کــه عــرش ملکــوت پابرجاســت، تضمیــن ایــن 

مطلــب اســت کــه از مــا محافظــت بعمــل آمــده و تقویــت خواهیــم شــد.
عیســی افــزود، » اّمــا از ایــن شــادمان مباشــید کــه ارواح از شــما اطاعــت مــی 
کننــد، بلکــه شــادی شــما از ایــن باشــد کــه نامتــان درآســمان نوشــته شــده اســت «. 
از ایــن شــادمان مباشــید کــه صاحــب قــدرت هســتید زیــرا در آنصــورت تــوکل بــه 
خداونــد را از نظــر دور خواهیــد داشــت. هشــیار باشــید، وگرنــه حــس بــی نیــازی 
در شــما ظاهــر خواهــد شــد و بــه جــای اینکــه بــا روح و قــوت خداونــد عمــل کنیــد 
بــا قــوت خویــش عمــل خواهیــد کــرد. سرشــت و ذات انســان همــواره آمــاده اســت 
کــه پیــروزی در هــرکاری را بــه حســاب خــود گذاشــته وکســب اعتبارکنــد. و بدیــن 
منشــا  خداونــد  کــه  کنــد  مــی  فرامــوش  خویــش  بــه  بخشــیدن  عظمــت  بــا  وســیله 

تمامــی قــوت وقــدرت اســت. 
پولــس رســول مــی گویــد، » در ضعفهــا، دشــنامها، ســختیها، آزار و مشــکالت، 
بــه خاطــر مســیح شــادمانم، زیــرا وقتــی ناتوانــم، آنــگاه توانایــم « )دوم قرنتیــان 12 
آیــه 10(. هنگامــی کــه بــه ضعــف هــا و ناتوانایــی هــای خویــش واقــف مــی شــویم، 
آنــگاه یــاد مــی گیریــم کــه بــه قدرتــی غیــر از قــدرت ذاتــی خویــش متکــی شــویم و هیــچ 
چیــزی نمــی توانــد بــه انــدازه احســاس مســئولیت مــا در مقابــل خداونــد، دلهــای مــا 
را تقویــت کنــد. و هیــچ چیــزی نمــی توانــد بــه انــدازه محبــت بخشــاینده مســیح بــه 
عمیــق تریــن انگیــزه هــای درونــی مــا دسترســی یافتــه وآنــان را هدایــت کنــد. بنابرایــن 

493, 494

DA FA Body.indd   543 9/17/18   11:54 AM



5۴۴  | آرزوی اعصار

نخســت بایــد بــا خداونــد ارتبــاط داشــته باشــیم و ســپس از روح القــدس پُــر شــده، 
آنــگاه قــادر خواهیــم بــود تــا بــا همنوعــان خــود ارتبــاط درســتی داشــته باشــیم. پــس 
شــاد باشــید زیــرا کــه بــه واســطه مســیح بــه خداونــد پیونــد خــورده و در زمــره اعضــای 
مــی کنیــد ضعفهــای  نــگاه  بــه خداونــد  کــه  ایــد. هنگامــی  الهــی درآمــده  خانــواده 
جامعــه بشــری را خواهیــد شــناخت. هــر قــدر کمترخویشــتن را گرامــی بداریــد، 
بــه طــور کامــل تــر وآشــکارتری فضایــل منجــی را درک خواهیــد کــرد و هرچــه خــود 
را بــه منبــع نــور و قــدرت نزدیــک کنیــد، نــور بیشــتری برشــما خواهــد تابیــد و قــدرت 
بیشــتری را بــرای کار خداونــد کســب خواهیــد نمــود. پــس، شــاد باشــید از اینکــه بــا 

خداونــد و بــا مســیح و تمامــی اعضــای خانــواده ملکوتــی یکــی شــده ایــد.
بــه ســخنان وی گــوش فــرا مــی دادنــد، روح  درحالیکــه هفتــاد شــاگرد مســیح 
القــدس بــا حقایــق جاودانــی افکارشــان را تحــت تاثیــر قــرارداده و واقعیــت را برلــوح 
جانشــان مــی نگاشــت. و بــا وجــودی کــه جمعیــت اطرافشــان را احاطــه کــرده بــود، 

گویــا در احاطــه خداونــد قــرار داشــتند. 
عیســی چــون دانســت کــه شــاگردان در همــان ســاعت الهــام روح القــدس را 
دریافــت داشــتند » در همــان ســاعت «، عیســی در روح بــه وجــد آمــد و گفــت: 
» ای پــدر، مالــک آســمان و زمیــن، تــو را مــی ســتایم کــه ایــن حقایــق را از دانایــان 
زیــرا  پــدر،  ای  بلــه،  ای.  کــرده  آشــکار  کــودکان  بــر  و  داشــته  پنهــان  خردمنــدان  و 
خشــنودی تــو در ایــن بــود. پــدرم همــه چیــز را بــه مــن ســپرده اســت، هیــچ کــس نمــی 
دانــد پســر کیســت جــز پــدر، و هیــچ کــس نمــی دانــد پــدر کیســت جــز پســر، و آنــان 

کــه پســر بخواهــد او را برایشــان آشــکار ســازد «.
مردان نیک نام عالم، و افراد به اصطالح بزرگ و حکیم با تمامی خودستایی 
حکیمانــه نتوانســتند ماهیــت و شــخصیت مســیح را درک کننــد. آنــان بــر اســاس 
ظاهر فروتن و حقیرانه وی که در نتیجه انسان بودنش بر وی حادث شده بود او 
را مــورد قضــاوت و داوری قراردادنــد. اّمــا ماهیگیــران و باجگیــران، حکمــت یافتنــد 
تــا ذات الهــی را بشناســند. حتّــی شــاگردان نیــز در درک و شــناخت همــه آنچــه 
کــه مســیح مــی خواســت بــه ایشــان آشــکار کنــد عاجــز بودنــد، اّمــا چــون گهگاهــی 
خــود را تســلیم روح القــدس مــی نمودنــد، افــکار ایشــان روشــن مــی شــد. و مــی 
فهمیدنــد کــه خــدای قــادر مطلــق ملبّــس بــه جامــه انســانی در میــان ایشــان ســاکن 
شــده اســت. عیســی بــه وجــد آمــده بــود زیــرا ایــن حقایــق از دانایــان و خردمنــدان 
پنهــان داشــته شــده بــود ولــی بــه مــردان فروتــن و حقیــر آشــکار گردیــده بــود. اغلــب 
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اوقــات، هنگامــی کــه عیســی کتــب عهــد عتیــق و نبوتهــای پیــش بینــی شــده در بــاره 
امــر قربانــی شــدن خویــش را بــرای شــا گــردان مطــرح مــی کــرد. آنــان بــه واســطه روح 

القــدس بــر انگیختــه شــده و در یــک فضــای ملکوتــی قــرار مــی گرفتنــد.
حوایون با شنیدن سخنان مسیح، حقایق روحانی بیان شده از سوی انبیاء عهد 
عتیق را روشن تر وکاملتر از نویسندگان اولیّه این حقایق، درک می کردند. از این پس 
آنان کتب عهد عتیق را نه به مثابه تعالیم کاتبان و فریسیان و نه به عنوان اظهارات 
اشـخاص خردمنـدی کـه مـرده بودنـد، بلکـه بـه مثابـه مکاشـفه خداونـد مـورد مطالعـه و 
بررسـی قرارمی دادند.آنان روح راسـتی را دیده بودند، کسـی که، » جهان نمی تواند 
او را بپذیرد، زیرا نه او را می بیند و نه می شناسـد، اّما شـما او را می شناسـید، چرا 

که نزد شما مسکن می گزیند و در شما خواهد بود « )یوحنا1۴ آیه 1٧(.
تنهــا طریــق کســب حقیقــت، تســلیم روح و جــان بــه مســیح و اطاعــت از وی 
مــی باشــد. بــرای ایــن کار روح بایــد از غــرور و نخــوت تطهیــر شــود و از تملــک همــه 
چیز رها شــده و مســیح در آن ســلطنت کند. دانش و حکمت انســانی در درک و 
شــناخت مفهــوم قربانــی و کفــاره گناهــان عاجــز اســت. نقشــه نجــات و ســتگاری 

بــه قــدری گســترده و وســیع اســت کــه فلســفه قــادر بــه تشــریح آن نیســت.
 چنیــن نقشــه ای بــرای همیشــه جــزو اســرار باقــی خواهــد مانــد و ژرف تریــن 
اســتدالل هــا نیــز قــادر بــه درک آن نمــی باشــد. علــم رســتگاری نمیتوانــد تشــریح 
شــود؛ بلکــه بــا تجربــه شــناخته مــی شــود. تنهــا، کســی کــه بــه گناهــکار بــودن خویــش 

واقــف شــود مــی توانــد ارزش منجــی را تشــخیص دهــد.
بــه  را  مفیــدی  بســیار  دروس  اورشــلیم  بــه  خــود  مســافرت  خــالل  در  مســیح 
شــاگردان تعلیــم داد. و مــردم مشــتاقانه بــه ســخنان وی گــوش فــرا مــی دادنــد. در 
پیریــه نیــز هماننــد جلیــل مــردم کمتــر تحــت تعصبــات یهودیــان قــرار داشــتند و بدیــن 

جهــت تعالیــم وی در دلهــای مــردم تاثیــر گــذار بــود.
در خــالل ماههــای آخــر خدمــت مســیح، بســیاری از مثــل هــای وی گفتــه شــده 
بــود. کاهنــان و معلمیــن یهــود بــا تنفــر فــوق العــاده ای وی را تعقیــب مــی نمودنــد 
و مســیح نیــز در قالــب مثلهــا و آیــات و عالمــات بــه ایشــان هشــدار مــی داد. آنــان 
منظــور عیســی را مــی فهمیدنــد بــا ایــن حــال نمــی توانســتند در ســخنان او چیــزی 
و  فریســی  مثــل  در  عیســی  ســازند.  محکــوم  و  متهــم  را  وی  وذبدینوســیله  یافتــه 
باجگیــر، دعــای حاکــی از بــی نیــازی و اســتغنای فریســی را کــه » خدایــا تــرا شــکر 
مــی کنــم کــه مثــل ســایر مــردم نیســتم «؛ بــا خواهــش و اســتدعای حاکــی از ندامــت 
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باجگیــر کــه » بــر مــن گناهــکار ترحــم فرمــا «، مقایســه کــرده و بدینوســیله ریــاکاری 
یهودیــان را مــورد ســرزنش قــرار مــی دهــد. و ســپس بــا بیــان مثــل درخــت انجیــر و 
ضیافــت بــزرگ، محکومیــت و نابــودی قــوم توبــه ســتیز را پیــش بینــی مــی کنــد. 
آنانــی کــه بــا اســتهزا و تمســخر دعــوت ضیافــت انجیــل را رد کــرده بودنــد، هشــدار 
او را شــنیدند که می فرمود، » به شــما می گویم که هیچ یک از دعوت شــدگان، 

شــام مــرا نخواهیــد چشــید « )لوقــا 1۴ آیــه 2۴(.
و  ســمج  بیــوه  تمثیــل  بــود.  ارزشــمند  بســیار  شــاگردان  بــه  شــده  داده  تعالیــم 
دوســتی کــه در نیمــه شــب تکــه نانــی مــی طلبیــد، قــدرت تــازه ای بــه کالمــش مــی 
بخشــید، » بخواهیــد کــه بــه شــما داده خواهــد شــد، بجوییــد کــه خواهیــد یافــت، 
بکوبیــد کــه در بــه رویتــان گشــوده خواهــد شــد « )لوقــا 11 آیــه ۹(. و غالــب اوقــات، 
ایمــان متزلــزل ایشــان بــا یــادآوری کالم مســیح کــه فرمــوده بــود، » آیــا خــدا بــه داد 
برگزیــدگان خــود کــه روز و شــب بــه درگاه او فریــاد بــر مــی آورنــد، نخواهــد رســید؟ 
آیــا ایــن کار را همچنــان بــه تاخیــر خواهــد افکنــد؟ بــه شــما مــی گویــم کــه بــزودی بــه 
داد ایشــان خواهــد رســید. اّمــا هنگامــی کــه پســر انســان آیــد، آیــا ایمــان برزمیــن 

خواهــد یافــت؟ « )لوقــا 1٨ آیــات ٧ و ٨(، تقویــت مــی گردیــد.
مســیح تمثیــل زیبــای گوســفند گمشــده را مجــدداً تکــرار نمــوده و بــا شــرح تمثیــل 
نظــر  را در  تعالیــم خویــش  اســرافکار، مفهــوم عمیــق  پســر  هــای ســّکه گمشــده و 
شــاگردان آشــکار کــرد. شــاگردان درآن زمــان از درک مفاهیــم عمیــق تعالیــم عیســی 
عاجــز بودنــد، اّمــا بعــد از نــزول روح القــدس بــر ایشــان، و هنگامــی کــه جمــع آوری 
امتهــا و خشــم و حســادت یهودیــان را مشــاهده کردنــد، مفاهیــم نهفتــه شــده در 
تمثیــل پســر اســرافکار را بــه روشــنی فهمیــده و از شــیرینی و حــالوت ســخنان مســیح 
شــادی مــی کردنــد، » اّمــا اکنــون بایــد جشــن بگیریــم و شــادی کنیــم. زیــرا ایــن پســر 
مــن مــرده بــود، زنــده شــد، گــم شــده بــود، یافــت شــد! « )لوقــا 15 آیــات 32 و 2۴(. 
و چــون در نــام خداوندشــان بــه پیــش مــی رفتنــد، در مواجهــه بــا ســرزنش، فقــر و 
شــکنجه و آزار، ســخنان مســیح را درآخریــن ســفر وی بــه یــاد آورده و دلهــای ایشــان 
آرام مــی گرفــت، عیســی بدیشــان فرمــوده بــود، » ای گلــه کوچــک، ترســان مباشــید، 
زیــرا خشــنودی پــدر شــما ایــن اســت کــه پادشــاهی را بــه شــما عطــا کنــد. آنچــه داریــد 
بفروشــید و به فقرا بدهید، برای خود کیســه هایی فراهم کنید که پوســیده نشــود، 
و گنجی پایان ناپذیر در آسمان بیندوزید، جایی که نه دزد آید و نه بید زیان رساند، 
زیــرا هرجــا گنــج شماســت، دلتــان نیــز آنجــا خواهــد بــود « )لوقــا 12 آیــات 32 تــا 3۴(.
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» سامری نیکوکار «

]این فصل بر اساس انجیل لوقا 10: 25-3٧ تدوین گردیده است[

مســیح در حکایــت ســامری نیکــو، ماهیــت مذهــب راســتین را بــه تصویــر مــی 
کشــد. او نشــان مــی دهــد کــه مذهــب صرفــاً شــامل نظــام تشــکیالتی و عقایــد و یــا 
آئیــن هــا نبــود، بلکــه ایفــای کردارهــای محبــت آمیــز اســت تــا بهتریــن خیریــات بــرای 

دیگــران بــا نیکویــی اصیــل آورده شــود. 
هنگامــی کــه مســیح مــردم را تعلیــم مــی داد، » روزی یکــی از معلّمیــن شــریعت 
حیــات  وارث  تــا  بکنــم  بایــد  چــه  اســتاد،  ای  پرســید:  او  از  امتحــان  راه  از  و  آمــد 

جــاودان شــوم؟ «.
جمعیت عظیم با شدت اشتیاق در انتظار جواب بودند. کاهنان معلمین یهود 
تصور کرده بودند که با طرح این سوال از سوی فقیه، مسیح را به دام می اندازند. اّما 
منجـی بـا ایشـان وارد بحـث و مجـاد لـه نشـد و در پاسـخ بـه سـئوال فقیـه از وی سـئوال 
کـرد، » در تـورات چـه نوشـته اسـت؟ از آن چـه مـی فهمـی؟ «. یهودیـان، هنـوز هـم 
عیسی را به بی توجهی نسبت به قوانین داده شده در کوه سینا متهم می کردند، اّما 
وی طریق نجات و رستگاری را مربوط به حفظ و رعایت احکام خداوند می دانست.

فقیــه پاســخ داد، کالم گفتــه اســت: » خداونــد، خــدای خــود را بــا تمامــی دل و 
بــا تمامــی جــان و بــا تمامــی قــوت و بــا تمامــی فکــر خــود محبّــت نمــا، و همســایه ات 
را همچــون خویشــتن محبّــت کــن «. عیســی گفــت، » پاســخ درســت دادی. ایــن 

را بــه جــای آور کــه حیــات خواهــی داشــت «.
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فقیــه از موقعیــت و اعمــال فریســیان راضــی نبــود. او کتــب مقدســه را مطالعــه 
مــورد بســیار  ایــن  بیامــوزد و در  را  کــه مفهــوم واقعــی کالم  میــل داشــت  کــرده و 
عالقمنــد بــود. بنابرایــن خالصانــه از عیســی ســئوال نمــود، » چــه کنــم؟ « او در 
پاســخ خــود نســبت بــه الزامــات شــریعت از تمامــی دســتورات مربــوط بــه مناســک 
و مراســم کلیشــه ای و تشــریفاتی چشــم پوشــی نمــوده بــود. او بــرای ایــن مناســک 
و مراســم تشــریفاتی و ظاهــری هیــچ ارزشــی قائــل نشــد، بلکــه دو اصــل مهــم و 
اساســی را کــه تمامــی احــکام و انبیــاء بــرآن تاکیــد نمــوده بودنــد، عرضــه نمــود. پاســخ 
فقیــه کــه از ســوی مســیح مــورد تاییــد قرارگرفتــه بــود، منجــی را در مقابــل فریســیان 
در موقعیــت برتــری قــرارداد. آنــان نمــی توانســتند او را بــه دلیــل تاییــد چیــزی کــه از 

ســوی مفســر شــریعت اظهــار شــده بــود متهــم و محکــوم کننــد.
او  کــه حیــات خواهــی داشــت «.  آر  بــه جــای  را  ایــن  پاســخ داد، »  عیســی 
شــریعت را بــه عنــوان قوانیــن یکپارچــه و یکدســت الهــی معرفــی نمــود و بــه ایــن 
ُحکــم،  یــک  نگــه داشــتن  بــا  نیســت شــخص  کــه ممکــن  بدیشــان آموخــت  طریــق 
فرمــان هــای دیگــر را زیــر پــا گــذارد. زیــرا کلیــه فرایــض الهــی از یــک اصــل، پیــروی 
مــی کننــد. سرنوشــت انســان از طریــق اطاعــت کامــل شــریعت تعییــن مــی شــود. 
محبــت فــوق العــاده بــه خداونــد و محبــت بــی دریــغ بــه همنــوع اصولــی اســت کــه 

مــی بایســتی در زندگــی رعایــت شــود.
فقیــه پــی بــرده بــود کــه قوانیــن شــریعت را زیــر پــا گذاشــته اســت و بــا ســخنان 
موشــکافانه مســیح ملــزم شــده بــود. او ادعــا مــی کــرد کــه عدالــت شــریعت را درک 
مــی کنــد، اّمــا بــدان عمــل نمــی نمــود. و بــه همنوعــان خویــش محبــت نمــی کــرد. از 
او خواســته شــده بــود کــه توبــه کنــد. اّمــا او بــه جــای توبــه، ســعی کــرده بــود تــا خــود 
را پــاک و منــزه نشــان دهــد. و بــه جــای اعتــراف بــه حقیقــت، در صــدد بــود کــه 
انجــام احــکام و فرایــض را بســیار ســخت جلــوه دهــد. بنابرایــن مایــل بــود کــه هــم از 
ملــزم شــدن بــه حقیقــت طفــره رفتــه و هــم در نظــر مــردم خــود را از گنــاه تبرئــه کنــد. 
ســخنان منجــی نشــان داد کــه ســئوال وی بــی مــورد و غیــر ضــروری بــوده همچنانکــه 
تبرئــه خــود از  بــرای  ایــن حــال  بــا  بــدان پاســخ گویــد.  نیــز مــی توانســت  خــود وی 

عیســی پرســید: » همســایه مــن کیســت؟ «.
ایــن ســوال در میــان یهودیــان باعــث مباحثــه ای بــی وقفــه گردیــده بــود. آنــان 
در مــورد اجنبــی و دشــمن بــودن مشــرکین و ســامریان هیــچ تردیــدی نداشــتند. اّمــا 
تمایــز میــان افــراد قــوم و طبقــات مختلــف جامعــه خودشــان را چگونــه و بــر اســاس 
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چــه شــرایطی تعییــن مــی کردنــد؟ کاهنــان، کاتبــان و مشــایخ یهــود مــی بایســتی چــه 
کســانی را همســایه خــود قلمــداد کننــد؟ آنــان تمــام زندگــی خــود را صــرف انجــام 
آییــن هــای تشــریفاتی کــرده بودنــد تــا خــود را پــاک و منــزه جلــوه دهنــد. در نظــر 
کــه تطهیــر آن  مــی شــد  ناپاکــی  مــردم جاهــل و غافــل موجــب  بــا  ارتبــاط  ایشــان 
مــی  کاتبــان  و  آیــا فریســیان  بــود.  ای  کننــده  تــالش فرســاینده و خســته  مســتلزم 

بایســتی افــراد » ناپــاک و نجــس « را همســایگان خویــش بــه شــمار آورنــد؟
عیســی، مجــدداً از مجادلــه بــا ایشــان امتنــاع ورزیــد. و تعّصــب ]و تبعیــض[ 
کســانی را کــه منتظــر فرصتــی بودنــد تــا او را متهــم و محکــوم ســازند، مــورد ســرزنش 
قــرار نــداد. اّمــا بــا بیــان حکایتــی ســاده بــرای جمعیــت حاضــر، تصویــر بســیار زیبایــی 
از محبــت آســمانی را ترســیم نمــود. ایــن حکایــت دلهــای بســیاری از حاضــران را 

تحــت تاثیــر قــرارداده وموجــب شــد تــا فقیــه بــه حقیقــت اعتــراف کنــد.
تنهــا راه از میــان بــردن ظلمــت، پذیرفتــن نــور اســت. و بهتریــن طریــق برخــورد بــا 
خطــا، معرفــی حقیقــت اســت. تنهــا مکاشــفه محبــت خداونــد اســت کــه مــی توانــد 

زشــتی گنــاه را کــه در دل آدمــی ســاکن اســت نشــان دهــد.
عیسی فرمود، » مردی از اورشلیم به اریحا می رفت. در راه به دست راهزنان 
افتــاد. آنهــا او را عذیــان نمــوده، کتــک زدنــد، و نیمــه جــان رهایــش کــرده و رفتنــد. از 
قضــا کاهنــی از همــان راه مــی گذشــت، اّمــا چــون چشــمش بــه آن مــرد افتــاد، راه 
خــود را کــج کــرد و از ســمت دیگــر جــاده برفــت. هــم چنیــن یــک الوی نیــز از آنجــا مــی 
گذشت. او نیز چون به آنجا رسید و آن مرد را دید، راه خود را کج کرد و از سمت 
دیگــر جــاده رفــت « )لوقــا 10 آیــات 30 تــا 32(. ایــن یــک صحنــه خیالــی و غیــر واقعــی 
نبــود، بلکــه رویــدادی واقعــی بــود و بــه همــان طریقــی کــه اتفــاق افتــاده بــود مطــرح مــی 
شــد.کاهن و الوی کــه راه خــود را کــج کــرده و از ســمت دیگــر جــاده رفتــه بودنــد، در 

میــان جمعیتــی کــه ســخنان مســیح را مــی شــنیدند، حضــور داشــتند.
در مســافرت از اورشــلیم بــه اریحــا، مســافر مــی بایســتی ا ز میــان بخشــی از 
بیابــان یهــودا عبــور کنــد. جــاده بــه درّه تنــگ بایــر و ســنگالخی منتهــی مــی شــد کــه 
مــورد هجــوم دزدان قــرار مــی گرفــت و غالــب اوقــات صحنــه خشــونت بــود. در 
همیــن ناحیــه بــود کــه مســافران مــورد حملــه قــرار گرفتــه و تمامــی اموالشــان بــه یغمــا 
مــی رفــت و بــر اثــر خشــونت مجــروح و مضــروب شــده و نیمــه جــان در کنــار جــاده 
رهــا مــی شــدند. و بــه همیــن ترتیــب مــردی کــه از اورشــلیم بــه اریحــا مــی رفــت، 
مجــروح و نیمــه جــان در کنــار جــاده رهــا شــده بــود وکاهــن نیــز از همــان راه مــی 
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گذشــت اّمــا چــون چشــمش بــه آن مــرد افتــاد، راه خــود را کــج کــرد و از ســمت دیگــر 
جــاده رفــت. ســپس الوی بــه آن مــکان رســید و از روی کنجــکاوی و بــرای آنکــه از 
چگونگــی واقعــه مطلــع گــردد لحظــه ای ایســتاده و بــه مــرد رنجیــده نگریســت. او از 
وظیفــه خویــش آگاه بــود اّمــا انجــام چنیــن وظیفــه ای موافــق میــل او نبــود. و آرزو 
کــرد کــه ایــکاش از آن راه عبــور نکــرده وآن مــرد زخمــی و مجــروح را ندیــده بــود. و 

ســرانجام خــود را متقاعــد کــرد کــه ایــن امــر بــه وی مربــوط نمــی باشــد.
 کاهــن و الوی، وظیفــه مقدســی را بــر عهــده داشــتند. و مدعــی تفســیر کتــب 
مقدســه بودنــد. آنــان بــه طبقــه ویــژه ای تعلــق داشــتند کــه مــی بایســتی نماینــدگان 
خداونــد در میــان مــردم باشــند. و بایــد، » بــا آنــان کــه نــا آگاهانــه بــه راه خطامــی 

رونــد، بــه نرمــی رفتــار کننــد « )عبرانیــان 5 آیــه 2( تــا بتواننــد.
و  انســان هدایــت  بــه  و درک محبــت عظیــم خداونــد  را در شــناخت  افــراد 
رهبــری کننــد. کاری را کــه بــرای انجــام آن فراخوانــده شــده بودنــد، همــان بــود کــه 
عیســی بــه عنــوان کار خویــش تشــریح کــرده بــود، » روح خداونــد بــر مــن اســت، زیــرا 
مــرا مســح کــرده، تــا فقیــران را بشــارت دهــم و مــرا فرســتاده تــا رهایــی را بــه اســیران و 
بینایی را به نابینایان اعالم کنم. و ستمدیگان را رهایی بخشم " )لوقا ۴ آیه 1٨(.

فرشــتگان آســمان بــر پریشــانی خانــواده الهــی بــر روی زمیــن نظــر کــرده و بــرای 
رهایــی بشــریت از ظلــم و جــور و انــدوه حاضــر بــه همــکاری بــا انســان مــی باشــند. 
مشــیّت الهــی، کاهــن و الوی را بــه مســیری کــه مــرد مجــروح و نیمــه جــان رهــا شــده 
بــود هدایــت کــرد تــا نیــاز بــه رحمــت و مســاعدت مــرد را درک کننــد. تمامــی آســمان 
در انتظــار بــود تــا شــاید دل هــای ایــن مــردان از دیــدن رنــج و مصیبــت انســانی تحــت 
تعلیــم  بیابــان  را در  قــوم عبرانــی  کــه  بــود  قــرار گیــرد. منجــی، همــان کســی  تاثیــر 
داده بــود. تعالیمــی کــه مســیح از میــان ســتون ابــر وآتــش بــه ایشــان آموختــه بــود، بــا 
تعلیمــی کــه مــردم از کاهنــان و معلمــان یهــود دریافــت مــی کردنــد بســیار متفــاوت 
بــود. قوانیــن شــریعت حتــی پســت تریــن حیوانــات را کــه در بیــان دردهــا و نیــاز 
هــای خویــش عاجــز هســتند مــورد لطــف و مرحمــت قــرار مــی داد. و خداونــد نیــز 
در ایــن مــورد دســتوراتی را از طریــق موســی بــه قــوم اســراییل داده بــود، » اگــر گاو 
بــه او بازگردانیــد.  یــا گوســفند دشــمن خــود را دیدیــد کــه گُمشــده اســت، آن را 
اگــر دیدیــد کــه االغ دشــمنتان زیــر بــار خوابیــده اســت، هرچنــد کــه از آن شــخص 
روگــردان هســتید، ولــی کمــک کنیــد تــا االغ بلنــد شــود « )خــروج بــاب 23 آیــات ۴ 
و5(. اّما در حکایت مردی که به وسیله دزدان مجروح شده بود، عیسی موضوع 
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رنــج و درد یــک انســان را مطــرح مــی کــرد و اگــر آنــان مــی بایســتی حیوانــات بارکــش 
را دوســت داشــته باشــند، چقــدر بیشــتر مــی بایســتی دلهــای ایشــان بــا دیــدن مــرد 
مجــروح متاثــر مــی شــد. ایــن پیــام از طریــق موســی بــه ایشــان اعــالم شــده بــود کــه او 
خــدای ایشــان، » خــدای خدایــان و رب االربــاب، و خــدای عظیــم و جبّــار و مهیــب 
اســت، کــه یتیمــان و بیــوه زنــان را دادرســی مــی کنــد، و غریبــان را دوســت داشــته، 
خــوراک و پوشــاک بــه ایشــا ن مــی دهــد «. و بدیــن جهــت بــه آنــان فرمــان داده بــود 
کــه، » غریبــی کــه در میــان شــما ســاکن مــی شــود، مثــل متوطــن از شــما باشــد. و او 

را مثــل خــود محبــت نمــا « )تثنیــه 10 آیــات 1٧ تــا1۹؛ الویــان1۹ آیــه 3۴(.
ایــوب گفتــه بــود » غریــب در کوچــه شــب را بــه ســر نمــی بــرد و دِر خــود را بــه 
روی مســافر مــی گشــودم. و هنگامــی کــه دو فرشــته خداونــد در هیئــت انســانی بــه 
شــهر ســدوم وارد شــدند. لــوط بــه اســتقبال ایشــان برخاســته، رو بــر زمیــن نهــاد و 
گفــت: » اینــک اکنــون ای آقایــان مــن، بــه خانــه بنــده خــود بیاییــد، و شــب را بســر 
بریــد « )ایــوب 31 آیــه 32؛ پیدایــش 1۹ آیــه 2(. کاهــن و الوی از تمامــی ایــن تعالیــم 
آگاه بودنــد لیکــن بــدان عمــل نمــی کردند.آنــان بــا دریافــت تعالیــم متعصبانــه قومــی 
به افرادی خودخواه، تنگ نظر و انحصار طلب تبدیل شــده بودند و هنگامی که 
بــا مــرد مجــروح مواجــه شــدند، نمــی توانســتند بگوینــد کــه او از قــوم ایشــان هســت 
یــا نــه. آنــان تصــور کردنــد کــه مــرد مجــروح ســامری اســت و بــه همیــن دلیــل را ه خــود 

را کــج کــرده و از ســمت دیگــر جــاده رفتنــد.
فقیــه دینــی در رفتــار کاهــن و الوی، همانگونــه کــه مســیح شــرح داده بــود، هیــچ 
مغایرتــی بــا آنچــه کــه دربــاره الزامــات شــریعت آموختــه بــود، مشــاهده نکــرد. لیکــن، 
بدانجــا  آیــد: مســافری ســامری چــون  مــی  در  نمایــش  بــه  دیگــری  اکنــون، صحنــه 
رســید و آن مــرد را دیــد، دلــش برحــال او ســوخت. بــرای او یهــودی بــودن و یــا غیــر 
یهــودی بــودن مــرد هیــچ اهمیتــی نداشــت. ســامری بــه خوبــی مــی دانســت کــه اگــر 
وی بــه جــای مــرد مجــروح بــود، یــک یهــودی بــا دیــدن او، بــه صــورت وی تــف انداختــه 
و بــا تحقیــر از کنــار وی مــی گذشــت. اّمــا او در ایــن مــورد هیــچ تردیــدی بــه خــود 
راه نــداد. و فکــر نکــرد کــه بــا مانــدن درآن مــکان، ممکــن اســت بــا خطــر خشــونت 
یــک انســان دردمنــد کــه مجــروح و نیمــه جــان در  بــه  مواجــه شــود. کمــک کــردن 
بیابــان رهــا شــده بــود، بــرای وی از هــر چیــزی مهــم تــر بــود. پــس نــزد او رفــت جامــه 
خــود را درآورد تــا او را بپوشــاند. روغــن و شــرابی را کــه بــرای ســفر خــود بــه همــراه 
داشــت جهــت مــداوای زخمهایــش بــه کار بــرد و ســپس او را بــر االغ خــود گذاشــت 
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و بــه کاروانســرایی بــرد و سراســر شــب را بــا مهربانــی از او پرســتاری کــرد. روز بعــد، 
درحالــی کــه زخمهــای مــرد مجــروح بهبــود یافتــه بــود، ســامری تصمیــم گرفــت بــه 
ســفر خــود ادامــه دهــد. اّمــا قبــل از حرکــت، او را بــه صاحــب کاروانســرا ســپرد 
و بــرای پرســتاری از مــرد زخمــی دو دینــار پرداخــت، اّمــا بــه ایــن نیــز بســنده نکــرد، 
بنابرایــن بــه صاحــب کاروانســرا گفــت، » از ایــن مــرد پرســتاری کــن و اگــر بیــش از 

ایــن خــرج کــردی، چــون برگــردم بــه تــو خواهــم داد «.
بــه فقیــه چشــم  پایــان رســانید،  بــه  را  اینکــه عیســی حکایــت ســامری  از  بعــد 
دوختــه و گفــت، » حــال بــه نظــر تــو کــدام یــک از ایــن ســه تــن، همســایه مــردی بــود 

کــه بــه دســت راهزنــان افتــاد؟ « )لوقــا 10 آیــه 36(.
فقیــه حتــی اکنــون نیــز نمــی توانســت نــام ســامری را بــر زبــان آورد. بنابرایــن 
پاســخ داد، » آن کــه بــه او ترحــم کــرد «. عیســی بــه او گفــت : » بــرو و تــو نیــز 

چنیــن کــن «.
و بنابرایــن بــرای همیشــه بــه ایــن ســئوال کــه، » همســایه مــن کیســت « پاســخ 
داده شــد. مســیح نشــان داد کــه همســایه مــا صرفــاً یکــی از افــراد کلیســا یــا مذهبــی 
کــه بــه آن تعلــق داریــم نمــی باشــد. و ارتباطــی بــه نــژاد، رنــگ، و طبقــه اجتماعــی 
نــدارد. همســایه مــا کســی اســت کــه بــه کمــک و یــاری مــا نیازمنــد اســت. همســایه 
مــا کســی اســت کــه بــه وســیله دشــمن یعنــی شــیطان مجــروح و مضــروب گشــته 

اســت. و تمامــی کســانی کــه بــه خداونــد تعلــق دارنــد همســایه مــا هســتند.
عیســی در حکایــت ســامری نیکــو، تصویــری از خــود و رســالت خویــش را بــه 
نمایــش گداشــته بــود. انســان بــه وســیله شــیطان فریــب خــورده، مجــروح گشــته، 
مــورد دســتبرد قرارگرفتــه و بــی هــوش شــده بــود و بــه جهــت هالکــت رهــا گشــته 
بــود. اّمــا منجــی در شــرایطی کــه درمانــده و بــی یــاور بودیــم بــر مــا ترحــم کــرد. او 
بــرای نجــات مــا، جــالل و شــکوه آســمان را تــرک گفــت. و هنگامــی کــه در ُشــرُف 
مــرگ بودیــم، مســئولیت مــا را بــه عهــده گرفــت و زخمهــای مــا را شــفا داد و جامــه 
بــا  مــا گشــوده و  بــه روی  امنــی را  پناهــگاه  نمــود و  مــا  تــن  بــر  عدالــت خویــش را 
مســئولیت خویــش تمامــی نیازهــای مــا را تامیــن کــرد. او بــرای نجــات و رســتگاری 
مــا جــان خویــش را فــدا کــرد. و بــا ســر مشــق قــرار دادن خویــش بــه پیروانــش دســتور 
داد، » حکــم مــن بــه شــما ایــن اســت کــه یکدیگــر را محبــت کنیــد « و » همانگونــه 
کــه مــن شــما را محبــت کــردم، شــما نیــز بایــد یکدیگــر رامحبــت نماییــد « )یوحنــا15 

آیــه 1٧ و بــاب 13 آیــه 3۴(.
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نیــز  و عیســی  کنــم؟ «  چــه  اســتاد  ای   « بــود،  کــرده  از عیســی ســوال  فقیــه 
محبــت بــه خــدا و مــردم را اســاس عدالــت و پارســایی شــناخته و مــورد تاییــد قــرار 
داده بــود. او در پاســخ بــه ســئوال فقیــه فرمــود، » ایــن را بــه جــای آور کــه حیــات 
خواهــی یافــت « و ســامری نــدای مهربانــی و محبــت را شــنیده و بــا اطاعــت از 
آن، شــریعت را بــه جــا آورد و مســیح نیــز بــه فقیــه دســتور داد، » بــرو و تــو نیــز چنیــن 
کــن «. فرزنــدان خداونــد نبایــد صرفــاً بــه گفتــن قناعــت کننــد بلکــه مــی بایســتی بــه 
آنچــه کــه مــی گوینــد، عمــل نماینــد. » آن کــه مــی گویــد در او مــی مانــد، بایــد همــان 

گونــه رفتــار کنــد کــه عیســی رفتــار مــی کــرد « )اول یوحنــا 2 آیــه 6(.
بــه  نیــز  امــروز  آورد،  زبــان  بــر  نیکــو  ســامی  حکایــت  در  عیســی  کــه  ســخنانی 
همــان انــدازه مــورد نیــاز جهــان اســت خودخواهــی و تشــریفات خشــک و بــی روح 
کمابیــش آتــش محبــت را خامــوش کــرده و فیضــی را کــه ســیرت و شــخصیت آدمــی 
را شــیرین و دلپذیــر مــی ســازد، از بیــن بــرده اســت. بســیاری از افــراد کــه مدعــی نــام 
مســیح هســتند، ایــن حقیقــت را کــه مســیحیان مــی بایســتی نماینــده مســیح باشــند 
نادیــده گرفتــه انــد. مادامــی کــه در کلیســا، در محــدوده خانــواده، در همســایگی و 
هــر جایــی کــه هســتیم، بــرای خیریــت دیگــران ایثــار و از خــود گذشــتگی نکنیــم، هــر 

چقــدر کــه ادعــا کنیــم، مســیحی نخواهیــم بــود.
عیســی عالیــق خویــش را بــا بشــریت پیونــد داده و از مــا نیــز مــی خواهــد کــه 
بــا او متّحــد شــویم. عیســی مــی فرمایــد، » بــه رایــگان یافتــه  بــرای نجــات انســان 
ایــد، بــه رایــگان هــم بدهیــد « )متــی 10 آیــه ٨(. گنــاه سرچشــمه تمامــی شــرارت 
هــا اســت. و وظیفــه ماســت کــه بــا مهربانــی بــه گناهــکاران کمــک کنیــم. بســیاری 
بــا ارتــکاب خطــا، احســاس خجالــت و نادانــی مــی کننــد. آنــان تشــنه شــنیدن کالم 
تســلی وآرامــش هســتند. و بــا نگریســتن بــه خطایــا و گناهانشــان مایــوس و دلســرد 
مــی شــوند. ایــن افــراد نبایــد از ســوی مــا مــورد بــی اعتنایــی قرارگیرنــد. اگــر مســیحی 
هســتیم، نبایــد از آنــان رویگــردان شــده و از کســانی کــه بــه کمــک و یــاری مــا نیازمنــد 
هســتند دوری کنیــم. هنگامــی کــه بــا رنــج و انــدوه افــراد مواجــه مــی شــویم هرگــز 
نبایــد بگوییــم ربطــی بــه مــا نــدارد. » شــما کــه روحانــی هســتید او را بــا مالیمــت 
بــه راه راســت بازگردانیــد « )غالطیــان 6 آیــه 1(. بــا ایمــان و دعاکــردن دشــمن را 
وادار بــه عقــب نشــینی کنیــد. کالم ایمــان و تســلی را بــر زبــان آوریــد، آنــگاه کالم 
شــما چــون روغــن مرهــم بلســان، جراحــت و کوفتگــی مجــروح را شــفا خواهــد داد. 
بســیاری از افــراد در مبــارزه بــزرگ زندگــی نــا امیــد ودلســرد شــدند، در حالــی کــه 
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یــک کلمــه محبــت آمیــز و دلگــرم کننــده مــی توانســت آنــان را بــرای غالــب آمــدن بــر 
مشــکالت تقویــت کنــد، هرگــز نبایــد رنــج و مصیبــت افــراد را نادیــده بگیریــم، بلکــه 
مــی بایســتی تــالش کنیــم تــا تســلی و آرامشــی را کــه از خداونــد دریافــت کــرده ایــم 

بــه ایشــان تقدیــم کنیــم. 
و انجــام ایــن وظایــف چیــزی جــز انجــام اصــول شــریعت نیســت؛ اصولــی کــه 
نیــز آشــکار شــد.  در حکایــت ســامری نیکــو شــرح داده شــد و در زندگــی مســیح 
رانشــان داده و مفهــوم  ســیرت و شــخصیت مســیح اهمیــت حقیقــی شــریعت 
عبارت همسایه ات را همچون خویشتن دوست بدار را آشکارمی کند. فرزندان 
خداونــد بــا نشــان دادن محبــت، مهربانــی و رحمــت بــه افــراد، احــکام و مقــررات 
الهــی را مــود تاییــد قــرار مــی دهنــد. آنــان بــه ایــن حقیقــت کــه » شــریعت خداونــد 
کامــل اســت و جــان را برمــی گردانــد « شــهادت مــی دهنــد. و کســی کــه در محبــت 
کــردن بــه دیگــران غفلــت ورزد در حقیقــت احــکام خداونــد را زیــر پــا مــی گــذارد. زیــرا 
رفتــار مــا بــا افــراد نشــان دهنــده رفتــار مــا بــا خداونــد مــی باشــد، کســی کــه محبــت 
خداونــد را در دل داشــته باشــد مــی توانــد همســایه خــود را محبــت کنــد. » اگــر 
کســی ادعــا کنــد کــه خــدا را محبــت مــی نمایــد اّمــا از بــرادر خــود نفــرت داشــته 
باشــد، دروغگوســت. زیــرا کســی کــه بــرادر خــود را، کــه مــی بینــد، محبــت نکنــد، 
نمــی توانــد خدایــی را کــه ندیــده اســت، محبــت نمایــد. هیــچ کــس هرگــز خــدا را 
ندیــده اســت، اّمــا اگــر یکدیگــر را محبــت کنیــم، خــدا در مــا ســاکن اســت و محبــت 

او در مــا بــه کمــال رســیده اســت « )اول یوحنــا ۴ آیــات 20 و 12(.
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عــده ای از فریســیان نــزد عیســی آمــده وســوال کردنــد، » پادشــاهی خــدا کــی 
خواهــد آمــد؟ «. از زمانیکــه یحیــی تعمیــد دهنــده پیــام آمــدن مســیح را در تمامــی 
ســرزمین یهودیــه موعظــه کــرده بــود ســه ســال و انــدی مــی گذشــت. او اعــالم کــرده 
بــود. » توبــه کنیــد زیــرا پادشــاهی آســمان نزدیــک شــده اســت! « )متــی 3 آیــه 2(. 
لیکــن فریســیان در ایــن مــدت هیــچ عالمتــی از برقــراری پادشــاهی آســمان دریافــت 
نکرده بودند. بسیاری از آنان که یحیی را نپذیرفته بودند، در هر موردی با عیسی 

مخالفــت کــرده وتلویحــاً ماموریــت مســیح را شکســت خــورده اعــالم مــی کردنــد.
مشــاهده  بــه  تــوان  نمــی  را  خــدا  پادشــاهی  آمــدن   « داد،  پاســخ  عیســی 
دریافت. و کســی نخواهد گفت اینجا یا آنجاســت، زیرا پادشــاهی خدا در میان 
شماســت «. پادشــاهی خــدا در قلــب انســان شــروع مــی شــود. عالیــم نزدیــک 

شــدن پادشــاهی خداونــد از طریــق قــدرت و شــکوه دنیــوی آشــکار نمــی شــود.
ســپس بــه شــاگردان گفــت، » زمانــی مــی آیــد کــه آرزو خواهیــد کــرد یکــی از 
روزهــای پســر انســان را ببینیــد، اّمــا نخواهیــد دیــد «، زیــرا پادشــاهی آســمان بــا 
ایــن خطــر وجــود دارد  بــه همیــن دلیــل  جــالل و شــکوه دنیــوی همــراه نیســت و 
کنیــد  نمــی  درک  و  دهیــد.  تشــخیص  مــرا  رســالت  جــالل  و  شــکوه  نتوانیــد  کــه 
کــه درحــال حاضــر از چــه امتیــاز عظیمــی برخــوردار هســتید زیــرا کســی درمیــان 
شماســت کــه حیــات و نــور آدمیــان اســت. زمانــی مــی آیــد کــه بــا نــگاه بــه گذشــته 
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در آرزوی فرصتــی باشــید تــا بتوانیــد ماننــد امــروز از ســخن گفتــن و راه رفتــن بــا 
لــذت ببریــد. پســرخدا 

حتــی شــاگردان عیســی نیــز نتوانســتند بــه خاطــر خــود خواهــی وتفکــر دنیــوی، 
شــکوه و جاللــی را کــه عیســی درصــدد بــود بــه ایشــان آشــکارکند، درک کننــد. اّمــا بــا 
صعــود عیســی بــه حضــور پــدر، و نــزول روح القــدس بــر ایمانــداران، شــاگردان کامــاًل 
از شــخصیت، ســیرت و رســالت منجــی آگاه شــدند. و بعــد از تعمیــد روح القــدس 
دریافتنــد کــه درســت در حضــور خــدای جــالل بــوده انــد. و در حالــی کــه گفتــه هــای 
مســیح را بــه یــاد مــی آوردنــد، افــکار ایشــان بــا درک نبوتهــا و معجــزات انجــام شــده از 
ســوی او گشــوده مــی شــد. معجــزات زندگــی عیســی از مقابــل دیــدگان ایشــان عبــور 
مــی کــرد و ماننــد افــرادی بودنــد کــه از خــواب بیــدار شــده بــود. آنــان فهمیدنــد کــه » 
کالم، انســان خاکــی شــد و در میــان مــا مســکن گزیــد و مــا بــر جــالل او نگریســتیم، 
جاللــی در خــور آن پســر یگانــه کــه از جانــب پدرآمــد، پـُـر از فیــض وراســتی « )یوحنــا 1 
آیه 1۴(. مسیح به راستی از سوی خداوند به این دنیای گناهکارآمده بود تا پسران 
و دختــران گناهــکار آدم را نجــات بخشــد. اکنــون بــه نظــر مــی رســد کــه شــاگردان بــرای 
خــود کمتــر از گذشــته اهمیــت قایــل هســتند. آنــان هرگــز از تعالیــم و اعمــال مســیح 
خســته و کســل نمــی شــدند. تعالیمــی را کــه در گذشــته بطــور مبهــم مــی فهمیدنــد، 
اکنون به مشــکلی واضح و آشــکار درک می کردند. کتب مقدســه در نظر ایشــان به 

کتــاب تــازه ای تبدیــل شــده بــود.
درحالــی کــه شــاگردان نبوتهــای مربــوط بــه مســیح را درکتــب مقدســه تفتیــش 
مــی کردنــد، بــه مصاحبــت بــا خداونــد فراخوانــده شــده و دربــاره کســی کــه بــرای 
آنــان  گرفتنــد.  مــی  تعلیــم  بــود،  کــرده  صعــود  آســمان  بــه  خویــش  رســالت  اتمــام 
جــالل و معرفــت خداونــد را کــه در عیســی ســاکن بــود بــه عنــوان یــک حقیقــت 
درک کردنــد، حقیقتــی کــه هیــچ انســانی بــدون کمــک عوامــل الهــی قــادر بــه فهــم 
آن نمــی باشــد. آنــان بــه کمــک و مســاعدت کســی کــه پادشــاهان، انبیــاء ومــردان 
پارســا و عــادل دربــاره اش نبــوت کــرده بودنــد، نیــاز داشــتند و بــا شــگفتی نبوتهــای 
مربــوط بــه اعمــال و شــخصیت مســیح را مــورد مطالعــه قــرار مــی دادنــد. شــگفتا کــه 
آنــان چقــدر نبــوت هــای کتــب مقدســه را بــه طــور مبهمــی درک کــرده بودنــد و چــرا 
در فهــم حقایقــی کــه در بــاره مســیح شــهادت مــی داد، تردیــد نشــان داده بودنــد! 
و هنگامــی کــه عیســی بــا فروتنــی و تواضــع در هیئــت انســانی ظاهــر شــد و در 
میــان آدمیــان گام بــر مــی داشــت، شــاگردان را از تجســم خــدا در جســم انســان و 
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ویژگــی ماهیتدوگانــه عیســی را درک نکــرده بودنــد. چشــمان آنــان بــرای تشــخیص و 
شــناخت کامــل ذات الوهیــت در طبیعــت انســانی، کــور بــود. اّمــا هنگامــی کــه بــا 
قــدرت روح القــدس اذهــان ایشــان روشــن شــد، آرزو داشــتند کــه بــار دیگــر عیســی 
را دیــده و خــود را پیــش پــای او اندازنــد. آنــان آرزو داشــتند کــه بــه نــزد وی آمــده و از 
او بخواهنــد تــا تفســیر کتــب مقدســه را کــه قبــالً نفهمیــده بودنــد، مجــدداً برایشــان 
تفســیر کنــد. تــا بــا توجــه کامــل بــه ســخنان وی گــوش فــرا دهنــد. آنــان مــی خواســتند 
مفهــوم ســخنان عیســی را هنگامــی کــه بــه ایشــان فرمــوده بــود، » بســیار چیزهــای 
دیگــر دارم کــه بــه شــما بگویــم، اّمــا اکنــون یــارای شــنیدنش را نداریــد « )یوحنــا 16: 
12(. آنــان چقــدر مشــتاق یودنــد تــا همــه آیــن چیزهــا را درک کننــد! آنــان در انــدوه 
بودند که ایمان آنان چنان ضعیف بود، و اندیشــه هایشــان را چنان فرا گرفته بود 

کــه از درک واقعیــت بــر نمــی آمدنــد. 
تــا آمــدن مســیح را اعــالم  بــود  بــه عنــوان منــادی فرســتاده  خداونــد، یحیــی را 
کــرده و توجــه قــوم یهــود و ســایر اقــوام جهــان را بــه ماموریــت او جلــب کنــد تــا کــه 
انســان بــرای پذیــرش او آمــاده شــود. شــخصیت عالــی و بــی نظیــری کــه یحیــی مــژده 
آمــدن او را اعــالم مــی کــرد، بــرای مــدت بیــش از ســی ســال در میــان قــوم یهــود 
زندگــی کــرده بــود، لیکــن آنــان، او را کــه فرســتاده خــدا بــود، بــه طــور کامــل شــناختند. 
ندامــت و پشــیمانی بــر شــاگردان مســلط شــده بــود زیــرا بــی ایمانــی رایــج آنچنــان بــر 
افکارشــان تاثیــر گذاشــته بــود کــه نتوانســتند او را بشناســند. نــور حقیقــت بــه ایــن 
دنیــای تاریــک آمــده و در میــان آنــان مــی درخشــید، لیکــن از درک منبــع و منشــاء 
نــور عاجــز بودنــد. آنــان از خــود ســئوال مــی کردنــد کــه چــرا بــا طــرز رفتارشــان موجــب 
می شــدند تا مســیح ایشــان را مورد ســرزنش قراردهد. و غالب اوقات با یادآوری 
گفتگوهــای عیســی از خــود مــی پرســیدند، کــه چــرا بــه نگرانیهــای دنیــوی و مخالفــت 
کاهنــان و کاتبــان فرصــت دادیــم تــا افــکار مــا را آشــفته کننــد بــه طــوری کــه حضــور 
او را کــه برتــر و عظیــم تــر از موســی و حکیــم تــر از ســلیمان بــود نتوانیــم درک کنیــم. 

و چقــدر گوشــهای مــا ســنگین و قــوه فهــم و درک مــا ضعیــف بــود! 
توما یکی از شــاگردان عیســی گفته بود، تا خود نشــان میخها را در دســتهایش 
نبینــم و انگشــت خــود را برجــای میخهــا نگــذارم و دســت خویــش را در ســوراخ 
پهلویــش ننهــم، ایمــان نخواهــم آورد. و پطــرس نیــز، هنگامــی کــه عیســی از ســوی 
یهودیــان خــوار و مطــرود شــده بــود، او را انــکار کــرده بــود. آنــان ایــن خاطــرات تلــخ 
و دردنــاک را بــه طــور محسوســی بــه یــاد مــی آوردنــد. شــاگردان، مدتهــا بــا عیســی 
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بــه ســر بــرده اّمــا او را بــه درســتی نشــناخته بودنــد و از وی تقدیــر نکــرده بودنــد. اّمــا 
اکنــون بــا یــادآوری گذشــته بــه کــم ایمانــی خویــش پــی بــرده و متاثــر مــی شــدند.

هنگامــی کــه کاهنــان و معلمیــن یهــود بــر علیــه شــاگردان مســیح متحــد شــده و 
آنــان را بــه حضــور شــورای یهــود آورده و ســپس بــه زنــدان افکندنــد، آنــان شــادی مــی 
کردنــد، زیــرا کــه » شایســته شــمرده شــده بودنــد کــه بــه خاطــر نــام مســیح اهانــت 
ببیننــد « )اعمــال رســوالن 5 آیــه ۴1(. آنــان بــا شــادی بــه انســان و فرشــتگان نشــان 
مــی دادنــد کــه شــکوه و جــالل مســیح را شــناخته و بــرای پیــروی از او حاضرنــد همــه 

چیــز را فــدا کننــد.
امــروز نیــز ماننــد ایــام رســوالن، ایــن موضــوع حقیقــت دارد کــه انســان نمــی توانــد 
بــدون روشــنگری و هدایــت، روح خــدا و جــالل و شــکوه مســیح را تشــخیص دهــد. 
مســیحیّتی کــه دنیــا پرســت و سازشــکار باشــد نمــی توانــد از اعمــا ل و حقایــق الهــی 
قدردانــی و حمایــت کنــد. پیــروان مســیح در پــی کســب آســایش، افتخــارات دنیــوی 
و هــم شــکل شــدن بــا جهــان نیســتند. آنــان در مســیر رنــج و تحقیــر و ســرزنش و 
در جبهــه مبــارزه » علیــه قدرتهــا « علیــه ریاســتها، علیــه خداونــدگاران ایــن دنیــای 
تاریــک پیشــاپیش حرکــت مــی کننــد، ) افسســیان 6 آیــه 12(. و در زمــان حاضــر 
نیــز، ماننــد ایــام مســیح، بــه وســیله فریســیان و کاهنــان عصــر خــود مــورد تحقیــر، 

ظلــم و ســوء تعبیــر قــرار مــی گیرنــد.
بــا تظاهــر و ریــاکاری ملکــوت خداونــد نمــی آیــد. انجیــل فیــض خــدا بــا روح از 
خــود گذشــتگی و ایثــارش هرگــز نمــی توانــد بــا روح ایــن دنیــا هماهنــگ و ســازگار 
شــود. و ایــن دو متضــاد و در تعــارض بــا یکدیگرنــد. » انســان نفســانی امــور مربــوط 
بــه درکشــان  قــادر  و  اســت،  درنظــرش جهالــت  زیــرا  پذیــرد  نمــی  را  خــدا  روح  بــه 
نیســت، چــرا کــه قضــاوت درســت دربــاره آنهــا تنهــا از دیدگاهــی روحانــی میّســر 

اســت « )اول قرنتیــان بــاب 2 آیــه 1۴(.
اّمــا امــروز نیــز در جوامــع مذهبــی افــرادی وجــود دارنــد کــه بــر اســاس اعتقــاد 
خــود، تــالش مــی کننــد تــا پادشــاهی مســیح را بــه عنــوان ســلطنت دنیــوی و زمینــی 
برقرارکننــد. آنــان آرزو دارنــد کــه خداونــد مــا را، بــه عنــوان فرمانــروای ســلطنت هــای 
ایــن جهــان و حاکــم دیــوان و لشــکریان و ســالن هــای قانــون گــذاری و کاخ هــا و 
مراکــز تجــاری منصــوب کننــد. آنــان از او انتظــار دارنــد کــه از طریــق قوانیــن حقوقــی 
کــه از ســوی مراجــع انســانی بــه موقــع اجــرا گذاشــته مــی شــود، حکمرانــی کنــد. و 
چــون مســیح شــخصاً بــر روی زمیــن حضــور نــدارد، آنــان بــه جــای او مســئولیت وی 
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را بــه عهــده گرفتــه و قوانیــن مربــوط بــه پادشــاهی او را اجــرا خواهنــد کــرد. برقــراری 
چنیــن حکومتــی همــان چیــزی بــود کــه یهودیــان در ایــام مســیح قصــد برقــراری آن 
را داشــتند. اگــر عیســی خواســتار بنیــان نهــادن پادشــاهی دنیــوی مــی شــد و آنچــه 
را کــه آنــان قوانیــن و شــریعت خداونــد تلقــی مــی کردنــد اجــرا مــی کــرد و آنــان را 
بــه عنــوان بیــان کننــدگان اراده خــود و ابــراز حاکمیــت خویــش بــه کارمــی گرفــت، 
مطمئنــاً یهودیــان بــه عیســی ایمــان مــی آوردنــد. اّمــا او فرمــود، » پادشــاهی مــن از 

ایــن جهــان نیســت « )یوحنــا 1٨ آیــه 36(. او پادشــاهی دنیــوی رانمــی پذیرفــت.
حکومتــی کــه در زمــان عیســی در اورشــلیم حکمفرمایــی مــی کــرد، حکومتــی 
فاســد و ظالــم بــود و فریــاد حاصــل از تجــاوز، دشــنام، اخــاذی، وعــدم تّحمــل اقــوام 
دیگــر از هــر ســو بــه گــوش مــی رســید، بــا ایــن وجــود منجــی در صــدد اصالحــات 
اجتماعی نبود. و در امور مربوط به مقامات حکومتی مداخله نکرد. و متجاوزین 
و دشــمنان قــوم را مــورد حملــه قــرار نــداد و ایشــان را محکــوم نکــرد. او کــه الگــوی 
مــا بــود، از حکومتهــای دنیــوی دوری مــی جســت نــه بــه ایــن دلیــل کــه در مقابــل 
مصیبــت و رنــج انســانی بــی تفــاوت بــود، بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه راه عــالج صرفــاً 
از طریــق اقدامــات ظاهــری بــرآورده نمــی شــد. موثرتریــن روش ایــن بــود کــه عــالج 
در دســترس همــه قرارگرفتــه و قلــب را تغییــر و تبدیــل کنــد. پادشــاهی مســیح بــا 
تصمیمــات شــورای درباریــان، و مجالــس قانونگــذاری و بــا حمایــت مــردان بــزرگ 
و بــا نفــوذ ایــن جهــان تاســیس نمــی شــود، بلکــه بــا ترویــج و اشــاعه ســیرت مســیح 
در انســان بــه واســطه عمــل روح القــدس بنیــان نهــاده مــی شــود. » عیســی بــه همــه 
کســانی کــه او را پذیرفتنــد، ایــن اقتــدار را بخشــید کــه فرزنــدان خــدا شــوند، یعنــی 
بــه هرکــس کــه بــه نــام او ایمــان آورد، آنــان کــه نــه ا ز خــون و نــه از خواهــِش تــن و نــه از 
خواســته یک مرد، بلکه از خدا زاده شــدند « )یوحنا باب 1 آیات 12 و 13(. تنها 
قدرتــی کــه مــی توانــد بشــر را تعالــی بخشــد، قــدرت خداســت. و افــراد مــی تواننــد 

بــا تعلیــم و موعظــه کالم خــدا در انجــام ایــن کار مســاعدت کننــد.
و هنگامــی کــه پولــس رســول در شــهر ثروتمنــد و پـُـر جمعیــت قرنتــس، شــهری کــه 
از ســوی شــرک بــه فســاد و تباهــی کشــانده شــده بــود، خدمــت خویــش را آغــاز کــرد، 
و گفت، » زیرا بر آن بودم در مدتی که بین شــما هســتم، چیزی جز عیســی مســیح 
ندانم، آن هم عیسی مصلوب « )اول قرنتیان 2 آیه 2(. پولس، بعدها به همانهایی 
کــه بــا زشــت تریــن گناهــان فاســد شــده بودنــد، توانســت بنویســد کــه، » بعضــی از 
شما درگذشته چنین بودید، اّما در نام عیسی مسیح خداوند و توسط روح خدای 
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ما شســته شــده، تقدیس گشــته و پارســا شــمرده شــده اید « و » من همواره خدای 
خــود را بــه خاطــر شــما و آن فیــض خــدا کــه در مســیح عیســی بــه شــما بخشــیده شــده 

اســت، ســپاس مــی گویــم « )اول قرنتیــان 6 آیــه 11؛ بــاب 1 آیــه ۴(.
امــروز نیــز ماننــد ایــام مســیح، ملکــوت و پادشــاهی خــدا توســط کســانی کــه بــا 
هیاهــو و جنجــال در پــی کســب حمایــت رهبــران دنیــا و قوانیــن دنیــوی هســتند، 
مســتقر نمــی شــود، بلکــه توســط کســانی کــه در نــام مســیح حقایــق الهــی را بــه مــردم 
اعالم می کنند، استقرار می یابد. این حقایق در مومنین به همان تجربه ای منجر 
مــی شــود کــه پولــس دربــاره آن چنیــن گفتــه اســت: » مــن بــا مســیح مصلــوب شــده ام 
بــه طــوری کــه دیگــر آنکــه زندگــی می کنــد مــن نیســتم، بلکــه مســیح اســت کــه در مــن 
زندگــی می کنــد « )غالطیــان 2: 20(. آنــگاه آنــان همچــون پولــس بــرای منفعــت بشــر 
زحمــت خواهنــد کشــید. او مــی گویــد: » پــس ســفیران مســیح هســتیم، بــه گونــه ای 
که خدا از زبان ما شما را به آشتی می خواند. ما از جانب مسیح از شما استدعا 

مــی کنیــم کــه بــا خــدا آشــتی کنیــد « )دوم قرنتیــان 5 آیــه 20(.
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» برکت دادن به 

کودکان «
]این فصل بر اساس انجیل متی 1۹: 15-13؛ انجیل مرقس 10: 16-13؛ 

انجیل لوقا 1٨: 17-15 تدوین گردیده است[

عیسی همواره عاشق کودکان بود و از محبت صمیمانه و همدردی کودکانه 
ایشــان اســتقبال مــی کــرد و هنگامــی کــه روح او در برخــورد بــا حیلــه و تزویــر افــراد 
پریشــان مــی شــد، ســتایش دل انگیــزی کــه از لبهــای کــودکان جــاری مــی شــد، دل 
او را شــاد مــی کــرد. منجــی هرجــا کــه قــدم مــی گذاشــت ســیمای مهربــان و رفتــار 

محبــت آمیــز و بــا وقــارش دوســتی و اعتمــاد کــودکان را جلــب مــی کــرد.
در میــان یهودیــان مرســوم بــود کــه کــودکان را نــزد بعضــی از معلمیــن یهــود مــی 
آوردنــد تــا برآنــان دســت نهــاده و ایشــان را برکــت دهنــد. اّمــا شــاگردان منجــی تصــور 
بــه حضــور وی بیاورنــد، مزاحــم کار وی خواهنــد  مــی کردنــد کــه اگــر کــودکان را 
شــد. و هنگامــی کــه مــادران بــا بچــه هــای خویــش بــه حضــور مســیح مــی آمــد نــد، 
مــورد بــی مهــری شــاگردان قــرار مــی گرفتنــد. آنــان دیــدار ایــن کــودکان کــم ســن و 
ســال از عیســی را ســودمند نمی دانســتند و به این نتیجه رســیده بودند که حضور 
کودکان موجب ناخشنودی عیسی خواهد شد. درحالی که عیسی از این رفتار 
شاگردان ناخشنود بود. منجی نگرانی و مسئولیت مادران را که در صدد تربیت 
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کــودکان خــود مطابــق بــا کالم خــدا بودنــد، بــه خوبــی درک مــی کــرد. و دعاهــای 
ایشــان را شــنیده بــود و خــودش از آنــان دعــوت مــی کــرد تــا بــه حضــور وی بیاینــد.

مــادری بــه اتفــاق فرزنــدش بــرای دیــدار از عیســی از خانــه خــود رهســپار شــده 
بــود و در ســر راه در بــاره مقصــود خــود بــه یکــی از همســایگان گفــت و همســایه نیــز 
گفــت کــه مــی خواهــد کــه عیســی فرزنــدان او را برکــت دهــد. بنابرایــن تعــدادی از 
مــادران بــا کــودکان خــود گــرد هــم آمدنــد. تعــدادی از ایــن کــودکان ســالهای کودکــی 
را پشــت ســر گذاشــته و نوجــوان بودنــد. هنگامــی کــه مــادران اســتدعای خــود را بــه 
اطــالع عیســی رســاندند، بــا مهربانــی و شــفقت وی مواجــه شــدند. اّمــا عیســی در 
انتظــار بــود کــه چگونگــی رفتــار شــاگردان را نســبت بــه ایــن مــادران ببینــد. و هنگامــی 
کــه مــادران، کــودکان را نــزد عیســی آوردنــد تــا برآنهــا دســت بگــذارد آنــگاه شــاگردان، 
آنــان را بــرای ایــن کار مالمــت کردنــد. عیســی چــون ایــن را دیــد، اشــتباه شــاگردان 
را مــورد ســرزنش قــرار داد وگفــت: » بگذاریــد کــودکان نــزد مــن آینــد، آنــان را بــاز 
مداریــد، زیــرا پادشــاهی خــدا ازآن چنیــن کســان اســتوآنگاه کــودکان را درآغــوش 

کشــیده، برآنــان دســت نهــاد و ایشــان را برکــت داد «.
مــادران درحالــی کــه از شــنیدن ســخنان مســیح تقویــت شــده و برکــت یافتــه 
بودنــد، بــا آرامــش و تســلی خاطــر بــه خانــه هایشــان بازگشــتند. آنــان بــرای انجــام 
مســئولیت ســنگین خویــش ترغیــب و دلگــرم شــده و بــا اشــتیاق و امیــد تــازه ای، 
کار تربیــت کــودکان را آغــاز نمودنــد. امــروز نیــز مــادران بــا همــان ایمــان مــی بایســتی 

ســخنان مســیح را دریافــت کننــد.
او  اســت.  انســان  صمیمــی  منجــی  روزهــا،  آن  هماننــد  نیــز  امــروز  مســیح 
همانگونــه کــه آنــروز در ســرزمین یهــودا، کــودکان را درآغــوش کشــید، امــروز نیــز بــرای 
مســاعدت مــادران همــان کار را انجــام مــی دهــد. و مــودکان زمــان حاضــر نیــز ماننــد 

کــودکاِن آن زمــان، بــا خــون گرانبهــای او خریــداری شــده انــد.
عیسی از سنگینی مسئولیت تمامی مادرا ن آگاه است. زیرا مادر او نیز با فقر 
و تنگدستی و نیاز در کشمکش و مبارزه بوده و در نگرانی تمامی مادران همدردی 
مـی کنـد. او کـه بـرای تسـکین دادن نگرانـی قلبـی یـک زن کنعانـی سـفر دور و درازی 
را طی کرد، آماده است تا امروز نیز مادران را بیش ازآن یاری کند. او که یگانه پسر 
بیوه زِن نائینی را به او باز گرداند، و اوکه در خالل رنج و اندوه خود بر روی صلیب 
مادر خود را به یادآورد، امروز نیز در مقابل رنج و اندوه مادران متاثر می شود. و در 

خالل هر مصیبت و تنگدستی، تسلی بخش و کمک آنان خواهد بود.
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اگــر مــادران بــا تمامــی نگرانــی هایشــان بــه حضــور عیســی بیاینــد، فیــض کافــی 
خواهند یافت تا به کمک آن از فرزندان خود مراقبت و سرپرســتی بعمل آورند. 
دروازه هــای آســمان بــه روی مادرانــی کــه بــار ســنگین مشــکالت خویــش را بــر دوش 
منجــی مــی گذارنــد، گشــوده خواهــد شــد. او کــه گفــت، » بگذاریــد کــودکان نــزد 
مــن آینــد، آنــان را بــاز مداریــد «، هنــوز نیــز از مــادران مــی خواهــد کــه فرزنــدان خــود 
را بــرای دریافــت برکــت بــه حضــور وی آورنــد. حتــی کودکــی کــه در آغــوش مــادرش 
پــروردگار  زیــر ســایه  ایمــان و دعاهــای مادرانــه،  بــه واســطه  قــرار دارد، مــی توانــد 
روح  واســطه  بــه  تّولــد،  زمــان  از  دهنــده  تعمیــد  یحیــی  کنــد.  زیســت  قادرمطلــق 
القــدس پُــر شــده بــود. و اگــر مــا نیــز در مصاحبــت بــا خداونــد زندگــی کنیــم، روح 

القــدس شــخصیت فرزنــدان مــا را از دوران کودکــی شــکل خواهــد داد.
عیســی در میــان کودکانــی کــه بــه حضــور وی آورده شــده بودنــد، مــردان و زنانــی 
را مشــاهده کــرد کــه مــی بایســتی وارثــان فیــض وتابــع ملکــوت وپادشــاهی او باشــند 

وحتــی مقــداری از آنــان بــه خاطــر نــام او مــی بایســتی بــه شــهادت برســند.
عیســی مــی دانســت کــه ایــن کــودکان بــرای شــنیدن ســخنان وی و پذیرفتــن او 
بــه عنــوان منجــی، نســبت بــه بزرگســاالن کــه بســیاری از آنــان کــه دنیــا دیــده و بــی 
عاطفــه بودنــد، آمــاده تــر مــی باشــند. او در تعلیــم کــودکان خــود را هــم ســطح آنــان 
قــرار مــی داد. مســیح، آن شــکوه و جــالل و آســمان، از پاســخ دادن بــه ســئواالت 
بــه شــکلی ســاده و  را  بــا اهمیــت خویــش  آنــان عــار نداشــت و تعالیــم  کودکانــه 
راحــت در اختیــار ایشــان قــرار مــی داد. و بدیــن ترتیــب، بــذر حقیقــت را در اذهــان 
بــه حیــات  منجــر  آن  ثمــره  و  روییــده  بعــد  کــه ســالها  بــذری  کاشــت،  مــی  ایشــان 

جاودانــی خواهــد شــد.
امــروز نیــز کــودکان در پذیــرش تعالیــم انجیــل بیشــترین اســتعداد را داشــته و 
دلهــای ایشــان بــرای دریافــت حقایــق الهــی و بــه خاطــر ســپردن آن مســتعد و قــوی 
مــی باشــد. ایــن کــودکان مــی بایســتی تجربــه الزم بــرای یــک زندگــی مســیحی را در 
طــول ســالهای کودکــی خــود کســب کننــد. آنــان نیازمنــد بــه تعلیــم مســایل الهــی 
مــی باشــند و والدیــن مــی بایســتی امتیــازات الزم را بــه ایشــان بدهنــد تــا کــه بتواننــد 

شــخصیت خویــش را بــه شــباهت شــخصیت خداونــد درآورنــد.
پــدران ومــادران مــی بایســتی کــودکان خــود را بــه عنــوان اعضــای کــم ســن و ســال 
خانــواده الهــی تلقــی کــرده و زندگــی خــود را بــرای تربیــت الهــی ایشــان اختصــاص 
دهنــد. همــان تعلیمــی را کــه از مســیح فــرا مــی گیریــم بایــد مطابــق و متناســب بــا 
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ذهــن جــوان فرزندانمــان بــه ایشــان تعلیــم داده و بــه تدریــج توجــه ایشــان را نســبت بــه 
حقایــق زیبــای الهــی جلــب کنیــم. بدیــن ترتیــب خانــه هــای مســیحیان بــه مدرســه ای 
تبدیل می شود که در آن والدین معلم و خود مسیح نیز رهبر معلمان خواهد بود. 
در تعلیــم و تربیــت فرزندانمــان نبایــد از خشــونت بــه عنــوان ابــزاری ضــروری جهــت 
متقاعد کردن ایشــان نســبت به گناه اســتفاده کنیم. و دانســتن اینکه آنان دقیقاً در 
چــه زمانــی تغییــر مــی کننــد نیــز ضــروری نیســت. بایــد بــه کــودکان خــود یــاد بدهیــم کــه 
گناهــان خویــش را بــه حضــور عیســی آورده و طلــب بخشــش کننــد و ایمــان داشــته 
باشــند کــه او گناهــان ایشــان را عفــو کــرده و همانطــوری کــه در دوران زندگــی خــود بــر 

روی زمیــن، کــودکان را مــی پذیرفــت، ایشــان را نیــز خواهــد پذیرفــت.
خاطــر  بــه  وی  از  تــا  آمــوزد  مــی  خــود  فرزنــدان  بــه  مــادر  یــک  کــه  همانطــوری 
مّحبتــش اطاعــت کننــد، در همــان حــال اولّیــن درس زندگــی مســیحی را بــه ایشــان 
کنــد.  آشــکارمی  وی  بــه  را  مســیح  محبــت  فرزنــد،  بــه  مــادر  محبــت  آمــوزد.  مــی 
وکودکانــی کــه بــه مــادر خــود اعتمــاد کــرده و او را اطاعــت مــی کننــد، یــاد مــی گیرنــد 

کــه بــه منجــی اعتمــاد کــرده و از وی اطاعــت کننــد.
بــا  بــود. او  پــدران الگــو و سرمشــق  بــرای  بــرای کــودکان و هــم چنیــن  عیســی 
حاکمیــت و اقتــدار ســخن مــی گفــت و کالم او بســیار پُــر قــدرت بــود، لیکــن در 
برخــورد و معاشــرت بــا افــراد خشــن و گســتاخ هرگــز از عبــارات بــد و بــی ادبانــه 
اســتفاده نکــرد. مهربانــی و فیــض مســیح بــه انســان وقــار و متانــت و شایســتگی مــی 
بخشــیده و رفتــار بــد و نــا آموختــه ایشــان را تحــت کنتــرل خــود در مــی آورد. فیــض 
مســیح، پــدران و مــادران را هدایــت مــی کنــد تــا بــا فرزندانشــان بــه عنــوان مخلوقاتــی 

هوشــمند رفتــار کننــد، همــان رفتــاری را کــه خــود از دیگــران انتظــار دارنــد.
پــدران و مــادران، در تربیــت فرزندانتــان، مــی بایســتی سرمشــق هایــی را کــه 
خداونــد در طبیعــت بــه ایشــان نشــان مــی دهــد مطالعــه کننــد. اگــر بخواهیــد یــک 
پــرورش دهیــد، چگونــه عمــل مــی کنیــد؟ از باغبــان ســئوال  یــا میخــک را  گل ُرز 
کنیــد کــه بــا چــه شــیوه ایــی تغذیــه هــر شــاخه و بــرگ را ممکــن مــی ســازد تــا گل 
در کمــال زیبایــی و تناســب رشــد و پــرورش یابــد. باغبــان بــه شــما خواهــد گفــت 
کــه در کار پــرورش گل هیچگونــه تــالش خشــونت بــاری انجــام نــداده اســت، زیــرا 
تــرد و شــکننده مــی شــود. باغبــان  خشــونت تنهــا موجــب شکســتن ســاقه هــای 
بــا دقــت و مراقبــت مــداوم و پیوســته کار پــرورش گل را بــه انجــام مــی رســاند. او 
خــاک را مرطــوب کــرده و نهــال در حــال رشــد را در مقابــل بــاد و طوفــان و آفتــاب 
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ســوزان محافظــت کــرد و خداونــد نیــز موجــب رشــد و شــکوفایی و زیبایــی آن شــد. 
در برخــورد بــا کــودکان خــود از روش باغبــان پیــروی کنیــد و بــا رفتــار مالیــم و نظــارت 
محبــت آمیــز ســعی کنیــد شــخصیت آنــان را مطابــق ســیرت و شــخصیت مســیح 
رشــد و پــرورش دهیــد. کــودکان خــود را در محبــت کــردن بــه خداونــد و نســبت 
بــه یکدیگــر تشــویق کنیــد. وجــود تعــداد بســیاری از مــردان و زنــان ســنگدل و بــی 
رحــم در جهــان تنهــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه محبــت واقعــی از ســوی والدیــن ایــن 
افــراد ضعــف تلقــی وســرکوب شــده اســت. شــخصیت خــوب ایــن افــراد در دوران 
کودکــی ســرکوب شــده و تــا زمانــی کــه نــور محبــت الهــی خودخواهــی ایشــان را 
از بیــن نبــرد از ســعادت وخوشــبختی جاودانــی محــروم خواهنــد شــد. اگــر مایــل 
هســتیم که فرزندانمان از روح مهربان مســیح برخوردار شــده و حمایت و همدلی 
فرشــتگان آســمان بــرای مــا آشــکار شــود، مــی بایســتی ا ز ســخاوتمندی و انگیــزه 

هــای محبــت آمیــز ایشــان در دوران طفولیــت حمایــت کنیــم.
به کودکان خود بیاموزید تا مسیح را در مظاهر طبیعت جستجو کنند. آنان را 
بــا خــود بــه فضــای بــاز زیــر درختــان باشــکوه و داخــل بــاغ ببریــد و بــه آنــان تعلیــم دهیــد 
تــا در اعمــال شــگفت انگیــز آفرینــش، جلــوه هــای محبــت مســیح را مشــاهده کننــد. 
بــه آنــان تعلیــم دهیــد کــه مســیح پدیــد آورنــده تمامــی قوانیــن حاکــم بــر موجــودات مــی 

باشــد. او قوانیــن را بــرای شــادی وخوشــبختی مــا وضــع کــرده اســت.
 کــودکان خــود را بــا دعاهــای طوالنــی و نصیحــت هــای کســالت آور خســته 
نکنیــد بلکــه از طریــق مظاهــر طبیعــت و اطاعــت و پیــروی از احــکام و شــریعت 

خداونــد را بــه ایشــان تعلیــم دهیــد.
هنگامــی کــه اعتمــاد ایشــان را بــه عنــوان پیــرو مســیح جلــب مــی کنیــد، آنــگاه 
تعلیــم محبــت عظیــم و فــوق العــاده مســیح بــه آنــان بســیار آســان خواهــد بــود و 
در حالــی کــه ســعی مــی کنیــد حقایــق نجــات را روشــن کــرده و مســیح را بــه عنــوان 
منجــی اختصاصــی بــه کــودکان خــود معرفــی کنیــد، فرشــتگان از شــما طرفــداری 
خواهنــد کــرد. خداونــد بــه پــدران و مــادران فیــض خواهــد بخشــید تــا توجــه کــودکان 
خــود را بــه حکایــت ارزشــمند عیســی، کــودک بیــت لحمــی جلــب کننــد، کودکــی 

کــه بــه درســتی امیــد عالمیــان اســت.
هنگامــی کــه عیســی بــه شــاگردان خــود گفــت، بگذاریــد کــودکان نــزد مــن آینــد 
و آنــان را بــاز مداریــد، در حقیقــت بــه همــه پیــروان خــود درتمامــی دوران هــا، بــه 
تمامــی مقامــات کلیســا، خادمیــن، و همــه مســیحیان ســخن مــی گفــت. عیســی از 
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کــودکان مــی خواهــد نــزد او بیاینــد و از مــا مــی خواهــد مانــع آنــان نشــویم. درســت 
یعنــی اینکــه مــی گویــد اگــر مانــع ایشــان نشــوید، خواهنــد آمــد.

نگذاریــد رفتــار غیــر مســیحی شــما عیســی را در نظــر کــودکان بــد معرفــی کنــد. 
و کــودکان را بــا بــی اعتنایــی و ســختگیری خــود از عیســی دور نکنیــد. هرگــز باعــث 
نشــوید تــا کــودکان تصــور کننــد کــه آســمان جــای خوشــایند و مطلوبــی نیســت، 
دربــاره مذهــب طــوری ســخن نگوئیــد کــه کــودکان آن را درک نکننــد و یــا رفتــاری 
نکنیــد کــه ایشــان گمــان کننــد نمــی تواننــد عیســی را در زمــان کودکــی خــود بپذیرنــد. 
بــه فرزنــدان خــود بیاموزیــد کــه مذهــب مســیح، مذهــب انــدوه و دلتنگــی نیســت 
تــا تصــور نکننــد کــه بــا ایمــان بــه مســیح مــی بایســتی از تمامــی شــادی هــای زندگــی 

چشــم پوشــی کننــد.
هنگامی که روح القدس در دل فرزندانتان عمل می کند، با او همکاری کنید. 
بـــه آنـــان تعلیـــم دهیـــد کـــه منجـــی ایشـــان را دعـــوت مـــی کنـــد تـــا خـــود را در عنفـــوان 
جوانـــی و اوج شـــکوفایی و طـــراوت بـــه مســـیح تقدیـــم کننـــد و موجبـــات شـــادی وی را 
فراهـــم آورنـــد. منجـــی بـــا محبـــت بیکـــران خـــود، جانهایـــی را کـــه بـــا خـــون گرانبهـــای خـــود 
خریـــداری کـــرده اســـت مـــورد لطـــف و مرحمـــت قـــرار مـــی دهـــد. آنـــان در خـــور محبـــت 
مســـیح مـــی باشـــند. او بـــا اشـــتیاق غیـــر قابـــل وصفـــی در جســـتجوی ایشـــان اســـت. 
و قلـــب او نـــه تنهـــا بـــه روی مـــودب تریـــن کـــودکان بلکـــه بـــه روی کســـانی کـــه از زشـــت 
تریـــن خصایـــص اخالقـــی برخـــوردار مـــی باشـــند، گشـــوده اســـت. بســـیاری از والدیـــن 
از میزان مســـئولیت خویش در شـــکل گیری خصوصیات اخالقی فرزندانشـــان آگاه 
نیســـتند. آنـــان بـــرای تصحیـــح اشـــتباهات فرزنـــدان خـــود از محبـــت وحکمـــت کافـــی 
برخـــوردار نیســـتند. اّمـــا عیســـی بادیـــده ترحـــم ودلســـوزی بـــه ایـــن کـــودکان مـــی نگـــرد و 

علـــت و معلـــول تمامـــی اشـــتباهات آگاه اســـت.
خــادم مســیحی مــی توانــد بــه عنــوان عامــل مســیح، ایــن کــودکان را بــه نــزد وی 
هدایــت کنــد. او میتوانــد بــا حکمــت و مهربانــی خــود، محبــت کــودکان را جلــب 
نمــوده و آنــان را تشــویق و امیــدوار کنــد. چنیــن خادمــی مــی توانــد بــه واســطه فیــض 
مســیح دگرگونــی و تغییــر شــخصیت کــودکان را مشــاهده کنــد. بــه طــوری کــه عبــارت 

زیــر در مــورد آنــان گفتــه شــود کــه » پادشــاهی خــدا از آن چنیــن کســان اســت «. 
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5٧
 » تو را یک چیز

کم است «
]این فصل بر اساس انجیل متی 1۹: 16-22؛ انجیل مرقس 10: 1٧-22؛ 

انجیل لوقا 1٨: 1٨-23 تدوین گردیده است.

» چــون عیســی بــه راه افتــاد، مــردی دوان دوان آمــده، در برابــرش زانــو زد و 
تــا وارث حبــات جاویــدان شــوم؟ «. پرســید، اســتاد نیکــو، چــه کنــم 

مــرد جوانــی کــه ایــن ســئوال را پرســید یــک حاکــم بــود، او ثــروت بســیار داشــت 
و مقــام پُــر مســئولیتی را عهــده دار بــود. او محبــت آشــکار مســیح را نســبت بــه 
کودکانــی کــه بــه نــزد وی آمــده بودنــد، مشــاهده کــرد او دیــده بــود کــه چگونــه عیســی 
بــا محبــت خویــش آنــان را پذیرفتــه و درآغــوش کشــیده اســت، و محبــت مســیح 
قلــب او را بــه هیجــان آورده بــود. او میــل داشــت کــه شــاگرد مســیح شــود و آنچنــان 
تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه بــود کــه همانطــوری کــه مســیح بــه راه افتــاده بــود، دوان دوان 
آمــده و در برابــرش زانــو زد و بــا جدیـّـت و خلــوص نیــت ســئوال بســیار بــا اهمیتــی را 

پرســید، » اســتاد نیکــو، چــه کنــم تــا وارث حیــات جاویــدان شــوم؟ «.
مســیح پاســخ داد، » چــرا مــرا نیکــو مــی خوانــی؟ هیــچ کــس نیکــو نیســت جــز 
خــدا. عیســی میــل داشــت کــه صداقــت مــرد جــوان را مــورد امتحــان قــرار دهــد. و 
علــت نیکــو خوانــدن خــود را از ســوی وی و از زبــان او بشــنود. آیــا ایــن مــرد جــوان 
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مــی دانســت کــه بــا پســر یگانــه خداونــد ســخن مــی گویــد؟ میــل باطنــی او چــه بــود؟ 
ایــن حاکــم خــود را مــردی پارســا و عــادل مــی پنداشــت و در بــی عیــب بــودن خویــش 
هیــچ تردیــدی نداشــت، اّمــا رویهمرفتــه راضــی و خوشــنود نبــود و نیــاز بــه چیــزی را 
کــه از آن محــروم بــود، احســاس مــی کــرد. آیــا عیســی نمــی توانســت، همانطــوری 

کــه کــودکان را برکــت داده بــود، او را برکــت داده و نیــاز قلبــی او را بــرآورده کنــد؟
عیســی در پاســخ بــه ســئوال مــرد جــوان، اطاعــت از احــکام خداونــد را بــرای 
بــا ذکــر کــردن چندیــن حکــم از  بــه زندگــی جاویدانــی ضــروری دانســته و  رســیدن 
احــکام، وظیفــه او را نســبت بــه همنوعانــش بــه وی یــادآوری کــرد. پاســخ حاکــم بــه 
ســئوال عیســی مثبــت بــود، » اســتاد همــه اینهــا را از کودکــی بــه جــا آورده ام، دیگــر 

چــه کــم دارم؟ «.
عیســی بــه چهــره مــرد جــوان نگریســت، چنــان کــه گویــی شــرح حــال زندگــی او 
را دانســته و شــخصیت وی را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد. عیســی او را دوســت 
داشــت و محبت کرده و مشــتاق بود که با اعطا کردن ســالمتی، فیض و شــادی، 
بــه طــور بنیــادی شــخصیت وی را تبدیــل کنــد. بنابرایــن بــه وی گفــت، » تــو را یــک 
بــده کــه در  بــه تنگدســتان  بفــروش و بهایــش را  بــرو آنچــه داری  چیــز کــم اســت، 

آســمان گنــج خواهــی داشــت، آنــگاه بیــا و از مــن پیــروی کــن «.
مســیح بــه ســوی ایــن مــرد جــوان کشــیده شــده بــود و مــی دانســت کــه در دفــاع 
از خــود صــادق اســت، » همــه اینهــا را از کودکــی بــه جــا آورده ام «. منجــی مــی 
خواســت کــه قــوه تشــخیص را در او بــه وجــود آورد، قدرتــی کــه او را قــادر مــی 
ســاخت مفهــوم عمیــق عدالــت و محبــت و ایثــار مســیحی را درک کنــد. مســیح 
بــه گناهــان خــود آگاه شــده  بــا فروتنــی و روح توبــه نســبت  آرزو داشــت کــه او 
ایمــان  بــا  بــه خداونــد تقدیــم کــرده و کمبودهــای خــود را  و بیشــترین محبــت را 
بــه مســیح از میــان بــر دارد. عیســی مــی دانســت کــه اگــر ایــن مــرد جــوان در کار 
بــا وی همــکاری کنــد، میتوانــد کمــک هــای مــورد نیــاز را تامیــن کنــد. و  نجــات 
اگــر او خــود را تحــت رهبــری و هدایــت مســیح قرارمــی داد مــی توانســت بــرای 
میــزان چشــمگیری معــرف  بــه  توانســت  مــی  ثروتمنــد  مــرد  باشــد.  مفیــد  دیگــران 
مســیح باشــد، زیــرا از شــرایط الزم برخــوردار بــود و متحــد شــدن بــا منجــی بــه او 
قــدرت مــی داد تــا در میــان مــردم بــه نیرویــی الهــی تبدیــل شــود. مســیح بــا پــی بــردن 
برمــی  را  جــوان  مــرد  کــرد، محبــت مســیح دل  محبــت  را  او، وی  بــه شــخصیت 
کــه  مــی خواســت  مــی شــود. عیســی  زیــرا مّحبــت، موجــب مّحبــت  انگیخــت، 
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او بــاوی همــکاری کنــد و دوســت داشــت کــه او را بــه شــباهت خــود در آورد، 
آینــه ای کــه در آن، صــورِت خداونــد منعکــس شــود. او مــی خواســت کــه فضایــل 
اخالقی و شخصیتی مرد جوان را پرورش داده و آن را برای کار خداوند قدیس 
کنــد. بنابرایــن اگــر حاکــم جــوان، خــود را بــه مســیح تقدیــم مــی کــرد مــی توانســت 
در فضــای حضــور او رشــد و پــرورش یابــد و اگــر او چنیــن انتخابــی را انجــام مــی 

داد، آینــده او تــا چــه انــدازه متفــاوت مــی شــد؟
» عیســی فرمــود: تــو را یــک چیــز کــم اســت، بــرو آنچــه داری بفــروش و بهایــش 
را بــه تنگدســتان بــده کــه درآســمان گنــج خواهــی داشــت. آنــگاه بیــا و از مــن پیــروی 
کــن «. مســیح از دِل حاکــم آگاه بــود. او فقــط یــک چیــز را کــم داشــت، اّمــا آن 
یــک چیــز، از اهمیتــی حیاتــی برخــوردار بــود. او بــه مّحبــت خداونــد نیازمنــد بــود. 
بــرآورده نشــدن چنیــن نیــازی بســیار خطرنــاک بــوده بــه انــدازه ای کــه مــی توانســت 
و  وتمامــی طبیعــت  کــرده  تقویــت  او  در  را  اعتنایــی  بــی  و  حــس خــود خواهــی 
خــود  پذیرفــت،  مــی  را  خداونــد  محبــت  او  اگــر  کنــد.  فاســد  را  او  شــخصیت 

خواهــی و خــود پرســتی از میــان مــی رفــت.
وی  از  منظــور  بدیــن  گذاشــت.  مــرد  ایــن  پــای  پیــش  در  را  آزمونــی  عیســی 
خواســت کــه میــان گنــج آســمانی و افتخــارات دنیــوی یکــی را انتخــاب کنــد. اگــر 
او از مســیح پیــروی مــی کــرد، گنــج آســمان بــه او داده مــی شــد. اّمــا ابتــدا الزم بــود 
کــه او بــدون هیچگونــه مقاومتــی اداره خویــش را تحــت کنتــرل مســیح قــرار دهــد. 
قدوّســیت خداونــد بــه ایــن حاکــم جــوان عرضــه شــده بــود. و ایــن امتیــاز بــه او داده 
شــده بود که فرزند خدا شــده و درگنج آســمان با مســیح هم ارث شــود. اّما او می 

بایســتی صلیــب را بــردارد و در مســیر ایثــار از منجــی پیــروی کنــد.
مســیح بــا ســخنان خــود از حاکــم جــوان دعــوت کــرده بــود کــه: » امــروز بــرای 
خــود اختیــار کنیــد چــه کســی را عبــادت خواهیــد نمــود « )یوشــع 2۴ آیــه 15(. 
انتخــاب بــه عهــده او گذاشــته شــده بــود. عیســی درآرزوی تبدیــل کــردن او بــود. 
کــه  در حالــی  و  بــود  داده  نشــان  بــه وی  را  او  تاریــک شــخصیت  نقطــه  عیســی 
مــرد جــوان ســخنان او را مــورد ارزیابــی قــرار مــی داد، بــا عالقــه شــدیدی مراقــب 
بــود، مــی بایســتی در هــر  بــه پیــروی از مســیح  بــود. اگــر او مصّمــم  عاقبــت کار 
مــوردی ســخنان او را اطاعــت کــرده و اهــداف جــاه طلبانــه خــود را رهــا کنــد. 
منجــی، صمیمانــه و بــا اشــتیاق فــراوان بــه مــرد جــوان نگریســته و انتظــار داشــت 

کــه او خــود را بــه فراخوانــی روح خــدا تســلیم کنــد.
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مسیح تنها از عبارت هایی استفاده نمود که می توانست حاکم را موقعیتی 
قــرار دهــد تــا شــخصیت مســیحی را کامــل ســازد. کالم او کالم حکمــت بــود و تنهــا 
راه نجــات و رســتگاری جــوان ثروتمنــد، پذیــرش و اطاعــت از ســخنان عیســی بــود. 
مقــام عالــی و ثــروت موجــب شــده بــود تــا شــخصیت او بــه طــور نامحسوســی تحــت 
تاثیــر شــریر قــرار گیــرد، و پــروردن چنیــن تاثیــری مــی توانســت جایگزیــن محبــت خــدا 
شــود. فاصلــه گرفتــن کــم یــا زیــاد از خداونــد در بــه خاطــر ســپردن چیــزی بــود کــه 
توانایــی اخالقــی و کارآیــی او را کاهــش مــی داد، زیــرا پــروردن عالیــق دنیــوی هــر 
قــدر کــه غیــر قابــل اعتمــاد یــا بــی ارزش باشــد، موجــب فریــب انســان و دور کــردن 

وی از خداونــد خواهــد شــد.
حاکــم بــا درک ســریع ســخنان مســیح، اندوهگیــن شــد. اگــر او ارزش موهبتــی 
را کــه بــه او اعطــا شــده بــود درک مــی کــرد، مــی بایســتی بــرای عضویــت در صفــوف 
پیــروان مســیح داوطلــب مــی شــد. او یکــی از اعضــای نیــک نــام شــورای عالــی یهــود 
آینــده، مــورد وسوســه  انــداز خوشــایند و دلنشــین  بــا چشــم  بــود و شــیطان او را 
ثــروت  از  امتیــازات حاصــل  بــه  امــا  بــود،  او در طلــب گنــج آســمان  قرارمــی داد. 
و مقــام نیــز عالقمنــد بــود و بــه همیــن دلیــل از شــرایط پیشــنهاد شــده بــه وســیله 
مســیح، اندوهگیــن شــد زیــرا بــرای دسترســی بــه گنــج آســمانی راضــی بــه ایثــار و 
فــداکاری نبــود. بهــای الزم بــرای دسترســی بــه حیــات جاودانــی بســیار ســنگین بــود 
و بنابرایــن بــا شــنیدن ســخنان مســیح نومیــد و اندوهگیــن شــده و از آنجــا رفــت، » 

زیــرا ثــروت بســیار داشــت «.
ادعــای جــوان ثروتمنــد مبنــی بــر رعایــت احــکام خداونــد، فریبــی بیــش نبــود. 
او نشــان داد کــه مــال و ثــروت، بُــت اوســت. او نمــی توانســت احــکام خداونــد را 
نگــه دارد زیــرا کــه محبــت و دلبســتگی بــه دنیــا بــر قلــب او حاکــم بــود. او موهبــت 
هــای خداونــد را بیشــتر از عطــا کننــده آن دوســت مــی داشــت. مســیح از مــرد 
جــوان خواســته بــود کــه از وی پیــروی کنــد، و بــه او گفتــه بــود، » از مــن پیــروی کــن 
«. اّمــا منجــی در میــان مــردم ماننــد او صاحــب ثــروت و شــهرت نبــود. بــرای مــرد 
ثروتمنــد دســت کشــیدن از گنــج دنیــوی کــه دیــده مــی شــد، بــه خاطــر گنــج آســمانی 
بــود، خطــر بســیار بزرگــی محســوب مــی شــد. او از پذیــرش حیــات  کــه نادیدنــی 

جاودانــی امتنــاع کــرد و از آن پــس بــه پرســتش امیــال دنیــوی مشــغول شــد. 
بــا  و  آزمــون دشــواری عبورکــرده  از چنیــن  مــردم  از  بســیاری  عــده  نیــز  امــروز   
ارزیابــی و ســبک و ســنگین کــردن مســیح در مقابــل دنیــا، دنیــا را انتخــاب مــی کننــد 
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و ماننــد حاکــم جــوان از منجــی رویگــردان شــده و در دل خــود مــی گوینــد، چنیــن 
کســی را بــه عنــوان رهبــر انتخــاب نخواهــم کــرد.

طرز برخورد مســیح با حاکم جوان به عنوان درســی مهم و اساســی پیش روی 
انســان قــرار مــی گیــرد. خداونــد بــرای پیــروان خــود وظایفــی معیــن کــرده اســت کــه 
می بایستی از آن پیروی کنند. یکی از این وظایف، اطاعت از احکام و شریعت 
اوســت، و نــه فقــط اطاعــت شــرعی، بلکــه اطاعتــی اســت کــه وارد زندگــی انســان 
مــی شــود و ســیرت او را تبدیــل مــی کنــد. خداونــد ســیرت و شــخصیت خویــش 
را بــه عنــوان معیــار و الگــو در اختیــار کســانی کــه پیــرو پادشــاهی او هســتند قــرار 
مــی دهــد. تنهــا آنانیکــه همــکاران مســیح شــده و خــود و تمامــی مایملــک خــود را بــه 
خداونــد تقدیــم مــی کننــد، پســران و دختــران خــدا خوانــده خواهنــد شــد. همــه مــی 
بایســتی معنــای خواســتن ملکــوت را مــورد توجــه قراردهنــد و در عیــن حــال نتایــج رّد 

کــردن شــرایط ورود بــه آن را درک کننــد.
تصــور کنیــد کــه » نــه « گفتــن بــه مســیح چــه معنایــی دارد. حاکــم جــوان بــه 
مســیح گفــت، نــه، مــن تمامــی دارایــی خــود را نخواهــم داد. آیــا مــا نیــز چنیــن مــی 
گوییــم؟ منجــی بــه مــا پیشــنهاد مــی کنــد تــا در وظایفــی کــه خداونــد بــه عهــده مــا 
گذاشــته بــا مــا مشــارکت داشــته باشــد. او بــه مــا پیشــنهاد مــی کنــد تــا بــرای پیشــبرد 
اهــداف خداونــد در ایــن جهــان. طریــق الهــی را مــورد اســتفاده قــرار دهیــم. تنهــا بــه 

ایــن طریــق اســت کــه او مــی توانــد مــا را نجــات دهــد.
بــه  تــا درکمــک  بــه انســان اســتعداد و توانایــی مــی بخشــد  امــروز نیــز خداونــد 
فقیران و رنجدیدگان مباشــر و همکار او باشــد. کســی که موهبت های خدادادی 
را طبــق اراده و خواســت وی بــه کار گیــرد، همــکار مســیح خواهــد شــد و جانهــای 
بســیاری را بــرای مســیح صیــد خواهــد کــرد، زیــرا کــه معــرف ســیرت او خواهــد بــود.

برخــوردار  بســیاری  ثــروت  و  مقــام  از  جــوان  ماننــد حاکــم  کــه  بــرای کســانی 
عظیمــی  ایثــار  مســیح،  از  پیــروی  بــرای  چیــز  همــه  دادن  دســت  از  باشــند،  مــی 
مــی  کــه  تمامــی کســانی  مــورد  العمــل در  ایــن دســتور  اّمــا  مــی شــود.  محســوب 
خواهنــد شــاگرد مســیح شــوند صــدق مــی کنــد. و هیــچ گونــه نافرمانــی پذیرفتــه 
نمــی شــود. تســلیم نفــس و واگــذاری خــود، اســاس تعالیــم مســیح مــی باشــد و 
ایــن تعالیــم غالــب اوقــات بــه شــیوه ای آمرانــه بیــان مــی شــود زیــرا بــرای نجــات 
اگــر پرورانــده شــود تمامــی  کــه  کــردن چیزهایــی  بــه جــز قطــع  انســان راه دیگــری 

نــدارد. وجــود را فاســد مــی گردانــد، وجــود 
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هنگامــی کــه پیــروان مســیح آنچــه راکــه متعلــق بــه خداونــد اســت بــه وی بــاز مــی 
گرداننــد، گنجــی را ذخیــره مــی کننــد کــه در هنــگام شــنیدن ایــن کالم بــه ایشــان داده 
خواهــد شــد، » آفریــن، ای خــادم نیکــو و امیــن! در چیزهــای کــم امیــن بــودی، پــس 
تــو را بــر چیزهــای بســیار خواهــم گماشــت، بیــا و در شــادی اربــاب خــود شــریک 
شــو! «. » کســی کــه بــه خاطــر آن خوشــی کــه پیــش رو داشــت، صلیــب را تحمــل 
کــرد و ننــگ آن را ناچیــز شــمرد و اکنــون بــر جانــب راســت تخــت خــدا نشســته 

اســت « )متــی 25 آیــه 23؛ عبرانیــان 12 آیــه 2(.
شــادی دیــدن جانهــای نجــات یافتــه، جانهایــی کــه نجــات ابــدی را یافتــه انــد، 
پاداش تمامی کسانی است که گامهای خود را در جای پای مسیح می گذارند، 

او کــه گفــت: » مــرا پیــروی کــن «. 
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5٨
» ایلعازر، بیرون بیا «

 ]این فصل بر اساس انجیل لوقا 10: 3٨-۴2؛
 انجیل یوحنا 11: 1-۴۴ تدوین گردیده است[

ایلعــازر یکــی از وفادارتریــن و ثابــت قــدم تریــن شــاگردان مســیح و اهــل بیــن 
َعنیــا بــود. از نخســتین دیدارشــان بــا یکدیگــر، ایمــان او بــه مســیح بســیار محکــم و 
عالقــه او بــه وی بســیار شــدید بــود. و او نیــز در نظــر عیســی بســیار محبــوب و عزیــز 
بــود. و بزرگتریــن معجــزه مســیح نیــز بــرای ایلعــازر بــه وقــوع پیوســت. منجــی همــه 
کســانی را کــه خواســتار کمــک او بودنــد برکــت داد، او بــه تمامــی بشــر عــال قمنــد 

بــود، اّمــا پیونــد او بــا بعضــی از افــراد بــه طــور 
خــارق العــاده ای شــیرین و منحصــر بــه فــرد مــی باشــد. و قلــب او بــا رشــته 
محکــم محبــت بــه خانــواده ایلعــازر پیونــد خــورده بــود و بــه همیــن دلیــل عالــی تریــن 

معجــزه مســیح در بــاره یکــی از افــراد ایــن خانــواده انجــام شــد.
عیســی غالــب اوقــات در خانــه ایلعــازر بــه اســتراحت مــی پرداخــت. زیــرا از خــود 
خانــه ای نداشــت و متّکــی بــه میهمــان نــوازی دوســتان و شــاگردانش بــود و بیشــتر 
اوقــات، در هنــگام خســتگی و یــا زمانــی کــه مشــتاق مصاحبــت بــا شــاگردان بــود، و 
بــرای فاصلــه گرفتــن از ســوء ظــن و حســادت فریســیان خشــمگین، بــا خوشــحالی بــه 
خانه های دوستان و شاگردان خود پناه می برد. و در این مکانها با استقبال شدید 
و دوســتی پــاک و مقــدس مواجــه مــی شــد. و در همیــن مکانهــا بــه راحتــی و آزادی 

کامــل ســخن مــی گفــت زیــرا مــی دانســت کــه ســخنانش را فهمیــده ارج مــی نهنــد.
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مشــتاق  او  کــرد.  مــی  قدردانــی  عالقمنــد  شــنوندگان  و  آرام  خانــه  از  منجــی 
محبــت، احتــرام و عطوفــت انســانی بــود. او همــواره آمــاده بــود تــا بــه کســانی کــه 
تعلیــم آســمانی را دریافــت مــی کردنــد، برکــت فــراوان اعطــا کنــد. و هنگامــی کــه 
جمعیــت انبــوه در فضــای دشــت بدنبــال او بــه راه مــی افتادنــد، زیبائیهــای طبیعــت 
را بــه ایشــان آشــکار مــی کــرد. اوســعی مــی کــرد چشــمان آنــان را بــاز کنــد تــا متوجــه 
شــوند کــه چگونــه دســت خداونــد از جهــان حمایــت و نگهبانــی مــی کنــد. مســیح 
برای قدردانی از احسان و نیکویی های خداوند، توجه مستمعین خود را به بارش 
مالیــم قطــرات شــبنم و بــارش بــاران و آفتــاب درخشــان کــه بــه طــور یکســان برنیــکان و 
بــدان مــی تابانــد، جلــب مــی کــرد. عیســی مــی خواســت تــا افــراد تمامــی ابــزاری را کــه 
خداونــد بــرای خدمــت بــه انســان آفریــده بــود، بــه طــور کامــل درک کننــد. اّمــا انبــوه 
جمعیــت از درک ســخنان وی عاجــز بودنــد و مســیح بــرای دور شــدن از مجادلــه و 
کشــمکش هــای خســته کننــده بــه خانــه ایلعــازر در بیــت عنیــا مــی رفــت، زیــرا در آنجــا 
بــه فراغــت مــی پرداخــت. مســیح بــرای مخاطبــان خــود در ایــن خانــه، از احســان و 
نیکویی خداوند سخن می گفت. و در این مصاحبت های اختصاصی چیزهایی 
را کــه بــرای عامــه مــردم توضیــح نمــی داد، بــرای مخاطبــان خــود آشــکار مــی کــرد. او 

بــرای ســخن گفتــن بــا دوســتانش نیــازی بــه اســتفاده از َمثَــل هــا نداشــت. 
در حالیکــه مســیح تعالیــم شــگفت انگیــز خــود را بیــان مــی کــرد، مریــم بــا رفتــاری 
احترام آمیز و صمیمی کنار پاهای او نشسته بود. اّما مرتا خواهر مریم که سخت 
مشــغول تــدارک پذیرایــی بــود، نــزد عیســی آمــد و گفــت: » ســرورم، آیــا تــو را باکــی 
نیست که خواهرم مرا در کار پذیرایی تنها گذاشته است؟ به او بفرما که مرا یاری 
دهــد «. ایــن اولیــن دیــدار مســیح از بیــت عنیــا بــود. منجــی و شــاگردانش درســت 
همان موقع از سفر اریحا بازگشته بودند و مرتا نگران فراهم آوردن اسباب آسایش 
ایشان بود. و در نتیجه اضطراب و نگرانی، احترام به میهمانان را از یاد برده بود. و 
عیســی بــا مالیمــت و شــکیبایی بــه او پاســخ داد: » مرتــا؛ مرتــا؛ تــو را چیزهــای بســیار 
نگــران و مضطــرب مــی کنــد، حــال آنکــه تنهــا یــک چیــز الزم اســت، و مریــم آن نصیــب 
بهتــر را برگزیــده کــه از او بــاز گرفتــه نخواهــد شــد «. مریــم ذهــن خــود را از ســخنان 
ارزشــمندی کــه از دهــان مســیح جــاری مــی شــد، مــی انباشــت، ســخنانی کــه در نظــر 

او از گرانبهاتریــن جواهــرات جهــان، ارزشــمند تــر بــود.
» تنهــا چیــزی « کــه مرتــا بــه آن نیازمنــد بــود، خونســردی، روح ایثــار و نیایــش، 
آگاهی در باره آینده، زندگی جاودانی و شعور الزم برای ارتقا و پیشرفت معنوی 
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بــود. مرتــا مــی بایســتی در مــورد چیزهــای فانــی کمتــر نگــران شــده، و بیشــتر نگــران 
چیزهــای جاودانــی باشــد. عیســی بــه فرزنــدان خــود تعلیــم مــی دهــد تــا هــر نــوع 
فرصتــی را بــرای بدســت آوردن معرفــت نجــات و رســتگاری مغتنــم شــمارند. آرمــان 
مســیح، بــه خادمیــن فعــال و دقیــق نیازمنــد مــی باشــد. بــرای افــرادی ماننــد مرتــا، کــه 
اشــتیاق خدمــت دارنــد، زمینــه گســترده ای بــرای فعالیــت مذهبــی وجــود دارد. اّمــا 
آنــان در ابتــدا مــی بایســتی ماننــد مریــم کنــار پاهــای عیســی بنشــینند. تــا تــالش و 
پایمردی، آمادگی و انرژی آنان با فیض مســیح تقدیس شــود، آنگاه زندگی ایشــان 

بــه قدرتــی شکســت ناپذیــر بــرای نیکویــی بــه دیگــران تبدیــل خواهــد شــد.
انــدوه و مصیبــت بــه ایــن خانــه آرام، جایــی کــه عیســی درآن بــه اســتراحت مــی 
پرداخــت، وارد شــده ایلعــازر مبتــال بــه بیمــاری شــده بــود و خواهرانــش بــرای منجــی 
پیغــام فرســتاده، گفتنــد، » ســرور مــا، دوســت عزیــزت بیمــار اســت «. آنــان متوجــه 
بیمــاری شــدید برادرانشــان شــده بودنــد، بــا ایــن حــال مــی دانســتند کــه مســیح قــادر 
اســت بیمــاری او را شــفا دهــد. مریــم و مرتــا اطمینــان داشــتند کــه مســیح در ایــن 
شــرایط ســخت بــا ایشــان همــدردی خواهــد کــرد، بنابرایــن از عیســی نخواســتند 
کــه بیدرنــگ درآنجــا حاضــر شــود، بلکــه بــا اطمینــان بــه او پیغــام فرســتاده و گفتنــد: 
» دوســت عزیــزت بیمــار اســت «. آنــان تصــور کردنــد کــه عیســی ســریعاً بــه پیغــام 

ایشــان پاســخ گفتــه و بــه زودی بــه بیــت عنیــا خواهــد آمــد.
آنان با نگرانی در انتظار پاسخ عیسی بودند. و تا وقتی که ذرّه ای از آثار حیات 
را در برادرشان مشاهده کرده بودند، با دعا در انتظار آمدن مسیح بودند. اّما کسی 
کــه پیغــام را بــه عیســی رســانده بــود، بــدون او بازگشــت ولــی پیغــام او را بــا خــود آورد، 
» ایــن بیمــاری بــا مــرگ پایــان نمــی پذیــرد «. بنابرایــن بــه زنــده مانــدن ایلعــازر امیــدوار 
شــدند. آنــان بــا مهربانــی تــالش کردنــد تــا کالم امیــد و تســلی را درگــوش ایلعــازر کــه 
کامــالً بیهــوش بــود زمزمــه کننــد. و هنگامــی کــه ایلعــازر ُمــرد بــه شــدت نــا امیــد شــده 
بودند، با این وجود فیض الهی مســیح را احســاس کرده و چنین احساســی موجب 

شــد تــا بــه خاطــر مــرگ ایلعــازر از ســرزنش کــردن منجــی اجتنــاب کننــد.
هنگامــی کــه مســیح پیغــام مرتــا و مریــم را شــنید، شــاگردان تصــور کردنــد کــه او بــا 
بــی اعتنایــی ایــن پیــام را دریافــت کــرده اســت. او تاســف و اندوهــی را کــه شــاگردان 
از وی انتظــار داشــتند از خــود بــروز نــداد. مســیح بــه شــاگردان نگریســته وگفــت: » 
ایــن بیمــاری بــا مــرگ پایــان نمــی پذیــرد، بلکــه بــرای تجلیــل خداســت، تــا پســر خــدا 
بــه واســطه آن جــالل یابــد « و دو روز دیگــر در جایــی کــه بــود، مانــد. ایــن تاخیــر بــرای 
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شــاگردان اســرارآمیز بــود. آنــان مــی اندیشــیدند کــه حضــور او چگونــه مــی توانــد مایــه 
تســلّی و آرامــش خانــواده ایلعــازر باشــد. شــاگردان از عالقــه شــدید منجــی بــه ایــن 
خانــواده اهــل بیــت عنیــا آگاهــی داشــتند و از اینکــه او بــه ایــن پیغــام اندوهبــار کــه » 

دوســت عزیــزت بیمــار اســت « پاســخ نــداده بــود، شــگفت زده بودنــد.
چنیــن بــه نظــر مــی رســید کــه مســیح در خــالل دو روز، پیغــام مریــم و مرتــا را از 
ذهن خود بیرون کرده باشد زیرا در باره ایلعازر سخنی بر زبان نیاورد. شاگردان، 
بــه خاطــر آوردنــد. آنــان در شــگفت  یحیــی تعمیــد دهنــده، طالیــه دار عیســی را 
بودنــد کــه چــرا عیســی بــا قــدرت انجــام معجــزات خــارق العــاده، اجــازه داده بــود تــا 
یحیــی در زنــدان رنــج بــرده و بــه طــرز وحشــتناکی کشــته شــود. بــا در اختیــار داشــتن 
چنیــن قدرتــی، چــرا مســیح زندگــی یحیــی تعمیــد دهنــده را نجــات نــداد؟ ایــن ســئوال 
غالــب اوقــات از وی فریســیان پرســیده مــی شــد، و آنــان بــا مطــرح کــردن چنیــن 
ســئوالی ادعــای مســیح مبنــی بــر پســر خــدا بــودن را مــورد تردیــد قــرار مــی دادنــد. 
منجــی در مــورد زحمــات، آزمایشــات، شکســتها و شــکنجه وآزار بــه شــاگردان خــود 
هشــدار داده بــود، آیــا او ایشــان را در ســختی هــا و مشــکالت رهــا میکــرد؟ بعضــی 
از شــاگردان ماموریــت او را مــورد تردیــد قراردادنــد. و تمامــی شــاگردان بــه شــدت 

ناراحــت و غمگیــن بودنــد.
پــس از دو روز انتظــار، عیســی بــه شــاگردان خــود گفــت، » بیاییــد بــاز بــه یهودیــه 
برویم «. شاگردان پرسیدند اگر او قصد رفتن به یهودیه را داشت چرا دو روز صبر 
کــرد. نگرانــی در مــورد مســیح بــرای ایشــان حائــز کمــال اهمیــت بــود. آنــان خطرنــاک 
بــودن مســیری در تعقیــب آن بــود درک مــی کردنــد، بنابرایــن گفتنــد، » اســتاد، دیــری 
نمی گذرد که یهودیان می خواستند سنگسارت کنند، و تو باز می خواهی بدانجا 
بــروی؟ عیســی پاســخ داد: » مگــر روز، دوازده ســاعت نیســت؟ مــن تحــت هدایــت 
پدرم هستم و تا وقتی که اراده او را بجا آورم، در امان خواهم بود. دوازده ساعت 
روز بــه پایــان نرســیده اســت، بقیــه ســاعات روز را مــی بایســتی بــه کار مشــغول شــوم 

و تــا زمانیکــه روز بــه پایــان نرســیده اســت، در امــان خواهــم بــود «.
ســپس ادامــه داد، » آن کــه در روز راه مــی رود، نمــی لغــزد. زیــرا نــور ایــن جهــان 
را مــی بینــد «. آن کــه اراده خــدا را بجــا مــی آورد، و آن کــه در مســیری کــه خداونــد 
مقــرر کــرده اســت گام بــر مــی دارد، هرگــز نخواهــد لغزیــد. نــور روح هدایــت گــر 
خداونــد بــه او بصیــرت خواهــد بخشــید تــا وظایــف خویــش را بــه روشــنی درک کنــد، 
و او را بــه ســالمت تــا پایــان کار هدایــت خواهــد کــرد. اّمــا » آن کــه در شــب راه 
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رود، خواهــد لغزیــد. زیــرا نــوری نــدارد « و آن کــه در مســیر خــود گام بــر مــی دارد و 
از مســیر خداونــد منحــرف مــی شــود، خواهــد لغزیــد. بــرای او، روز و شــب تبدیــل 

خواهــد شــد و هرجــا کــه باشــد در امــان نخواهــد بــود.
» پــس از ایــن ســخنان بدانهــا گفــت: دوســت مــا ایلعــازر خفتــه اســت، اّمــا مــی 
روم تا بیدارش کنم «. »دوســت ما ایلعازر خفته اســت « چه ســخنان تاثرآوری! 
چــه ســخنان دلســوزانه ای! شــاگردان مــی دیدنــد کــه استادشــان بــا بــه جــان خریــدن 
خطــرات بــه ســوی اورشــلیم حرکــت مــی کنــد، لیکــن آنــان خانــواده عــزادار ایلعــازر 
در بیــت عنیــا را تقریبــاً فرامــوش کــرده بودنــد. اّمــا مســیح آنــان را فرامــوش نکــرده 
بــود. شــاگردان خــود را مــورد ســرزنش قرارمــی دادنــد. آنــان از اینکــه مســیح بــه پیغــام 
مریــم و مرتــا بــه ســرعت پاســخ نــداده بــود، دلســرد و مایــوس شــده بودنــد. آنــان مــورد 
وسوســه قــرار گرفتــه و تصــور مــی کردنــد کــه مســیح بــه ایلعــازر و خواهــران او هیــچ 
عالقــه ای نــدارد، و بــا خــود مــی گفتنــد کــه اگــر مســیح بــه آنــان عالقمنــد بــود، پــس از 
دریافــت پیغــام بیدرنــگ بــه ســوی آنــان حرکــت مــی کــرد. اّمــا ســخنان مســیح مبنــی 

براینکــه، » دوســت مــا ایلعــازر خفتــه اســت «، افــکار ایشــان را روشــن کــرده بــود.
» پــس شــاگردان بــه او گفتنــد: ســرور مــا، اگــر خفتــه اســت، بهبــود خواهــد 
یافــت. اّمــا عیســی از مــرگ او ســخن مــی گفــت، حــال آنکــه شــاگردان گمــان مــی 
کردنــد بــه خــواب او اشــاره مــی کنــد «. مســیح مــرگ را بــه مثابــه نوعــی خــواب بــه 
فرزنــدان مومــن خــود معرفــی مــی کنــد. و زندگــی ایشــان بــا مســیح در خداونــد پنهــان 
شــده و تــا نواختــه شــدن آخریــن شــیپور، آنانــی کــه مــرده انــد در او خواهنــد خفــت.

آنــگاه عیســی آشــکارا بــه آنــان گفــت: » ایلعــازر مــرده اســت. و بــه خاطــر شــما 
شــادمانم کــه آنجــا نبــودم، تــا ایمــان آوریــد. اّمــا اکنــون نــزد او برویــم. تومــا تصــور مــی 
کــرد کــه اگــر مســیح بــه یهودیــه بــرود کشــته خواهــد شــد، بنابرایــن بــه شــاگردان دیگــر 
گفــت، بیاییــد مــا نیــز برویــم تــا بــا او بمیریــم «. او از کینــه یهودیــان نســبت بــه مســیح 
آگاه بــود. آنــان قصــد داشــتند او را بــه قتــل برســانند اّمــا زمــان مقــرر فــرا نرســیده بــود 
و عیســی درخــالل ایــن ایــام از محافظــت فرشــتگان آســمان برخــوردار بــود، و حتــی 
در نواحــی یهودیــه، جایــی کــه فریســیان و معلمیــن یهــود بــا تمامــی قــدرت در صــدد 

قتــل او بودنــد، هیچگونــه آســیبی بــه او وارد نمــی شــد.
شــاگردان از شــنیدن ســخنان مســیح کــه گفتــه بــود، » ایلعــازر مــرده اســت. و 
مــن شــادمانم... کــه آنجــا نبــودم «، درشــگفت شــدند. آیــا منجــی عمــداً از رفتــن 
بــه خانــه دوســت رنجیــده اش خــودداری کــرده بــود؟ مریــم و مرتــا و ایلعــازِر در حــال 
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تنهــا نبودنــد، مســیح  آنــان  اّمــا  بــه حــال خــود رهــا شــده بودنــد.  احتضــار، ظاهــراً 
تمامــی اوضــاع را زیــر نظــر داشــت و بعــد از مــرگ ایلعــازر، خواهــر مصیبــت زده 
مــورد حمایــت و پشــتیبانی وی قــرار گرفتــه بــود. و هنگامــی کــه برادرشــان ایلعــازر بــا 
دشــمن یعنی مرگ دســت و پنجه نرم می کرد، مســیح شــریک رنج و اندوه ایشــان 
بــود. و زمانــی کــه بــه شــاگردان خــود گفــت، » ایلعــازر مــرده اســت « شــاید متاثــر 
شــده بــود. اّمــا مســیح فقــط نمــی بایســتی بــه فکــر دوســت عزیــزش در بیــت عنیــا 
باشــد، بلکه تعلیم و تربیت شــاگردان نیز امری مهم و ضروری بود، زیرا شــاگردان 
مــی بایســتی نماینــدگان او در ایــن جهــان باشــند تــا بــرکات پدرآســمانی در دســترس 
همــگان قــرار گیــرد. مســیح بــه خاطــر شــاگردان اجــازه مــرگ ایلعــازر را داده بــود. اگــر 
مســیح مریضــی او را شــفا مــی داد معجــزه ای کــه واضــح تریــن و قاطــع تریــن گــواه 

ســیرت الهــی او بــود بــه انجــام نمــی رســید.
اگــر مســیح در اتــاق بیمــار بــود، ایلعــازر نمــی ُمــرد، زیــرا شــیطان قــدرت چیــره 
شــدن بــر او را نداشــت. و مــرگ نمــی توانســت در حضــور خــدای حیــات بخــش، 
تیــر خــود را بــه ســوی ایلعــازر نشــانه گیــرد و بخاطــر مســیح از او دوری مــی جســت. 
او بــه دشــمن فرصــت داده بــود تــا تمامــی قــدرت خــود را بــه کار گیــرد، تــا بتوانــد 
او را عقــب رانــده و شکســت دهــد. او اجــازه داد تــا ایلعــازر تحــت ســلطه مــوت 
قرارگیــرد و خواهــران مصیبــت زده برادرانشــان را دیدنــد کــه در گــور خفتــه اســت. 
ایمــان  بنگرنــد  برادرشــان  بــه جســد  کــه خواهــران  دانســت، هنگامــی  مــی  مســیح 
ایشــان نســبت بــه منجــی بــه طــور جــدی مــورد آزمایــش قرارخواهــد گرفــت و هــم 
چنیــن مــی دانســت کــه ایمــان ایشــان بــا پشــت ســر گذاشــتن مشــکالتی کــه اکنــون 
ازآن عبــور مــی کردنــد بیــش از پیــش قــوی خواهــد شــد. او درد و رنــج ایشــان را 
بــا تمامــی وجــود احســاس مــی کــرد. تاخیــر عیســی در پاســخ بــه پیغــام آنــان دلیــل 
دوســت نداشــتن ایشــان نبــود، عیســی آنــان را بســیار دوســت مــی داشــت، اّمــا او 
مــی دانســت کــه درایــن ماجــرا بــرای ایلعــازر، بــرای خواهــران او، بــرای خــود او و 

شــاگردانش یــک پیــروزی مــی بایســتی حاصــل شــود.
» بــه خاطــر شــما «، » در آنجــا نبــودم، تــا ایمــان آوریــد «. بــرای تمامــی کســانی 
کــه در جســتجوی دســت هدایــت گــر خداونــد مــی باشــند، دلســرد کننــده تریــن 
لحظــات، زمانــی اســت کــه مســاعدت الهــی خیلــی نزدیــک اســت آنــان بــا شــکر 
گــذاری بــه تاریکتریــن بخــش مســیر پشــت ســر خــود خواهنــد نگریســت. » خداونــد 
مــی دانــد چگونــه عــادالن را ازآزمایشــها برهانــد « )دوم پطــرس 2 آیــه ۹(. خداونــد 
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آنــان را ا ز هرگونــه وسوســه و آزمایشــی رهانــده و ایمــان ایشــان اســتوار و تجــارب 
ایشــان ارزشــمند خواهــد بــود.

در تاخیــر بــرای آمــدن بــه نــزد ایلعــازر، مســیح قصــد داشــت فیــض و رحمــت خــود 
را نســبت بــه کســانی کــه او را نپذیرفتــه بودنــد، نشــان دهــد. او درنــگ کــرد تــا بــا زنــده 
کــردن ایلعــازر بــه مخالفــان سرســخت و مــردم بــی ایمــان اثبــات کنــد کــه بــه راســتی 
» قیامت و حیات است «. مسیح دوست نداشت که مردم، فقیران و نیازمندان 
وگوسفندان گم شده اسراییل تمامی امید خود را از دست بدهند. عدم پشیمانی 
و روح توبــه ســتیزی قــوم، دل او را مــی شکســت. اّمــا او بــا فیــض و رحمــت خویــش 
یکبار دیگر به ایشان نشان داد که تنها کسی است که قادر است جان ایشان را از 
هالکــت برهانــد وآنــان را از نــور زنــدگان، مّنــور ســازد. ایــن تنهــا چیــزی بــود کــه فریســیان 
و کاتبــان قــادر بــه ســوء تعبیــر و تحریــف آن نبودنــد. و همیــن موضــوع تنهــا دلیــل تاخیــر 
مســیح در رفتــن بــه بیــت عنیــا بــود. ایــن معجــزه بــا شــکوه، یعنــی زنــده کــردن ایلعــازر، 

بــرای ایــن بــود تــا خداونــد بــر اعمــال و ادعــای الوهیــت مســیح، ُمهــر تاییــد بزنــد.
عیســی بــر ســر راه خــود بــه بیــت عنیــا، مطابــق معمــول بــه مســاعدت مریضــان 
و نیازمنــدان پرداخــت، و هنگامــی کــه بــه بیــت عنیــا رســید، قاصــدی فرســتاد تــا 
خواهــران ایلعــازر را از آمــدن وی بــا خبــر ســازد. مســیح بالفاصلــه وارد خانــه ایشــان 
نشــد، بلکــه بــرای مدتــی در کنــار راه و در مکانــی آرام توقــف نمــود. زیــرا نمایــش 
تظاهرآمیــز یهودیــان در برگــزاری مراســم ســوگواری بــرای مــرگ دوســتان و اقــوام بــا 

روحیــه مســیح ســازگار و هماهنــگ نبــود.
عیســی صــدای شــیون و زاری مــردم ســوگوار را مــی شــنید و میــل نداشــت کــه 
خواهران ایلعازر را در چنین موقعیت آشفته ای مالقات کند. در میان دوستان 
و خویشــاوندان عــزادار ایلعــازر افــرادی حضــور داشــتند کــه در اورشــلیم از مقــام 
تریــن  از سرســخت  ازآنــان  بودنــد وتعــدادی  برخــوردار  و مســئولیت هــای مهّمــی 
دشــمنان عیســی به شــمار می رفتند و مســیح از مقاصد ایشــان آگاه بود، بنابراین 

خــود را بالفاصلــه بــه ایشــان آشــکار نکــرد.
خبرآمــدن عیســی در خفــا بــه مرتــا اطــالع داده شــد بــه طــوری کــه ســایر افــراد 
بــود،  انــدوه و مصیبــت  حاضــر درخانــه متوجــه نشــده بودنــد. مریــم کــه غــرق در 
اســتاد  از  دیــدار  بــرای  و  برخاســت  بالفاصلــه  مرتــا  نشــنید.  را  خبرآمــدن عیســی 
رهســپار شــد، اّمــا مریــم بــه تصــور اینکــه مرتــا برســر قبــر ایلعــازر رفتــه اســت، متاثــر و 

اندوهگیــن در خانــه باقــی مانــد.
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مرتــا بــا عجلــه بــرای مالقــات بــا عیســی رهســپار شــد در حالیکــه قلــب او بــه 
واســطه احساســات متناقــض آشــفته و پریشــان بــود. او در ســیمای عیســی همــان 
بــه  او  محبــت و مهربانــی همیشــگی را مشــاهده مــی کــرد و اطمینــان و اعتمــاد 
مســیح خدشــه دار نشــده بــود، اّمــا مرتــا بــرادر محبــوب و عزیــزش را بــه خاطــر مــی 
آورد، کســی کــه دوســت عزیــز مســیح نیــز بــه شــمار مــی آمــد. مرتــا بــا دلــی سرشــار از 
درد و انــدوه بــه خاطــر نیامــدن بــه موقــع مســیح، و بــا ایــن امیــد کــه او هنــوز هــم مــی 
توانــد بــا انجــام کاری، ایشــان را تّســلی دهــد بــه وی گفــت، » ســرورم، اگــر اینجــا 
بــودی بــرادرم نمــی ُمــرد «. خواهــران ایلعــازر ایــن ســخن را بارهــا و بارهــا در خــالل 

ســوگواری آورده بودنــد.
عیسی با شفقت و دلسوزی الهی و انسانی به سیمای دردمند او نگریست. 
مرتــا هیــچ تمایلــی بــرای بازگــو کــردن آنچــه کــه گذشــته بــود نداشــت، همــه ســخنان 
او در ایــن جملــه دردنــاک بیــان شــده بــود، » ســرورم، اگــر اینجــا بــودی بــرادرم نمــی 
مــرد «. اّمــا هنگامــی کــه بــه ســیمای محبــت نظــر افکنــد، اضافــه کــرد، » اّمــا مــی 

دانــم کــه هــم اکنــون نیــز هرچــه از خــدا بخواهــی، بــه تــو خواهــد داد «.
عیســی ایمــان او را تقویــت کــرده و، فرمــود: » بــرادرت برخواهــد خاســت «. 
پاســخ عیســی به مرتا برای القا کردن یک امید و انتظار آنی برنامه ریزی نشــده بود. 
عیسی افکار مرتا را به چیزی فراتر از تجدید حیات برادرش سوق داده و توجه او را 
بــه رســتاخیزعادالن معطــوف کــرده بــود. مرتاعیســی مــی خواســت کــه مرتــا، رســتاخیز 
ایلعــازر از مــرگ را بــه عنــوان ســُمبلی از رســتاخیز عــادالن تلقــی کــرده و اطمینــان یابــد 
کــه کار رســتاخیز عــادالن تنهــا از طریــق قــدرت منجــی بــه انجــام خواهــد رســید. مرتــا 

پاســخ داد، » مــی دانــم کــه در روز قیامــت برخواهــد خاســت «.
عیســی هنــوز ســعی داشــت کــه ایمــان او را بــه مســیر درســتی هدایــت کنــد، 
بنابرایــن بــه مرتــا فرمــود، » قیامــت وحیــات منــم « در مســیح حیــات اســت، حیاتــی 
تــازه، حقیقــی و پــاک، » آن کــه پســر را دارد، حیــات دارد « )اول یوحنــا5 آیــه 12(. 
الوهیــت مســیح مایــه اطمینــان ایمانــدار بــرای رســیدن بــه حیــات جاودانــی اســت. 
عیســی فرمــود: » آن کــه بــه مــن ایمــان آورد، حتــی اگــر بمیــرد، بــاز زنــده خواهــد شــد، 
و هرکــه زنــده اســت و بــه مــن ایمــان دارد، بــه یقیــن تــا بــه ابــد نخواهــد ُمــرد. آیــا ایــن 
را بــاور مــی کنــی؟ «. در اینجــا مســیح بــه ظهــور ثانــوی خویــش اشــاره مــی کنــد، 
زمانــی کــه مــردگان عــادل در فســاد ناپذیــری بــر خواهنــد خاســت و عادالنــی کــه زنــده 
هســتند متبــدل گردیــده و بــدون دیــدن مــوت بــه آســمان بــرده خواهنــد شــد. معجــزه 
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ای کــه مســیح بــرای زنــده کــردن ایلعــازر از مــرگ در ُشــرُف انجــام آن بــود، نشــان 
دهنــده قیــام عــادالن از مــرگ خواهــد بــود. مســیح بــا ســخنان و اعمالــش نشــان داد 
کــه بانــی و مظهــر قیــام مــی باشــد. اوکــه خــود مــی بایســتی بــه زودی بــر روی صلیــب 
بمیــرد، بــا کلیــد هــای مــرگ بپــا خاســت و بــا پیــروزی بــر مــرگ قــدرت و شایســتگی 

خــود را بــه عنــوان عطــا کننــده حیــات جاودانــی بــه اثبــات رســانید.
منجــی از مرتــا ســئوال کــرد، » آیــا ایــن را بــاور مــی کنــی؟ « و او پاســخ داد: 
» آری، ســرورم مــن ایمــان آورده ام کــه تویــی مســیح، پســر خــدا، همــان کــه بایــد بــه 
جهان می آمد «. او مفهوم همه ســخنان مســیح را به طور کامل درک نکرده بود، 
بــا ایــن وجــود ایمــان خویــش را بــه الوهیــت مســیح بــر زبــان آورده و اطمینــان داشــت 

کــه مســیح قــادر اســت آنچــه را کــه موجــب خشــنودی وی باشــد انجــام دهــد.
» ایــن را گفــت و رفــت و خواهــر خــود مریــم را فــرا خوانــده، در خلــوت بــه او 
گفــت: اســتاد اینجاســت و تــو را مــی خوانــد «. مرتــا ســعی کــرد بــه طــور محرمانــه 
ایــن پیــام را بــه مریــم برســاند زیــرا کاهنــان و حاکمــان قصــد داشــتند در فرصــت 
تــا  نالــه و شــیون مــردم موجــب شــد  مناســب عیســی را دســتگیر کننــد. صــدای 

دیگــران نتواننــد ســخنان مرتــا را بشــنوند.
مریم چون این را شــنید بی درنگ برخاســت و نزد عیســی شــتافت. یهودیانی 
کــه بــا مریــم درخانــه بودنــد و او را تســلی مــی دادنــد، چــون دیدنــد مریــم بــا شــتاب 
برخاســت و بیــرون رفــت، از پــی او روانــه شــدند. آنــان گمــان مــی کردنــد بــر ســر قبــر 
مــی رود تــا درآنجــا ســوگواری کنــد. چــون مریــم بــه آنجــا کــه عیســی بــود رســید و او را 
دیــد، بــه پاهــای او افتــاد وگفــت : » ســرورم، اگــر اینجــا بــودی بــرادرم نمــی ُمــرد «. 
بــرای مریــم، شــنیدن زاری عــزاداران دردنــاک بــود، زیــرا او مشــتاق بــود تــا درآرامــش و 
ســکوت به ســخنان عیســی گوش فرا دهد. اّما او از دشــمنی و حســادت تعدادی 
از افــراد حاضــر در ســوگواری نســبت بــه مســیح آگاه بــود و بــه همیــن دلیــل از بازگــو 

کــردن کامــل درد و انــدوه خــود خــودداری ورزیــد.
» چــون عیســی زاری مریــم و یهودیــان همــراه او را دیــد، در روح برآشــفت و 
ســخت منقلــب گشــت «. او از دلهــای ایشــان آگاه بــود و مــی دانســت کــه برخــی 
از آنــان بــه ظاهــر بــه ســوگواری مشــغول هســتند. او مــی دانســت، گروهــی از آنــان 
نــه تنهــا نقشــه قتــل  بــه زودی  کــه هــم اکنــون ریاکارانــه در حــال عــزاداری بودنــد، 
مســیح، بلکــه نقشــه قتــل ایلعــازر کــه از مــرگ قیــام مــی کــرد را، مطــرح خواهنــد کــرد. 
مســیح مــی توانســت ردای تظاهــر بــه غــم و انــدوه را از تــن ایشــان درآورد، لیکــن 
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خشــم برحــق و عادالنــه خــود را کنتــرل کــرد. او بــه خاطــر دوســت عزیــزش مریــم کــه 
بــا انــدوه در پیــش پــای او زانــو زده و از صمیــم قلــب بــه او ایمــان داشــت، از بیــان 

حقیقتــی کــه مــی بایســتی بــر زبــان آورد، خــودداری کــرد.
عیســی پرســید، » او را کجــا گذاشــته ایــد؟، گفتنــد: ســرورما، بیــا وببیــن «؛ و 
ســپس بــا یکدیگــر بــه ســوی قبــر ایلعــازر رهســپار شــدند. منظــره بســیار غــم انگیــزی 
بــود. خواهــران ایلعــازر و دوســتان او بــا دلــی شکســته و محــزون بــرای او عــزاداری 
کرده و اشــک می ریختند، زیرا او بســیار محبوب و دوســت داشــتنی بود. عیســی 
بــا نگریســتن بــه پریشــانی و مصیبــت انســانی و عــزاداری دوســتان ایلعــازر بــر ســر 
مــزار او، متاثــر شــده و اشــک از چشــمان او ســرازیر شــد. اگرچــه او پســر خــدا بــود، 
بــا ایــن حــال طبیعــت انســانی را بــر خــود گرفتــه بــود و بــا مشــاهده رنــج و مصیبــت 
او  آمیــز  مــی گشــت. قلــب مهربــان و ترحــم  او آشــفته و منقلــب  انســانی، روح 
همــواره بــا درد و رنــج انســانی همــدردی کــرده و بــا کســانی کــه گریاننــد، مــی گریــد، 

و بــا کســانی کــه شــادمانند، شــادی مــی کنــد.
عیســی نــه تنهــا بــه خاطــر همــدردی انســانی بــا مریــم ومرتــا گریــه نکــرده بــود، بلکــه 
در اشــک هــای او، رنجــی نهفتــه بــود کــه بســیار عظیــم تــر از رنــج و مصیبــت انســانی 
تــر از زمیــن اســت. او بــرای ایلعــازر اشــک  بــود. چــرا کــه آســمانها بســیار عظیــم 
ــرُف فراخوانــی او از گــور بــود. مســیح گریســت، چــون  ُ ُ نریختــه بــود، چــرا کــه در ُشُ
بســیاری از آنــان کــه هــم اکنــون بــرای ایلعــازر ســوگواری مــی کردنــد، بــه زودی او را 
کــه قیامــت و حیــات بــود، بــه قتــل مــی رســاندند. اّمــا دریغــا کــه یهودیــان بــی ایمــان 
از درک درســت اشــکهای او عاجــز بودنــد! و برخــی از آنــان کــه فقــط بــه ظواهــر 
بــا مشــاهده اشــک هــای او گفتنــد: » بنگریــد چقــدر او را  امــر توجــه داشــتند، 
دوســت می داشــت! «. اّما بعضی دیگر برای پاشــیدن بذر تردید و بی ایمانی در 
دلهــای بقیــه حاضریــن، بــا لحــن تمســخر آمیــزی گفتنــد، » آیــا کســی کــه چشــمان آن 
مــرد کــور را گشــود، نمــی توانســت مانــع از مــرگ ایلعــازر شــود؟ « اگــر مســیح ایــن 
قدرت را داشت که ایلعازر را زنده کند. پس چرا او را در چنگال مرگ رها کرد؟

مسیح با چشمان نبوت ]که آینده را می دید[ خصومت فریسیان و صدوقیان 
را دیــد. او مــی دانســت کــه آنــان بــرای کشــتن او از قبــل برنامــه ریــزی کــرده انــد. او 
مــی دانســت، برخــی از آنــان کــه هــم اینــک و بــه ظاهــر بــا وی همــدردی مــی کردنــد، 
بــه زودی درهــای امیــد و دروازه هــای شــهر خــدا را بــه روی خویــش خواهنــد بســت.

صحنه ای در آستانه وقوع بود، خواری و مصلوب شدن او، که به نابودی اورشلیم 
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منتــج مــی گردیــد. و در آن زمــان هیچکــس نمــی توانســت بــرای مــردگان ســوگواری 
کنــد. مجــازات و عقوبتــی کــه بــر اورشــلیم وا قــع مــی شــد بــه روشــنی پیــش روِی او 
آشــکار شــده بــود. او ســپاه رومیــان را مــی دیــد کــه شــهر اورشــلیم را محاصــره کــرده و 
بســیاری از آنــان کــه اکنــون بــرای ایلعــازر گریــه و زاری مــی کردنــد، بــا محاصــره شــهر 

کشــته خواهنــد شــد و امیــدی بــرای زنــده مانــدن آنــان نبــود.
گریــه عیســی فقــط بــه واســطه چشــم انــداز پیــش روی او نبــود. بلکــه بــار ســنگین 
مصیبــت عصرهــا بــر دوش او بــود. او پیامدهــای هولنــاک ناشــی از نــا اطاعتــی 
نســبت بــه احــکام خداونــد را مــی دیــد. او جنــگ میــان نیکــی و شــرارت را کــه از 
ابتــدای تاریــخ جهــان و بــا مــرگ هابیــل آغــاز شــده و بــی وقفــه ادامــه داشــت، مــی 
دید. و با نگریســتن به ســالهایی که پیش رو بود، رنج و مصیبت، شــیون و مرگ را 
کــه مــی بایســتی بخشــی از سرنوشــت انســان باشــد، مشــاهده مــی کــرد و قلــب او 
بــه واســطه رنــج و انــدوه خانــواده بشــری در تمامــی قــرون و اعصــار، بــه درد مــی آمــد. 
مصیبــت نســل گناهــکار بــر جــان او ســنگینی مــی کــرد و در حالــی کــه مشــتاق بــود تــا 

درد و انــدوه ایشــان را تســکین دهــد، اشــک از چشــمان او ســرازیر شــد.
» ســپس عیســی، بــاز در حالــی کــه بــر آشــفته بــود، بــر ســر قبرآمــد. قبــر ایلعــازر 
غاری بود که بر دهانه اش سنگی نهاده بودند. عیسی فرمود: سنگ را بردارید «. 
مرتــا تصــور کــرد کــه عیســی فقــط مــی خواهــد بــه ُمــرده نــگاه کنــد.، بنابرایــن لــب بــه 
اعتــراض گشــوده وگفــت، ســرورم، اکنــون چهــار روز از دفــن او گذشــته اســت و 
جســد در حــال متالشــی شــدن اســت. ایــن گفتــه کــه قبــل از قیــام ایلعــازر بیــان شــده 
بــود، هیــچ بهانــه ای بدســت دشــمنان عیســی نــداد تــا بگوینــد کــه فریبــی در کار بــوده 
اســت. زیــرا در گذشــته، فریســیان اظهــارات دروغینــی را در ارتبــاط بــا آشــکار شــدن 
کــه مســیح دختــر  و هنگامــی  بودنــد.  داده  انتشــار  العــاده خداونــد  خــارق  قــدرت 
یایــروس رئیــس کنیســه را زنــده کــرده بــود، گفتــه بــود، » دختــر نمــرده، بلکــه در خــواب 
است « )مرقس 5 آیه 3۹(. و چون دختر یایروس برای مدت کوتاهی مریض شده 
بــود و ســریعاً از مــرگ قیــام کــرده بــود، فریســیان اعــالم کردنــد کــه دختــر نمــرده بــود زیــرا 
خــود مســیح گفتــه بــود کــه او در خــواب اســت. آنــان ســعی کــرده بودنــد تــا تفکــرات 
خود را به مردم تلقین کنند، که مسیح نمی تواند مریضان را شفا دهد. اّما در این 

مــورد، هیــچ یــک از آنــان نمــی توانســتند مــرگ ایلعــازر را انــکار کننــد.
را  فــردی  شــیطان  باشــد،  مــی  کاری  انجــام  درُشــرُف  خداونــد  کــه  هنگامــی 
وسوســه مــی کنــد تــا بــا کار خداونــد مخالفــت نمایــد. مســیح فرمــوده بــود، » ســنگ 
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را برداریــد « و تــا حــد ممکــن راه را بــرای کارمــن همــوار کنیــد. اّمــا طبیعــت جــاه 
طلبانــه و قاطــع مرتــا نمــود پیــدا کــرد. اومایــل نبــود کــه جســد فاســد شــده بــرادرش 
در معــرض دیــد قرارگیــرد. دِل انســان در فهــم کالم مســیح تردیــد نشــان مــی دهــد و 

مرتــا نیــز بــه همیــن دلیــل مفهــوم واقعــی وعــده مســیح را درک نکــرده بــود.
مســیح مرتــا را بــا مهربانــی و مالیمــت بســیار مــورد ســرزنش قــرار داده و گفــت، 
» مگــر تــو را نگفتــم کــه اگــر ایمــان آوری، جــالل خــدا را خواهــی دیــد؟ «. چــرا بــه 
قــدرت مــن شــک مــی کنــی؟ چــرا در مقابــل خواســته هــای مــن مقاومــت و مخالفــت 
مــی کنــی؟ کالم مــرا شــنیدی، اگــر ایمــان داشــته باشــی، جــالل خــدا را خواهــی دیــد. 
امــوری کــه از نظــر طبیعــی غیــر ممکــن بــه نظــر میرســند، نمــی تواننــد از اعمــال خــدای 
قــادر مطلــق ممانعــت کننــد. تردیــد و نابــاوری، تواضــع تلقــی نمــی شــوند. ایمــاِن بــی 

قیــد و شــرط بــه کالم مســیح تواضــع و تســلیم نَفــس محســوب مــی شــود.
» ســنگ را برداریــد «. مســیح مــی توانســت بــه ســنگ فرمــان دهــد تــا بغلطــد 
و ســنگ نیــز از فرمــان او اطاعــت مــی کــرد. او مــی توانســت بــه فرشــتگانی کــه در 
از  نامرئــی فرشــتگان  را بدهــد و دســتهای  ایــن کار  انجــام  بودنــد دســتور  کنــارش 
فرمــان او اطاعــت کــرده و ســنگ را بــر مــی داشــتند. اّمــا ایــن ســنگ مــی بایســتی 
بــه وســیله دســتهای انســانی برداشــته شــود، زیــرا مســیح مــی خواســت نشــان دهــد 
کــه انســان مــی بایســتی بــا خداونــد همــکاری کنــد. قــدرت انســانی در غیــاب قــدرت 
الهــی هیــچ کاری نمــی توانــد انجــام دهــد. اّمــا خداونــد از مســاعدت انســانی صــرف 
بــه کار گرفتــن قابلیّــت هــا و  بــا  کــرده و  انســان را تقویــت  بلکــه  نمــی کنــد،  نظــر 

شایســتگی هــای انســانی بــا او همــکاری مــی کنــد.
بــه  چیــز  همــه  و  شــود  مــی  غلطیــده  ســنگ  شــود،  مــی  اجــرا  مســیح  فرمــان 
طــور علنــی و ســنجیده انجــام مــی شــود و بــه همــه ایــن فرصــت داده مــی شــود تــا 
ببیننــد کــه در زنــده کــردن ایلعــازر هیــچ فریبــی در کار نبــوده اســت.در آنجــا جســد 
ایلعــازر را درگــوری ســنگی خوابیــده بــود، ســرد و در ســکوت مــرگ. صــدای گریــه 
و شــیون ســاکت شــده و جمعیــت انبــوه، در کنــار مــزار ایلعــازر شــگفت زده و 

در انتظــار ایســتاده انــد.
مســیح بــه آرامــی در کنــار مــزار مــی ایســتد. تــرس و نگرانــی ســنگینی بــر حاضریــن 
حکمفرمــا مــی شــود و مســیح بــه قبــر نزدیــک مــی شــود و بــا نگریســتن بــه آســمان مــی 
فرمایــد، » پــدر، تــو را شــکرمی گویــم کــه مــرا شــنیدی «. کمــی پیــش از ایــن، دشــمنان 
مســیح او را بــه ایــن دلیــل کــه خــود را پســر خــدا خوانــده بــود، متهــم بــه کفرگویــی کــرده 
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و مــی خواســتند او را سنگســار کننــد. آنــان او را متهــم مــی کردنــد کــه معجــزات خــود 
را بــا قــدرت شــیطان انجــام مــی دهــد. اّمــا در اینجــا مســیح، خداونــد را پــدر خــود مــی 

خوانــد و بــا اعتمــاد و اطمینــان کامــل اعــالم مــی کنــد کــه پســر خداســت.
مســیح در تمامــی اعمالــی کــه انجــام داده بــود، بــا پــدر خویــش همــکاری مــی 
کــرد. او پیوســته مراقــب بــود تــا دیگــران تصــور نکننــد کــه اعمــال او بــه طــور مســتقل 
و بدون اراده پدر انجام می شود. و تمامی معجزات او به واسطه دعا و ایمان به 
انجــام مــی رســید. مســیح مــی خواســت کــه همــه افــراد از رابطــه او بــا پــدر آســمانی 
آگاه شــوند. و به همین دلیل فرمود، » پدر، تو را شــکر می گویم که مرا شــنیدی، 
و مــن مــی دانســتم کــه همیشــه مــرا مــی شــنوی. اّمــا ایــن را بــه خاطــر کســانی گفتــم 
کــه در ایــن جــا حاضرنــد، تــا ایمــان آورنــد کــه تــو مــرا فرســتاده ای «. در اینجــا، رابطــه 
موجود میان مســیح با خداوند به شــکلی قاطعانه به مردم و شــاگردان نشــان داده 

شــده بــود. دروغ نبــودن ادعــای مســیح مــی بایســتی بــه آنــان نشــان داده مــی شــد.
» ایــن را گفــت و ســپس بــه بانــگ بلنــد نــدا داد: ایلعــازر، بیــرون بیــا «. نــدای 
رســا و بــا نفــوذ مســیح در گــوش ُمــرده رخنــه مــی کنــد و در حالــی کــه ســخن مــی 
گویــد، نــور الوهیــت در جامــه انســانی مــی درخشــد. مــردم، بــا نگریســتن بــه ســیمای 
او کــه بــا نــور جــالل خداونــد مــی درخشــد، از قــدرت او مطمئــن مــی شــوند. تمامــی 
بــود. تمامــی گوشــها منتظــر شــنیدن جزئــی  بــه ورودی قبــر دوختــه شــده  نگاههــا 
تریــن صدایــی از قبــر بــود. تمامــی حاضریــن بــا شــور و اشــتیاق شــدیدی در انتظــار 
آزمایــش الوهیــت مســیح بودنــد، آزمایشــی کــه مــی توانســت ایــن ادعــا را کــه او پســر 
خداســت ثابــت کنــد و یــا نــور امیــد را بــرای همیشــه در دلهــای مــردم خامــوش کنــد.

در قبر آرام ایلعازر جنبشــی مشــاهده می شــود و او که مرده بود، دســت و پا 
درکفن بســته و دســتمالی گِرد صورت پیچیده، از قبر بیرون آمد. و ســپس عیســی 
بــه حاضریــن گفــت، » او را بــاز کنیــد و بگذاریــد بــرود «. و در اینجــا نیــز بــه ایشــان 
نشــان داده شــد کــه مــی بایســتی بــا خداونــد همــکاری کننــد. بشــریت مــی بایســتی 
بــه بشــریت خدمــت کنــد. ایلعــازر از چنــگال مــوت رهایــی یافتــه و نــه بــه عنــوان 
فــردی مریــض و ضعیــف بلکــه سرشــار از زندگــی و ماننــد مــردی توانمنــد در مقابــل 
جمعیــت مــی ایســتد. او بــا هوشــمندی و محبــت بــه منجــی خویــش مــی نگــرد و در 

ســتایش از مســیح، خــود را بــه پــای وی مــی افکنــد.
پــس از زنــده  ابتــدا خامــوش و شــگفت زده شــده بودنــد، ولــی  شــاهدین در 
شــدن ایلعــازر بــا شــادی غیــر قابــل وصفــی بــه ســتایش و شــکرگزاری از خداونــد 
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پرداختنــد. خواهــران ایلعــازر، برادرشــان را بــه عنــوان هدیــه ای از ســوی خداونــد 
پذیرفتــه و بــا اشــک شــوق، از منجــی قدردانــی کردنــد. لیکــن هنگامــی کــه خواهــران 
و دوســتان ایلعــازر بــه خاطــر زنــده شــدن او مشــغول شــادمانی بودنــد، عیســی از 
صحنــه دور مــی شــود و در حالــی کــه بــه دنبــال منجــی مــی گردنــد او را نمــی یابنــد.
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» توطئه کاهنان «

بیت عنیا به قدری به اورشــلیم نزدیک بود که اخبار زنده شــدن ایلعازر ســریعاً 
در آنجا منتشــر شــد. حاکمان یهود از طریق جاسوســانی که شــاهد معجزه عیســی 
بودنــد، ســریعاً از واقعــه آگاهــی یافتنــد. تمامــی اعضــای شــورای عالــی یهــود بــرای 
تصمیــم گیــری در بــاره واقعــه، فــرا خوانــده شــده بودنــد. زیــرا، اکنــون مســیح بــه طــور 
کامــل کنتــرل خــود را بــه مــرگ و قبــر آشــکار کــرده بــود. معجــزه قدرتمنــد عیســی، 
بزرگتریــن دلیــل ارائــه شــده از ســوی خداونــد بــه انســان بــود تــا ایمــان آورد کــه او یگانــه 
ایــن جهــان فرســتاده اســت.  بــه  انســان  نجــات و رســتگاری  بــرای  را  پســر خویــش 
خداونــد بــه واســطه ایــن معجــزه، قــدرت خویــش را بــرای متقاعــد کــردن همــه آنانــی 
کــه تحــت ســلطه جهــل و نادانــی قــرار داشــتند، بــه کار گرفــت. عــده بســیاری از مــردم 
بــا مشــاهده زنــده شــدن ایلعــازر، بــه عیســی ایمــان آوردنــد. اّمــا کینــه و نفــرت کاهنیــن 
شــدت یافتــه بــود، آنــان تمامــی معجــزات او را کــه گــواه الوهیــت وی بــود انــکار کــرده 
بودنــد، اّمــا معجــزه اخیــر عیســی ایشــان را خشــمگین کــرده بــود. زیــرا شــخصی کــه 
مــرده بــود، در روشــنایی روز و در حضــور انبــوه شــاهدان، زنــده شــده بــود، و هیــچ 
کســی نمــی توانســت چنیــن معجــزه ای را کوچــک جلــوه دهــد. و درســت بــه همیــن 
دلیــل دشــمنی کاهنــان بــر علیــه عیســی بــه شــکل مهلکــی افزایــش یافتــه بــود. آنــان 

بیــش از هــر زمــان دیگــری مصّمــم بــه خاتمــه دادن کار مســیح بودنــد.
اّمــا  نداشــتند،  مســاعدی  نظــر  مســیح  بــه  نســبت  وجودیکــه  بــا  صدوقیــان، 
شــرارت آنــان نســبت بــه او ماننــد فریســیان نبــوده و کینــه آنــان نســبت بــه مســیح 
خیلــی شــدید نبــود. لیکــن اکنــون هراســان شــده بودنــد. آنــان بــه رســتاخیز بعــد از 
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مــرگ اعتقــاد نداشــتند. و بــا ارائــه کــردن دالیــل بــه اصطــالح علمــی، چنیــن اســتدالل 
مــی کردنــد کــه زنــده شــدن مجــدد جســد مــرده غیــر ممکــن اســت. اّمــا فرضیــه ایشــان 
بــه واســطه کالم معجــزه آمیــز مســیح کــه منجــر بــه قیــام ایلعــازر شــده بــود، بــه کلــی 
مــردود شــناخته شــده و بــه ایشــان نشــان داده شــد کــه از کتــب مقدّســه و قــدرت 
کــه  را  اثراتــی  توانســتند  نمــی  فریســیان  و  صدوقیــان  ندارنــد.  اطالعــی  خداونــد 
معجــزه مســیح در میــان مــردم بــه بــار آورده بــود از میــان بردارنــد. مــردم چگونــه مــی 
توانســتند از او کــه بــا قــدرت کامــل ایلعــازر را از گــور او برخیزانیــده بــود رویگــردان 
شــوند؟ اخبــار و گزارشــات دروغینــی در ارتبــاط بــا معجــزه انتشــار یافتــه بــود اّمــا 
هیــچ کــس نمــی توانســت معجــزه مســیح را انــکار کــرده و اثــرات آن را از بیــن ببــرد. 
صدوقیــان تــا آنزمــان از نقشــه فریســیان بــرای کشــتن مســیح حمایــت نکــرده بودنــد. 
اّمــا بعــد از قیــام ایلعــازر از مــرگ، تصمیــم گرفتنــد کــه بــا کُشــتن مســیح از اتهامــات 

شــجاعانه او کــه بــر علیــه ایشــان اظهــار مــی شــد، جلوگیــری کننــد.
نمــی  وجــود  ایــن  بــا  داشــتند،  اعتقــاد  مــرگ  ز  ا  بعــد  رســتاخیز  بــه  فریســیان 
توانســتند درک کننــد کــه ایــن معجــزه عالمتــی اســت مبنــی بــر اینکــه مســیح در میــان 
ایشــان اســت و بــه همیــن دلیــل بــا کارهــای مســیح مخالفــت مــی کردنــد. آنــان از 
همــان ابتــدا از مســیح نفــرت داشــتند، زیــرا او رفتــار ریاکارانــه ایشــان را در معــرض 
دیــد قــرار داده و فســاد اخالقــی ایشــان را کــه تحــت پوشــش آئیــن هــا و تشــریفات 
خشــک و بــی روح پنهــان شــده بــود، آشــکار مــی کــرد. مذهــب واقعــی کــه او تعلیــم 
مــی داد، پارســایی دروغیــن ایشــان را محکــوم مــی کــرد. آنــان بــه واســطه ســرزنش 
هــای معنــی دار مســیح، تشــنه انتقــام جویــی بودنــد و بارهــا تــالش کــرده بودنــد او 
را وادار کننــد تــا ســخنی گفتــه و یــا کاری انجــام دهــد تــا در فرصــت مناســب او را 
محکــوم کننــد. چندیــن بــار کوشــیدند تــا او را سنگســار کننــد. اّمــا مســیح خــود را بــه 

آرامــی کنــار کشــیده و از نظــر ایشــان دور شــد.
بــرای تســکین  بــود  تمامــی معجزاتــی را کــه مســیح در روِز ســبت انجــام داده 
دردمندان بود، اّما فریسیان درصدد بودند تا او را به جرم زیر پا گذاشتن مقررات 
روز ســبت محکــوم کننــد. آنــان ســعی کــرده بودنــد تــا عوامــل هیرودیــس را بــر علیــه 
او تحریــک کننــد. فریســیان وانمــود مــی کردنــد کــه او در صــدد بنیــان نهــادن یــک 
پادشــاهی رقیــب بــوده و بــه همیــن دلیــل بــرای از بیــن بــردن او بــا عوامــل هیرودیــس 
مشورت می کردند. آنان برای تحریک رومیان، وانمود کرده بودند که او در صدد 
برانــدازی حاکمیــت ایشــان اســت. و بــرای خنثــی کــردن اثــرات مســیح بــر روی مــردم 
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بــه هــر دســتاویزی متوســل مــی شــدند، لیکــن تمامــی تالشــهای ایشــان بــی نتیجــه 
مانــده بــود. جمعیتّــی کــه شــاهد اعمــال فیــض او بــوده و تعالیــم پــاک و مقــدس 
او را شــنیده بودنــد، بــه خوبــی مــی دانســتند کــه ایــن اعمــال و ســخنان نمــی توانــد 
از ســوی کســی کــه متهــم بــه شکســتن ســبت و کفرگویــی شــده بــود، انجــام شــود. 
حتــی جاسوســان اعــزام شــده از ســوی فریســیان نیــز چنــان تحــت تاثیــر ســخنان او 
قــرار گرفتــه بودنــد کــه نتوانســتند دســت خــود را بــه ســوی او بلنــد کننــد. ســرانجام 
بــه  اگــر کســی  کــه  کردنــد  فتــوا صــادر  درماندگــی،  و  اســتیصال  فــرط  از  یهودیــان 
عیســی ایمــان آورد بــرای همیشــه از کنیســه اخــراج خواهــد شــد.بنابراین، در حالــی 
کــه کاهنــان، حاکمــان، و مشــایخ یهــود بــرای مشــورت گــرد آمدنــد، تصمیــم قطعــی 
ایشــان ســاکت کــردن کســی بــود کــه بــا اعمــال شــگفت انگیــز خــود موجــب حیــرت 
تمامــی قــوم شــده بــود. فریســیان و صدوقیــان بیــش از هــر زمانــی بــا یکدیگــر متحــد 
شــده بودنــد. آنــان بــا وجودیکــه در گذشــته بــا یکدیگــر اختــالف داشــتند، اینــک در 
مخالفــت بــا مســیح، یکــی شــده بودنــد. یوســف و نیقودیمــوس در شــوراهای قبلــی 
از محکومیــت عیســی ممانعــت کــرده بودنــد و بــه همیــن دلیــل بــرای شــرکت در 
شــورای اخیــر احضــار نشــده بودنــد. و در شــورای اخیــر نیــز افــراد بــا نفــوذی حضــور 
داشــتند کــه بــه عیســی ایمــان آورده بودنــد اّمــا نفــوذ آنــان در مقابــل دشــمنی شــرارت 
بــار فریســیان خنثــی شــده بــود. بــا ایــن حــال، تمامــی اعضــای شــورا، هــم عقیــده 
روم،  حکومــت  نظــر  از  زمــان  ایــن  در  )ســنهدرین(  یهــود  عالــی  شــورای  نبودنــد. 
جمعیتــی قانونــی نبــود ولــی رومیــان در مــورد موجودیــت آن بــا مــدارا برخــورد مــی 
کردنــد. عــده ای از اعضــای آن، توطئــه قتــل مســیح را عملــی عاقالنــه تلقــی نمــی 
کردنــد. آنــان مــی ترســیدند کــه چنیــن عملــی موجــب بــروز آشــوب در میــان مــردم 
شــده و باعــث شــود تــا رومیــان از حمایــت کاهنــان خــودداری کــرده و قدرتــی را کــه 
هنوز در اختیار داشتند از ایشان بگیرند. صدوقیان اگر چه در دشمنی با مسیح 
بــه فریســیان پیوســته بودنــد، بــا ایــن حــال مایــل بودنــد تــا محتاطانــه عمــل کننــد زیــرا 
مــی ترســیدند کــه رومیــان ایشــان را از مقــام و موقعیــت محــروم کننــد. در ایــن شــورا 
کــه بــرای تهیــه طــرح قتــل مســیح گــرد هــم آمــده بودنــد، شــاهدی حضــور داشــت کــه 
ســخنان خودســتایانه نَبوکدنَّصــر را شــنیده بــود، کســی کــه شــاهد ضیافــت بــت 
ر بــود و هنگامــی کــه عیســی در ناصــره خــود را بــه عنــوان مســیح  پرســتانه بَلطَشــصَّ
خداونــد اعــالم مــی کــرد، حضــور داشــت. ایــن شــاهد، اکنــون، کاری کــه حاکمــان 
یهــود در صــدد انجــام آن بودنــد، بــه ایشــان خاطــر نشــان مــی کــرد. وقایــع زندگــی 
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مســیح بــه طــرز بــارزی پیــش روی ایشــان ظاهــر شــده و ایشــان را مضطــرب مــی کــرد. 
آنان به یاد آوردند که چگونه عیســی در ســن دوازده ســالگی در معبد حضور یافته 
و بــا مطــرح کــردن ســئواالتی باعــث حیــرت مــردان عالــم و معلّمیــن شــریعت شــده 
بــود. و معجــزه اخیــر عیســی در زنــده کــردن ایلعــازر نشــان مــی داد کــه او کســی جــز 
پســر خــدا نیســت. مفاهیــم عمیــق و واقعــی کتــب عهــد عتیــق در ارتبــاط بــا مســیح، 
از ذهــن آنــان مــی گذشــت. حاکمــان و فریســیان بــا اضطــراب و نگرانــی بــه مشــورت 
نشسته، » گفتند، چه کنیم؟ « و بدین ترتیب، در میان شورا، تفرقه افتاده بود. 
حاکمــان و کاهنــان چنــان تحــت روح القــدس قرارگرفتــه بودنــد کــه نمــی توانســتند 

ایــن ایــده را کــه درحــال مبــارزه بــا خداونــد بودنــد، از ذهــن خــود دور کننــد.
در حالیکــه نگرانــی اعضــای شــورا بــه اوج خــود رســیده بــود، قیافــا، کاهــن اعظــم 
از جــای برخاســت. قیافــا فــردی متکبــر، بــی رحــم، ســلطه جــو و متعصــب بــود. و در 
میــان خویشــاوندان او، افــرادی از فرقــه صدوقیــان وجــود داشــتند کــه افــرادی متکبــر، 
گســتاخ، بــی مالحظــه، و آکنــده از بــی رحمــی و جــاه طلبــی بــوده و خــود را در زیــر 
جامــه دروغیــن پارســایی مخفــی کــرده بودنــد. قیافــا نبوتهــای عهــد عتیــق را مطالعــه 
کــرده بــود وبــا وجودیکــه از مفهــوم حقیقــی ایــن نبوتهــاآگاه نبــود، بــا اطمینــان واقتــدار 
کامــل ســخن مــی گفــت، » شــما هیــچ نمــی دانیــد و نمــی اندیشــید کــه صالحتــان 
در ایــن اســت کــه یــک تــن بــرای قــوم بمیــرد، تــا آنکــه همــه قــوم نابــود شــوند «. اگرچــه 
مســیح معصوم و بی گناه بود، ولی کاهن اعظم برای کشــتن او اصرار و پا فشــاری 
مــی کــرد. زیــرا مســیح بــا جلــب کــردن مــردم بــه ســوی خــود، اقتــدار روســای یهــود را 
کاهش داده و بدین ترتیب مزاحم ایشان بود. و چون او یک نفر بود بهترآن بود که 
بمیــرد تــا اقتــدار روســای یهــود تضعیــف نشــود. اگــر مــردم نســبت بــه روســای یهــود بــی 
اعتمــاد مــی شــدند، قــدرت ملــی از بیــن مــی رفــت. قیافــا، تاکیــد مــی کــرد کــه پــس از 
معجــزه اخیــر مســیح در زنــده کــردن ایلعــازر، پیــروان او دســت بــه طغیــان خواهنــد زد. 
و آنــگاه، رومیــان آمــده، ایــن مــکان و ایــن قــوم را از دســت مــا خواهنــد ســتاند. قیافــا 
مــی گفــت: زندگــی ایــن مــرد جلیلــی در مقایســه بــا حیــات قــوم، چــه ارزشــی مــی توانــد 
داشــته باشــد؟ و اگر او مانعی بر ســر راه ســعادت و بهروزی اســرائیل محســوب می 
شود، آیا از بین بردن او به منزله خدمت به خداوند نیست؟ بنابراین صالحتان در 

ایــن اســت کــه یــک تــن بــرای قــوم بمیــرد. تــا آنکــه همــه قــوم نابــود شــوند.
اظهــارات قیافــا مبنــی بــر اینکــه یــک تــن مــی بایســتی بــرای قــوم بمیــرد، نشــان 
مــی داد کــه او تــا حــدودی از نبوتهــای عهــد عتیــق آگاهــی و شــناخت دارد، لیکــن 

540, 541

DA FA Body.indd   590 9/17/18   11:54 AM



» توطئه کاهنان «  |  5۹1

شــناخت او محــدود بــود. اّمــا یوحنــا، ایــن نبــوت را بــه روایــت خویــش نقــل کــرده 
نــه  مــی گویــد، عیســی،  او  مــی دهــد.  نشــان  را  آن  و مفهــوم عمیــق و گســترده 
تنهــا بــرای قــوم، بلکــه بــرای گــردآوردن و متحــد ســاختن فرزنــدان خــدا کــه پراکنــده 
انــد خواهــد ُمــرد. قیافــای متکبــر و مغــرور، تــا چــه انــدازه بــا تعصــب، بــه رســالت 

منجــی اقرارکــرده بــود!
ســخنان قیافــا، ارزشــمند تریــن کالم حقیقــت را بــه دروغ مبــدل کــرده بــود. 
سیاســتی کــه او ازآن پیــروی مــی کــرد بــر اســاس اصلــی اقتبــاس شــده از فرهنــگ 
شــرک و بــت پرســتی بنــا شــده بــود. در میــان مشــرکین جاهــل و نــادان ایــن تصــور 
تــا قربانــی  بــود  بمیــرد، موجــب شــده  نــژاد بشــر  بــرای  بایســتی  مــی  نفــر  یــک  کــه 
کــردن انســان در میــان ایشــان مرســوم گــردد. بــه همیــن دلیــل قیافــا قصــد داشــت 
بــا قربانــی کــردن عیســی، قــوم را نــه از گنــاه، بلکــه بــرای گنــاه آزاد کنــد تــا بتواننــد بــه 
گناهــان خــود ادامــه دهنــد. او بــا دالیــل خویــش قصــد داشــت هــر گونــه اعتراضــی 
را در میــان اعضــای شــورا کــه ممکــن بــود جــرات کــرده و عیســی را مســتحق مــرگ 

نداننــد، ســرکوب کنــد.
درایــن شــورا، دشــمنان مســیح خــود را بــه شــدت مقصــر قلمــداد مــی کردنــد، 
زیــرا روح القــدس افــکار ایشــان را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرارداده بــود. اّمــا شــیطان 
کوشــیده بــود تــا آنــان را تحــت کنتــرل خویــش درآَورَد. او قصــد داشــت تــا توجــه 
بــه خاطــر مســیح متّحمــل شــده بودنــد  بــه مصیبــت هــا و رنجهایــی کــه  ایشــان را 
جلــب کنــد. زیــرا مســیح، بــرای زهــد و پارســایی ایشــان احتــرام کمــی قائــل بــود. 
بایســتی  مــی  خداونــد  فرزنــدان  کــه  مســیح  ســوی  از  شــده  مطــرح  پارســایی  زیــرا 
یهــود بســیار  مــورد نظــر فریســیان و روســای  بــا پارســایی  از آن برخــوردار باشــند، 
متفــاوت بــود. مســیح بــا بــی اعتنایــی کــردن بــه آئیــن هــا و تشــریفات ظاهــری ایشــان، 
گناهــکاران را ترغیــب نمــوده بــود تــا مســتقیماً بــه حضــور پــدر رحیــم و مهربــان رفتــه 
و نیــاز هایشــان را آشــکار کننــد. بنابرایــن،از نظــر ایشــان، مســیح اقتــدار کاهنــان را 
نادیــده گرفتــه بــود و از تاییــد خداشناســی مــدارس الهیاتــی معلمیــن یهــود، امتنــاع 
کــرده بــود. او اعمــال شــریرانه کاهنــان را در معــرض دیــد مــردم قــرارداده و بــه نفــوذ 
ایشــان در میــان مــردم بــه طــور جبــران ناپذیــری آســیب رســانده بــود. مســیح شــعایر 
وآئیــن هــای تشــریفاتی ایشــان را بــه شــدت مــورد انتقــاد قــرار داده بــود زیــرا آنــان 
بــا ســختگیری در انجــام ایــن مراســم، شــریعت خداونــد را بــی اعتبــار مــی کردنــد. 

اکنــون شــیطان تمامــی اعمــال مســیح را بــه یــاد ایشــان مــی آورد.
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شــیطان بــه ایشــان گفتــه بــود کــه بمنظــور کســب قــدرت مــی بایســتی عیســی را 
بــه قتــل برســانند و آنــان نیــز از ایــن مشــورت شــیطان پیــروی کردنــد. آنــان تصــور از 
دســت دادن نفــوذ و قــدرت در میــان مــردم را، دلیــل کافــی بــرای تصمیــم گیــری مــی 
دانســتند. بــه جــز تعــدادی از اعضــای شــورا کــه جــرات نکردنــد افــکار خــود را بیــان 
کننــد، بقیــه اعضــای شــورا ســخنان قیافــا را بــه عنــوان ســخنان خداونــد پذیرفتنــد. بــا 
اتخــاذ ایــن تصمیــم، اختــالف میــان اعضــای شــورا متوقــف شــده وآرامــش در میــان 
ایشــان حکمفرما شــد. آنان تصمیم گرفتند تا عیســی را در اولین فرصت مناســب 
به قتل برســانند و بدین ترتیب، فریســیان و روســای قوم یهود با انکار کردن نشــانه 
هــای الوهیــت عیســی، خــود را در ظلمــت غیــر قابــل نفــوذی زندانــی کردنــد. آنــان 
بــه طــور کامــل تحــت تســلط شــیطان قرارگرفتنــد تــا بــه وســیله او در آســتانه هالکــت 
جاودانــی قــرار گیرنــد. بــا ایــن حــال آنچنــان فریــب خــورده بودنــد کــه از خودشــان 
راضــی و خشــنود بودنــد. آنــان خــود را میهــن پرســتانی تلقــی مــی کردنــد کــه در پــی 

نجــات قــوم مــی باشــد.
بــر علیــه عیســی را  اتّخــاذ شــده  یهــود مــی ترســید کــه تصمیــم  شــورای عالــی 
بــه موقــع اجــرا گــذارد. زیــرا ممکــن بــود مــردم خشــمگین شــده وخشــونتی  ســریعاً 
کــه مــی بایســت متوجــه عیســی شــود، بــر ســر ایشــان نــازل شــود. بــه ایــن دلیــل، 
شــورا،اجرای حکــم صــادره را بــه تعویــق انداخــت. منجــی از توطئــه کاهنــان آگاه 
شــده بــود. او مــی دانســت کــه آنــان در صــدد قتــل وی مــی باشــند، و نقشــه ایشــان 
بــه زودی بــه انجــام خواهــد رســید. ولــی در موقعیتــی نبــود کــه ایــن بحــران را تســریع 
کند، بنابراین به همراه شاگردانش از آنجا دور شد. و بدین ترتیب، تعلیمی را که 
بــه شــاگردان آموختــه بــود، خــود نیــز بــدان عمــل مــی نمــود کــه، » چــون در هرشــهری 
بــه شــما آزار رســانند، بــه شــهرهای دیگــر بگریزیــد « )متــی 10 آیــه 23(. زیــرا بــرای 
نجــات و رســتگاری افــراد، همــواره فضــای گســترده ای بــرای کار و فعالیــت وجــود 
دارد و بــه همیــن دلیــل، خادمیــن خداونــد نمــی بایســتی زندگــی خــود را بــه مخاطــره 

اندازنــد، مگــر در مواقعــی کــه وفــاداری بــه خداونــد آن را ایجــاب کنــد.
اکنــون ســه ســال از خدمــت علنــی عیســی بــه مــردم گذشــته بــود. او در نظــر 
مــردم الگــوی ایثــار و از خــود گذشــتگی بــود. زندگــی پــاک و فداکارانــه و سرشــار از 
رنــج او بــرای همــه شــناخته شــده بــود. اّمــا جهــان نتوانســته بــود، حتــی بــرای مــدت 
کوتــاه ســه ســال، حضــور منجــی را تحّمــل کنــد. زندگــی او سرشــار از جفــا وآزار 
بیــت لحــم رانــده شــده و از ســوی مــردم  بــود. او از ســوی پادشــاهی حســود از 
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زادگاه خویــش ناصــره، طــرد گشــته بــود و بــدون هیــچ دلیلــی در شــورای اورشــلیم 
محکــوم بــه مــرگ شــده بــود و اکنــون بــا عــده ای از پیــروان مومــن و وفــادار خویــش 
در شــهری غریــب، پناهگاهــی موقتــی یافتــه بــود. او کــه همــواره بــه خاطــر انــدوه 
بــه  بینایــی را  و مصیبــت انســان متاثــر مــی شــد، او کــه مریضــان را شــفا داده و 
نابینایــان، و شــنوایی را بــه ناشــنوایان و ســخن گفتــن را بــه گُنــگان اعطــا کــرده بــود، 
او کــه گرســنگان را ســیر و دردمنــدان را تســلّی مــی بخشــید، اکنــون از ســوی همــان 
مردمــی کــه بــرای نجــات ایشــان رنــج کشــیده بــود، مــورد انــکار قرارمــی گرفــت. او کــه 
بــر روی امــواج متالطــم دریــا گام برداشــته، و بــا گفتــن کالمــی غــرش طوفــان را آرام 
مــی کــرد، او کــه دیوهــا در هنــگام خــارج شــدن از درون افــراد، وی را پســر خــدا مــی 
خواندنــد، کــه او بــر قــدرت مــرگ غالــب شــده بــود، نتوانســت بــه دلهــای فریســیان 
و روســای قــوم یهــود کــه بــه واســطه تعصــب و نفــرت کــور شــده بــود دسترســی پیــدا 

کنــد. زیــرا آنــان بــا لجاجــت، نــور حقیقــت را انــکار کــرده بودنــد.

542

DA FA Body.indd   593 9/17/18   11:54 AM



DA FA Body.indd   594 9/17/18   11:54 AM



60
» قانون پادشاهی 

جدید «
]این فصل بر اساس انجیل متی 20: 2٨-20؛ انجیل مرقس 10: 32-۴5؛ 

انجیل لوقا 1٨: 3۴-31 تدوین گردیده است[

بــه ســوی اورشــلیم  ِپَســح یهــود نزدیــک مــی شــد و عیســی مجــدداً  ایــام عیــد 
عزیمــت مــی کــرد. قلــب منجــی بــه واســطه وحــدت کامــل بــا اراده پــدر، سرشــار 
از آرامــش بــود و بــه همیــن دلیــل بــا اشــتیاق بــه ســوی قربانــگاه خویــش گام بــر مــی 
داشــت. اّمــا، هالــه ای از ابهــام، تــرس و تردیــد بــر شــاگردان حکمفرمــا شــده بــود. » 
منجــی پیشــاپیش ایشــان راه مــی پیمــود و شــاگردان در شــگفت بودنــد وکســانی کــه 

از پــی آنهــا مــی رفتنــد، هراســان «.
مســیح دیگــر بــارآن دوازده تــن را بــه کنــاری بــرد و واضــح تــر ازهــر زمانــی دیگــر، 
آنچــه را کــه مــی بایســت بــر او بگــذرد، برایشــان بیــان کــرده و فرمــود: » اینــک بــه 
بــه  انــد،  نوشــته  انســان  پســر  بــاره  در  انبیــاء  هرآنچــه  درآنجــا  رویــم.  مــی  اورشــلیم 
انجــام خواهــد رســید. زیــرا او را بــه غیــر یهودیــان خواهنــد ســپرد.آنها او را اســتهزا 
و  زد  تازیانــه اش خواهنــد  انداختــه،  او  بــر  دهــان  و آب  کــرد  توهیــن خواهنــد  و 
خواهنــد کشــت. اّمــا در روز ّســوم بــر خواهــد خاســت. شــاگردان هیــچ یــک از 
اینهــا را درک نکردنــد. معنــی ســخن او از آنــان پنهــان بــود و در نیافتنــد دربــاره چــه 
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ســخن مــی گویــد «. آیــا آنــان درســت پیــش از ایــن، در همــه جــا اعــالم نکــرده بودنــد 
کــه » پادشــاهی آســمان نزدیــک شــده اســت؟ «. مگــر خــود مســیح نگفتــه بــود کــه 
بســیاری در پادشــاهی آســمان بــا ابراهیــم و اســحاق و یعقــوب بــر ســر یــک ســفره 
خواهنــد نشســت؟ » مگــر خــود مســیح نگفتــه بــود، هرکــه بــه خاطــر نــام مــن همــه 
چیــز خــود را تــرک کــرده باشــد، صــد برابــر خواهــد یافــت و حیــات جاویــدان را بــه 
بــود  نــداده  بــه دوازده شــاگرد خــود وعــده  مگــر مســیح  آورد؟ «.  دســت خواهــد 
بــر تخــت شــکوهمند خــود بنشــیند،  کــه، در پادشــاهی آســمان، هنگامــی کــه او 
آنــان نیــز، بــر دوازده تخــت خواهنــد نشســت و بــر دوازده قبیلــه اســرائیل داوری 
خواهنــد کــرد؟ حتــی اکنــون نیــز بــه ایشــان مــی گفــت کــه، هرآنچــه انبیــا دربــاره او 
نوشــته بودنــد، مــی بایســتی بــه انجــام برســد. مگــر انبیــا، جــالل و شــکوه پادشــاهی 
مســیح را پیــش بینــی نکــرده بودنــد؟ بــه لحــاظ چنیــن افــکاری، ســخنان مســیح بــرای 
شــاگردان، مبهــم و نامشــخص بــود. هــر مشــکلی هــم کــه پیــش مــی آمــد، شــاگردان 

بــاور داشــتند کــه پادشــاهی آســمانی نزدیــک اســت.
یوحنــا، پســر َزبــدی، یکــی از دو شــاگردی بــود کــه در همــان ابتــدای خدمــت 
بــود. او و برادرانــش یعقــوب جــزو نخســتین گروهــی  بــه او ایمــان آورده  عیســی، 
بودنــد کــه همــه چیــز خــود را بــرای خدمــت بــه عیســی، رهــا کــرده بودنــد. آنــان بــا 
شــادمانی، خانــواده و دوســتان خــود را تــرک کــرده بودنــد تــا بتواننــد در کنــار عیســی 
بماننــد، آنــان بــا عیســی راه رفتــه و ســخن گفتــه بودنــد و بــا او در خلــوت خانــه و در 

میــان جمعیــت حضــور پیــدا کــرده بودنــد.
ایشــان  بارهــا  او  بــود،  کــرده  مرتفــع  را  ایشــان  نگرانــی  و  تــرس  بارهــا،  مســیح 
آرامــش و تســلی  را در خــالل مصائــب ومشــکالت  از خطــر رهانیــده وایشــان  را 
بخشیده و با مهربانی و شکیبایی ایشان را تعلیم داده بود. میان ایشان با منجی 
پیونــد دوســتی و محبــت برقــرار بــود. آنــان بــا اشــتیاق فــراوان مــی خواســتند کــه در 
پادشــاهی آســمان از عالــی تریــن جایــگاه برخــوردار شــوند. یوحنــا در هــر فرصتــی، 
ارتباطــی  منجــی  بــا  تــا  بــود  مشــتاق  نیــز  یعقــوب  و  گرفــت  مــی  قــرار  منجــی  کنــار 

صمیمــی و نزدیــک داشــته باشــد.
مــادر یعقــوب و یوحنــا از پیــروان مســیح بــه شــمار مــی رفــت و بــا دارایــی خــود 
بــه حضــور  مادرانــه  محبتــی  بــا  او  بــود.  کــرده  او خدمــت  شــاگردان  و  بــه عیســی 
تریــن  عالــی  پســرش خواســتار  دو  بــرای  و  آســمان  پادشــاهی  در  و  آمــده  عیســی 
مقــام شــد. او هــم چنیــن پســرانش را، بــرای درخواســت چنیــن تقاضایــی از مســیح، 
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ترغیــب مــی نمــود. بنابرایــن بــا دو پســرش نــزد عیســی آمــد و در برابــر او زانــو زد و 
از وی درخواســت کــرد کــه آرزویــش را بــرآورد ســازد. عیســی پرســید، » آرزوی تــو 
چیســت « مــادر یعقــوب و یوحنــا پاســخ داد، » عطــا فرمــا کــه ایــن دو پســر مــن در 

پادشــاهی تــو، یکــی بــر جانــب راســت و دیگــری بــر جانــب چــپ تــو بنشــیند «. 
عیســی بــا متانــت و مهربانــی بــا ایشــان رفتــار کــرده و خــود خواهــی ایشــان را بــه 
واســطه برتــری جویــی بــر ســایر شــاگردان، ســرزنش نکــرد. زیــرا از دل ایشــان بــا خبــر 
و از عمــق عالقــه ایشــان آگاه بــود. اومــی دانســت کــه محبــت ایشــان صرفــاً نوعــی 
محبــت انســانی نمــی باشــد کــه بــه وســیله امیــال دنیــوی آلــوده شــده باشــد، بلکــه 
محبتــی اســت کــه از چشــمه بیکــران محبــت او جــاری مــی شــود. بنابرایــن، عیســی 
چنیــن محبتــی را ســرزنش نمــی کنــد، بلکــه آنــرا خالــص کــرده و افزایــش مــی دهــد. 
» آیــا مــی توانیــد از جامــی کــه مــن مــی نوشــم، بنوشــید و تعمیــدی را کــه مــن مــی 
گیــرم، بگیریــد؟ « آنــان ســخنان اســرارآمیز او را کــه بــه تحّمــل درد و رنــج اشــاره مــی 
کــرد، بیــاد آورده، بــا ایــن وجــود بــا اطمینــان پاســخ دادنــد، » آری، مــی توانیــم «. آنــان 
بــرای اثبــات وفــاداری خــود بــه عیســی، حاضــر بودنــد هرگونــه رنــج و مصیبــت را بــا 

کمــال افتخــار تحّمــل کننــد.
عیســی بــه ایشــان فرمــود، » شــکی نیســت کــه از جامــی کــه مــن مــی نوشــم، 
خواهیــد نوشــید و تعمیــدی را کــه مــن مــی گیــرم، خواهیــد گرفــت «. هنگامــی کــه 
عیســی ایــن ســخنان را بــر زبــان مــی رانــد، بجــای تخــت پادشــاهی، خــود را بــر بــاالی 
صلیــب مــی دیــد کــه دو جانــی و قاتــل یکــی در ســمت راســت و دیگــری در ســمت 
چپ او دیده می شد. یوحنا و یعقوب می بایستی در آینده در درد و رنج منجی 
شــریک گردنــد، یکــی مــی بایســتی بــا شمشــیر کشــته شــود و بــرادر دیگــر نیــز در میــان 

تمامــی رنجیــدگان، بیشــترین آزار و جفــا را متحمــل شــود.
بــر  کــه نشســتن  بدانیــد  اّمــا  مــی فرمایــد، »  ادامــه ســخنان خــود  عیســی در 
جانــب راســت و چــپ مــن در اختیــار مــن نیســت تــا آن را بــه کســی ببخشــم. ایــن 
جایــگاه از آن کســانی اســت کــه برایشــان فراهــم شــده اســت «. در پادشــاهی 
طــور  بــه  یــا  و  شــود.  نمــی  کســب  تبعیــض  طریــق  از  منزلــت  و  مقــام  خداونــد، 
یــا دریافــت نمــی شــود. کســب مقــام و منزلــت ثمــره رفتــار  دلبخواهــی اعطــا و 
و شــخصیت خــدا پســندانه اســت. در پادشــاهی آســمان، تــاج و تخــت، تحــت 
شــرایط ویژه ای کســب می شــود و تنها با از خود گذشــتگی و پیروی از خداوند 

عیســی مســیح حاصــل مــی شــود.
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مصائــب  در  مســیح  از  طرفــداری  بــا  شــاگردان  کــه  هنگامــی  بعــد،  ســالها 
در  را  خــود  بــه  شــدن  نزدیــک  شــرایط  خداونــد،  شــدند؛  شــریک  او  رنجهــای  و 
پادشــاهی آســمان بــه یوحنــا مکاشــفه نمــود، مســیح فرمــود، » هرکــه غالــب آیــد، 
او را حــق نشســتن بــا مــن بــر تخــت خــودم خواهــم بخشــید، همــان گونــه کــه مــن 
غالــب آمــدم و بــا پــدرم برتخــت او بنشســتم «، » هرکــه غالــب آیــد، او را ســتونی 
در معبــد خدایــم خواهــم ســاخت، و دیگــر آنجــا را هرگــز تــرک نخواهــد کــرد. بــر او 
نــام خدایــم را و نــام شــهر خدایــم، اورشــلیم جدیــد را کــه از جانــب خــدا از آســمان 
نــازل مــی شــود، و نــام جدیــد خــود را خواهــم نوشــت « )مکاشــفه 3 آیــات 21 
12( پولــس رســول در ایــن بــاره نوشــته اســت، » زیــرا مــن، هــم اکنــون، همچــون 
اســت.  رســیده  فــرا  رحلتــم  زمــان  و  شــدنم  ریختــه  حــال  در  ریختنــی،  ای  هدیــه 
محفــوظ  را  ایمــان  و  رســانده  پایــان  بــه  را  مســابقه  ام،  جنگیــده  را  نیکــو  جنــِگ 
داشــته ام. اکنــون تــاج پارســایی برایــم آمــاده اســت، تاجــی کــه خداونــد، آن داور 
عــادل، در آن روز بــه مــن عطــا خواهــد کــرد؛ نــه تنهــا بــه مــن، بلکــه بــه همــه آنــان کــه 

مشــتاق ظهــور او بــوده انــد « )دوم تیموتائــوس ۴ آیــات 6 تــا ٨(.
کســی کــه در پادشــاهی آســمان در کنــار مســیح مــی ایســتد، کســی خواهــد 
بــود کــه سرشــار از روح محبــت ایثارگرانــه او باشــد؛ محبتــی کــه » بردبــار و مهربــان 
اســت، حســد نمــی بــرد، فخــر نمــی فروشــد و کبــر و غــرور نــدارد. رفتــار ناشایســته 
نــدارد و نفــع خــود را نمــی جویــد، بــه آســانی خشــمگین نمــی شــود و کینــه بــه دل 
نمــی گیــرد « )اول قرنتیــان 13 آیــات ۴ و 5(. محبتــی کــه شــاگردان را تحــت تاثیــر 
قرارمــی دهــد، همانگونــه کــه مســیح را تحــت تاثیــر قــرار داد، محبتــی کــه بــرای نجــات 
بشــریت تــالش و فــداکاری کــرده و حاضــر اســت همــه چیــز را فــدا کنــد.در زندگــی 
پولــس رســول نیــز چنیــن روح ایثــار و فــداکاری دیــده مــی شــد. او در رســاله فیلیپیــان 
مــی گویــد، » زیــرا مــرا زیســتن مســیح اســت، و مــردن، ســود. چنانکــه مشــتاقانه 
انتظــار مــی کشــم و امیــد دارم کــه در هیــچ چیــز ســرافکنده نخواهــم شــد، بلکــه بــا 
کمــال دلیــری، اکنــون نیــز چــون همیشــه، چــه در مــرگ وچــه در زندگــی، مســیح در 

بدنــم جــالل خواهــد یافــت « )فیلیپیــان 1 آیــات 20 و 21(.
چون ده شاگرد دیگر از تقاضای یعقوب و یوحنا آگاه شدند، بسیار ناخشنود 
شــدند. عالــی تریــن جایــگاه در پادشــاهی خداونــد، چیــزی بــود کــه همــه آنــان در پــی 
کســب آن بودند. و آنان از اینکه دو تن از شــاگردان به طور ظاهری برایشــان پیشــی 
گرفتــه بودنــد، بســیار خشــمگین بودنــد. چنیــن بــه نظــر مــی رســید کــه در میــان ایشــان 
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مجادلــه و کشــمکش تــازه ای بــه وقــوع بپیونــدد. بنابرایــن عیســی ایشــان را فــرا خوانــد 
وگفــت: » شــما مــی دانیــد آنــان کــه حاکمــان دیگــر قومهــا شــمرده مــی شــوند برایشــان 
ســروری مــی کننــد و بزرگانشــان برایشــان فرمــان مــی راننــد. اّمــا در میــان شــما چنیــن 

نباشــد، هرکــه مــی خواهــد در میــان شــما بــزرگ باشــد، بایــد خــادم شــما شــود «.
در پادشــاهی دنیــوی، مقــام و منزلــت نشــانه قــدرت طلبــی بــود. و مــردم مجبــور 
بودنــد بــرای ادامــه حیــات از طبقــات حاکــم حمایــت کننــد. رهبــران جامعــه بــرای 
مســلط شــدن بــر تــوده هــای مــردم، از ثــروت، نفــوذ و تحصیــالت خــود اســتفاده مــی 
کردنــد. طبقــات حاکــم مــی بایســتی فکــر کــرده، تصمیــم گیــری نمــوده و حکومــت 
کننــد، اّمــا مــردم محــروم مــی بایســتی اطاعــت و خدمــت نماینــد. مذهــب نیــز ماننــد 
تمامــی چیزهــای دیگــر وســیله حاکمیــت و اقتــدار بــود. از مــردم انتظــار مــی رفــت بــه 
چیــزی ایمــان داشــته و بــه آن عمــل نماینــد کــه مــورد نظرحاکمــان اســتحقوق فــردی 

بــه جهــت تفکــر و عمــل نمــودن بــه آن کامــالً زیــر پــا گذاشــته شــده بــود.
مســیح در حــال بنیــان نهــادن یــک پادشــاهی بــا اصــول متفــاوت بــود. او افــراد را نــه 
برای کسب قدرت، بلکه برای خدمت فرا خوانده بود، تا ضعیفان را تقویت کنند. 
قدرت، مقام، استعداد و تحصیالت، صاحب آن را زیر بار مسئولیت سنگینی قرار 
می دهد تا به همنوع خود خدمت کند. حتی به ضعیف ترین شــاگردان مســیح نیز 

گفته شده است که، » اینها همه به خاطر شماست « )دوم قرنتیان ۴ آیه 15(.
تــا خدمــت  آمــد  بلکــه  کننــد،  تــا خدمتــش  نیامــد  نیــز  انســان  پســر  » چنانکــه 
کنــد و جانــش را چــون بهــای رهایــی بــه عــوض بســیاری بدهــد «. مســیح از هــر 
نظــر غمخــوار شــاگردان بــوده و در فقــر ایشــان ســهیم بــود، او بــه خاطــر ایشــان بــا 
فــداکاری عمــل نمــوده و بــرای همــوار نمــودن مشــکالت، پیوســته پیشــاپیش ایشــان 
حرکــت مــی کــرد. و بــه زودی بــرای انجــام رســالت زمینــی خــود، جــان خویــش را فــدا 
مــی نمــود. اصلــی کــه مســیح بــر طبــق آن عمــل مــی کــرد، اصلــی اســت کــه اعضــای 
کلیســا را کــه بــدن او مــی باشــند، بــه کار وا مــی دارد. موضــوع و هــدف رســتگاری، 
محبــت اســت. در پادشــاهی مســیح کســانی بزرگتریــن هســتند کــه از او سرمشــق 

گرفتــه و بــه عنــوان شــبانان گلــه او عمــل نماینــد.
ســخنان پولــس، عظمــت و افتخــار زندگــی مســیحی را نشــان مــی دهــد، آنجــا 
کــه مــی گویــد، » زیــرا بــا اینکــه از همــه آزادم، خــود راغــالم همــه ســاختم «، » زیــرا 
در پــی نفــع خــود نیســتم، بلکــه نفــع بســیاری را مــی جویــم، تــا نجــات یابنــد « )اول 

قرنتیــان بــاب ۹ آیــه 1۹؛ بــاب 10 آیــه 33(.
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افــراد مــی بایســتی بــرای رجــوع کــردن بــه وجــدان خویــش، آزاد گذاشــته شــوند. 
هیــچ کــس نبایــد بــر ذهــن دیگــری تســلط یابــد و یــا دیگــران را داوری کــرده و برایشــان 
از  و  کــرده  فکــر  تــا  دهــد  مــی  آزادی  فــردی  هــر  بــه  کنــد. خداونــد  تکلیــف  تعییــن 
اعتقــادات خــود پیــروی کنــد. زیــرا » هــر یــک از مــا بــه خــدا حســاب پــس خواهــد 
داد «. هیــچ کســی حــق نــدارد کــه عالئــق شــخصی خــود را بــه دیگــران تحمیــل کنــد. 
در همــه مــوارد، جایــی کــه اصــول مــورد نظــر مطــرح مــی باشــد، » هرکــس در ذهــن 
خــودش کامــالً متقاعــد باشــد « )رومیــان بــاب 1۴ آیــات 12 و 5(. در پادشــاهی 
مســیح، ظلــم اربــاب مابانــه وجــود نــدارد و فرشــتگان آســمان، نــه بــرای حکمرانــی و 
کســب احتــرام، بلکــه بــه عنــوان پیــام آوران رحمــت و بــرای همــکاری بــا افــراد جهــت 

تعالــی بشــریت بــه روی زمیــن مــی آینــد.
اصــول و ســخنان مربــوط بــه تعالیــم منجــی بــا همــه زیبایــی آســمانی، در حافظــه 
شــاگردان محبــوب او نقــش بســته بــود. درآخریــن روزهــای زندگــی یوحنــای رســول، 
جوهــر شــهادت او بــه کلیســاها ایــن بــود کــه، » همیــن اســت پیامــی کــه از آغــاز 
شنیدید، که باید یکدیگر را محبت کنیم «. و » محبت را از آنجا شناخته ایم که 
او جــان خــود را در راه مــا نهــاد، و مــا نیــز بایــد جــان خــود را در راه بــرادران بنهیــم « 

)اول یوحنــا 3 آیــات 11 و 16(.
نــزول روح  از  بعــد  بــود. و  اولیــه حاکــم  بــر کلیســاهای  ایــن چنیــن روحیــه ای 
القــدس، » همــه ایمانــداران را یــک دل و یــک جــان بــود و هیــچ کــس چیــزی از 
اموالــش را از آن خــود نمــی دانســت بلکــه در همــه چیــز بــا هــم شــریک بودنــد « و 
» هیــچ کــس در میــان آنهــا محتــاج نبــود « و » رســوالن بــا نیرویــی عظیــم بــه رســتاخیز 
بــود «  بــر همگــی ایشــان  خداونــد عیســی شــهادت مــی دادنــد و فیــض عظیمــی 

)اعمــال رســوالن ۴ آیــات 32 و 33 و 3۴(. 
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]این فصل بر اساس انجیل لوقا 1۹: 10-1 تدوین گردیده است[

عیسی، بر سر راه خود به  اورشلیم، » وارد اریحا شده، از آنجا می گذشت «. 
بــه  فاصلــه چنــد كیلومتــر از رود اردن و حاشــیه غربــی دره ای كــه اینــك بــه  دشــتی 
از زیبایــی و علفزارهــای گرمســیری ختــم می شــود، اریحــا در میــان دشــت خوابیــده 
اســت. اریحــا بــا نخل هــا و باغ هــای پــر میــوه ای كــه از چشــمه های خشــك ناشــدنی 
از چشــمه هایی خشك ناشــدنی ســیراب  كــه  مثــل قطعــه ای  ســیراب می شــدند، 
می شــدند، مثــل قطعــه ای از زمــرد در میــان آن دشــت می درخشــید، دشــتی كــه 
زنجیــره ای از تپه هــای آهكــی و دره هــای متــروك، آن را بــه  اورشــلیم وصــل می كــرد.

میــان  از  بودنــد،  ِپَســح  عــازم شــركت در جشــن  كــه  از كاروان هایــی  بســیاری 
ایــام  بــا  مصــادف  همیشــه  آنهــا  رســیدن  كــه  كاروان هایــی  می گذشــتند،  اریحــا 
شــادمانی بــود؛ امــا ایــن  دفعــه انگیــزه عمیق تــری مــردم را بــه  جوشــش آورده بــود. 
همــه می دانســتند كــه آن مربــی جلیلــی، او كــه همیــن تازگی هــا ایلعــازر را زنــده 
گردانیــده بــود، در میــان جمعیــت اســت، جمعیتــی كــه علی رغــم آن  همــه زمزمــه در 

بــه  او عــرض ادب كننــد. مــورد دسیســه های كاهنــان، مشــتاق آن بودنــد كــه 
اریحــا یكــی از شــهر هایی بــود كــه از قدیــم بــه  كاهنــان تخصیــص داده شــده بــود 
و اینــك گــروه عظیمــی از كاهنــان در آن مســكن داشــتند. البتــه آن شــهر، جمعیتــی 
را نیــز در خــود جــا داده بــود كــه خصوصیاتــی كامــالً متفــاوت داشــتند. اریحــا یــك 
كانــون بــزرگ مبادالتــی بــود و مقامــات و ســربازان رومــی و بیگانــگان از هــر گوشــه 
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و كنــار در آن یافــت می شــدند در عیــن حــال كــه از اخــذ مالیات هــا و گمــركات 
گوناگــون، آن شــهر را مـــأوای بســیاری از اخذكننــدگان مالیات هــا ســاخته بــود.

و  بــود  یهــودی  یــك  آنــان،  سرپرســت  زكــی  مالیــات  کننــدگان  اخــذ  میــان  در 
همشــهریانش از او نفــرت داشــتند. رتبــه و ثــروت او، حاصــل شــغلی بــود كــه مــردم 
را از او بیمنــاك و منزجــر می كــرد و عالمــت دیگــری از بی عدالتــی و اخــاذی بــود. 
بــا تمــام این هــا، آن مســتوفی ثروتمنــد، رویهم رفتــه آن دنیــوی ســنگدلی كــه به نظــر 
می آمــد نبــود. زیــر آن ظاهــر دنیــوی و مغرورانــه، قلبــی می تپیــد كــه آمــاده پذیــرش 
انــوار آســمانی بــود. زكــی از قضیــه عیســی چیزهایــی شــنیده بــود. ماجراهــای مــردی 
كــه بــا مهربانــی و تواضعــی كــه نســبت بــه  طبقــات محــروم روا می داشــت، میــوه 
خویش را عرضه می كرد، شــدیداً به  همه جا رســیده بود. آن ماجراها، آرزوی یك 
زندگــی بهتــر را در آن باجگیــر صاحــب مقــام بیــدار كــرده بــود. فقــط چنــد كیلومتــر 
دورتــر از اریحــا، یحیــای تعمیــد دهنــده در ســاحل رود اردن بــه  بشــارت پرداختــه و 
زكــی از دعــوت بــه  توبــه مطلــع شــده بــود. تعلیمــی كــه باجگیــران را مخاطــب قــرار 
داده بــود كــه » زیادتــر از آنچــه مقــرر اســت، مگیریــد « )لوقــا 3 آیــه 13(، هرچنــد كــه 
ظاهــراً نادیــده گرفتــه می شــد، ذهــن او را بــه  خــود مشــغول كــرده بــود. او از متــون 
مقــدس بــا اطــالع بــود لــذا خــود می دانســت كــه عملكــرد او غلــط و محكــوم اســت. 
نقــل می شــوند،  بــزرگ  آن معلــم  قــول  از  كــه  را می شــنید  او ســخنانی  كــه  اینــك 
احســاس می كــرد كــه از نظــر خــدا، گناهــكاری بیــش نیســت. بــا تمــام اینهــا، آنچــه 
كــه از عیســی بــرای او نقــل كــرده بودنــد، نــور امیــدی را هــم در دل وی روشــن كــرده 
بــود. طبــق آن نقــل قول هــا، توبــه و ســر و ســامان دادن بــه  زندگــی روحانــی، حتــی 
بــرای او نیــز میســر بــود؛ مگــر یكــی از مــورد اعتمادتریــن شــاگردان ایــن معلــم تــازه، 
از میــان باجگیرهــا انتخــاب نشــده بــود؟ زكــی ناگهــان بــرای اینكــه گریبــان خــود را از 
چنــگ محكومیتــی كــه در خــود می دیــد برهانــد، جبــران خســاراتی را كــه بــه  مــردم 

وارد كــرده بــود، آغــاز كــرد.
بدیــن ترتیــب زكــی در اوائــل بازگشــت از راه نادرســت خــود بــود كــه اخبــاری 
گویــای ورود عیســی بــه  اریحــا، در آن شــهر طنیــن انداخــت. زكــی تصمیــم گرفــت 
بــه  را  گنــاه  تلخــی دســتاوردهای  كــه  بــود  ابتــدای مســیری  او در  ببینــد.  را  او  كــه 
او نشــان  افــرادی همچــون  بــه  را  كــه ســختی های خــود   او می فهمانیــد، مســیری 
می دهــد، او كــه ســعی می كــرد از راه خطایــی کــه رفتــه بــود بازگــردد. تالشــی كــه 
برای او تصحیح خطاهایش می كرد، چه بســا كه با ســوء تفاهم، ســوء ظن و عدم 
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اعتمــاد روبــرو می شــد و تحمــل ایــن وضــع، چقــدر دشــوار بــود. رئیــس باجگیــران، در 
حســرت آن بــود كــه بــه  صــورت عیســی نظــری بینــدازد، عیســائی كــه ســخنانش در 

امیــد را بــه روی قلــب او بــاز كــرده بــود.
گذرگاه هــا پــر از جمعیــت بودنــد و زكــی كــه كوتــاه  قــد بــود، بــه  جــز ســر مــردم 
کــه جلــوی او بودنــد، چیــز دیگــری را نمــی توانســت ببینــد. هیچ كــس بــه روی او 
راه بــاز نمی كــرد؛ بنابرایــن، باجگیــر ثروتمنــد، دوان دوان خــود را از خالیــق جلــو 
انداخــت تــا بــه  درخــت انجیــر تنــاوری كــه شــاخ و بــال خــود را روی گــذرگاه پهــن 
و  دســت  بــاال  آن  در  جایــی  خــود  بــرای  و  رفــت  بــاال  آن  از  و  رســید  بــود،  كــرده 
پــا كــرد، جایی كــه دیگــر می شــد جریــان امــور را از آنجــا پاییــد. جمعیــت نزدیــك 
می شــود و در حــال گــذر اســت و زكــی چشــمان مشــتاق خــود را بــه  جســتجوی 
وا مــی دارد تــا آن چهــره را بــرای خــود مشــخص كنــد، چهــره ای را كــه آرزوی دیــدن 
آن را دارد. بــا وجــود غریــو كاهنــان و علمــای یهــود و فریادهــای خوشــامدگویی 
خالیــق، آرزوی بــر لــب نیامــده رئیــس باجگیرهــا صــدای خــود را به گــوش قلــب 
عیســی رســانید. گروهــی از جمعیــت، ناگهــان درســت در زیــر آن درخــت انجیــر 
متوقــف می شــود، همراهانــی كــه جلوتــر یــا عقب تــر هســتند پــا سســت می كننــد 
نگاهــش عمــق ضمیــر  كــه گوئــی  یگانــه  آن  میــان  ایــن  در  و  و ســپس می ایســتند 
انســان را می خوانــد، بــه  بــاالی درخــت بــه آن مــرد نگریســته کــه مــی گویــد مــردی 
كــه بــاالی درخــت اســت در حالی كــه بــه  حــواس خــود شــك كــرده، می شــنود كــه، 

» ای زكــی بشــتاب و بــه  زیــر بیــا زیــرا كــه بایــد امــروز در خانــه تــو بمانــم «. 
انــگار در خــواب راه مــی رود،  بــاز می كننــد و او كــه  بــرای زكــی راه  جمعیــت 
جلــو می افتــد تــا راه خانــه خــود را نشــان دهــد. امــا شــارعین یهــود كــه بــا اخــم نــگاه 
می كردنــد، قرقــر كنــان نارضایتــی خــود را ابــراز داشــته، بــه  ســرزنش ایســتادند كــه، 

» در خانــه شــخصی گناهــكار بــه مهمانــی رفتــه اســت «.
زكــی كــه در برابــر محبــت و فروتنــی مســیح دســتپاچه، شــگفت زده شــده بــود، 
خــود را الیــق نمــی دانســت و زبــان در کامــش گیــر کــرده بود.امــا حــاال محبتــی كــه 
در او زبانــه می كشــد و نیــاز بــه  اعــالم وفــاداری، زبــان او را بــاز می كنــد. او اعتــراف 

ایمــان خــود را بــه  توبــه خویــش ضمیمــه كــرده، علنــاً بــر  زبــان مــی آورد.
ای  الحــال  گفــت:  بــه  خداونــد  و  برخاســت  زكــی   « جماعــت،  حضــور  در 
خداونــد! نصــف مایملــك خــود را بــه  فقــرا می دهــم و اگــر چیــزی بــه ناحــق از كســی 

گرفتــه باشــم، چهــار برابــر بــه  او رد می كنــم «.
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عیســی بدو گفت: » امروز نجات در این خانه پیدا شــد. زیرا كه این شــخص 
هم پســر ابراهیم اســت «.

پیش تــر از اینهــا وقتی كــه آن حكمــران جــوان متمــول از عیســی رو برگردانیــد، 
شــاگردان از گفتــه اســتاد خــود حیــرت كردنــد، » چــه دشــوار اســت دخــول آنانی كــه 
بــه  مــال و امــوال تــوكل دارنــد در ملكــوت خــدا! «. آنهــا یكدیگــر را مخاطــب ســاخته، 
می گفتنــد: » پــس كــه می توانــد نجــات یابــد؟ «. حــاال آنهــا بــه چشــم می دیدنــد كــه 
آن ســخن مســیح به حقیقــت می پیونــدد، » آنچــه نــزد مــردم محــال اســت، نــزد خــدا 
ممكــن اســت « )مرقــس 10 آیــه 2۴ و 26؛ لوقــا 1٨ آیــه 2٧(. آنهــا دیدنــد كــه چگونــه 

یــك مــرد ثروتمنــد، توانســت از طریــق فیــض خــدا، بــه  ملكــوت وارد شــود.
زكـــی پیـــش از آنكـــه بـــه  چهـــره مســـیح نظـــر بینـــدازد، كاری را شـــروع كـــرده بـــود 
از  پیـــش  او  كـــرد.  معرفـــی  بـــه  همـــه  راســـتین  توبـــه  كار  یـــك  بـــه  عنـــوان  را  او  كـــه 
او حكـــم  كـــرد.  اعتـــراف  گنـــاه خویـــش  بـــه   شـــود،  متهـــم  انســـان ها  توســـط  اینكـــه 
محكومیتـــی را كـــه از روح القـــدس دریافـــت كـــرده بـــود، از صمیـــم جـــان پذیرفتـــه و 
كاری را آغـــاز كـــرده بـــود و آن اجـــرای تعلیماتـــی بـــود كـــه در قالـــب كلمـــات كالم 
خـــدا بـــرای اســـراییل قدیـــم، كمـــا اینكـــه بـــرای خـــود مـــا نیـــز نوشـــته شـــده اســـت. 
زمـــان درازی قبـــل از ماجـــرای زكـــی، خداونـــد گفتـــه بـــود: » و اگـــر بـــرادرت فقیـــر 
شـــده، نـــزد تـــو تهـــی دســـت باشـــد، او را مثـــل غریـــب و مهمـــان دســـتگیری نمـــا تـــا بـــا 
تـــو زندگـــی نمایـــد. از او ربـــا و ســـود مگیـــر و از خـــدای خـــود بتـــرس، تـــا بـــرادرت بـــا 
تـــو زندگـــی نمایـــد. نقـــد خـــود را به ربـــا مـــده و خـــوراك خـــود را بـــه  او بـــه  ســـود مـــده. 
و یكدیگـــر را مغبـــون مســـازید، و از خـــدای خـــود بتـــرس « )الویـــان 25 آیـــه 35-3٧ 
و 1٧(. ایـــن كلمـــات توســـط خـــود مســـیح هنگامی كـــه در قالـــب ســـتون ابـــر ســـخن 
می گفـــت ادا شـــد، و فوری تریـــن پاســـخ زكـــی بـــه  محبـــت مســـیح ابـــراز شـــفقت بـــه  

فقیـــر و رنجبـــر بـــود.
آن  از  اســتفاده  بــا  كــه  داشــت  وجــود  اتحــادی  و  تبانــی  باجگیــران،  میــان  در 
از  خــود،  تقلب آمیــز  امــور  در  گذاشــته،  فشــار  تحــت  را  مــردم  كــه  می توانســتند 
امــا  اخــاذی می كردنــد  مــردم  از  آنهــا  كــه  اســت  كننــد. درســت  یكدیگــر حمایــت 
حقیقــت ایــن اســت كــه ایــن عمــل ایشــان چیــزی نبــود مگــر اجــرای آنچــه كــه تقریبــاً 
آنهــا را خــوار  كــه  یهــود هــم  بــود. كاهنــان و شــارعین  تبدیــل شــده  یــك عــرف  بــه  
می شــمردند، خــود گناهــكار بودنــد زیــرا در لفافــه حرفــه مقــدس خــود، بــا اعمــال 
را  خــود  زكــی  امــا  انــدوزی می كردنــد.  ثــروت  و  بــرده  تــارج  بــه  را  مــردم  ریاكارانــه، 
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بــا روح  بــه تـأثیــر روح القــدس تســلیم نكــرد مگــر اینكــه بالفاصلــه هــر عملــی را كــه 
گذاشــت. كنــار  بــود،  ناســازگار  تمامیــت 

هیــچ توبــه ای اصالــت نــدارد مگــر اینكــه انســان را بــه  ســوی تحــول ببــرد. عدالــت 
مســیح ردائــی نیســت گناهــان اعتــراف نشــده و تــرك نشــده خــود را زیــر آن پنهــان 
كنیــم، بلكــه یــك اصــل حیاتــی اســت كــه شــخصیت را دگرگــون می كنــد و تســلط 
بــر رفتــار را ممكــن می ســازد. تقــدس چیــزی نیســت مگــر زندگــی كــردن بــه  گونــه ای 
تمــام و كمــال بــرای خــدا؛ تقــدس یعنــی اینكــه تمامــی قلــب و حیــات خــود را تســلیم 

حضــور اصــول آســمانی كنیــم.
نــه  انــگار  كــه  اداره می كنــد  بــه  نحــوی  را  زندگــی شــغلی خــود  یــك مســیحی، 
او بلكــه خداونــد اســت كــه دارد شــیوه فعالیت هــای شــغلی را بــه  جهــان عرضــه 
اعــالن  بایســتی  مــی  می كنــد،  كــه  ســتدی  و  داد  هــر  بــا  مســیحی  یــك  می كنــد. 
كنــد كــه خــدا معلــم اوســت. جملــه » تقــدس بــه  خاطــر خداونــد «، مــی بایســتی 
و  فاكتورهــا  صورتحســاب ها،  كل،  دفتــر  اوراق  سررســیدها،  همــه  ســرلوحه 
برگه هــای معامالتــی مــا باشــد. آنانــی كــه ادعــای پیــروی از مســیح را دارنــد و در 
بــر ضــد شــخصیت مقــدس،  بــا روش هــای غیرعادالنــه كار می كننــد،  عیــن حــال 
راســت و پــر از لطــف خــدا، شــهادت می دهنــد. هــر روح تحول یافتــه، هماننــد زكــی 
بــا كنــار گذاشــتن اعمــال ناروایــی كــه زندگــی او را خدشــه دار كــرده اســت، ورود 
مســیح بــه  قلــب خویــش را فریــاد می زنــد. روح تبدیــل یافتــه، هماننــد آن باجگیــر 
صاحب مقــام بــا جبــران ناروایی هــای گذشــته خــود، صداقــت خویــش را امتحــان 
می دهــد و اثبــات می كنــد. خداونــد می گویــد: » و اگــر آن مــرد شــریر رهــن را پــس 
دهــد و آنچــه دزدیــده بــود، رد نمایــد، و بــه فرایــض حیــات ســلوك نمــوده، مرتكــب 
بــه  یــاد آورده نخواهــد  بــر او  بــود،  بی انصافــی نشــود، تمامــی گناهــی كــه ورزیــده 

شــد، البتــه زنــده خواهــد مانــد « )حزقیــال 33 آیــات 15 و 16(.
اگــر بــا هــر معاملــه غیرتجــاری منصفانــه ای به دیگــران لطمــه زده ایــم، اگــر از طریــق 
داد و ســتد، بــه  طــور ناشایســته ای ثروتمنــد شــده ایم یــا حتــی اگــر در پوشــش كارهــای 
قانونــی هــم كــه شــده، مرتكــب كاله بــرداری شــده ایم، بایــد بــه  خطــای خــود اعتــراف 
كــرده، تــا آنجــا كــه از دســتمان برمی آیــد، بــه  جبــران خســارت بپردازیــم. درســت ایــن 
اســت كــه مــا نــه فقــط آنچــه را كــه برداشــت كرده ایــم، به صاحــب آن بازگردانیــم، بلكــه 
حســاب كنیــم كــه اگــر ضــرری كــه وارد كرده ایــم، نمی بــود، شــخص زیان دیــده، تــا بــه  
حال چقدر رشد می كرد و به  جاست كه اگر می توانیم، كل زیان او را جبران كنیم.
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منجــی به زكــی گفــت: » امــروز نجــات در ایــن خانــه پیــدا شــد «. خــود زكــی نــه 
تنهــا بركــت یافــت بلكــه تمــام اهــل خانــه او. مســیح بــه  خانــه او رفــت تــا درس هایــی 
از راســتی بــه  او بیامــوزد و بــه  اهــل خانــه او دربــاره ملكــوت خــدا تعلیــم دهــد. آنهــا بــه  
علــت رفتــار تحقیرآمیــز معلمــان و پرســتندگان، از كنیســه اخــراج شــده بودنــد؛ ولــی 
اكنــون ایــن محبوب تریــن خانــواده اریحــا، در خانــه خودشــان، دور معلــم آســمانی 

گــرد آمــده بودنــد و كلمــات حیــات را می شــنیدند.
فــرد،  كــه  روح می شــود  نصیــب  نجــات، هنگامــی  كــه  اســت  مطلــب همیــن 
بــه  نــه فقــط  را  بپذیــرد. زكــی، عیســی  بــه  عنــوان منجــی شــخصی خــود  را  مســیح 
بــه   بــرای ســكونت  بــه  عنــوان كســی كــه  یــك مهمــان گــذرای خانگــی بلكــه   عنــوان 
معبــد روح آمــده اســت، پذیــرا شــد. كاتبــان و فریســیان، زكــی را بــه  عنــوان یــك 
گناهــكار در صندلــی متهــم نشــانیدند، آنهــا بــه  خاطــر اینكــه مســیح، مهمــان او شــد، 
علیــه آن میهمــان بــه غرولنــد پرداختنــد، ولــی خداونــد او را بــه  عنــوان پســر ابراهیــم 
شــناخت، زیــرا » اهــل ایمــان فرزنــدان ابراهیــم هســتند « )غالطیــان 3 آیــه ٧(.
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شمعون «
]این فصل بر اساس انجیل متی 26: 6-13؛ انجیل مرقس 1۴: 3-11؛ انجیل 
لوقا ٧: 36: 50؛ انجیل یوحنا 11: 57-55؛ 12: 11-1 تدوین گردیده است[

بــه شــمار مــی رفــت. او یكــی از  شــمعون بیــت عنیایــی از شــاگردان عیســی 
بــه   بــود. او عیســی را  بــه  پیــروان مســیح پیوســته  بــود كــه علنــاً  معــدود فریســیانی 
عنــوان یكــی معلــم بــه  رســمیت شــناخته و امیــدوار بــود كــه او مســیح موعــود باشــد 
امــا وی را بــه  عنــوان یــك منجــی نپذیرفتــه بــود. شــخصیت شــمعون تبدیــل نشــده 

بــود؛ اصــول او تغییــری نیافتــه بودنــد.
شـــمعون از بـــرص شـــفا یافتـــه، همیـــن امـــر باعـــث جـــذب شـــدن او بـــه  ســـوی 
در  و  دهـــد  نشـــان  را  خـــود  ســـپاس گذاری  كـــه  بـــود  مایـــل  او  بـــود.  شـــده  مســـیح 
آخریـــن دیـــدار مســـیح از بیت عنیـــا، بـــرای منجـــی و شـــاگردان او جشـــنی ترتیـــب 
ایـــام، در  كـــرد. در آن  از یهودیـــان را دور هـــم جمـــع  ایـــن جشـــن، بســـیاری  داد. 
اورشـــلیم هیجـــان بســـیاری وجـــود داشـــت. مســـیح و مـأموریـــت او چنـــان جلـــب 
توجـــه می كردنـــد كـــه تـــا آن زمـــان هرگـــز ســـابقه نداشـــت. آنانی كـــه بـــه  آن جشـــن 
آمـــده بودنـــد، و حتـــی برخـــی از ایشـــان بـــا نگاه هـــای غیردوســـتانه، حـــركات او را 

كامـــالً زیـــر نظـــر داشـــتند.
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نجات دهنــده كــه بــه  بیــت عنیــا رســید، فقــط شــش روز بــه  عیــد فصــح باقــی بــود 
و مطابــق رســمی كــه داشــت می خواســت در خانــه ایلعــازر بمانــد. جماعتــی كــه بــه  
عنــوان مســافر از آنجــا می گذشــتند، ایــن خبــر را پخــش می كردنــد كــه او رهســپار 
اورشــلیم اســت و شــب ســبت را در بیــت  عنیــا اســتراحت خواهــد كــرد. شــور و 
شــوق عجیبــی در میــان مــردم بپــا شــده بــود. جمعیــت بســیاری در بیــت عنیــا گــرد 
آمــده بودنــد، برخــی از روی عالقــه و همدمــی بــا عیســی و برخــی از روی كنجــكاوی 

تــا آن کــه از مــردگان برخاســته، یعنــی ایلعــازر را ببیننــد.
خیلی هــا انتظــار داشــتند كــه ایلعــازر، گــزارش عجیــب و غریبــی از صحنه هــای 
پــس از مــرگ خــود بــرای آنهــا نقــل كنــد. امــا وقتــی دیدنــد كــه او بــه ایشــان چیــزی 
نگفــت شــگفت زده شــدند. او از آن گونــه چیزهــا، چیــزی بــرای گفتــن نداشــت. 
زبــان وحــی می گویــد: » مــردگان هیــچ نمی داننــد.... هــم محبــت و هــم نفــرت و 
حســد ایشــان، حال نابود شــده اســت « )جامعه ۹ آیات 5 و 6(، البته ایلعازر در 
مــورد كار مســیح، شــهادت حیرت انگیــزی داشــت كــه بایــد آن را بــر زبــان مــی آورد. 
اصــالً او بــه  همیــن هــدف از مــردگان برخیزانیــده شــده بــود. او بــا اطمینــان و قــوت 

اظهــار كــرد كــه عیســی پســر خداســت.
گزارش هایــی كــه از مســافران بیت عنیــا بــه  اورشــلیم رســید، بــه  هیجانــات دامــن 
زد. مــردم، مشــتاق دیــدن عیســی و شــنیدن ســخنان او بودنــد. ایــن ســئوال همــه 
بــود كــه آیــا ایلعــازر، عیســی را تــا اورشــلیم همراهــی خواهــد كــرد؟ و آیــا آن پیامبــر 
را در عیــد ِپَســح، پادشــاه اعــالم كــرده، تــاج بــر ســر او می گذارنــد؟ كاهنــان و رؤســا 
می دیدنــد كــه تســلط آنهــا بــر مــردم، همچنــان در حــال كاهــش اســت و لــذا كینــه ای 
كــه از عیســی بــه  دل داشــتند شــدیدتر شــد. آنهــا دیگــر بــرای اینكــه در یــك فرصــت 
مناســب، او را بــرای همیشــه از ســر راه خــود بردارنــد، عنــان اختیــار را از دســت 
كــه عیســی  بــا خــود فكــر می كردنــد  آنهــا  بودنــد. هــر چــه زمــان می گذشــت  داده 
همــان اســت كــه بارهــا نقشــه كشــیدیم تــا او را بكشــیم و او آن نقشــه ها را عقیــم 
گذاشــت، شــاید ایــن دفعــه هــم دســت مــا را خوانــده و خــود را از دســترس مــا 
یكدیگــر  از  لــذا  پنهــان كننــد.  را  نگرانــی خــود  توانســتند  نمــی  آنهــا  نگــه دارد.  دور 
می پرســیدند: » می گوییــد ایــن فكــر بــه  ذهنــش می رســد كــه اصــالً بــه مراســم ِپَســح 

اورشــلیم نیایــد؟ «.
بــرای رایزنــی فراخوانــده شــدند. از  شــورایی متشــكل از كاهنــان و فریســیان 
زمــان برخیزانیــدن ایلعــازر، مســیح چنــان در میــان مــردم هواخــواه پیــدا كــرده بــود كــه 
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بازداشــت او در مــالء عــام خطرنــاك بــود. بنابرایــن مقامــات تصمیــم گرفتنــد كــه او 
را مخفیانــه بازداشــت و تــا آنجــا كــه ممكــن اســت بــی  ســروصدا محاكمــه كننــد. آنهــا 
امیــدوار بودنــد تــا موقعــی كــه حكــم محكومیــت او علنــی می شــود، ورق افــكار آن 

مــردم دمدمــی، بــه  نفــع آنهــا برگــردد.
ایــن چنیــن شــد كــه آنهــا تصمیــم قطعــی گرفتنــد كــه عیســی را از میــان بردارنــد. 
امــا كاهنــان و شــارعین یهــود می دانســتند كــه تــا موقعــی كــه ایلعــاذر زنــده باشــد، 
آنهــا ایمــن نخواهنــد بــود. وجــود آدمــی كــه چهــار شــبانه روز مدفــون بــوده و بــه  مــدد 
یــا  دیــر  بخرامــد،  مــردم  میــان  در  راســت  راســت  و  زنــده شــود  از عیســی  كالمــی 
زود باعــث فعــل و انفعاالتــی می شــد. مــردم از رهبــران خــود انتقــام می گرفتنــد، 
می توانســت  معجزاتــی  چنــان  كــه  باشــند  ســتانده  را  كســی  جــان  كــه  رهبرانــی 
كــرد و چنیــن شــد كــه شــورای ســنهدرین تصمیــم بــه  نابــودی ایلعــازر نیــز گرفــت. 
آری، حســد و تبعیــض، وقتــی كســی را در دام خــود ببینــد، او را تــا ایــن حــد نیــز 
فروخواهــد بلعیــد. كینــه و بی ایمانــی رهبــران یهــود نســبت بــه  عیســی چنــان بــاال 
گرفــت كــه مصمــم شــدند جــان كســی را بگیرنــد كــه قــدرت نامحــدود مســیح، او را 

از قبــر رهایــی داده بــود.
عیســی  بــود،  شــكل گیری  حــال  در  اورشــلیم  در  دسیســه ها  ایــن  هنگامی كــه 
و دوســتانش بــه  جشــنی كــه شــمعون بــر پــا كــرده بــود، دعــوت شــدند. بــه  هنــگام 
پذیرایــی، در یــك  ســوی منجــی، شــمعون نشســته بــود، شــمعونی كــه از یــك بیمــاری 
نفرت بــار نجــات یافتــه بــود و در ســوی دیگــر منجــی، ایلعــازر جــا خــوش كــرده بــود، 
ایلعــازری كــه از مــردگان برخیزانیــده شــده بــود. مرتــا، كمــر خدمــت بســته، پذیرایــی 
می كــرد و مریــم، بــه  هــر كلمــه ای كــه از دهــان عیســی خــارج شــد گــوش دل ســپرد. 
 عیسی از روی رحمت، گناهان او را عفو كرد، او بود كه برادر محبوب مریم 
را از قبــر به بیــرون فراخوانــد و قلــب مریــم، سرشــار از سپاســگزاری و حمــد بــود. 
مریــم شــنیده بــود كــه عیســی از مــرگ خــود و آن هــم مرگــی نزدیــك حــرف می زنــد 
و مریــم بــا محبتــی عمیــق و دلــی غمبــار، بــه  انتظــار مانــده بــود تــا درجــه احترامــی 
را كــه بــرای او قائــل اســت، بــه  او نشــان دهــد. او بــا ســخاوت تمــام، » رطلــی از 
ســنبل خالــص گرانبهــا « از جیــب خــود خریــده بــود تــا بــا آن، جســد او را عطرآگیــن 
كنــد. امــا حــاال بســیاری از مــردم می گفتنــد كــه بــه زودی در مراســم تاجگــذاری او 
شــركت خواهیــم كــرد. انــدوه مریــم بــه  شــادی تبدیــل شــده و مشــتاق بــود كــه اولیــن 
كســی باشــد كــه ســرور خــود را تكریــم می كنــد. او ظــرف حــاوی عطــر را شكســته، 
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محتویــات آن را بــر ســر و پــای عیســی ریخــت؛ ســپس زانــو  زنــان و اشــك ریزان، از 
یــك طــرف پاهــای او را بــا ســیل اشــك تــر می كــرد و از طــرف دیگــر بــا خرمــن موهــای 

بلنــد خــود خشــك می ســاخت.
خــود  بــه   را  دیگــران  توجــه  عیســی،  تدهیــن  قضیــه  بــا  كــه  نمی خواســت  مریــم 
معطــوف كنــد و اگــر رایحــه آن عطــر همــه جــا را پــر و همــه حضــار را خبــر نمی كــرد، 
چــه بســا كــه كار او چنــدان بــه  چشــم نمی آمــد. یهــودا ]اســخریوطی[ بــا ناخشــنودی 
تمــام، كار مریــم را نظــاره كــرد. یهــودا بــه  جــای اینكــه صبــر كنــد و ببینــد كــه مســیح در 
ایــن بــاره چــه می گویــد، خطــاب به آنانی كــه نزدیــك او بودنــد، شــروع به زمزمــه، شــكوه 
و شــكایت كــرد و مســیح را به خاطــر تحمــل چنــان اســرافی بــه  بــاد ســرزنش گرفــت. او 
بــا حیله گــری پیشــنهاداتی داد كــه هــدف از آنهــا، ایجــاد دلســردی و نارضایتــی بــود.

یهــودا خزانــه دار ]یــا بــه  قــول معــروف مادرخــرج[ شــاگردان بــود و بــرای مصــارف 
كار،  ایــن  بــا  و  می كــرد  برداشــت  كوچــك  ذخیــره  آن  از  پنهانــی  خــود،  شــخصی 
ناچیــزی آن مختصــر را ناچیزتــر می ســاخت. او بســیار مایــل بــود تــا آنجــا كــه ممكــن 
اســت ورودی هــای كیســه خزانــه را بیشــتر كنــد تــا بتوانــد برداشــت های شــخصی 
خــود را بیشــتر كنــد. كیســه خزانــه غالبــاً بــرای بهبــود وضعیــت فقــرا بــه كار می رفــت؛ 
و هــر وقــت كــه چیــزی خریــده می شــد كــه از نظــر یهــودا خریــد آن لزومــی نداشــت، 
یهــودا می گفــت: چــرا اســراف می كنیــد؟ چــرا ایــن پــول را بــه  مــن ندادیــد تــا در كیســه 
بینــدازم و بــرای فقــرا خــرج كنــم؟ اینــك آن اقــدام مریــم چنــان بــا خودخواهــی او در 
تضــاد بــود كــه بایســتی او را شــرمنده می كــرد. امــا او طبــق عــادت همیشــگی اش 
و بــرای اینكــه عــذر موجهــی بــرای انــكار هدیــه مریــم بتراشــد، رو بــه  شــاگردان كــرد و 
پرســید: » بــرای چــه ایــن عطــر بــه  ســیصد دینــار فروختــه نشــد تــا بــه  فقــرا داده شــود؟ 
و ایــن را نــه از آن رو گفــت كــه پــروای فقــرا می داشــت، بلكــه از آن رو كــه دزد بــود 
و خریطــه در حوالــه او، و از آنچــه در آن انداختــه می شــد، برمی داشــت «. یهــودا 
اصــالً دلــش بــرای فقــرا نمی تپیــد. اگــر عطــر مریــم فروختــه می شــد و وجــه آن بــه 

 چنــگ او می افتــاد، ســودی بــه  فقــرا نمی رســید.
یهــودا بــه  قــدرت اجرایــی خــود اعتقــاد راســخی داشــت. او بــه عنــوان مـأمــور 
امــور مالــی بــود، خیــال می كــرد كــه از ســایر شــاگردان، مقــام بســیار واالتــری دارد و 

ایشــان را وادار كــرده بــود كــه بــه  همیــن چشــم بــه  او نــگاه كننــد.
 او اعتمــاد ایشــان را بــه  خــود جلــب كــرده بــود و نفــوذ ســنگینی بــر روی ایشــان 
داشــت. ایشــان، فریــب جانبــداری زبانــی او از فقــرا را خــورده بودنــد لــذا همیــن كــه 
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او در مــورد كار مریــم شــروع بــه  خودشــیرینی و ایرادگیــری كــرد، ایثارگــری مریــم در 
چشــم شــاگردان بی اعتبــار شــد. در اطــراف میــز شــام، نجوایــی دهــان بــه  دهــان رد و 
بــدل می شــد كــه، » هــدف از ایــن اســراف چــه بــود؟ می شــد ایــن عطــر را بــه  قیمــت 

گزافــی فروخــت. صــرف فقــرا كــرد «.
این نجواهای انتقادآمیز به گوش مریم رسید و درون او را آشفت. او می ترسید 
كــه نكنــد خواهــرش او را بــه اســرافکاری متهــم ســازد و اســتاد نیــز تصــور كنــد كــه او 
موجــودی فاقــد حــس آینده نگــری اســت. مریــم از بیــم و شــرم داشــت دســت و پــای 
خــود را جمــع می كــرد كــه بی عــذر و بهانــه میــدان را خالــی كنــد كــه صــدای خداونــد 
به گــوش رســید كــه، » او را واگذاریــد، از بــرای چــه او را زحمــت می دهیــد؟ «، او 
دیــد كــه مریــم، آشــفته و پریشــان شــده اســت. عیســی می دانســت كــه مریــم، قصــد 
خدمت داشــته و می خواســته با این كار خود، ســپاس خود را بیان كند، ســپاس به  
خاطــر اینكــه گناهــان او بخشــوده شــده بــود، لــذا عیســی خیــال مــردم را راحــت كــرد. 
او صــدای خــود را بــاال بــرد تــا غرولندهــای انتقــاد آمیــز را خامــوش كنــد، » كار نیكــو بــه  
مــن كــرده اســت. زیــرا كــه فقــرا را همیشــه نــزد خــود داریــد امــا مــرا همیشــه نداریــد و 

ایــن زن كــه ایــن عطــر را بــه  بدنــم مالیــد، بــه  جهــت دفــن مــن كــرده اســت «.
هدیــه معطــری كــه مریــم خیــال داشــت آن را صــرف جســد بی جــان منجــی كنــد، 
بــه  دســت خــودش صــرف جســم نجــات  بخشــی شــد كــه نــه تنهــا زنــده بــود بلكــه هدیــه 
آورنــده را ســتود. اگــر آن عطــر صــرف جســد می شــد، شــمیم آن فقــط می توانســت 
فضــای قبــر را پــر ســازد امــا حــاال قلــب منجــی را ماالمــال از شــادی كــرد، شــادی بــه 
 خاطــر اطمینــان یافتــن از ایمــان و محبــت مریــم. یوســف رامــه ای و نیقودیمــوس، 
هدیــه محبت آمیــز خــود را در حیــات عیســی بــه  او تقدیــم نكردنــد بلكــه عطریــات 
گرانبهــای خــود را بــا چشــمان اشــكبار بــرای جســد ســرد و بی جــان او آوردنــد. زنــی 
كــه آن مــواد خوشــبو را داخــل قبــر بــرد، ســفارش یوســف رامــه ای و نیقودیمــوس را 
بی حاصــل دیــد چــرا كــه او برخاســته بــود. امــا مریــم هنگامــی محبــت خــود را نثــار 
منجــی كــرد كــه منجــی، ایثــار او را بــه  چشــم می دیــد. مریــم در واقــع داشــت او را 
بــرای دفــن شــدن تدهیــن می كــرد و هنگامی كــه منجــی بــه  قعــر ظلمــت آزمــون عظیــم 
خــود رفــت، خاطــره ایثــار مریــم را بــا خــود بــرد، ایثــاری تــوأم بــا محبتــی صادقانــه كــه 

از ســوی نجات یافتــگان او و بــرای همیشــه از آن او، خواهــد بــود.
بســیاری هســتند كــه هدایــای ارزشــمند خــود را بــرای مــردگان می برنــد. ایشــان 
همان گونــه كــه كنــار آن قالب هــای ســرد و خامــوش می ایســتند، الفــاظ محبت آمیــز 
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خــود را بــه  روانــی از دهــان جــاری می كننــد. الفــاظ تشــكرآمیز و اخالصــی كــه در 
چنیــن مواقعــی نثــار می شــود، همــه بــه  ســوی كســانی جاریســت كــه نــه می بیننــد 
و  اشــخاص  آن  زندگــی  دوران  در  شــیرین  الفــاظ  آن  كاش  ای  می شــنوند.  نــه  و 
بخصــوص وقتــی كــه روحــاً از پــا افتــاده بودنــد، ادا می شــد. یعنــی وقتی كــه گــوش 
ایشــان می شــنید و قلــب ایشــان حــس می كــرد و وجودشــان شــدیداً نیازمنــد تســلی 

می بــود، در آن صــورت عطریــات آن الفــاظ چــه ارزشــمند می توانســتند بــود!
بــود،  آگاه  كامــالً  را  خــود  محبت آمیــز  عمــل  اهمیــت  از  مریــم  بگوییــم  اگــر 
زیــاده روی كرده ایــم. ایــن از آنجــا پیداســت كــه او در پاســخ معترضیــن، چیــزی بــرای 
گفتــن نداشــت. او نتوانســت توضیــح دهــد كــه چــرا آن موقعیــت را بــرای تدهیــن 
كــه آن نقشــه ها را  بــود  ایــن روح القــدس  كــرده اســت. در واقــع  انتخــاب  عیســی 
كشــید. مریــم از تلقینــات او اطاعــت كــرد. الهــام كــه آمــد دل شــخص، آنقــدر نــرم 
می شــود كــه دیگــر به دنبــال دلیــل نمی گــردد. الهــام، جلــوه ای از یــك حضــور نامرئــی 
اســت، حضــوری كــه بــا ذهــن و جــان انســان حــرف می زنــد و دل او را بــه  ســوی 

اقــدام متمایــل می ســازد. الهــام، خــود دلیلــی بــر حقانیــت محتــوای آن اســت.
مســیح، معنــای كار مریــم را بــرای او بــاز كــرد و بــا ایــن كار خــود، چیــزی را بــه 
 مریــم داد كــه بیــش از ایثــار مریــم بــود. مســیح گفــت: » ایــن زن كــه ایــن عطــر را بــر 
بدنــم مالیــد، بــه  جهــت دفــن مــن كــرده اســت «. اگــر ظــرف عطــر شكســته شــد و 
كل خانــه را بــا رایحــه خــود پــر كــرد، مســیح هــم قــرار بــود بمیــرد، ســینه اش شــكافته 
و خونــش ریختــه شــود؛ و البتــه از قبــر برخیــزد و رایحــه حیــات او زمیــن را پــر كنــد. 
» مســیح هــم مــا را محبــت نمــود و خویشــتن را بــرای مــا به خــدا هدیــه و قربانــی 

بــرای عطــر خوشــبوی گذرانیــد « )افسســیان 5 آیــه 2(. 
مســیح گفــت: » هــر آینــه به شــما می گویــم هــر جایی كــه در تمــام عالــم بدیــن 
بشــارت موعظــه كــرده شــود، كار ایــن زن نیــز بــه  جهــت یــادگاری او مذكــور خواهــد 
بــا اطمینــان  انجیــل خویــش  مــورد  نــگاه می كــرد، در  به آینــده  كــه  شــد «. منجــی 
ســخن می گفــت. از اول قــرار بــود كــه بــه ایــن انجیــل، در سراســر عالــم موعظــه 
شــود و تــا هــر جــا كــه پیــام ایــن انجیــل برســد، هدیــه مریــم رایحــه خــود را خواهــد 
رســانید و از راه اقــدام محاســبه نشــده او، دل هــا بركــت خواهنــد یافــت. بســاط 
ســلطنت ها چیــده و برچیــده خواهــد شــد؛ نــام امپراطــوران و فاتحــان از یادهــا 
باقــی  مقــدس  تاریــخ  اوراق  آن زن، جاودانــه در  اقــدام  ایــن  امــا  رفــت؛  خواهــد 
خواهــد مانــد. شــاید چیــزی نگــذرد كــه داســتان آن شیشــه شكســته عطــر، دیگــر 
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چیــزی نباشــد جــز داســتان محبــت بی حــد و حصــر خــدا نســبت بــه  مردمــی كــه بــه 
 آن گــوش نســپردند و ســقوط كردنــد و گذشــت.

آن ایثار مریم، با آنچه كه یهودا به زودی می كرد، در تضاد شدیدی بود. مسیح 
قــرار بــود چــه درس ســنگینی بــه  او بدهــد، بــه  اوكــه بــذر ایرادگیــری و بداندیشــی را 
در ذهــن شــاگردان، کاشــته بــود! آنكــه بی دلیــل، دیگــری را متهــم می كــرد، حــاال چــه 
مدلــل متهــم می شــد. آنكــه دیگــری را بی جــا متهــم می كــرد، بــه زودی چــه بــه  جــا متهــم 
می شــد! خداونــدی كــه از عمــق قلــب همــه خبــر دارد و كوچكتریــن حركــت هــر 
كــس را می بینــد، می توانســت در آزمونــی كــه از یهــودا بــه  عمــل مــی آورد، ورق هــای 
پــر از  بــه شــركت كنندگان در عیــد فصــح نشــان دهــد. زبــان  ســیاهی و تلخــی را 
تظاهــر آن خائــن پوچــی و بطــالن خــود را چــه زود ثابــت كــرد؛ خائنــی كــه بــه  جــای 
درك درد فقــر، پولــی را كــه بــرای رســیدگی بــه  آنهــا گذاشــته می شــد، می دزدیــد. 
در واقــع، او ســتمكاری بــود كــه بــه  بیــوه زن، كــودك و نــادار، ظلــم می كــرد و ایــن 
حكایــت، قلــب انســان را جریحــه دار می كنــد و امــا مســیح، نقــاب از چهــره یهــودا 
برداشــت و ایــن كار او حتمــاً می توانــد یكــی از علــل خیانــت یهــودا بــه  مســیح باشــد. 
یهــودا بــا اینكــه دزد بــود و لــذا نتوانســته بــود كــه اطمینــان دیگــران را به خــود جلــب 
كنــد امــا حتــی در میــان شــاگردان هــم محبوبیــت داشــت. منجــی می توانســت او را 

ســرزنش نكنــد و بهانــه ای بــرای خیانــت بــه  دســت او ندهــد.
البته نگاهی كه عیسی به یهودا انداخت، به  او فهمانید كه منجی، از ریاكاری او 
كامالً آگاه است و شخصیت فرومایه و حقیر او را می شناسد و مسیح در تعریف 
از اقــدام مریــم، اقدامــی كــه آنچنــان شــدید محكــوم شــده بــود، یهــودا را ســرزنش كــرد. 
قبل از این ماجرا، منجی هرگز یهودا را مســتقیماً ســرزنش نكرده بود. آن ســرزنش نه 
چندان سنگین، آتش كینه را در سینه یهودا روشن كرد و او تصمیم به انتقام گرفت. 
او از سر میز شام مستقیماً به كاخ كاهن اعظم رفت و دید كه جلسه شورا در آنجا 

برقرار است و لذا در همانجا پیشنهاد كرد كه عیسی را تسلیم آنها كند.
كاهنــان بــه  شــدت خوشــحال شــدند. بــه  ایــن رهبــران اســراییل تــا به آنجــا امتیــاز 
داده شــده بــود كــه می توانســتند بــدون پرداخــت هیــچ پولــی، مســیح را بــه  عنــوان 
منجــی خویــش بپذیرنــد امــا آنهــا هدیــه بــه  ایــن گرانبهایــی را نپذیرفتنــد، هدیــه ای كــه 
بــه  صمیمانه تریــن شــكل ممكــن و از روی محبتــی عظیــم داده شــد. آنهــا از قبــول 
آنهــا  اســت.  ارزشــمندتر  المــاس  از  كــه  نجاتــی  نجــات، خــودداری كردنــد،  كــردن 

خداونــد خــود را بــه  ســی پــاره نقــره خریدنــد.
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یهــودا آنقــدر بــه  طمــع خــود میــدان داد كــه طمــع، همــه خصوصیــات خــوب او 
را بــه  تســلط خــود در آورد. هدیــه ای كــه نثــار عیســی شــد، یعنــی آن عطــر، چشــم او 
را كــور كــرده، دلــش در درون ســینه از حســد آتــش گرفتــه بــود كــه چــرا منجــی بایــد 
هدیــه ای را دریافــت كنــد كــه الیــق امپراطــوران جهــان اســت. او خداونــد خــود را 

فروخــت، پولــی كــه بابــت ایــن كار گرفــت بســیار كمتــر از قیمــت آن عطــر بــود.
شــاگردان، ماننــد یهــودا نبودنــد بلكــه منجــی را دوســت می داشــتند امــا قــدر آن 
شــخصیت واال را بــه  درســتی نمی شــناختند. اگــر آنهــا بــه  درســتی می دانســتند كــه 
او بــرای ایشــان چــه كــرده اســت، آنوقــت می فهمیدنــد كــه هــر آنچــه نثــار وی شــود، 
تولــد  كــه در  مــردان خردمنــدی  آن  اســت.  نشــده  ارزشــمند، هــدر  هــر چنــد هــم 
عیســی از شــرق آمدنــد، بــا اینكــه در مــورد او اطالعــات اندكــی داشــتند، منزلــت 
او را بهتــر از شــاگردان، احتــرام كردنــد. در آن زمــان، عیســی چیــزی جــز نــوزادی 
كــه یــك آخــور را گهــواره او كــرده بودنــد، نبــود. امــا آن خردمنــدان بــرای آن منجــی 
هدایایــی گرانقیمــت آوردنــد و بــه  عالمــت احتــرام، بــه  او تعظیــم كردنــد. مســیح، 
بــرای كارهــای احترام آمیــزی كــه از قلــب انســان سرچشــمه گرفتــه باشــند، ارزش 
قائــل اســت. وقتــی كــه كســی بــه  او لطــف نشــان مــی داد، او بــا نزاكتــی آســمانی، 
وی را بركــت مــی داد. اگــر بچــه ای گل كوچــك خــودروی بی مقــداری را كــه كنــده 
بــود، از روی محبــت بــه  او تقدیــم می كــرد، آن را می پذیرفــت. او هدایــای بچه هــا 
را قبــول می كــرد و در حالیكــه اســامی ایشــان را در دفتــر حیــات می نوشــت، ایشــان 
را بركــت مــی داد. در كالم خــدا، عمــل مریــم مبنــی بــر تدهیــن عیســی، بــه  عنــوان 
شــاخص درج شــده اســت، شــاخصی كــه او را از باقــی مریم هــا ممتــاز می كنــد، 
اقداماتــی كــه از ســر محبــت و احتــرام بــه  عیســی انجــام شــوند، شــواهدی از ایمــان 
بــه  او بــه  عنــوان پســر خــدا هســتند و روح القــدس، شــواهد وفــاداری یــك زن بــه 
 مســیح را اینطــور ذكــر می كنــد: » پای هــای مقدســین را شســته و زحمت كشــان را 
اعانــت نمــوده و هــر كار نیكــو را پیــروی كــرده باشــند « )اول تیموتائــوس 5 آیــه 10(. 
مریم اراده خداوند خود را به  جا آورد و مسیح، آن گوهر گرانبها یعنی عاطفه 
بی غــل و غــش مریــم را تحســین كــرد، عاطفــه ای كــه شــاگردانش آن را درك نكردنــد 
و اغلــب نمی كننــد. آرزوی مریــم، یعنــی ارائــه آن خدمــت بــه  خداونــد خــود، بــرای 
مســیح ارزشــمندتر از تمــام عطریــات جهــان بــود چــرا كــه بیانگــر قدرشناســی او از 
كســی بــود كــه جهــان را نجــات داد. ایــن محبــت مســیح بــود كــه مریــم را پــر و تســخیر 
كــرده بــود. شــخصیت واال و بــی نظیــر مســیح، روح او را در خــود گرفتــه بــود. آن 

564, 565

DA FA Body.indd   614 9/17/18   11:54 AM



» جشن در خانه شمعون «  |  615

عطــر، نشــانه ای از مكنونــات قلبــی صاحــب آن عطــر بــود. آن عطرافشــانی، تجلــی 
محبتــی بــود كــه آنقــدر از نهرهــای آســمانی آب خــورد تــا بــه  آن شــكل ســرریز كــرد.

كار مریــم، همــان درســی را بــه  شــاگردان داد كــه احتیــاج داشــتند و آن اینكــه 
اگــر محبــت خــود را بــه  مســیح ابــراز كننــد، او خشــنود می شــود، او لــذت می بــرد. 
مســیح بــرای ایشــان همــه آنچــه را كــه الزم بــود، كــرد و آنهــا نفهمیدنــد كــه بــه  زودی 
از حضــور او محــروم می شــوند و نخواهنــد توانســت ذره ای از تشــكر خــود را بــه  او 
تقدیــم كننــد، تشــكر بــه  خاطــر محبــت عظیمــی كــه بــه  ایشــان كــرد. تنهایــی مســیح، 
مســیح جدامانــده از قصرهــای آســمانی، مســیحی كــه زندگــی انســانی را زیســت 
می كــرد، هرگــز آنچنان كــه بایــد توســط شــاگردان درك نشــد، از ســوی شــاگردان، 
مــی  كــه  را  آنچــه  شــاگردانش  كــه  چــرا  بــود  غمــزده  غالبــاً  او  نشــد.  قدرشناســی 
بایســتی بــه  او می دادنــد، نمی دادنــد. او می دانســت كــه اگــر ایشــان تحــت تـأثیــر 
آن فرشــتگان آســمانی، یعنــی فرشــتگانی كــه همــراه او بودنــد، قــرار داشــتند، آنهــا 
هــم بــه  ایــن نتیجــه می رســیدند كــه هیــچ هدیــه ای پیــدا نمی شــود كــه ارزش آن بتوانــد 

احساســات روحانــی را كامــالً بیــان كنــد.
شــناخت مــا بعــد آنــان باعــث شــد تــا متوجــه شــدند كــه وقتــی در جــوار عیســی 
بیــان محبــت و تشــكرات قلبــی خــود، چــه كارهــا میتوانســتند كــرد.  بــرای  بودنــد، 
هنگامی كه عیســی دیگر با آنها نبود، و آنها عمالً معنای معنای گوســفند بی شــبان 
را فهمیدنــد، تــازه متوجــه شــدند كــه می توانســته اند بــا نشــان دادن عالقــه خویــش بــه  
او، چقــدر دل او را شــاد ســازند. آنوقــت بــود كــه بــا خــود می گفتنــد، آه چــه می شــد 
اگــر آن ایرادگیری هــا را می شــد پــس گرفــت، ایرادگیری هایــی كــه طــی آنهــا از فقــرا دم 
زده شد اما هدیه دادن به  مسیح، غیرالزم تشخیص داده شد! همین آه و اسف ها 
بــا ســوز و گــداز بیشــتری، هنگامــی از جگــر آنهــا برآمــد و بــر زبانشــان جــاری شــد كــه 

ایشــان، جســد كوفتــه و مجــروح خداوندشــان را از صلیــب تحویــل گرفتنــد.
همیــن نقــص و نارســائی، امــروز هــم در دنیــای مــا به چشــم می خــورد چــرا كــه فقــط 
عده معدودی، مسیح را به تناسب شـأن او، به تناسب كاری كه برایشان كرده است، 
ارج می گذارنــد. چــه می شــد اگــر همــه مــا محبــت عظیــم مریــم را نســبت بــه  مســیح 
داشــتیم و بــا نثــار ســخاوتمندانه عطرهایمــان، آن محبــت را ابــراز می كردیــم. عطرهــای 
گرانبها را اینگونه نثار كردن، اصالً اسراف و اتالف نیست! نباید بیندیشیم كه فالن 
چیــز فوق العــاده گــران اســت و بــرای مســیح نبایــد داده شــود. از خــود گذشــتگی ها و 

فداكاری هــا، هــر چــه هــم بــزرگ، اگــر به خاطــر او باشــند، چیــزی نیســتند.
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آن كلماتــی كــه از روی خشــم ادا شــدند، » چــرا ایــن اســراف شــده اســت؟ «، 
فــدا شــدن خــود  آورد،—  پیــش چشــم مســیح  را  تاریــخ  تمــام  فــداكاری  بزرگتریــن 
بــرای شــفاعت جهــان گمشــده. خداونــد، خانــواده انســانی خویــش را چنــان  او 
بــا ســخاوت محبــت كــرد اســت و می كنــد كــه نمی تــوان گفــت بیــش از ایــن  هــم 
ممكــن بــوده اســت. خــدا بــا هدیــه دادن عیســی، همــه آســمان را داد. از زاویــه دیــد 
انســان ها، چنــان فدیــه ای یــك اســراف غیــرالزم بــود. بــا شــیوه اســتدالل آدمیــان، 
تمــام نقشــه نجــات، اتــالف مراحــم و منابــع اســت. از همــه ســو مــا را صــدا می كننــد 
كــه بــه از خودگذشــتگی و ایثــار صمیمانــه محتاجیــم. اگــر لشــكر آســمان به چشــم 
صعــود  بســیاری،  كــه  می بیننــد  زیــرا  دارنــد  حــق  كننــد،  نــگاه  به انســان ها  حیــرت 
و برخــورداری از محبــت بی حــد و مــرزی را كــه در مســیح خالصــه شــده اســت، 
نمی پذیرنــد. اگــر آن لشــكر فریــاد بــردارد كــه چــرا ایــن اتــالف؟ چــرا ایــن دســت رد 

به ســینه ایــن محبــت عظیــم، حــق دارد.
و امــا كفــاره دادن بــرای دنیــای گمشــده، قــرار بــود كــه به تمامــی، وافــر و كامــل 
تــا همــه  باشــد. مســیح بــه  عنــوان آن كفــاره و آن تقدیمــی، بــه  نهایــت كافــی بــود 
جان هایــی را كــه خــدا آفریــده اســت، كفایــت كنــد. مســیح نمــی توانســت آنقــدر 
ناكافــی باشــد كــه از تعــداد پذیرنــدگان آن هدیــه بــزرگ، یعنــی نجــات، تجــاوز نكنــد. 
همــه انســان ها نجــات نمی یابنــد؛ از طرفــی، بلنــد نظــری خــدا اجــازه نــداده اســت 
دلیــل  حقیقــت  دو  ایــن  باشــد؛  ندیــده  تــدارك  همــه  بــرای  نجــات،  نقشــه  در  كــه 
نمی شــود كــه كســی بگویــد در طــرح آن نقشــه اســراف شــده اســت. واقعیــت ایــن 
اســت كــه در طــرح نقشــه ها بایــد كافــی و وافــی بــود، یعنــی هــم مصــرف را در نظــر 

داشــت و هــم حــد ذخیــره را.
انتقــاد یهــودا از مریــم، مریمــی كــه آن  تـأثیــر  بــود، تحــت   شــمعون كــه میزبــان 
هدیــه را داده بــود، قــرار گرفــت، لــذا از رفتــار عیســی تعجــب كــرد. غــرور فریســیانه 
بــا  دارنــد  او،  از میهمانــان  بســیاری  كــه  او می دانســت  بــود.  او جریحــه دار شــده 
بی اعتمــادی و ناخشــنودی بــه  مســیح می نگرنــد. شــمعون در دل خــود گفــت: » 
اگــر ایــن مــرد یــك نبــی بــود، می دانســت كــه ایــن زنــی كــه او را لمــس كــرد، از قمــاش 

گناهــكاران اســت «.
مســیح بــا شــفا دادن بــرص شــمعون، او را از یــك زندگــی مرگبــار رهانیــده بــود. 
امــا اینــك شــمعون، منجــی را زیــر ســئوال می بــرد كــه آیــا اصــالً او یــك نبــی اســت 
یــا نــه. بــه  خاطــر اینكــه مســیح اجــازه داده بــود تــا آن زن بــه او دســت بزنــد، به خاطــر 
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اینكــه مســیح آن زن را رد نکــرده بــود و غصــب نكــرد كــه گناهــان تــو بزرگتــر از آن 
اســت كــه بخشــوده شــوی، بــه  خاطــر اینكــه مســیح از ســقوط آن زن چیــزی بــه روی 
وی نیــاورد، شــمعون وسوســه شــده بــود كــه نكنــد عیســی نبــی نباشــد. شــمعون 
كــه  نمــی داد  اجــازه  را  او  ایــن زن نمی دانــد وگرنــه  از  كــه عیســی چیــزی  اندیشــید 

آزادانــه بــه چنیــن نمایشــی بپــردازد یــا الاقــل نمی گذاشــت بــه  او دســت بزنــد.
تــا او  البتــه ایــن بی خبــری شــمعون از خــدا و از مســیح بــود كــه گذاشــته بــود 
ایــن فكرهــا را بكنــد. او متوجــه نبــود كــه پســر خــدا بایســتی در مســیر خــدا یعنــی 
در مســیر شــفقت، مهربانــی و رحمــت گام بــردارد. مســیر شــمعون در جهتــی بــود 
می گرفــت،  سرچشــمه  توبــه  از  كــه  خدمتــی  مریــم،  به خدمــت  توجهــی  هیــچ  كــه 
آنهــا،  كــردن  معطــر  و  مســیح  پاهــای  بوســیدن  در جهــت  مریــم  اقــدام  نداشــت. 
ســنگدلی شــمعون را تشــدید كــرده بــود. او پیــش خــود فكــر كــرد كــه اگــر عیســی 
یكــی از انبیــا می بــود، گناهــكاران را تشــخیص مــی داد و بــه  توبیــخ آنهــا می پرداخــت.

هنــوز شــمعون ایــن افــكار را بــه  زبــان نیــاورده بــود كــه منجــی بــه  وی پاســخ داد: 
» ای شــمعون چیــزی دارم كــه بــه تــو بگویــم.... طلبــكاری را دو بدهــكار بــود كــه 
از یكــی پانصــد و از دیگــری پنجــاه دینــار طلــب داشــت. چــون چیــزی نداشــتند كــه 
ادا كننــد، هــر دو را بخشــید. بگــو كدامیــك از آن دو، او را زیادتــر محبــت خواهــد 
نمــود؟ شــمعون در جــواب گفــت: گمــان می كنــم آنكــه او را زیادتــر بخشــید. بــه وی 

گفــت: نیكــو گفتــی «.
همانطوری كــه ناتــان بــا داود رفتــار كــرد، مســیح نیــز تیــر منظــور خــود را در قالــب 
تمثیــل بــه هــدف ذهــن شــمعون نشــانید. شــمعون بــا گناهــكار شــمردن مریــم، علیــه 
خــود فتــوا داد و مســیح بــه قــول امروزی هــا، تــوپ بــه ناحــق شــلیك شــده میزبــان 
خــود، شــمعون را بــه حــق، بــه زمیــن خــود او انداخــت. شــمعون كــه در آن حالــت 
قصــد تحقیــر مریــم را داشــت، دســتاویز الزم را در گناهــكار شــمردن او یافــت و در 
واقــع بــا ایــن كار، شــدیداً بــه  او ظلــم كــرد. مســیح، در تمثیــل آن دو بدهــكاران در 
واقع شــمعون و آن زن را مجســم كرد. قصد او از آن تمثیل این نبود كه دو انســان 
آنچنان بدهكار، به  دو میزان متفاوت، خود را ملزم بدانند یعنی ناراحتی وجدان 
آدم بدهكارتــر، بیــش از آن دیگــری باشــد. قصــد مســیح ایــن بــود كــه آن دو بــدكار، 
هــر كــدام وامــی بــه گــردن دارنــد كــه دیگــر مقــداری نیســت كــه كــم و زیــاد داشــته 
باشــد بلكــه اوالً از جنــس قدردانــی اســت ثانیــاً هرگــز قابــل بازپرداخــت نیســت. امــا 
شــمعون، خویــش را عادل تــر از مریــم می پنداشــت و عیســی، دلــش می خواســت 
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شــمعون بدانــد كــه ایــن جــرم او حقیقتــاً چقــدر ســنگین اســت. مســیح می خواســت 
بــه او نشــان دهــد كــه گناهــش بزرگتــر از گنــاه مریــم اســت، آن  هــم چقــدر، بــه  قــدری 

كــه یــك وام پانصــد دینــاری، از یــك وام پنجــاه دینــاری فاصلــه دارد.
حــاال دیگــر شــمعون، نــگاه كــردن بــه خویــش را از دیــد و زاویــه تــازه ای آغــاز كــرد. 
او دیــد كســی كــه چیــزی بیــش از یــك نبــی اســت، بــه قــول معــروف، چــه حســابی 
روی مریــم بــاز می كنــد. او دیــد كــه مســیح، بــا نــگاه نافــذ پیامبرانــه، قلــب پــر محبــت 
و نیــت فداكارانــه مریــم را تشــخیص داد. شــمعون شــرمگین شــد و فهمیــد كــه در 

حضــور یــك مافــوق نشســته اســت.
» بــه خانــه تــو آمــدم، آب بــه جهــت پای هــای مــن نیــاوردی «. مســیح ادامــه داد: 
» ولی این زن، با اشك های توبه، توبه ای كه از محبت سرچشمه گرفته، پای های 
مــرا شســت و بــا  موهــای خــود خشــك كــرد. مــرا نبوســیدی، لیكــن ایــن زن، كــه تــو بــه 
چشــم حقــارت بــه او نــگاه می كنــی، از وقتــی وارد شــدم از بوســیدن پای هــای مــن بــاز 
نایســتاد «. مســیح، فرصت هایی را برشــمرد كه شــمعون طی آنها باید محبت خود 
را بــه خداونــد خویــش، و قدردانــی خــود را از آنچــه كــه برایــش انجــام شــده، نشــان 
مــی داد. بــه زبــان ســاده، منجــی، هــر چنــد بــا ظرافــت و ادیبانــه، امــا بــا قاطعیــت بــه 
شــاگردان خــود گوشــزد كــرد كــه وقتــی فرزنــدان او سســتی كــرده، بــا دســت و زبــان، 

محبــت و ســپاس خــود را بــه او عرضــه نمی كننــد، دل او را می شــكنند.
او كــه خــود كشــف كننده دل هــا بــود، نیــت پــاك مریــم را در دســت زدن بــه آن 
اقــدام شــناخت، كمــا اینكــه آن روح بــد را نیــز دیــد، روحــی كــه شــمعون را وادار 
كــرد كــه آن حرف هــا را در دل خــود بزنــد. مســیح به شــمعون گفــت: » ایــن زن را 
نمی بینــی؟ یعنــی می دانــم كــه او گناهــكار اســت. از ایــن جهــت بــه  تــو می گویــم، 
گناهــان او كــه بســیار اســت، آمرزیــده شــد. زیــرا كــه محبــت بســیار نمــوده اســت. 

لیكــن آنكــه آمــرزش كمتــر یافــت، محبــت كمتــر می نمایــد «.
ســردی و بی توجهــی شــمعون بــه منجــی، نشــان مــی داد كــه او آنچنان كــه بایــد، 
بــا  بــود كــه  بــه او شــده اســت، نمی دانــد. شــمعون فكــر كــرده  قــدر لطفــی را كــه 
امــا حــاال دیگــر  بــه او افتخــار داده اســت،  بــه  خانــه خــود،  دعــوت كــردن عیســی 
چشــمانش بــاز شــده، خــود واقعــی خویــش را می دیــد. حــاال می فهمیــد وقتــی كــه 
خیــال می كــرده دارد دســت میهمانــش را می خوانــد، میهمــان او مشــغول كشــف 
خیاالت او بوده است. او متوجه شد كه مسیح، چه خوب او را شناخته است. 
او دریافــت كــه مذهــب و مرامــی كــه دارد، چیــزی نیســت مگــر جامــه ریــاكاری. او 
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فهمیــد كــه تــا پیــش از ایــن، در واقــع شــفقت عیســی را خــوار می شــمرده و او را 
تجســم خــدا نمی دانســته اســت. او فهمیــد كــه اگــر مریــم یــك گناهــكار بخشــوده 
شــده اســت، خــود وی یــك گناهــكار بخشــوده نشــده اســت. او متوجــه شــد كــه آن 
عدالــت شــریعت خشــكی كــه بــه خیــال او بایســتی مریــم را محكــوم می شــناخت، 

خــود او را محكــوم كــرده اســت.
توبیــخ  را  شــمعون  علنــاً  میهمان هــا  جمــع  جلــوی  كــه  عیســی  مهربانــی  ایــن 
نكــرد، در دل شــمعون تـأثیــر گذاشــت. او قبــالً دوســت داشــت كــه مریــم علنــاً 
او  اســت.  نشــده  توبیــخ  علنــاً  خــودش  كــه  بــود  خوشــحال  حــاال  و  شــود  توبیــخ 
نــدارد، خطــای وی را پیــش دیگــران منعكــس كنــد امــا  دیــد كــه عیســی دوســت 
بــرای متقاعــد كــردن ذهــن خــود شــمعون، بــا بیــان واقعیــت و بــا لحنــی مهربــان 
و دلســوزانه، ســعی می كنــد دل او را هــم به دســت بیــاورد. اگــر عیســی شــدید 
شــده،  ســخت تر  دلــش  بــه  عــالوه،  می رفــت،  شــمعون  آبــروی  می كــرد،  برخــورد 
توجــه نمی كــرد امــا نكوهــش صبورانــه ای كــه عیســی از او كــرد، او را قانــع ســاخت 
بــه  او داد،  كــه خداونــدش  را  كــرده اســت. شــمعون، ســنگینی وامــی  كــه خطــا 
حــس كــرد. غــرور او بــه تواضــع تبدیــل شــد، توبــه كــرد، و آن فریســی مغــرور، بــه 

ایثارگــر مبــدل گشــت. یــك شــاگرد فروتــن 
همه مریم را به  عنوان یك گناهكار بزرگ می شــناختند اما مســیح شــرایطی را 
كــه زندگــی مریــم را بــه آن شــكل درآورده بودنــد، می شــناخت. مســیح می توانســت 
هــر جرقــه امیــدی را در دل او خامــوش كنــد امــا نكــرد. مســیح بــود كــه او را از نــا 
امیــدی و ویرانــی نجــات داد. مریــم هفــت بــار شــنید كــه مســیح، دیوهــا را نهیــب 
زد، دیوهایــی كــه قلــب و ذهــن مریــم را كنتــرل می كردنــد. مریــم فریادهــا و ناله هــای 
بلنــد مســیح، خطــاب بــه پــدر را شــنید، مســیح داشــت بــه نمایندگــی از مریــم عمــل 
می كــرد. مریــم می دانســت كــه گنــاه، در مقایســه بــا پاكــی بی لكــه مســیح، چقــدر 

توهین آمیــز اســت و مســیح آنقــدر قــوت بــه  خــرج داد تــا مریــم پیــروز شــد.
وقتــی كــه چشــم های بــا نــا امیــدی بــه موضــوع مریــم نــگاه می كردنــد، مســیح 
اســتعدادهای نیكویــی را در او كشــف كــرد. او آن نقــاط قــوت شــخصیت مریــم 
بــه امكانــات عظیمــی مجهــز كــرده  را شــناخت. نقشــه نجــات جامعــه انســانی را 
اســت و در مــورد مریــم، كافــی بــود كــه بخشــی از ایــن امكانــات، كــه بــه  مریــم مربــوط 
می شــدند، شــناخته شــود. مریــم از طریــق فیــض مســیح، یكــی از شــركای ماهیــت 
الهــی شــد. كســی كــه ســقوط كــرده و ذهنــش جوالنــگاه دیوهــا شــده بــود، بــه میــدان 
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مشــاركت و خدمــت، آن هــم در جــوار منجــی، آورده شــد. آری ایــن مریــم بــود كــه 
نــزد پای هــای او نشســت و از او تعلیــم گرفــت. ایــن مریــم بــود كــه آن عطــر گرانبهــا 
را بــر ســر او ریخــت و پاهــای او را بــا اشــك ها شســت. مریــم بــود كــه پــای صلیــب 
مانــد و او را تــا قبــر تشــییع و در واقــع پی گیــری و پیــروی كــرد. مریــم نخســتین كســی 
بــود كــه پــس از برخاســتن او بــه قبــر او رفــت. آری مریــم اولیــن كســی بــود كــه اعــالن 

كــرد منجــی برخاســته اســت.
عیســی شــرایط روحــی هــر كــس را درك می كنــد. ممكــن اســت كســی بگویــد: 
مــن گناهــكارم، بســیار گناهــكارم. آن شــخص ممكــن اســت خیلــی گناهــكار باشــد 
امــا هــر چــه بیشــتر گناهــكار باشــد، بیشــتر بــه عیســی نیــاز دارد. او هیــچ توبــه كار 
گریانــی را رد نمی كنــد. او بــا آنكــه همــه چیــز را می توانــد كشــف كنــد، امــا بــه كســی 
چیــزی نمی گویــد بلكــه هــر روحیــه لرزانــی را امــر بــه شــجاعت می كنــد. هــر كــس 
كــه بــه طلــب بخشــایش و مصالحــه بــه نــزد او بیایــد، بــه رایــگان بخشــوده می شــود.

مســیح می توانــد بــه فرشــتگان آســمان مـأموریــت بدهــد تــا جــام غضــب او را 
روی دنیــای مــا خالــی كننــد، تــا آنانــی را كــه پــر از دشــمنی بــا خــدا هســتند، نابــود 
ایــن كار را  امــا  پــاك كنــد،  ایــن لكــه ســیاه را از كائنــات خــود  كننــد. او می توانــد 
نمی كنــد. او امــروز در جــوار مذبــح بخــور ایســتاده، دعاهــای آنانــی را كــه از او كمــك 

می طلبنــد، بــه خــدا عرضــه می كنــد.
ارتقــاء  جایــی  بــه  بگیرنــد،  پنــاه  تــا  می آورنــد  روی  عیســی  بــه  كــه  هایــی  جــان 
می یابنــد كــه فراتــر از اتهــام و مجادلــه زبان هاســت. هیــچ انســان یــا فرشــته  اهریمنــی 
نمی توانــد بــه آن جــان هــا ایــرادی بگیــرد. مســیح آن جــان هــا را بــا ماهیــت آســمانی 
انســانی خویش متحد می كند. آنها در پرتوی كه از ســریر خدا می تابد، دركنار آن 
كفــاره  دهنــده عظیــم می ایســتند. » كیســت كــه بــر برگزیــدگان خــدا مدعــی باشــد؟ 
آیــا مســیح  بــر ایشــان فتــوا دهــد؟  كــه  آیــا خــدا كــه عادل كننــده اســت؟ كیســت 
كــه مــرد بلكــه نیــز برخاســت، آنكــه بــه دســت راســت خــدا هــم هســت و مــا را نیــز 

شــفاعت می كنــد؟ « )رومیــان ٨ آیــه 33 و 3۴(.
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63
» ملکوت تو بیاید «

]این فصل بر اساس انجیل متی 21: 1-11؛ انجیل مرقس 11: 1-10؛ انجیل 
لوقا 1۹: 2۹-۴۴؛ انجیل یوحنا 12: 12-1۹ تدوین گردیده است[

» ای دختر صهیون بســیار وجد بنما و ای دختر اورشــلیم آواز شــادمانی بده! 
اینــك پادشــاه تــو نــزد تــو می آیــد. او عــادل و صاحــب نجــات و حلیــم می باشــد و بــر 
االغ و بــر كــره بچــه االغ ســوار اســت «. زكریــا در آیه هــای فــوق پیشــگویی كــرد. آن 
نبــوت حــاال قــرار اســت تحقــق پیــدا كنــد. او كــه ایــن همــه مــدت احترامــات شــاهانه 

را رد كــرد، حــاال بــه عنــوان وارث موعــود تخــت داود، بــه ســوی اورشــلیم می آیــد.
وقتی كه مسیح پیروزمندانه به  اورشلیم وارد شد، روز اول هفته بود. خالیقی 
كــه بــرای دیــدن او در بیــت عنیــا جمــع شــده بودنــد، حــاال مشــتاق تماشــای پذیــرش 
او، او را همراهــی می كردنــد. بســیاری از مــردم بــرای برگــزاری فصــح، عــازم آن شــهر 
بودنــد كــه آنهــا نیــز بــه جمعیــت همــراه عیســی ملحــق شــدند. بــه نظــر می آمــد كــه 
زمیــن و زمــان هــم شــادی می كننــد. درختــان، برگ هــای ســبز و تــازه داشــتند و عطــر 
شــكوفه ها فضا را پر كرده بود. حیات و شــوق تازه ای به مردم جان بخشــیده بود. 
امیــد بــه یــك پادشــاهی و كشــور تــازه، دوبــاره از همــه می جوشــید. عیســی بــه قصــد 
ورود ســواره بــه اورشــلیم، دو نفــر از شــاگردان خــود را بــرای آوردن یــك االغ و كــره 
آن، اعــزام كــرد. نجات دهنــده، بــه هنــگام تولــد، بــه میهمان نــوازی بیگانــگان متكــی 
بــود. آخــوری كــه او را  در آن خوابانیــده بودنــد، محلــی بــود كــه بــرای اســتراحت، بــه 
امانت گرفته شده بود. حاال با اینكه آن رمه روی آن هزارتپه، از آن اوست، چون 
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بــه هنــگام ورود بــه اورشــلیم بــه عنــوان پادشــاه آن، بایــد ســواره باشــد، بــه مهربانــی 
یــك بیگانــه متكــی اســت، بیگانــه ای كــه حیــوان مــورد نیــاز را می دهــد. البتــه حتــی در 
آدرس دقیقــی كــه بــرای امانــت گرفتــن آن حیــوان بــه شــاگردان می دهــد، الوهیــت 
او آشــكار اســت. همان طوری كــه او پیشــگویی كــرده بــود، جملــه » خداونــد بدیــن 
احتیــاج دارد «، كافــی بــود تــا خواســته آنهــا فــوراً بــرآورده شــود. عیســی، كــره االغ را 
كه تا آن لحظه هیچ كس ســوارش نشــده بود، برای ســوار شــدن خود انتخاب كرد. 
شاگردان با شوری شادمانه، رداهای خود را روی حیوان انداختند و استاد خود 
را بــر آن نشــانیدند. تــا اینجــا، عیســی همیشــه پیــاده ســفر می كــرد و شــاگردان ابتــدا 
كــه عیســی ســخن از ســواری گفــت، تعجــب كردندكــه چــرا او در اینجــا ســواری را 
برگزیــده اســت. البتــه وقتــی كــه ایــن افــكار شــادی بخش بــه ســراغ آنهــا آمــد كــه او 
حــاال در آســتانه ورود بــه پایتخــت خــود اســت تــا خــود را پادشــاه اعــالم و قــدرت 
شــاهانه خویــش را اعمــال كنــد، بــرق امیــدی در دل هایشــان درخشــید. آنهــا وقتــی 
بــرای آوردن آن حیــوان می رفتنــد، ایــن خیــاالت دور و دراز خــود را در مســیر خویــش 
بــا دوســتداران عیســی در میــان گذاشــتند و عــالوه بــر اینكــه شــور و هیجــان خــود 

را بــه آن اطــراف هــم ســرایت دادنــد، حــد انتظــارات مــردم را بــه عــرش رســانیدند.
یهــودی  ســنت  یــك  از  پیــروی  مشــغول  پیروزمندانــه،  ورود  یــك  بــرای  مســیح 
بــود. االغ، حیوانــی بــود كــه پادشــاهان اســراییل هــم ســوارش می شــدند، مطابــق 
نبــوت، مســیح موعــود هــم مــی بایســتی ســوار بــر همــان حیــوان، وارد پادشــاهی 
خــود می شــد. او هنــوز روی كــره  االغ ننشســته بــود، كــه غریــو پیروزمندانــه مــردم، 
آنهــا،  خیــال  بــه  یعنــی  موعــود،  مســیح  بــه  عنــوان  را  او  خالیــق  كــرد.  پــر  را  فضــا 
پادشــاه، درود می فرســتادند. عیســی حــاال كرنش هــای مــردم را تحویــل می گرفــت 
در حالی كــه پیــش از ایــن هرگــز بــه كســی اجــازه تعظیــم نمــی داد و شــاگردان، ایــن 
تغییر روش را مدركی دال بر تعبیر خواب های شــیرین خود شــمرده، او را مســتقر 
بــر تخــت ســلطنت، مجســم می كردنــد. مــردم داشــتند معتقــد می شــدند كــه لحظــه 
آزاد شــدن آنهــا فــرا رســیده اســت. آنهــا در خیــال خــود تجســم می كردنــد كــه ارتــش 
روم از اورشــلیم رانــده شــده و اســراییل یكبــار دیگــر بــه ملتــی مســتقل تبدیــل شــده 
اســت. همه خوشــحال و هیجان زده بودند؛ مردم در تعظیم كردن به او با یكدیگر 
رقابــت می كردنــد. آنهــا نمــی توانســتند بــا شــكوه و جاللــی كــه در خــور یــك پادشــاه 
آنهــا  او كردنــد.  نثــار  را  امــا ســتایش دل هــای خــود  اســتقبال كننــد  او  از  اســت، 
نمــی توانســتند هدایــای گرانبهایــی بــه او پیشــكش كننــد امــا مســیر او را بــا رداهــای 
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خــود برایــش فــرش كردنــد و همچنیــن برخــی از شــاخه های بــرگ دار زیتــون و نخــل 
یــك اســتقبال  آنهــا می توانســتند بی آنكــه موازیــن  بریــده، راه را تزئیــن نمودنــد.  را 
بــرگ نخــل،  پــر  شــاهانه را رعایــت كننــد، جشــن پیــروزی بگیرنــد امــا شــاخه های 
یعنــی عالمــت پیــروزی طبیعــت را بریــده و بــا هلهلــه و فریادهــای هوشــیعانا، آن 

شــاخه ها را بــاال و پاییــن می بردنــد.
همان طــور كــه جریــان اســتقبال ادامــه می یافــت، جمعیــت هــم بیشــتر می شــد 
را  خــود  شــتاب،  بــه   می آیــد،  دارد  عیســی  كــه  می شــنیدند  تــازه  كــه  عــده ای  زیــرا 
بــه مســیر او می رســانیدند. رهگــذران، تنــد و تنــد بــه ســراغ جمعیــت می رفتنــد و 
می پرســیدند، ایــن شــخص، كیســت؟ این همــه غوغــا بــرای چیســت؟ البتــه همــه 
در مــورد عیســی چیزهایــی شــنیده بودنــد و انتظــار داشــتند كــه او بــه اورشــلیم بــرود 
امــا در عیــن حــال می دانســتند كــه تــا آن زمــان، همــه تالش هــای دیگــران را بــرای بــه 
اینكــه می شــنیدند عیســی  تخــت نشــانیدن او، عقیــم گذاشــته اســت و حــاال از 
همیــن شــخص اســت، بســیار متعجــب می شــدند. آنهــا اظهــار تعجــب می كردنــد 
كــه چــه چیــزی باعــث شــده كــه ایــن مــردی كــه گفتــه بــود پادشــاهی او از جنــس 

پادشــاهی های ایــن دنیــا نیســت، این چنیــن تغییــر كــرده اســت.
پیــروزی مــردم، خفــه می شــد. آن جــوش و  گفتــار و جســتار آنهــا، در خــروش 
خروش هــا نــه تنهــا از خالیــق اطــراف عیســی بلكــه در فواصــل دور و نزدیــك و تپه هــا 
و دره هــای اطــراف مســیر اورشــلیم نیــز شــنیده و دیــده می شــد و طنیــن فریادهــا و 
هلهله هــا همه جــا را برداشــته بــود. و حــاال ســیل جمعیــت بــه دروازه اورشــلیم رســیده 
و خالیــق آنجــا نیــز بــه آن پیوســته اســت. از خالیقــی كــه جمــع شــده اند تــا عیــد ِپَســح 
را برگــزار كننــد، هــزاران نفــر به ســوی عیســی می رونــد تــا بــه او خوشــامد بگوینــد. 
آنهــا بــا تــكان دادن شــاخه های نخــل و ســر دادن ســرودهای مقــدس، از او اســتقبال 
می كننــد. كاهنــان در هیــكل، كرنــای عبــادت عصــر را بــه صــدا در آورده انــد امــا فقــط 
عــده انگشت شــماری در جلســه حاضــر شــده اند. مقامــات شــهر بــه یكدیگــر هشــدار 

می دهنــد كــه، » انــگار همــه مــردم دنیــا بــه اســتقبال او رفته انــد «.
عیســی در طــول حیــات زمینــی خــود هرگــز اجــازه چنیــن تظاهراتــی را نــداده 
بــود. او نتیجــه چنیــن تظاهراتــی را از قبــل پیش بینــی كــرده بــود و می دانســت كــه 
چنیــن كاری بــه صلیــب ختــم می شــود. البتــه ایــن هــدف او بــود كــه بدیــن ترتیــب 
و در مــالء عــام، خــود را بــه عنــوان نجات دهنــده ارائــه كنــد. او دلــش می خواســت 
بــرای  بــه ایثــاری جلــب كنــد كــه مـأموریــت او را، مـأموریتــی را كــه  توجــه همــه را 
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جهــان ســقوط كــرده داشــت، مســجل می كــرد. مقصــود ایــن بــود كــه در حالی كــه 
مــردم در اورشــلیم گردهــم آمده انــد تــا فصــح را جشــن بگیرنــد، او، یعنــی مصــداق 
بــره قربانــی، داوطلبانــه خــود را به عنــوان پیشــكش برگزینــد. كلیســای او در طــول 
تمــام قرن هــای آینــده محتــاج آن خواهــد بــود كــه مــرگ وی بــه خاطــر گناهــان جهــان 
را تحــت تفكــر و مطالعــه عمیــق قــرار دهــد. هــر حقیقتــی كــه بــه نحــوی بــا مــرگ او 
در ارتبــاط باشــد، الزم اســت كــه بــدون تردیــد، تحــت رســیدگی واقــع شــود. بــا توجــه 
بــه همیــن لــزوم و احتیــاج بــود كــه چشــمان همــه مــردم در آن لحظــات مــی بایســتی 
متوجــه عیســی می بــود زیــرا حوادثــی كــه از قبــل از فــداكاری عظیــم او اتفــاق افتــاد، 
كنــد. طبیعــی  فــداكاری  آن  را متوجــه ذات  نگاه هــا  كــه همــه  باشــند  بایــد چنــان 
اســت كــه وقتــی چنــان تظاهراتــی بــرای ورود او به اورشــلیم انجــام شــود، دیــدگان 
همــه بــه ســوی جریــان ســریع رفتــن او بــه ســوی صحنــه نهایــی، جلــب خواهــد شــد.

و  محفــل  هــر  نقــل  بودنــد،  مرتبــط  پیروزمندانــه  ســواری  ایــن  بــا  كــه  حوادثــی 
موضــوع هــر گفتگویــی می شــدند و عیســی را در هــر ذهنــی جــا می دادنــد. پــس از 
تصلیــب او، بســیاری از اشــخاص، آن حــوادث و ارتبــاط آنهــا را بــا محاكمــه و مــرگ 
او به خاطــر می آوردنــد. آنهــا بــه ســوی جســتجو كشــیده خواهنــد شــد، جســتجو در 
پیشــگویی های انبیاء و قانع خواهند شــد كه عیســی همان مســیح موعود اســت، 
و آنــگاه در همــه ســرزمین ها، ایمان آورنــدگان و تبدیل یافتــگان تكثیــر خواهنــد شــد.

خــود  زمینــی  زندگــی  در  كــه  پیروزمندانــه ای  ورود  صحنــه  همیــن  در  منجــی، 
و همزمــان،  بیایــد  میــدان  بــه  آســمانی  فرشــتگان  خیــل  بــا  می توانســت  داشــت، 
حكــم خــدا از آســمان شــنیده شــود، حكمــی كــه ورود او را اعــالم كنــد؛ امــا چنیــن 
بــود، مغایــرت  بــرای مـأموریــت او در نظــر گرفتــه شــده  بــا هدفــی كــه  صحنــه ای، 
داشــت و مخالــف قاعــده ای بــود كــه بــر حیــات او فرمــان می رانــد. او قرعــه فروتنــی 
را پذیرفتــه بــود و بــه آن وفــادار مانــد. بــار انســانیت بــر دوش او بــود و او بایســتی آن 

را می بــرد تــا حیــات او بــه ازای جهــان داده شــود.
اگــر در ایــن روز، روزی كــه بــه نظــر شــاگردان روز كامیابــی آنهــا بــود، ابرهــای 
غلیــظ و ســیاهی سراســر آســمان را می پوشــانیدند، شــاید ایشــان می فهمیدنــد كــه 
آن نمایــش شــادمانه، چیــزی نیســت مگــر مقدمــه زجــر و مــرگ اســتاد آنهــا. بــا اینكــه 
مســیح مكــرراً بــه آنهــا گفتــه بــود كــه قطعــاً خــود را فــدا خواهــد كــرد، بــاز هــم آنهــا در 
اوج احســاس شــادی و پیروزی، آن جمالت حزن آور او را فراموش كرده، آینده او 

را كامرانــی بــر تخــت ســلطنت داود می دیدنــد.
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توده هــای تــازه ای، یكــی پــس از دیگــری بــه آن خیــل عظیــم اضافــه می شــدند 
و بــه جــز عــده معــدودی، همگــی تحــت تـأثیــر آن فضــا قــرار گرفتــه، بــه اوج گرفتــن 
آن هیاهویــی كــه از ایــن تپــه بــه آن دره طنیــن می افكنــد، كمــك می كردنــد. غریــو 
شــعارهای خلــق، لحظــه بــه لحظــه اوج تــازه ای می گرفــت، » هوشــیعانا، مبارك بــاد 
كســی كــه بــه نــام خداونــد می آیــد. مبارك بــاد ملكــوت پــدر مــا داود كــه می آیــد بــه 

اســم خداونــد. هوشــیعانا در اعلی علییــن «.
دنیــا تــا آن لحظــه هرگــز چنــان اســتقبال پیروزمندانــه ای حتــی در مــورد فاتحــان 
مشــهور ســرزمین ها، بــه خــود ندیــده بــود. بدیهــی اســت كــه منظــره صف هایــی از 
اســیران گریــان و قطارهایــی از غنائــم جنگــی كــه نمایش دهنــده بی باكــی آن فاتحــان 
بــود، نمی توانــد بــا لحظــه ای از منظــره آن اســتقبال شــكوهمند، رقابــت كنــد. البتــه 
در حول و حوش او، اسیرانی بودند كه وی آنها را از اسارت شیطان رهایی داده 
بــود، اســیرانی كــه خــدا را بــه خاطــر رهایــی خویــش درود می فرســتادند. نابینایــی 
بــود كــه بــه دســت او شــفا یافتــه و حــاال پیشــاپیش همــه راه افتــاده بــود. اللــی بــود 
كــه بــه بركــت او گویــا شــده، اكنــون رســاتر از بقیــه خــروش هوشــیعانا می كشــید. 
مفلــوج بــود كــه بــه معجــزه او راه افتــاده، اینــك غــرق شــادی، فعال تــر از دیگــران، 
شــاخه نخــل بــه دســت، منجــی را اســتقبال می كــرد. بیــوه ای بــود كــه بــا كودكانــش 
بــه خاطــر مرحمت هــای عیســی نــام او را فریــاد می زدنــد. جذامــی بــود كــه بــه لطــف 
او طاهــر گشــته، حــاال ردای پــاك خــود را در مســیر او پهــن می كــرد و او را خداونــد 
جــالل می خوانــد. مــرده ای بــود كــه بــه نــدای روح بخــش او از خــواب مــرگ برخاســته 
و اینــك بــه آن ســیل خروشــان می پیوســت. ایلعــازر بــود كــه جســدش در قبــر طعــم 
فســاد را چشــیده امــا بــه دم مســیحایی او زنــده گشــته، اكنــون شــادان از قــوت و 

فتــوت شــكوهمند او، افســار مركــب منجــی را می كشــید.
بســیاری از فریســیان، شــاهد صحنــه اســتقبال بودنــد و ســوخته از حســادت 
و بداندیشــی، منتظــر بودنــد كــه ورق افــكار عمومــی بــه ضــرر عیســی برگــردد. آنهــا 
بــا تمــام قــدرت ســعی كردنــد مــردم را خفــه كننــد امــا تالش هــا و ترفندهــای ایشــان 
قــدرت  از  مــردم  تــوده  كــه  می ترســیدند  آنهــا  زد.  دامــن  را  خالیــق  هیجــان  فقــط 
خــود اســتفاده كــرده، او را پادشــاه كننــد. آنهــا بــه عنــوان آخریــن تــالش، جمعیــت 
را شــكافته، خــود را بــه منجــی رســانیدند و بــا ســرزنش و تهدیــد، او را مخاطــب 
ســاختند كه، » ای اســتاد! شــاگردان خود را نهیب نما! «. آنها می گفتند كه این 
تظاهــرات پرغوغــا، غیرقانونــی اســت و توســط مقامــات، مجــاز نیســت. امــا پاســخ 

572-575

DA FA Body.indd   625 9/17/18   11:54 AM



626  | آرزوی اعصار

عیســی، ایشــان را خامــوش كــرد، » بــه شــما می گویــم اگــر اینهــا ســاكت شــوند، هــر 
آینــه ســنگ ها بــه صــدا می آینــد «. آن صحنــه پیــروزی را خــود خــدا مقــرر كــرده بــود و 
توســط نبــی پیش گویــی شــده بــود عــالوه  بــر اینكــه انســان ضعیف تــر از آن اســت كــه 
در مقابــل هــدف خــدا بایســتاد، بــه فــرض كــه انســان ها در اجــرای نقشــه او نــاكام 
می ماندنــد، آن وقــت بــود كــه او بــا ندایــی بــه ســنگها فرمــان مــی داد تــا بــا هلهلــه و 
درود، پسر او را بستایند. همین كه فریسیان خاموش شده عقب نشینی كردند، 
سخن زكریا از صدها گلو فریاد شد كه، » ای دختر صهیون! بسیار وجد بنما و 
ای دختــر اورشــلیم! آواز شــادمانی بــده. اینــك پادشــاه تــو نــزد تــو می آیــد. او عــادل 

و صاحــب نجــات و حلیــم می باشــد و بــر االغ و بــر كــره بچــه االغ ســوار اســت «.
هنگامی كــه ســیل جمعیــت بــه بلنــدای تپــه رســید و می خواســت بــه ســوی شــهر 
سرازیر شود، عیسی توقف كرد و جمعیت هم به پیروی از او ایستاد. اورشلیم در 
مقابــل آنهــا و در نــور آفتــاب رو بــه غــروب، شــكوه ویــژه ای داشــت. ســاختمان هیــكل 
همــه چشــم ها را بــه خــود جلــب می كــرد. هیــكل، بــا آن وقــار شــكوهمند خــود، از 
همــه ســاختمان های دیگــر بلندتــر بــود و انــگار بــا بلنــدای خــود بــه آســمان اشــاره كــرده، 
مــردم را بــه ســوی خــدای حقیقــی، خــدای زنــده، فــرا می خوانــد. هیــكل، مدت هــای 
درازی مایــه مباهــات و عظمــت قــوم یهــود بــود. حتــی رومیــان هــم به شــكوه هیــكل 
افتخــار می كرده انــد. یكــی از پادشــاهانی كــه توســط رومیــان منصــوب شــده بــوده، 
بــرای بازســازی و تزئیــن هیــكل، بــا یهودیــان همــكاری كــرده و امپراتــور روم بــا هدایــای 
گرانقمتــی كــه می فرســتد، ثــروت هیــكل را تـأمیــن می كنــد. اســتحكام، ثــروت و ابهــت 

هیــكل، آن را بــه یكــی از عجایــب جهــان مبــدل كــرده بــوده اســت.
در حالیکــه خورشــید بــا غــروب خــود، گونــه هــای آســمان را طالیــی و ســرخ 
فــام می كــرد، اشــعه زریــن آفتــاب، دیوارهــای مرمــری ســفید یكدســت معبــد را 
رنــگ طــال مــی زد و سرســتون های طالیــی را بــرق می انداخــت. از ارتفــاع تپــه ای 
كــه عیســی و پیروانــش روی آن ایســتاده بودنــد، هیــكل مثــل بنــای عظیمــی بــود 
كــه از بــرف ســاخته شــده و بــا كنگره هــای زریــن تزئیــن شــده اســت. ورودی هیــكل 
مزیــن بــه تاكــی بــود از جنــس طــال و نقــره كــه ســازندگان چیره دســت آن، انبوهــی 
از برگ هــای ســبز و خوشــه های انگــور بــرای آن ســاخته بودنــد. منظــور از ســاخت 
آن تــاك ایــن بــود كــه اســراییل را درخــت بركــت یافتــه ای معرفــی كننــد. طــال، نقــره 
بــه  مــی آورد،  یــاد  بــه  را  طبیعــت  تازگــی  كــه  خوش رنگــی  مصنوعــی  برگ هــای  و 
طــرز اســتادانه و بی نظیــری در هــم ادغــام شــده، تاكــی را مجســم می كردنــد كــه 
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رفتــه  بــاال  ســوی  بــه   و  پیچیــده  آنهــا  دور  پذیرفتــه،  را  بــراق  ســتون های  آن  لطــف 
بــود. پیچك هــای ظریــف طــالی آن درخــت، بــه تزئینــات ســتون ها چنــگ انداختــه 
بودنــد و حــاال در پرتــو آفتــاب غــرب، آن تــاك چنــان شــكوهی گرفتــه بــود كــه انــگار 

انــواری از بهشــت بــر آن تابیــده اســت. 
عیســی بــه آن منظــره خیــره شــده و جمعیــت، كــه ناگهــان بــه آن چشــم انداز زیبــا 
مشــرف شــده بود، فریادها را فروخورد. همه چشــم ها به منجی دوخته شــد و همه 
انتظار داشتند همان احترامی را كه برای منظره اورشلیم قائل هستند، در سیمای 
او ببینند. اما انتظار آنها برنیامد و در عوض، شــاهد ابر غمباری شــدند كه آســمان 
عیسی را پوشانید. مردم متعجب و مـأیوس از مشاهده اشك های عیسی و بدن 
او كه مثل درختی در تندباد، تكان می خورد، شنیدند كه ناله آمیخته به دردی چنان 
از لب هــای لــرزان او بیــرون آمــد انــگار كــه از عمــق یــك قلــب شكســته خبــر می دهــد. 
ایــن منظــره، بــرای فرشــتگانی كــه فرمانــده محبــوب خــود را دســتخوش اشــك و غــم 
می دیدند، چه منظره ای بوده است! این منظره، برای خالیق سرمستی كه با غریو 
پیــروزی و رقصانیــدن شــاخه های نخــل او را بــه ســوی شــهر مشــایعت می كردنــد چــه 
منظره ای بوده اســت، شــهر شــكوهمندی كه به خیال آن مشــتاقان، او می رفت كه 
در آن بــر تخــت بنشــیند! عیســی بــر ســر قبــر ایلعــازر نیــز گریــه كــرده بــود امــا آن گریــه، 
گریــه ای خدایــی بــود، گریــه ای بــرای لعنــت مــرگ، مرگــی كــه انســان بــه آن دچــار شــد. 
امــا ایــن حــزن ناگهانــی، بــه نــوای ســوگوارانه ای می مانســت كــه در وســط یــك مــارش 
بــزرگ پیــروزی نواختــه شــود. در میانــه میــدان یــك شــادمانی بــزرگ، درســت همــان 
موقــع كــه همــه دارنــد بــه پادشــاه اســراییل كرنــش می كننــد، او دارد اشــك می ریــزد 
آن هــم نــه اشــك شــوق تــوأم بــا خــودداری بلكــه اشــك تــوأم بــا ناله هایــی كــه از انــدوه 
برمی خیزنــد. اندوهــی كــه بــر آن چیــره نمی توانــد شــد. غــم ســنگینی بــر خالیــق چیــره 
شــد. آوای شــادی، دیگــر از دور دســت ها هــم قطــع شــده بــود. بســیاری بــه گریــه 

افتادنــد، گریــه ای كــه علــت درســت آن را درک نمــی کردنــد.
اشــك های عیســی، بــه خاطــر آن نبــود كــه او در آســتانه محنــت قــرار داشــت. 
جتســیمانی، یعنــی همــان جایــی كــه واهمــه یــك ظلمــت غلیــظ بــه زودی در آنجــا بــر 
او ســایه می افكنــد، در تیــررس نــگاه او بــود. او می توانســت دروازه گوســفند را هــم 
ببینــد، یعنــی همــان دروازه ای كــه قرن هــا بــود حیوانــات را از آن عبــور می دادنــد و 
همچنین حیواناتی را كه قرار بود قربانی و تقدیم شــوند. آن دروازه به  زودی برای 
او بــاز می شــد، بــرای او كــه اصلی تریــن قربانــی اســت، بــرای او كــه قربانــی گناهــان 
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جهــان شــد و در عیــن حــال همــه آن قربانی هــا و تقدیمی هــا بــرای اوســت. جلجتــا، 
صحنــه ای كــه بــه زودی در آن عــذاب می كشــید نیــز چنــدان از آنجــا دور نبــود. بــا 
تمــام اینهــا، یــادآوری آن مــرگ بی رحمانــه نبــود كــه منجــی را بــه گریــه انداخــت و روح 
او را چنــان آزرد كــه نالــه ســرداد. او كســی نبــود كــه بــه خاطــر خــود غصــه بخــورد. آن 
روح ممتــاز از خــود گذشــته، روحــی نبــود كــه تــا بــه یــاد عــذاب كشــیدن خــود بیفتــد، 
واهمــه كنــد. ایــن منظــره اورشــلیم بــود كــه دل عیســی را می ســوزانید، اورشــلیمی 
كــه پســر خــدا را رد كــرد، محبــت او را حقیــر شــمرد، از ســر فــرود آوردن در مقابــل 
معجــزات پرقــدرت او خــودداری كــرد و نهایتــاً جــان او را گرفــت. او می دیــد كــه 
كاری  تنهــا  حالی كــه  در  خــود،  منجــی  كــردن  رد  گنــاه  اســت،  گنــاه  در  اورشــلیم 
كــه مــی بایســتی بكنــد ایــن بــود كــه او را قبــول كنــد، اوئــی كــه تنهــا كســی بــود كــه 
می توانســت زخم هــای اورشــلیم را شــفا دهــد. او آمــده بــود كــه اورشــلیم را نجــات 

دهــد؛ چگونــه می توانســت آن شــهر را رهــا كنــد؟ 
اســراییل یــك قــوم محبــوب بــود، خــدا معبــد اورشــلیم را مســكن خــود كــرده بــود؛ 
اورشــلیم، » جمیل در بلندی اش و شــادی تمام جهان « )مزمور ۴٨ آیه 2(، خوانده 
شده است. بیش از یك هزار سال است كه مسیح، مانند پدری كه از تنها فرزندش 
مراقبت می كند، با دلسوزی تمام، اورشلیم را زیر چتر حمایت خود گرفته است. 
در همان معبد اورشلیم است كه انبیاء، اخطارهای اكید خود را بر زبان رانده اند. 
در همانجاســت كــه شــعله های مذبح هــای بخــور، در حالــی  می رقصیده انــد كــه بخــور 
برخاســته از آنهــا، همــراه دعاهــای عبادت كننــدگان بــه بــاال، بــه ســوی خــدا، روان بــوده 
اســت. در آنجــا خــون حیوانــات كــه بــه رمــز، خاصیــت خــون مســیح را بیــان می كــرده 
بــر زمیــن جــاری بــوده اســت. در آنجــا یهــوه بــر ســریر رحمــت، جــالل خــود را اعــالن 
كرده اســت. در آنجا كاهنان منصب داشــته اند و شــكوه تمثیلی و مراســم مذهبی، 

قرن هــا وجــود داشــته اســت امــا تمــام اینهــا بایــد پایانــی داشــته باشــند.
را  رنجبــر  و  بیمــار  آنهمــه  كــه  دســتی  افراشــت،  بــر  را  خــود  دســت  عیســی 
تــكان داد  بــه ســوی آن شــهر محكــوم  را  بــود، عیســی همــان دســت  بركــت داده 
و بــا صدائــی كــه از شــدت غــم بریــده بریــده از دهــان او خــارج می شــد، بانــگ زد 
كــه، » اگــر تــو نیــز می دانســتی هــم در ایــن زمــان خــود، آنچــه باعــث ســالمتی تــو 
می شــد!...« در اینجــا منجــی مكــث كــرد و مطلــب را ناگفتــه گذاشــت، شــاید 
او می خواســت بگویــد در صورتی كــه اورشــلیم كمــك خــدا را قبــول می كــرد، چــه 
موقعیتــی می یافــت، كمكــی كــه خــدا می خواســت بــه آن بكنــد ایــن بــود كــه پســر 
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محبــوب خــود را بــه آن هدیــه كنــد. اگــر اورشــلیم از امتیازاتــی كــه بــرای درك مطلــب 
داشــت، اســتفاده می كــرد و مطلــب را می فهمیــد، بــه نــوری كــه از آســمان برایــش 
فرســتاده بــود، اعتنــا می كــرد و آن  وقــت، در نیك بختــی ســرآمد همــه، چنــان جــالل 
پیــدا می كــرد كــه ملكــه ممالــك می گشــت و بــا قدرتــی كــه خــدا بــه آن مــی داد، در 
نبــود هیــچ  كــه می یافــت، الزم  بــا اســتحكامی  آزادی می زیســت. در آن صــورت، 
ســرباز مســلحی در دروازه هــای آن بایســتد، در باروهــای آن، بــاد پرچم هــای رومــی 
را بــه اهتــزاز در نمــی آورد. آن سرنوشــت افتخارآمیــز درصورتــی نصیــب اورشــلیم 
می شــد كــه نجات دهنــده خــود را می پذیرفــت، نجات دهنــده ای كــه پســر خــدا بــود 
و آن بركت هــا در او ریشــه داشــتند و او حــاال در آســتانه ورود بــه اورشــلیم، همیــن 
حقایــق را در پیــش چشــم داشــت. او می دیــد كــه اورشــلیم، می توانــد از طریــق او، 
از شــر دمل هــای چركیــن خــود راحــت، از اســارت آزاد و پایتخــت توانمنــد زمیــن 
گــردد. در آنصــورت، كبوتــر صلــح از فــراز باروهــای آن بــه مقصــد همــه ملــل و اقــوام 

پــرواز خواهــد كــرد. در آنصــورت، اورشــلیم تــاج جــالل جهــان می شــود.
اما منظره زیبای آنچه كه اورشــلیم می توانســت به دســت آورد، از پیش چشــم 
منجــی محــو شــد زیــرا او می دانســت كــه اورشــلیم، حــاال زیــر یــوغ روم اســت. خــدا 
بــا غضــب بــه آن می نگــرد و بــه خاطــر مكافــات اعمــال خــود محكــوم بــه فناســت. 
» لیكــن الحــال از چشــمان تــو پنهــان گشــته اســت. زیــرا ایامــی بــر تــو می آیــد كــه 
دشــمنانت بــر گــرد تــو ســنگرها ســازند و تــو را احاطــه كــرده، از هــر جانــب محاصــره 
خواهنــد نمــود و تــو را و فرزندانــت را در انــدرون تــو بــر خــاك خواهنــد افكنــد و در 

تــو ســنگی بــر ســنگی نخواهنــد گذاشــت زیــرا كــه ایــام تفقــد خــود را ندانســتی «.
مســیح آمــد كــه اورشــلیم و فرزنــدان آن را نجــات دهــد؛ امــا غــرور فریســیانه، 
ریــاكاری، حســادت و بدخواهــی از رســیدن او بــه منظــور، جلوگیــری كــرد. عیســی 
اطــالع  بایســتی می كشــید،  مــی  فنــا  بــه  محكــوم  اورشــلیم  كــه  را  مجازاتــی  بــار  از 
داشــت. او اورشــلیم را می دیــد كــه در اطرافــش حلقــه زده  و مــردم محاصــره شــده 
آن در چنــگال قحطــی و مــرگ اســیر هســتند، والدیــن و بچه هایــی كــه هنــوز زنده انــد 
را  او  تكه هــای الشــه  آخریــن  و  تغذیــه می كننــد  خانــواده  مــرده  فرزنــد  از گوشــت 
از چنــگ یكدیگــر در می آورنــد چــرا كــه دیــو درنــده گرســنگی، عواطــف طبیعــی را 
از آنــان قاپیــده اســت. او می دیــد كــه یك دندگــی یهودیــان یعنــی همــان لجاجتــی 
كــه خــود را نشــان داد و نگذاشــت نجــات او را قبــول كننــد، نمی گــذارد كــه آنهــا بــا 
ارتش هــای مهاجــم بــه توافــق برســند. او بــه تپــه جلجتــا مــی نگریســت، تپــه ای كــه 
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قــرار بــود خــود او در آنجــا بــاال بــرده شــود، او آن تپــه را می دیــد كــه آنقــدر صلیــب 
روی آن نصب شده است كه انگار جنگلی از صلیب است. او اهالی اورشلیم 
را می دیــد كــه روی آن صلیب هــا یــا بــه زمیــن چهارمیــخ شــده اند و تحــت عــذاب 
عظیمــی هســتند. او می دیــد كــه مناطــق زیبــای اورشــلیم، ویــران شــده، معبــد بــه 
ویرانــه تبدیــل گشــته و از دیوارهــای قطــور آن حتــی یــك ســنگ هــم روی ســنگ 
دیگــر نیســت. او می دیــد كــه آن شــهر، مثــل مزرعــه شــخم خــورده، زیــر و رو شــده 
اســت. منجــی حــق داشــت كــه بــا دیــدن ایــن مناظــر وحشــتناك، از درد گریــه كنــد.

اورشــلیم ماننــد فرزنــدی بــود كــه عیســی بــه دســت خــود او را بــزرگ كــرده باشــد 
زاری  ناخلــف خــود  فرزنــد  حــال  بــه  كــه  پــدر دلســوزی  ماننــد  لــذا حــاال عیســی  و 
می كنــد، بــه حــال شــهر محبــوب گریــه محبــوب خــود گریــه می كنــد و بــا آن حــرف 
می زنــد. چطــور می توانــم تــو را بــه حــال خــود رهــا كنــم؟ چطــور می توانــم تــو را رهــا 
كنــم تــا خــود را نابــود كنــی؟ آیــا بایــد آنقــدر از تــو نــا امیــد شــوم كــه بگــذارم تــا كاســه 
بی عدالتــی و مكافــات خــود را پــر كنــی؟ بــرای چــون اوئــی، حتــی جــان یــك تــن هــم 
آنقــدر اهمیــت دارد كــه دنیــا در مقابــل آن هیــچ اســت، چــه رســد بــه اینكــه ببینــد 
یــك ملــت، بــه ســوی نابــودی مــی رود. حــاال دیگــر خورشــید در آســتانه غــروب بــود و 
داشــت بــه ســرعت بــه ســوی آن می رفــت كــه از چشــم ها ناپدیــد شــود و هم زمــان، 
روز فیض یابــی اورشــلیم هــم رو بــه پایــان بــود. هنگامی كــه جماعــت همراهــان و 
اســتقبال كننــدگان بــه دامنــه كــوه زیتــون رســید دیگــر فرصــت توبــه كــردن اورشــلیم 
بــه كلــی از دســت رفتــه بــود. فرشــته رحمــت دیگــر بال هایــش را جمــع كــرده بــود تــا 
از تخــت طالیــی بــه زیــر بیایــد و جــای خــود را بــه عدالــت داوری تیزپــا بســپارد. البتــه 
دل دریائــی و پرمحبــت مســیح، هنــوز هــم شــور اورشــلیم را مــی زد، اورشــلیمی كــه 
الطــاف او را خــوار شــمرده بــود، اخطارهــای او را بــه هیــچ گرفتــه و از آنهــا اظهــار 
بــه خیــال  تــا دســت های آلــوده خــود را  بــود، اورشــلیمی كــه می رفــت  تنفــر كــرده 
خویــش در خــون او بشــوید. شــاید اگــر اورشــلیم تصمیــم بــه توبــه می گرفــت، هنــوز 
هــم خیلــی دیــر نبــود. آیــا وقتــی كــه آخریــن اشــعه های خورشــید، خورشــیدی كــه 
بــود، دامــن خــود را از روی هیــكل و برج هــا و كنگره هــای  دیگــر در حــال غــروب 
آن جمــع می كــرد، فرشــته مهربانــی پیــدا نمی شــد كــه اورشــلیم را بــه ســوی محبــت 
منجــی بخوانــد و سرنوشــت شــوم او را برایــش بــه وضــوح بیــان كنــد؟ آن شــهر زیبــا 
ولــی نامقــدس، كــه انبیــاء را ســنگباران كــرده بــود، كــه پســر خــدا را رد كــرده بــود، 
پــای خــود را می بســت، داشــت  بنــد توبه ناپذیــری خــود، دســت و  بــا قیــد و  كــه 
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روز رحمــت بــر خویــش را از دســت مــی داد! بــا همــه ایــن احــوال، روح خــدا بــاز 
شــهادت  برســد،  پایــان  بــه  روز  اینكــه  از  پیــش  می گویــد.  ســخن  اورشــلیم  بــا  هــم 
دیگــری بــه حقانیــت مســیح داده می شــود. صــدای رســای شــاهدان، در پاســخ بــه 
دعوتــی اســت كــه از گذشــته های دور در نبوت هــای انبیــاء بیــان شــده اســت. اگــر 
اورشــلیم آن دعــوت را بــه گــوش جــان بشــنود، اگــر آن نجات دهنــده ای را كــه حــاال 

بــر در دروازه اســت، بپذیــرد، هنــوز هــم امــكان نجــات را از دســت نــداده باشــد.
اســت  آن  از  حاكــی  كــه  كرده انــد  دریافــت  گزارش هایــی  اورشــلیم  حاکمــان 
كــه عیســی، بــا تــوده عظیمــی از مــردم در حــال ورود بــه شــهر اســت. حاکمــان هیــچ 
خوشامدی ندارند كه به پسر خدا بگویند. آنها به این امید كه شاید بتوانند جمعیت 
را متفرق كنند، با ترس به مالقات او می شتابند. جمعیت دارد از كوه زیتون سرازیر 
می شــود كــه دار و دســته حاکمــان جلــوی آنهــا ســبز می شــود. حاکمــان از علــت آن 
شــادمانی و جــار و جنجــال ســئوال می كننــد و همیــن كــه می پرســند، ایــن شــخص 
كیست؟ شاگردان پر شده از روح الهام، به پاسخ می ایستند. آنها با فصاحت تمام، 

پیشــگوئی های انجــام شــده در مــورد مســیح را، یكــی پــس از دیگــری تكــرار می كننــد:
آدم به شما می گوید كه این ذریت زن است كه قرار است سر مار را بكوبد.

از ابراهیــم بپرســید، بــه شــما می گویــد كــه ایــن » ملكیصــدق پادشــاه ســالیم « 
اســت، پادشــاه صلــح و ســالمتی )پیدایــش 1۴ آیــه 1٨(. 

یعقــوب بــه شــما می گویــد كــه او شــیلوه از ســبط یهــودا است.اشــعیا بــه شــما 
می گویــد كــه او » عمانوئیــل «، » عجیــب، مشــیر، خــدای قدیــر، پــدر ســرمدی، 
می گویــد  شــما  بــه  6(؛ارمیــا   :۹ 1۴؛  آیــه   ٧ )اشــعیا  اســت،   » ســالمتی  خــدای 
كــه او شــاخه داود، » یهــوه، عدالــت مــا « اســت، )ارمیــا 23 آیــه 6(. دانیــال بــه 
شــما می گویــد كــه او همــان مســیح موعــود است.هوشــع بــه شــما می گویــد: او 
» خداونــد، خــدای لشــكرها؛ یــادگاری او خداونــد اســت « )هوشــع 12 آیــه 5(. 
یحیــای تعمیــد دهنــده بــه شــما می گویــد: » او بــره خداســت كــه گناهــان جهــان 

را برمــی دارد « )یوحنــا 1 آیــه 2۹(. 
خداونــد بــزرگ از ســریر خویــش اعــالم نمــوده اســت كــه » ایــن اســت پســر 

حبیــب مــن « )متــی 3 آیــه 1٧(. 
مــا كــه شــاگردان او هســتیم، اقــرار می كنیــم كــه عیســی، مســیح موعــود، ســرور 
حیــات و منجــی دنیاســت. و رئیــس قدرت هــای تاریکــی، او را تصدیــق نمــوده، بــه او 
می گویــد: » تــو را می شناســم كــه كیســتی ای قــدوس خــدا! « )مرقــس 1 آیــه 2۴(.
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 ]این فصل بر اساس انجیل مرقس 11: 1۴-11 و 20 و 21؛
انجیل متی 21: 1۹-17 تدوین گردیده است[

ثانویــه اوســت،  آمــدن  از  اورشــلیم، ســایه ای  بــه  ســواری ظفرمندانــه مســیح 
آمــدن بــا ابرهــای آســمان و بــا قــدرت و جــالل، آمــدن بــا آوای پیــروزی فرشــتگان و 
بــا شــادمانی مقدســین. آن  وقــت اســت كــه ســخنان مســیح خطــاب بــه كاهنــان 
مــرا  پــس  ایــن  از  می گویــم  شــما  بــه  زیــرا   « یافــت:  تحقــق خواهــد  فریســیان،  و 
)متــی  نــام خداونــد می آیــد«  بــه  كــه  او  اســت  مبــارك  بگوییــد  تــا  دیــد  نخواهیــد 
23: 3۹(. در رؤیــای نبوتــی زكریــا، آن روز پیــروزی نهایــی و همچنیــن محكومیــت 
و سرنوشــت شــوم آنانی كــه در آمــدن اولیــه مســیح او را رد كردنــد، بــه او نشــان 
مثــل  مــن  بــرای  و  نگریســت  خواهنــد  زده انــد،  نیــزه  كــه  مــن  بــر   « شــد:  داده 
بــرای پســر یگانــه خــود، نوحه گــری خواهنــد نمــود و ماننــد كســی كــه  نوحه گــری 
گرفــت «  تلــخ خواهنــد  ماتــم  مــن  بــرای  گیــرد،  ماتــم  نخســت زاده خویــش  بــرای 
)زكریــا 12: 10(. مســیح وقتــی كــه چشــمانش بــه اورشــلیم افتــاد و بــه حــال آن 
ویرانــی  در  او  دیــد.  بــود،  نیفتــاده  اتفــاق  هنــوز  كــه  را  صحنــه  همــان  گریســت، 
ریختــن  بــه خاطــر  كــه  دیــد، قومــی  را  قــوم  آن  نهایــی  نابــودی  اورشــلیم،  فیزیكــی 

خــون پســر خــدا مجــرم بودنــد.
شــاگردان، شــاهد تنفــر یهودیــان از مســیح بودنــد ولــی هنــوز ندیــده بودنــد كــه 
تنفــر آنهــا بــه كجــا ختــم می شــود. آنهــا در هنــوز نــه از وضعیــت حقیقــی اســرائیل و 
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نــه از مكافاتــی كــه بایــد می كشــید، خبــر داشــتند. ایــن مطالــب را مســیح بــا درس 
تمثیلــی مهمــی كــه بــه ایشــان داد، بــرای آنهــا بــاز كــرد.

آخریــن درخواســتی كــه از اورشــلیم شــد نیــز بــی فایــده بــود. کاهنــان و حاکمــان 
صــدای نبــوی گذشــته را کــه بواســطه جمعیــت طنیــن انداختــه بــود شــنیده بودنــد، 
» این کیســت؟ « ولی آن را بعنوان ندای وحی نپذیرفتند. آنان در خشــم و بهت 
تــالش کردنــد تــا مــردم را ســاکت کننــد. در میــان جماعــت، افســران رومــی حضــور 
داشــتند و از دیــدگاه آنــان دشــمنانش او را بــه طغیــان گــری متهــم نمــوده بودنــد. 
آنهــا چنیــن عنــوان كردنــد كــه او می خواهــد بعنــوان پادشــاه در اورشــلیم معبــد را 

تصاحــب و فرمانروائــی کنــد. 
را ســاكت  لحظــه خــروش جماعــت  بــرای چنــد  متیــن عیســی،  البتــه صــدای 
كــرد. او دوبــاره تكــرار كــرد بــرای حكومــت دنیــوی نیامــده اســت؛ بــه زودی بایــد بــه 
پــدر خویــش صعــود كنــد، و كســانی كــه او را متهــم می كننــد، دیگــر او را  ســوی 
نخواهنــد دیــد مگــر آن هنــگام كــه در جــالل بــاز می گــردد. او گفــت كــه در آن هنــگام، 
متهم كنندگان، او را خواهند شناخت اما دیگر برای نجات آنها خیلی دیر خواهد 
بــود. عیســی ایــن ســخنان را بــا حــزن و انــدوه و بــا قدرتــی منحصــر بفــرد ادا نمــود. 
مقامات رومی ساكت و آرام بودند. هر چند كه دل آنان با پرتوهای الهی چندان 
آشــنا نبــود امــا بــه طــرز بی ســابقه ای بــه شــوق آمــده بــود. آنهــا در چهــره آرام و موقــر 
عیســی، نقــش محبــت، خیرخواهــی و نجابــت را می خواندنــد. در آنهــا عالقــه ای بــه 
عیســی پدیــد آمــده بــود كــه علــت آن را درك نمی كردنــد. آنهــا بــه جــای اینكــه عیســی 
را دســتگیر كننــد، بیشــتر از دیگــران بــه او كرنــش نشــان مــی دادنــد. آنهــا بــه كاهنــان 
و حاکمــان اعتــراض كردنــد كــه چــرا ایجــاد مزاحمــت كرده ایــد. كاهنــان و حاکمــان 
بــه ســوی  بــا یكدیگــر مجادلــه می كردنــد،  رنجیــده و شكســت  خورده، در حالی كــه 
مــردم رفتنــد و بــه گالیــه پرداختنــد. در ایــن حیــن، عیســی بی  آنكــه خیلی هــا متوجــه 
شــوند، بــه ســراغ هیــكل رفــت. در هیــكل، جمعیــت بســیاری بــه چشــم نمی خــورد 
زیــرا آنچــه در كــوه زیتــون گذشــت تقریبــاً همــه مــردم را بــه ســوی آن كــوه بــرده بــود. 
عیســی مــدت كوتاهــی در معبــد مانــد و بــا غصــه آنجــا را نــگاه كــرد و پــس از آن بیــرون 
آمده، به شــاگردانش پیوســت و به بیت عنیا برگشــت. مردمی كه می خواســتند او 

را بــه تخــت بنشــانند، موقعــی بــه جســتجوی او پرداختنــد كــه او رفتــه بــود.
آن شــب را عیســی در دعــا گذرانیــد و صبــح فــردا، دوبــاره بــه معبــد آمــد. در راه 
كــه می آمــد، بــه انجیرســتانی رســید. اوگرســنه بــود. » نــاگاه درخــت انجیــری كــه بــرگ 
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داشــت دیــده، آمــد تــا شــاید چیــزی بــر آن بیابــد. امــا چــون نــزد آن رســید، جــز بــرگ بــر 
آن هیــچ نیافــت زیــرا كــه موســم انجیــر نرســیده بــود «.

آن موقــع از ســال، بــه جــز در مناطــق بخصوصــی، فصــل انجیــر هنــوز نرســیده بــود 
و در اطــراف بلندی هــای اورشــلیم، مطلــب همیــن اســت كــه » موســم انجیــر هنــوز 
نرســیده بــود «. امــا در انجیرســتانی كــه عیســی از آن می گذشــت، یكــی از درخت هــا 
بــه ظاهــر زودرس  تــر از بقیــه بــه نظــر می رســید چــرا كــه كامــالً بــرگ آورده بــود. ایــن از 
ویژگی های درخت انجیر است كه قبل از اینكه برگ باز كند، میوه رو به رشد خود 
را نشــان می دهــد. بنابرایــن، آن درختــی كــه پوشــیده از بــرگ بــود، امیــد مــی داد كــه میــوه 
رســیده دارد كــه البتــه معلــوم شــد فقــط ظاهــر فریبنــده ای دارد. حتــی بــا جســتجوی 
همــه شــاخه های آن از قطــور و نــازك و پائیــن و بــاال، عیســی » جــز بــرگ بــر آن هیــچ 
نیافت «. آن درخت، فقط انبوهی از شاخ و برگ، انبوهی از ادعا بود و دیگر هیچ.

مســیح خطــاب بــه آن نمــوده و آن درخــت را لعنــت کــرد تــا خشــك شــود. او 
گفــت: » از ایــن پــس تــا بــه ابــد، هیچكــس از تــو میــوه نخواهــد خــورد «. صبــح فــردا 
كــه منجــی و شــاگردانش دوبــاره بــه ســوی شــهر می رفتنــد، شــاخه های خشــکیده 
و برگ هــای پژمــرده آن درخــت، توجــه آنهــا را بــه خــود جلــب كــرد. پطــرس گفــت: 

» ای اســتاد، اینــك درخــت انجیــری كــه نفرینــش كــردی، خشــك شــده! «.
اقــدام مســیح مبنــی بــر نفریــن كــردن آن درخــت انجیــر، شــاگردان را حیــرت زده 
كــرد زیــرا بــه نظــر آنهــا، ایــن اقــدام هیــچ اشــتباهی بــه شــیوه ها و اعمــال او نداشــت. 
آنهــا غالبــاً از او می شــنیدند كــه می گفــت بــرای محكــوم كــردن جهــان نیامــده بلكــه 
آمــده اســت تــا جهــان بتوانــد از طریــق او نجــات یابــد. آنهــا بــه یــاد داشــتند كــه او 
گفتــه اســت: » پســر انســان نیامــده اســت تــا جــان مــردم را هــالك ســازد بلكــه تــا 
بــرای نابــودی نبــود  نجــات دهــد « )لوقــا ۹ آیــه 56(. كارهــای عجیــب او، هرگــز 
بلكــه بــرای بازســازی بــود. شــاگردان فقــط او را در قالــب كســی دیــده بودنــد كــه 
بازســازی می كنــد و شــفا می دهــد لــذا ایــن اقــدام اخیــر او، چیــز منحصــر ب فــرد و 
بی ســابقه ای بــود. هــدف از ایــن اقــدام چــه بــود؟ چــاره ای جــز پرســیدن نداشــتند.

خــدا، » رحمــت را دوســت مــی دارد «، »خداونــد می فرمایــد: بــه حیــات خــودم 
قســم كــه مــن از مــردن مــرد شــریر خــوش نیســتم « )میــكاه ٧ آیــه 1٨؛ حزقیــال 33 
آیه 11(. برای مســیح، نابودســازی و درخواســت مجازات، یك » عمل عجیب « 
اســت )اشــعیا 2٨ آیــه 21(. البتــه او بایــد از روی رحمــت و محبــت، از آینــده پــرده 

بــردارد و بــه انســان ها نشــان دهــد كــه یــك مســیر پرگنــاه چیســت. 
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نفریــن فرســتادن بــه درخــت انجیــر، در واقــع یــك تمثیــل عملــی بــود. آن درخــت 
بــی  ثمــر كــه در مقابــل مســیح شــاخ و بــرگ خــود را بــا پرمدعائــی بــه رخ می كشــید، 
نشــان دهنده قــوم یهــود بــود. منجــی می خواســت بــه شــاگردان خــود بفهمانــد كــه 
آن حكــم  و ضمنــاً  اســت، چیســت  شــده  فنــا محكــوم  بــه  اســراییل  اینكــه  علــت 
محكومیــت تــا چــه انــدازه قطعــی اســت. او بــرای تفهیــم شــاگردان، بــرای درخــت 
یــك مفهــوم معنــوی قائــل شــد و آن را آئینــه حقایــق الهیاتــی فــرض كــرد. یهودیــان، 
خــود را متحــد خــدا اعــالم می كردنــد و بدیــن ترتیــب، وجــه تمایــز شــدیدی بــا ســایر 
ملــل داشــتند. یهودیــان بــه طــرز ویــژه ای محبــوب و مــورد لطــف خــدا بودنــد و بیــش از 
هــر ملــت دیگــری ادعــا می كردنــد كــه عــادل هســتند امــا حــرص و آز و دنیــا دوســتی، 
آنها را فاســد كرده بود. آنها الف دانش می زدند اما واجبات خدا را نمی دانســتند 
و تا گلو در ریا بودند. آنها هم مثل آن درخت بی ثمر، با الف و گزاف شاخ و بال 
خــود را تــا آســمان برافراشــته بودنــد و خودنمائــی می كردنــد و جلــوه زیبایــی داشــتند 
امــا در اصــل، » جــز بــرگ بــر آن هیــچ « یافــت نمی  شــد. مذهــب یهــودی، بــا آن 
معبد پرشــكوه، معبدی كه آن مذبح های مقدس را داشــت، با آن كاهنان کذایی 
کــه خرقــه خدائــی پوشــیده و بــا آن مراســم مذهبــی گیرائــی كــه داشــت، در واقــع، 
نمــا و جلــوه چشــم گیری بــرای خــود دســت و پــا كــرده بــود امــا از فروتنــی، محبــت و 

خیرخواهــی، بی خبــر بــود.
همــه درخت هــای آن انجیرســتان، از میــوه تهــی بودنــد؛ امــا آنانی كــه بــرگ هــم 
نداشــتند، الاقــل ایجــاد توقــع هــم نمی كردنــد و در نتیجــه، باعــث نــا امیــدی كســی 
هــم نمی شــدند. آن درختــان بی بــرگ، بــه غیریهودیــان می مانســتند. غیریهودیــان، 
همانقــدر دســت خالــی بودنــد كــه یهودیانــی كــه ادعــای خــدا دوســتی داشــتند. امــا 
خوبــی غیریهودیــان ایــن بــود كــه الاقــل ادعــا نمی كردنــد كــه دارنــد بــه خــدا خدمــت 
می كننــد. غیریهودیــان الف نمی زدنــد كــه مــا خوبیــم. غیریهودیــان، نابینایانــی بودنــد 
كــه كارهــا و شــیوه های خــدا را نمی دیدنــد. در مــورد غیریهودیــان، می شــد گفــت 
كــه موســم میــوه آنهــا هنــوز نرســیده اســت. غیریهودیــان منتظــر بودنــد كــه روز نــور 
و امیــد بــرای آنهــا هــم طلــوع كنــد. یهودیــان، كــه بــركات بزرگ تــری از خــدا گرفتــه 
بودنــد، بــه خاطــر ســوء اســتفاده از آن بــركات، پیــش خــدا مســئول بودنــد. امتیازاتــی 

كــه باعــث فخرفروشــی آنهــا بــود، فقــط جــرم آنهــا را ســنگین تر كــرده بــود.
عیســی گرســنه و در جســتجوی خــوراك بــه ســوی آن درخــت انجیــر آمــده بــود. 
همان عیســی، با گرســنگی در طلب یافتن میوه های عدالت در یهودیان، به ســراغ 
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آنهــا هــم رفتــه بــود. او هدایــای خــود را بــه آنهــا بــه وفــور داده بــود تــا بتواننــد بــرای بركــت 
دادن بــه دنیــا، میــوه بیاورنــد. فرصت هــا و امتیــازات الزم بــه آنهــا عطــا شــده بــود و در 
عــوض، او در عمــل پرفیــض خویــش، از آنهــا انتظــار عالقــه نشــان دادن و همــكاری 
داشــت. او آرزو داشــت كــه در آنهــا از خودگذشــتگی و رحمــت، غیــرت بــرای كار 
خــدا و روح طلــب ببینــد، طلــب شــدید نجــات بــرای غیریهودیــان. اگــر آنهــا احــكام 
بــه خــرج می دادنــد.  را  از خودگذشــتگی مســیح  نــگاه می داشــتند، همــان  را  خــدا 
خودمحــوری، مانــع تابــش آفتــاب عشــق به خــدا و انســان شــده بــود. آنهــا بــا خــودداری 
از خدمــت بــه دیگــران، بــرای خویــش تباهــی بــه بــار آوردنــد. آنهــا گوهــر حقیقــت را 
بــه جهانیــان ندادنــد، همــان گوهــری كــه خــدا بــه آنهــا عطــا كــرده بــود. در آن درخــت 
بی بــر، هــم می شــد گنــاه را دیــد و هــم مكافاتــش را. آن درخــت، تحــت نفریــن منجــی، 
پژمــرد، تبــاه شــد، از ریشــه خشــك شــد و نشــان داد كــه اگــر فیــض خــدا از قــوم یهــود 
برداشــته شــود، آن قــوم چــه خواهــد دیــد. حــاال كــه آنهــا از بــه مشــاركت گذاشــتن 
بركاتشــان خــودداری می كننــد، دیگــر روی آنهــا را نخواهــد دیــد. خداونــد می گویــد: 

» ای اســراییل هــالك شــدی! « )هوشــع 13 آیــه ۹(.
آن اخطــار، مربــوط بــه همــه دوران هــا اســت. نفریــن مســیح بــه آن درخــت، بــه 
درختــی كــه قــدرت مســیح آن را خلــق كــرده بــود، بایــد اخطــاری تلقــی شــود خطــاب 
بــه همــه كلیســاها و همــه مســیحیان. هیچكــس نمی توانــد احــكام خــدا را زنــده نــگاه  
دارد مگــر بــه دیگــران خدمــت كنــد. امــا بســیاری هســتند كــه حیــات پرفیــض و تــوأم 
بــا از خودگذشــتگی مســیح را بــا زندگــی خویــش بــه دیگــران نشــان نمی دهنــد. برخــی 
كــه تصــور می كننــد مســیحیانی بــه تمــام معنــا هســتند، درك نمی كننــد كــه خدمــت 
امــا  بررســی می كننــد  و  نقشــه می كشــند  آنهــا  خــدا مســتلزم چیســت.  بــه  كــردن 
بــرای منفعــت خودشــان. آنهــا اقــدام می كننــد امــا بــه طوری كــه بــه نفــع خودشــان 
فرصــت  كــه  لحــاظ  ایــن  از  فقــط  امــا  اســت  ارزشــمند  آنهــا  بــرای  وقــت،  بشــود. 
می دهــد بیشــتر بــه نفــع خــود جمــع كننــد. آنهــا در همــه امــور زندگــی همیــن موضــوع 
نفع طلبــی را دنبــال می كننــد. آنهــا خدمــت می كننــد امــا بــرای خودشــان خدمــت 
می كننــد. خــدا آنهــا را خلقــت كــرده اســت تــا در دنیایــی زندگــی كننــد كــه بایــد در 
آن خدمــت كــرد، خدمتــی نــه از روی خودخواهــی بلكــه بیگانــه بــا آن. خــدا طــرح 
آنهــا را ریختــه اســت تــا بــه هــر طریــق ممكــن، بــه همنوعــان خویــش كمــك كننــد. 
امــا خــود خویشــتن آنقــدر بــزرگ اســت كــه آنهــا نمی تواننــد چیــز دیگــری را ببیننــد. 
آنهــا بــا انســانیت تماســی ندارنــد. آنهــا كــه ایــن چنیــن بــه خاطــر خودشــان زندگــی 

584-587

DA FA Body.indd   637 9/17/18   11:54 AM



638  | آرزوی اعصار

می كننــد، مثــل آن درخــت انجیــر هســتند، درختــی كــه دســت بــه هــر تظاهــری مــی زد 
امــا بی ثمــر بــود. آنهــا بی آنكــه توبــه كننــد یــا ایمــان داشــته باشــند، چهارچوب هــای 
پرســتش را رعایــت می كننــد. آنهــا بــه زبــان، احــكام خــدا را احتــرام می كننــد امــا نــه بــا 
اطاعــت. آنهــا می گوینــد ولــی نمی كننــد. مســیح، در جملــه ای كــه دربــاره آن درخــت 
انجیــر گفــت، نشــان داد كــه از دیــد او، تظاهــر، چقــدر نفرت انگیــز و پــوچ اســت. 
مســیح می گویــد كــه آنكــه علنــاً گناهــكار اســت، نســبت بــه آنكــه دم از خدمــت بــه 

خــدا می زنــد ولــی هیــچ میــوه ای بــرای جــالل او نمــی آورد، كمتــر مجــرم اســت.
تمثیــل درخــت انجیــر، یعنــی تمثیلــی كــه مســیح قبــل از ورود بــه اورشــلیم آن را 
بــا نفریــن كــردن آن  بــا درس او داشــت، درســی كــه  بیــان كــرد، رابطــه مســتقیمی 
درخــت بی ثمــر داد. باغبــان در مــورد آن درخــت بی میــوه ای كــه در تمثیــل عیســی 
ذكــر شــد، درخواســت كــرد كــه، امســال هــم كاری بــه  كار آن نداشــته باشــید تــا مــن 
اطــراف آن را زیــر و رو كنــم و بــه آن رســیدگی كنــم. اگــر میــوه داد كــه هیــچ؛ وگرنــه از 
بیــخ آن را ببریــد. مــی بایســتی بــه آن درخــت بی بــر، رســیدگی های بیشــتر می شــد. 
قــرار بــود آن درخــت، از هــر امتیــازی برخــوردار شــود و اگــر بــاز هــم بی ثمــر مانــد، 
آن وقــت دیگــر هیــچ چیــزی نتوانــد از هالكــت نجاتــش دهــد. در آن تمثیــل، نتیجــه 
كار باغبــان، پیشــگوئی نشــده بــود. نتیجــه كار، بــه خــود آن كســانی بســتگی داشــت 
كــه طــرف خطــاب مســیح بودنــد. غــرض از آن درخــت بی بــر، همــان افــراد بودنــد، 
بــر عهــده خــود بودكــه سرنوشــت خویــش را رقــم بزننــد. هــر امــكان و امتیــازی  و 
كــه می شــد، آســمان بــر آنهــا نثــار كــرده بــود، امــا آنهــا از امتیــازات اضافــی خویــش 
بهــره ای نگرفتنــد. مســیح بــا نفریــن فرســتادن بــه آن درخــت بی بــر، نتیجــه عاقبــت 

ماجــرا را نشــان داد. آنهــا خودشــان تصمیــم بــه نابــودی خودشــان گرفتنــد.
 بــرای مــدت بیــش از هــزار ســال، قــوم یهــود از رحمــت خــدا ســو ء اســتفاده 
كــرده و داوری هــای او را بــه جــان خریــده بــود. آنهــا بــرای اخطارهــای او ارزش قائــل 
نشــده و پیامبــران او را بــه قتــل رســانده بودنــد. بــه خاطــر همیــن گناهــان، مــردم ایــام 

مســیح، بــا پیمــودن همــان میســر پیشــین، مســئول تقصیــرات شــدند.
بــا رد رحمــت هــای حاضــر و هشــدارها، تقصیــر بــر گــردن آن نســل افتــاد. مــردم 
زمان مسیح، طنابی را به دست و پای خود بستند كه قوم یهود، قرن ها به بافتن و 
استحكام آن كوشیده بود. در هر عصری، ایام نور و نعمت انسان ها فرا می رسد، 
ایامــی بــه  منظــور امتحــان تــا دیــده شــود كــه آیــا ایشــان بــا خــدا مصالحــه می كننــد یــا 
نــه. امــا بــرای آن فیــض، حــدی تعییــن شــده اســت. آن رحمــت، ممكــن اســت خــوار 
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شــمرده شــود و مــورد قبــول قــرار نگیــرد امــا ســال ها طــول می كشــد تــا آخریــن تقاضــای 
خــود را بكنــد و برداشــته شــود. معمــوالً آن  وقــت قلب هــا بــه  قــدری ســخت شــده اند 
كــه از پاســخ گویی بــه روح خــدا بــاز می ایســتند. آنوقــت آن صــدای شــیرین و دلپذیــر 

دیگــر بــه گناهــكار التمــاس نمی كنــد و ســرزنش ها و اخطارهــا قطــع می شــوند.
بــرای اورشــلیم، آن روز فــرا رســیده بــود. عیســی بــا انــدوه فــراوان بــه حــال آن 
بــه فنــا گریســت امــا نمــی توانســت آن  را برهانــد. آن شــهر، همــه  شــهر محكــوم 
منابــع بركــت خــود را تــا بــه آخــر بــر بــاد داده بــود. اســراییل بــا رد كــردن اخطارهــای 
روح خــدا، تنهــا وســیله كمــك بــه خویــش را رد كــرده بــود. دیگــر هیــچ قدرتــی در میــان 

نبــود كــه آنهــا بــا توســل بــه آن نجــات یابنــد.
قــوم یهــود، نمونــه ای از ملت هایــی اســت كــه در هــر عصــری، بــه تقاضاهــای آن 
محبــت الیــزال، بی اعتنائــی می كننــد. وقتی كــه مســیح در آســتانه ورود بــه اورشــلیم 
بــود. آنانی كــه نكوهش هــا و  بــرای گناهــان تمــام قــرون  گریــه كــرد، اشــك های او 
اخطارهــای خــدای روح القــدس را بــه هیــچ می گیرنــد، می تواننــد حكــم محكومیــت 

خویــش را در داوری هایــی كــه بــر اســراییل شــد، قرائــت كننــد.
بوده انــد؛  شــاهد  را  خــدا  قــدرت  تجلیــات  اینهــا  كردنــد.  بی ایمانــی  یهودیــان 
روح القــدس بــا قلبشــان حــرف زده اســت؛ امــا اینهــا بــه بی ایمانــی و سرســختی خــود 
چســبیده  بودنــد. خــدا هشــدارها و توبیخ هــای خــود را بــرای اینهــا می فرســتد اینهــا 
تصمیــم ندارنــد بــه خطاهــای خــود اقــرار كننــد و پیــام و پیــام آور او را انــكار می كننــد. 
دقیقــاً همــان وســیله ای ســنگ لغــزش اینهــا می شــود كــه خــدا آن را بــرای درمــان 

ایشــان در نظــر گرفتــه اســت.
پیــام آور،  آن  کــه  بــود  متنفــر  خــدا  پیــام آوران  از  مرتــد  اســراییل  ســبب  بدیــن 
گناهــان ایشــان را بــه رخ آنهــا مــی کشــید، گناهانــی كــه از نظــر آنــان گنــاه شــناخته 
نمی شــدند. اخــاب، ایلیــا را دشــمن خــود حســاب می كــرد بــرای اینكــه آن پیــام آور، 
وفــاداری بــه خــرج مــی داد و شــرارت های ناشــناخته پادشــاه را ســرزنش می كــرد. 
روبــرو  بی اعتنایــی  و  تحقیــر  بــا  گنــاه،  نكوهش كننــده  مســیح،  خــادم  هــم  امــروز 
کــه  پرقدرتــی  علیــه جریــان  و مســلک مســیح،  می شــود. حقانیــت كتاب مقــدس 
و  پیش داوری هــا  می كننــد.  تكاپــو  هســتند،  اخالقــی  آلودگی هــای  از  سرشــار 
تبعیــش هایــی كــه در دل مــردم امــروز اســت، بــه نســبت مــردم زمــان مســیح، حتــی 
قوی تــر هــم هســت. مســیح توقعــات مــردم را بــرآورده نكــرد؛ حیــات او سرزنشــی 
علیــه گناهــان ایشــان بــود و ایشــان او را انــكار كردنــد. امــروز هــم همین طــور اســت، 
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حقانیــت كالم خــدا، بــا كــردار انســان ها و تمایــالت طبیعــی آنهــا جــور در نمی آیــد 
و هــزاران هــزار، نــور آن را نفــی می كننــد. انســان هایی كــه شــیطان محــرك ایشــان 
اســت، در مــورد كالم خــدا ایجــاد تردیــد و رفتــار مســتقالنه ای را انتخــاب می كننــد 
كــه خــود، داور آن هســتند. آنهــا بــه جــای نــور، ظلمــت را انتخــاب می كننــد امــا ایــن 
حركــت، بــه قیمــت جــان ایشــان تمــام می شــود. آنهایــی كــه بــه ســخنان مســیح خــرده 
می گرفتنــد، دائمــاً اســباب خرده گیــری بیشــتری در اختیارشــان قــرار می گرفــت تــا 
در نهایــت، از حقیقــت و از حیــات، رویگــردان شــدند. حــاال هــم همینطــور اســت. 
خــدا در نظــر نــدارد كــه تــا قلــب گوشــتی كســی ایــرادی علیــه حقانیــت او گرفــت، 
آن ایــراد را از آن قلــب بــردارد. بــرای آنهایــی كــه انــوار گرانبهــای خورشــید را انــكار 
می كننــد كــه تاریكــی را روشــن می كنــد، اســرار خــدا همچنــان سـِــر باقــی خواهنــد 
مانــد. آن حقیقــت از ایشــان پوشــیده شــده اســت. آنهــا كوركورانــه راه می رونــد و 
اگــر بگوییــم كــه تباهــی و ویرانــی را كــه روبــروی آنهاســت، می بیننــد، چنیــن نیســت.

مســیح از فــراز كــوه زیتــون، جهــان و همــه اعصــار را از نظــر گذرانیــد؛و کالم او 
بــرای هــر جانــی کــه بــرای درخواســتهای رحمــت الهــی ارزش قائــل اســت کاربــرد 
داشــته و مناســب اســت. بایــد گفــت ای كســانی كه بــرای محبــت او ارزش قائــل 
نمــی شــوید؛ او امــروز هــم بــا شــما حــرف می زنــد و می گویــد بــا شــما هســتم، آری 
بــا شــما؛ شــمایی كــه چیزهایــی را بایــد بدانیــد كــه بــه آرامــش و تســکین خاطــر شــما 
می شــود. مســیح دارد بــرای شــما بــه تلخــی اشــك می ریــزد، شــمایی كــه بــه قــول خــود 
اشــكی نداریــد كــه بــرای خودتــان بریزیــد. شــما هــم بــه همــان بالیــی دچــار هســتید 
كــه فریســیان دچــار بودنــد، بــالی ســنگدلی كشــنده ای كــه فریســیان را بــر بــاد داد و 
هــر دلیلــی بــر فیــض خــدا، هــر بارقــه ای از نــور الهــی، یــا روح را نــرم و رام می كنــد یــا 

در توبه ناپذیــری مـأیوســانه، آن را تثبیــت می كنــد.
و  سرســخت  اورشــلیم،  كــه  دیــد  دیــد؛  پیــش  از  را  اورشــلیم  تصویــر  مســیح 
توبه ناپذیــر باقــی می مانــد؛ دیــد كــه بــه همــان دلیــل، همــه بــار گنــاه اورشــلیم و همــه 
عواقــب انــكار رحمــت، بــر دروازه هــای اورشــلیم می ایســتد و گریبــان آن را می گیــرد. 
هــر كــس كــه همــان راه را بپیمایــد بــه همــان نتیجــه می رســد. خداونــد می فرمایــد: 
» ای اســراییل هــالك شــدی! «، » ای زمیــن بشــنو! اینــك مــن بالیــی بــر ایــن قــوم 
مــی آورم كــه ثمــره خیــاالت ایشــان خواهــد بــود. زیــرا كــه بــه كالم مــن گــوش ندادنــد و 

شــریعت مــرا نیــز تــرك نمودنــد « )هوشــع 13 آیــه ۹؛ ارمیــا 6 آیــه 1۹(.
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تطهیر شد «
 ]این فصل بر اساس انجیل متی 21: 16-12، 23-۴6؛

 انجیل مرقس 11: 1۹-15، 2٧-33؛ 12: 12-1؛ انجیل لوقا 1۹: ۴٨-۴5؛
20: 1۹-1 تدوین گردیده است[

بــا داد و ســتدهای نامقــدس،  مســیح در آغــاز خدمــت خویــش آنانــی را كــه 
هیــكل را آلــوده می كردنــد، از آنجــا رانــده و رفتــار قاطــع و خدایــی او، در دل هــای 
مـــأموریت خــود دوبــاره  بــود. او در اواخــر  ایجــاد كــرده  كســبه حقه بــاز، وحشــت 
بــه معبــد آمــد و دیــد كــه معبــد نــه تنهــا همچنــان مــورد بی احترامــی قــرار می گیــرد 
یــك  مثــل  درســت  معبــد  بیرونــی  محوطــه  اســت.  شــده  هــم  بدتــر  اوضــاع  بلكــه 
بــا  بــه گــوش می رســید،  بــود. صــدای حیوانــات كــه از هــر طــرف  دامــداری شــده 
صــدای ســكه هایی كــه در دســت كســبه پاییــن و بــاال می شــد در هــم می آمیخــت 
و اغلــب در هــای و هــوی و چانــه زنــی فروشــندگان بــا مشــتری ها، گــم می شــد؛ 
فروشــندگانی كــه در میــان ایشــان، صاحبــان مشــاغل مقــدس نیــز دیــده می شــدند. 
رجــال معبــد، خودشــان در كار خریــد و فــروش و صرافــی دســت داشــتند. طمــع، 
چنــان بــر آنهــا چیــره شــده بــود كــه از چشــم خــدا، دیگــر تفاوتــی بــا دزدهــا نداشــتند. 
كاهنــان و حاکمــان وظیفــه ای را كــه بــر عهــده داشــتند چنــدان جــدی نمی گرفتنــد. 
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هــر وقــت كــه موســم جشــن خیمه هــا یــا ِپَســح فــرا می رســید، هــزاران حیــوان ذبــح 
می شــد و خــون آنهــا توســط كاهنــان، بــه مذبــح پاشــیده می شــد. یهودیــان بــه تقدیــم 
كــردن خــون خــو گرفتــه و اكثــراً فرامــوش كــرده بودنــد كــه ریختــن خــون حیوانــات، 
آن خــون،  كــه  نمی دادنــد  تشــخیص  آنهــا  اســت.  انجــام می شــده  گنــاه  بــه خاطــر 
تصویــر قبلــی یــا پیــش از موعــدی اســت از خــون پســر حبیــب خــدا، خونــی كــه بــرای 
حیــات دنیــا قــرار بــود ریختــه شــود و تشــخیص نمی دادنــد كــه قــرار بــوده اســت كــه 

انســان ها، بــا تقدیــم قربانی هــا، بــه طــرف منجــی مصلــوب هدایــت شــوند.
عیســی بــه حیوانــات بی گناهــی كــه قــرار بــود قربانــی شــوند، نــگاه كــرد و دیــد 
كــه یهودیــان، چگونــه آن دعــوت عظیــم را مبــدل بــه صحنــه خون ریــزی و ســفاكی 
كرده انــد. آنهــا بــه جــای اینكــه از گناهانشــان توبــه كننــد، قربانــی كــردن حیوانــات 
را شــدت بخشــیده اند، انــگار كــه می تــوان خــدا را بــا حــركات خالــی از صمیمیــت، 
جــالل داد و احتــرام كــرد. كاهنــان و حاکمــان، بــا خودخواهــی و حــرص و طمــع، 
دل هــای خــود را ســخت كــرده بودنــد. آنهــا دقیقــاً همــان نشــانه ای را كــه بایــد بــره 
خــدا را بــه یــاد مــی آورد، بــه ابــزاری بــرای منفعــت طلبــی خــود تبدیــل كــرده بودنــد. 
بــه همیــن جهــت بــود كــه تقــدس عمــل قربانــی گذرانیــدن، نــزد مــردم ارزش خــود را 
شــدیداً از دســت داده بــود. آتــش غضــب در عیســی زبانــه كشــید؛ او می دانســت 
خــون او، كــه قــرار بــود بــه زودی بــه خاطــر گناهــان جهــان بریــزد، بــرای كاهنــان و 
كــه خــون آن حیوانــات، یعنــی همــان  انــدازه كــم ارزش اســت  بــه همــان  مشــایخ 

خونریــزی كــه آنهــا پیوســته بــه راه می انداختنــد. 
مسیح، در مخالفت با مراسم آن چنانی، از انبیا نقل قول كرده بود. سموئیل 
از دادن قربانی هــا و نذرهــا خشــنود و راضــی  بیشــتر  آیــا خداونــد  بــود: »  گفتــه 
می شــود یــا از اطاعــت از او؟ اطاعــت بهتــر از قربانــی کــردن اســت. فرمانبــرداری 
بمراتــب بهتــر از چربــی قــوچ اســت «. و اشــعیا بــا دیــدن ارتــداد یهودیــان در رؤیــای 
پیامبرانــه، آنهــا را همچــون حاکمــان ســدوم و غمــوره طــرف خطــاب قــرار داد: » ای 
حاكمان سدوم، كالم خداوند را بشنوید و ای قوم غموره، شریعت خدای ما را 
گــوش بگیریــد. خداونــد می گویــد از كثــرت قربانی هــای شــما مــرا چــه فایــده اســت؟ 
از قربانی هــای ســوختنی قوچ هــا و پیــه پرواری هــا ســیر شــده ام و بــه خــون گاوان 
و بره هــا و بزهــا رغبــت نــدارم. وقتی كــه می آییــد تــا بــه حضــور مــن حاضــر شــوید، 
كیســت كــه ایــن را از دســت شــما طلبیــده اســت كــه دربــار مــرا پایمــال كنیــد؟ « و 
» خویشتن را شسته، طاهر نمایید و بدی اعمال خویش را از نظر من دور كرده، 
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از شــرارت دســت برداریــد. نیكــوكاری را بیاموزیــد و انصــاف را بطلبیــد. مظلومــان 
را رهایــی دهیــد. یتیمــان را دادرســی كنیــد و بیوه زنــان را حمایــت نماییــد « )اول 

ســموئیل 15 آیــه 22؛ اشــعیا 1 آیــه 10، 12، 16، 1٧.
همــان كســی كه ایــن نبوت هــا را بــه دهــان انبیــا گذاشــته بــود، حــاال بــرای آخریــن 
بــار آن اخطارهــا را تكــرار می كــرد. مــردم، در راســتای تحقــق نبوت هــا، عیســی را 
پادشــاه اســراییل اعــالم كردنــد. او خصــوع آنــان را پذیرفتــه و منصــب پادشــاهی 
را قبــول کــرده بــود. او بایــد در ایــن قالــب، دســت بــه عمــل مــی زد. او می دانســت 
كــه تالش هــای او بــرای یــك كهانــت فاســد، بیهــوده خواهــد بــود؛ بــا ایــن وجــود، او 
بایســتی كار خــود را انجــام مــی داد؛ او مــی بایســتی ســند مـــأموریت آســمانی خــود 

را بــه دســت یــك مــردم بی ایمــان مــی داد.
یك بار دیگر نگاه سوزان عیسی آن محوطه هتك حرمت شده را از دید خود 
گذرانیــد. همــه چشــم ها بــه او دوختــه شــده بــود. كاهنــان، حاکمــان، فریســیان و 
غیریهودیــان، بــا تعجــب و تــرس بــه او می نگریســتند، بــه او كــه بــا ابهــت پادشــاه 
آســمان، در مقابــل آنهــا ایســتاده بــود. الوهیــت چنــان در انســانیت تجلــی كــرد كــه 
مســیح بــه قــدر ومنزلــت و جاللــی آراســته شــد كــه پیــش از آن هرگــز از او هویــدا 
نشــده بــود. آنهایی كــه بــه فاصلــه كمتــری از او ایســتاده بودنــد، تــا آنجــا كــه جمعیــت 
كــس  شــاگردان،  از  نفــر  چنــد  اســتثنای  بــه  گرفتنــد.  فاصلــه  او  از  مــی داد  اجــازه 
دیگــری در نزدیكــی منجــی باقــی نمانــد. هــر صدایــی خامــوش شــد. ســكوت عمیقــی 
كــه همــه جــا را گرفتــه بــود، تحمل ناپذیــر بــه نظــر می آمــد. مســیح چنــان بــا قــدرت 
شــروع بــه ســخن گفتــن كــرد كــه هیبــت او همــه را تســخیر كــرد: » مكتــوب اســت كــه 
خانــه مــن خانــه عبــادت اســت لیكــن شــما آن را مغــاره دزدان ســاخته اید «. صــدای 
آتــش  مثــل  كــه  بــود  ناراحــت  قــدری  بــه  او  پیچیــد. چهــره  مثــل رعــد در هیــكل  او 
می ســوخت. او بــا اقتــداری كــه از صدایــش لمــس می شــد، فرمــان داد: » اینهــا را 

از اینجــا بیــرون بریــد! « )یوحنــا 2 آیــه 16(. 
عیســی،  فرمــان  از  گریــز  خاطــر  بــه  معبــد  متولیــان  ایــن،  از  پیــش  ســال  ســه 
خجــل شــده بودنــد. خــود آنهــا هــم در آن موقــع از واهمــه ای كــه بــه آنهــا دســت 
از  پرسشــی،  بی هیــچ  چطــور  كــه  ماندنــد  حیــران  و  شــدند  متعجــب  بــود،  داده 
بــه  تســلیم،  آن  كــه  احســاس می كردنــد  آنهــا  كردنــد.  اطاعــت  فــرد خاکــی،  یــك 
قــدری مفتضحانــه بــوده كــه امــكان نــدارد تكــرار شــود. بــا ایــن وصــف، حــاال آنهــا 
بیشــتر از دفعــه قبــل، ترســیده بودنــد و شــتاب بیشــتری بــرای اطاعــت از فرمــان او 
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داشــتند. هیچ كــس نبــود كــه جــرأت كنــد و از عیســی بپرســد كــه ســبب آن رفتــار 
آمرانــه چیســت. كاهنــان از نــزد او گریختنــد و فروشــندگان چهارپایــان، حیوانــات 

خــود را جلــو انداختنــد و ترســان، دور شــدند.
آنانــی کــه از صحــن معبــد گریختنــد، در مســیر خــود بــه جمعــی برخــورد كردنــد 
كــه بــا بیمــار خــود در جســتجوی آن شــفادهنده عظیــم بودنــد. برخــی از آن جمــع، از 
دهــان فراریــان چیزهایــی شــنیدند كــه باعــث بازگشــت آنهــا شــد. آنهــا از مالقــات 
بــا چنــان آدم قدرتمنــدی وحشــت داشــتند، آدمــی كــه فقــط نگاهــش، كاهنــان و 
حاکمــان را تارانیــده اســت. البتــه از آنجــا كــه او تنهــا امیــد آن مریــض بــه حســاب 
می آمــد، اكثریــت آن جمــع، بــه امیــد دسترســی بــه او، از میــان خالیقــی كــه بــا عجلــه 
از روبــرو می آمدنــد، راهــی بــرای خــود بــاز كردنــد. وقتــی كــه آن جماعــت از صحــن 
معبــد می گریختنــد، عــده بســیاری هــم در معبــد ماندنــد. حــاال ایــن تــازه  رســیدگان 
هــم بــه آن عــده پیوســتند. یكبــار دیگــر حیــاط معبــد از مریــض و رو بــه مــوت پــر شــد 

و یكبــار دیگــر عیســی بــه خدمــت بیمــاران ایســتاد. 
مدتــی كــه گذشــت، كاهنــان و حاکمــان جســارت برگشــتن بــه معبــد را پیــدا 
آنهــا چنــگ  بــر  نگرانــی  بــود،  كــرده  آنهــا فروكــش  بی پایــه  واهمــه  كــه  حــاال  كردنــد. 
می انداخــت كــه حركــت بعــدی عیســی چیســت. آنهــا انتظــار داشــتند كــه او بــر 
تخــت داود جلــوس كنــد. آنهــا بی ســروصدا بــه معبــد بازگشــتند و صــدای مــردان و 
زنــان و اطفالــی را شــنیدند كــه خــدا را ســتایش می كردنــد. آنهــا بــه محــض ورود، در 
مقابــل آن صحنــه حیرت انگیــز میخكــوب شــدند. آنهــا كــوران را بینــا، بیمــاران را شــفا 
یافتــه، كرهــای شــنوا و فلج هایــی را دیدنــد كــه از شــادی جســت و خیــز می کردنــد. 
بچه هــا از شــدت شــوق، بیــش از دیگــران هیاهــو می كردنــد. عیســی بیماری هــای 
آنهــا را شــفا داده بــود؛ او آنهــا را در آغــوش گرفتــه بــود، گذاشــته بــود تــا آن شــفا 
یافته هــا ســپاس و محبــت خــود را بــا بوســیدن او بــه او اعــالم كننــد و ســپس كــه 
بــه تعلیــم مــردم پرداخــت، در همــان حــال گذاشــت تــا برخــی از آنهــا لحظاتــی ســر 
بــر ســینه او بگذرانــد و چشــم های خــود را ببندنــد. حــاال بچه هــا بــا شــادی صــدای 
ســتایش خــود را از او بلنــد كرده انــد. آنهــا هوشــیعاناهای دیــروز را تكــرار می كننــد و 
شــاخه های نخــل را فاتحانــه در مقابــل منجــی می رقصاننــد. فضــای هیــكل آكنــده 
از طنیــن صــدای آنهاســت، » متبارك بــاد او كــه بــه نــام خداونــد می آیــد «، » اینــك 
پادشــاه نــزد تــو می آیــد، او عــادل و صاحــب نجــات « می باشــد، )مزمــور 11٨ آیــه 

26؛ زکریــا ۹ آیــه ۹. » هوشــیعانا ای پســر داود! «.
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رؤســای  بــه  توهینــی  بی لــگام،  و  شــادمانه  شــعارهای  و  هلهله هــا  آن  طنیــن 
هیــكل محســوب می شــد. آنهــا نقشــه كشــیدند كــه بــه آن تظاهــرات، بــه نحــوی پایــان 
دهنــد لــذا بــه مــردم اعــالم كردنــد كــه آن فریادهــا و جــوش و خروش هــا و همچنیــن 
بــر  تـأثیــری  ایــن حرف هــا  بــی حرمــت می كنــد.  رفــت و آمــد بچه هــا خانــه خــدا را 
مــردم نداشــت و حاکمــان كــه وضــع را چنیــن دیدنــد، بــه مســیح متوســل شــدند: » 
نمی شــنوی آنچــه اینهــا می گوینــد؟ عیســی بدیشــان گفــت: بلــی مگــر نخوانده ایــد 
این كه از دهان كودكان و شــیرخوارگان حمد را مهیا ســاختی؟ «. نبی پیشــگویی 
بایســتی  ایــن پیشــگویی مــی  بایــد پادشــاه خوانــده شــود و  بــوده كــه مســیح  كــرده 
بــه تحقــق در می آمــد. كاهنــان و رؤســای اســراییل از اینكــه نــدای جــالل او را در 
تــا شــاهدان او  بــه تحــرك واداشــت  دهنــد، خــودداری كردنــد و خــدا بچــه هــا را 
باشــند. اگــر بچه هــا آن نــدا را درنمی دادنــد، همــان ســتون های هیــكل بــرای جــالل 

دادن منجــی دهــان بــاز می كردنــد. 
رهبــری  كســی  كــه  چــرا  بودنــد  شــده  دســتپاچه  و  گیــج  شــدت  بــه  فریســیان، 
بــه  بــود كــه ایشــان نتوانســته بودنــد او را بترســانند. عیســی،  بــه دســت گرفتــه  را 
عنــوان نگاهبــان معبــد، مقــام خــود را بــه دســت آورده بــود. او قبــل از ایــن، هرگــز 
چنیــن اقتــدار شــاهانه ای را قبــول نكــرده بــود. ســخنان و كارهــای او، قبــالً هرگــز 
چنیــن قــدرت عظیمــی را بــه او تفویــض نكــرده بودنــد. او در پهنــه اورشــلیم كارهــای 
شــگفت انگیزی انجــام داده بــود امــا آن كارهــا هرگــز تــا بــه ایــن انــدازه قاطــع و بهــت 
برانگیــز نبودنــد. كاهنــان و رؤســا، در حضــور مردمــی كــه شــاهد كارهــای عجیــب 
او بودنــد، جــرأت نمی كردنــد علنــاً دشــمنی خــود را بــا او بــروز بدهنــد. آنهــا هرچنــد 
كــه از پاســخ اخیــر او بــه شــدت خشــمگین و آشــفته شــده بودنــد، امــا آن روز، كار 

دیگــری نمــی توانســتند بكننــد.
صبــح روز بعــد، شــورای عالــی یهــود بررســی كــرد تــا ببینــد بــا عیســی چــه بایــد 
كــرد. ســه ســال پیــش از آن، آنهــا از او خواســته بودنــد نشــانه ای از مســیح موعــود 
بــودن خــود را بــه آنهــا بنمایانــد. از آن وقــت تــا حــاال، او كارهــای مقتدرانــه ای در آن 
ســرزمین انجام داده بود. او بیماران را شــفا داده بود، به طرزی معجزه آســا هزران 
نفــر را خــوراك داده بــود، روی آب راه رفتــه بــود و دریــای طوفانــی را آرام كــرده بــود. 
او بارهــا چنــان از درون قالــب انســان ها خبــر داده بــود كــه انــگار كتــاب گشــوده ای 
را می خوانــد؛ او دیوهــا را اخــراج كــرده بــود و مــرده را زنــده گردانیــده بــود. آن رؤســا 
بــودن او را پیــش چشــم خــود داشــتند. حــاال آنهــا تصمیــم  اســناد مســیح موعــود 
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عــوض،  نخواهنــد، در  او  از  او چیــزی  اقتــدار  نشــان  مــورد  در  اصــالً  كــه  گرفتنــد 
حرفــی از دهــان او بكشــند كــه بشــود بــا آن حــرف، وی را محكــوم كــرد. هنگامی كــه 
او در هیــكل مشــغول تعلیــم دادن بــود، آنهــا بــه ســراغ او رفتــه، پرســیدند: » بــه چــه 
قــدرت ایــن اعمــال را می نمایــی و كیســت كــه ایــن قــدرت را بــه تــو داده اســت؟ «. 
آنهــا انتظــار داشــتند كــه او بگویــد قــدرت مــن از خداســت. البتــه آنهــا خیــال داشــتند 
كــه چنیــن جوابــی را نپذیرنــد. امــا عیســی چیــز دیگــری از ایشــان پرســید كــه ظاهــراً 
ارتباطــی بــه موضــوع آنهــا نداشــت و پاســخ خــود را مشــروط بــه ایــن كــرد كــه آنهــا بــه 
ســئوال او پاســخ دهنــد. » تعمیــد یحیــی از كجــا بــود؟ از آســمان یــا از انســان؟ «.

كــه هیــچ سفســطه ای  افتاده انــد  گیــر  در مســئله غامضــی  كــه  دیدنــد  كاهنــان 
نمی توانــد نجاتشــان دهــد. اگــر آنهــا می گفتنــد كــه تعمیــد یحیــی از آســمان بــوده، آنــگاه 
تناقــض آنــان آشــکار مــی شــد. ســپس عیســی از آنــان مــی پرســید کــه چــرا بــه او ایمــان 
نیــاورده انــد؟ یحیــی بــه مســیح شــهادت داده بــود، » نــگاه کنیــد ایــن اســت آن بــرّة خــدا 
کــه گنــاه جهــان را برمــی دارد « )یوحنــا 1 آیــه 2۹(. اگــر کاهنــان شــهادت یحیــی را مــی 
پذیرفتند آنگاه چگونه می توانستند مسیح موعود بودن او را انکار کنند؟ اگر اعتقاد 
واقعی خود را تصریح می کردند، که کهانت یحیی انسانی بود، آنگاه طوفان خشم 

را بــر خــود فــرود مــی آوردنــد؛ چــرا کــه مــردم ایمــان داشــتند کــه یحیــی نبــی اســت.
کــه  دانســتند  مــی  آنــان  بــود.  تصمیــم  منتظــر  شــدید  ای  عالقــه  بــا  جماعــت 
انــد و مــردم از کاهنــان  کاهنــان اقــرار کــرده بودنــد کــه کهانــت یحیــی را پذیرفتــه 
انتظــار داشــتند تــا بــی چــون و چــرا تاییــد نماینــد کــه او از ســوی خــدا فرســتاده شــده 
اســت. ولــی کاهنــان پــس از رایزنــی در خفــا تصمیــم گرفتنــد تــا متعهــد بــه انجــام 
چنیــن کاری نشــوند. آنــان بــا تزویــر اقــرار نمودنــد و گفتنــد » نمــی توانیــم بگوئیــم «. 
عیســی بــه آنــان گفــت » مــن نیــز نمــی توانــم بــه شــما بگویــم کــه بــا چــه قدرتــی چنیــن 

اعمالــی را انجــام مــی دهــم «.
کاتبــان، کاهنــان و حاکمــان همگــی خامــوش مانــده بودنــد. نومیــد و مبهــوت و 
اخــم در ابــروان کشــیده، جــرات نداشــتند تــا بــا ســواالت بیشــتری بــر مســیح هجــوم 
ببرنــد. بــا تعلــل و دودلــی در ارائــه پاســخ، ایــن افــراد کــه بــه انــدازه زیــادی احتــرام 
مردمــی را کــه حــال در کنارشــان ایســتاده بودنــد از دســت دادنــد، مردمــی کــه دیدنــد 

ایــن افــراد مغــرور و حــق بجانــب مغلــوب شــدند.
همــه ایــن گفتــار هــا و کردارهــای مســیح مهــم بودنــد و تاثیــر در حــال افزایــش آن 
هــا تــا حــد زیــادی پــس از مصلــوب شــدن و عــروج او ملمــوس بــود. بســیاری از آنانــی 
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کــه مشــتاقانه منتظــر نتیجــه تفتیــش از عیســی بودنــد قــرار بــود کــه ســرانجام در زمــره 
شــاگردان او در آینــد. آنانیکــه در ابتــدا در آن روز واقعــه مجــذوب کالم او شــدند. 
صحنــه در صحــن معبــد هرگــز از ذهــن آنــان رنــگ نباخــت. مقایســه بیــن عیســی و 
کاهــن اعظــم، هنگامــی کــه بــا هــم بــه ســخن پرداختنــد برجســته بــود. سرپرســت و 
متولــی معبــد بــه جامــه هــای گــران قیمــت ملبــس بــود. بــر روی ســرش تاجــی پــر زرق 
و بــرق بــود. طریقــه راه رفتــن و ایســتادن او ملوکانــه بــود و موهــا و ریــش هــای بلنــد 
او بخاطر ســن او نقره فام بود. ظاهر او مشــهده کنندگان را متحیر می ســاخت. 
در مقابل این شــخصیت همایونی شــکوه آســمان ایســتاده بود، بدون اینکه زینت 
و تظاهــر نمایــی داشــته باشــد. جامــه هــای او بخاطــر مســافرت لکــه دار شــده بــود؛ 
ســیمای او رنــگ پریــده بــود و انــدوه یــک بیمــار را بــه نمایــش مــی گذاشــت؛ بــا ایــن 
وجــود از منزلــت و احســانی منقــوش بــود کــه بطــور عجیبــی بــا کاهــن مغــرور، خــود 
رای و متخاصــم در تضــاد بــود. بســیاری از افــرادی کــه شــاهد کالم و کــردار عیســی 
در معبــد بودنــد او را بعنــوان نبــی خــدا در قلــب خــود تقدیــس نمودنــد. بــه محــض 
اینکــه احساســات عمومــی بــه هــواداری از او برانگیختــه شــد، آنــگاه نفــرت کاهنــان 
نســبت بــه عیســی افزایــش یافــت. حکمتــی کــه بموجــب آن، او توانســت از دامــی 
کــه بــرای او پهــن کــرده بودنــد بگریــزد، گــواه و دلیــل تــازه ای مبنــی بــر الوهیــت او شــد 

و بــادی بــود کــه بــر خرمــن آتــش خشــم آنــان وزیــد.
هدف مســیح در كشاكشــی كه با شــارعین یهود داشــت، این نبود كه حریفان 
را خجــل كنــد. یعنــی او از اینكــه آنهــا را در مخمصــه ببینــد، شــاد نمی شــد بلكــه در 
واقــع می خواســت درس مهمــی بــه آنهــا بدهــد. او اجــازه می دهــد تــا دشــمنانش 
در آن دامــی بیفتنــد كــه خــود ایشــان بــرای او پهــن كرده انــد، بــه ایــن امیــد کــه ســختی 
حاصــل از آن، باعــث تزكیــه و اصــالح آنهــا شــود. وقتــی كــه آنهــا به زبــان خــود اقــرار 
كردنــد كــه در مــورد هویــت و شــخصیت یحیــای تعمیــد  دهنــده چیــزی نمی داننــد، 
فرصتــی بــه دســت آمــد كــه بــا اســتفاده از آن می شــد بــه آنهــا فهمانــد و در عیــن 

حــال، اخطــاری بــه آن همــه اخطارهــای پیشــین افــزود.
او گفــت: » لیكــن چــه گمــان داریــد؟ شــخصی را دو پســر بــود. نــزد نخســتین 
آمــده، گفــت: ای فرزنــد! امــروز بــه تاكســتان مــن رفتــه، بــه كار مشــغول شــو. در 
جــواب گفــت: نخواهــم رفــت. امــا بعــد پشــیمان گشــته برفــت. و بــه دومیــن نیــز 
همچنیــن گفــت. او در جــواب گفــت: ای آقــا! مــن مــی روم. ولــی نرفــت. كدام یــك 

از ایــن دو، خواهــش پــدر را به جــا آوردنــد؟ «.
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ایــن ســئوال ناگهانــی باعــث شــد تــا حصــاری را کــه مخاطبیــن خــود را در آن 
محفــوظ داشــته بودنــد از هــم شکســته شــود. آنهــا کــه بدقــت تمثیــل را دنبــال کــرده 
بودنــد بــی درنــگ پاســخ دادنــد: » اولیــن «. عیســی نــگاه خــود را بــه آنهــا دوختــه، 
بــا لحنــی تنــد و قاطــع جــواب داد: » هــر آینــه بــه شــما می گویــم كــه باجگیــران و 
فاحشــه ها قبــل از شــما داخــل ملكــوت خــدا می گردنــد، از آن رو كــه یحیــی از راه 
عدالــت نــزد شــما آمــد و بــدو ایمــان نیاوردیــد، امــا باجگیــران و فاحشــه ها بــدو ایمــان 

آوردنــد و شــما چــون دیدیــد، آخــر هــم پشــیمان نشــدید تــا بــدو ایمــان آوریــد «.
كاهنان و حاکمان چاره ای نداشتند جز اینكه پاسخ درستی به سئوال مسیح 
بدهنــد و بدیــن ترتیــب او نظــر آنهــا را بــه آن پســر نخســتین جلــب كــرد. ایــن پســر، 
نفــرت داشــتند.  ایشــان  از  كــه فریســیان  یعنــی كســانی  بــود،  باجگیرهــا  نمایانگــر 
باجگیرهــا اشــخاصی بــه شــدت فاقــد اخــالق بودنــد. آنهــا در اصــل متجاوزیــن از 
كــه در مقابــل واجبــات خــدا  مــی داد  آنهــا نشــان  شــریعت خــدا بودنــد و زندگــی 
شــدیداً مقاومــت می كننــد. آنهــا حق ناشــناس و نامقــدس بودنــد؛ یعنــی وقتــی كــه 
گفتــه می شــد برویــد در تاكســتان خداونــد كار كنیــد، جــواب منفــی آنهــا معجونــی 
از اهانــت و غــرور بــود. البتــه وقتی  كــه یحیــی آمــد و بــه توبــه و تعمیــد موعظــه كــرد، 

باجگیرهــا پیــام او را پذیرفتنــد و تعمیــد گرفتنــد.
» پســر دومــی نمایانگــر رهبــران قــوم یهــود بــود. برخــی از فریســیان، توبــه كردنــد 
و از یحیــی تعمیــد گرفتنــد؛ امــا همین هــا كــه در اصــل راهبــری قــوم یهــود را بــر عهــده 
بــه  رســمیت نمی شــناختند. اخطارهــا و  داشــتند، آمــدن یحیــی از ســوی خــدا را 
تهدیدهــای او، بــه اصــالح آنهــا منجــر نگردیــد. لیکــن فریســیان و فقهــا ارادة خــدا را 
از خــود رّد نمودنــد زیــرا کــه از وی تعمیــد نیافتــه بودنــد « )لوقــا ٧: 30(. آنــان پیــام 
او را خــوار شــمرده بودنــد. ماننــد پســر دوم، وقتــی پــدرش او را بــه كار دعــوت كــرد، 
در جــواب گفــت: » ای آقــا! مــن مــی روم، امــا نرفــت «، آن كاهنــان و حاکمــان 
نیــز بــه زبــان اظهــار اطاعــت امــا در عمــل نافرمانــی كردنــد. آنهــا چــه ســخن ها كــه از 
دینــداری خــود نمی گفتنــد؛ آنهــا ادعــا می كردنــد كــه احــكام خــدا را به جــا می آورنــد 
امــا فقــط بــه غلــط فرمــان می بردنــد. باجگیرهــا بــه عنــوان اشــخاص بی دیــن از ســوی 
فریســیان ســرزنش و لعنــت می شــدند امــا بــا ایمــان و عمــل خــود نشــان دادنــد كــه 
پیــش از آن اشــخاص بی دیــن از ســوی فریســیان ســرزنش و لعنــت می شــدند امــا 
بــا ایمــان و عمــل خــود نشــان دادنــد كــه پیــش از آن اشــخاص بــه ملكــوت آســمان 
بــه  نــور عظیمــی  كــه هــم خــود را عــادل می دانســتند و هــم  می رونــد. اشــخاصی 
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ایشــان داده شــده بود اما رفتارشــان با ادعای مـــؤمن بودنشــان مطابقت نداشــت.
كاهنــان و حاکمــان تصمیــم نداشــتند كــه زیــر بــار ایــن حقایــق روشــنگرانه برونــد؛ 
آنهــا بــه ایــن امیــد كــه عیســی چیــزی بگویــد كــه بشــود علیــه خــود او بــه كار بــرد، ســاكت 

ماندنــد؛ امــا هنــوز چیزهایــی مانــده بــود كــه بایــد بــار آنهــا را تحمــل می كردنــد.
مســیح گفت: » مثلی دیگر بشــنوید: صاحب خانه ای بود كه تاكســتانی غرس 
نمــوده، خطیــره ای گــردش كشــید و چرخشــتی در آن كنــد و برجــی بنــا نمــود. پــس آن 
را بــه دهقانــان ســپرده، عــازم ســفر شــد. و چــون موســم میــوه نزدیــك شــد، غالمــان 
خــود را نــزد دهقانــان فرســتاد تــا میوه هــای او را بردارنــد. امــا دهقانــان، غالمــان او را 
گرفته، بعضی را زدند و بعضی را كشتند و بعضی را سنگسار نمودند. باز غالمان 
دیگــر، بیشــتر از اولیــن فرســتاده، بدیشــان نیــز بــه همان طــور ســلوك نمودنــد. باالخــره 
پســر خــود را نــزد ایشــان فرســتاده، گفــت: پســر مــرا حرمــت خواهنــد داشــت. امــا 
دهقانــان چــون پســر را دیدنــد بــا خــود گفتنــد: ایــن وارث اســت. بیائیــد او را بكشــیم 
و میراثــش را ببریــم. آنــگاه او را گرفتــه، بیــرون تاكســتان افكنــده، كشــتند. پــس چــون 

مالــك تاكســتان آیــد، بــه آن دهقانــان چــه خواهــد كــرد؟ «.
را  او  جــواب  رؤســا  و  كاهنــان  امــا  بودنــد  عیســی  مخاطــب  همــه حاضــران، 
دادنــد. آنهــا گفتنــد: » البتــه آن بــدكاران را بــه ســختی هــالك خواهــد كــرد و بــاغ 
بــدو دهنــد «.  را در موســم  كــه میوه هایــش  دیگــر خواهــد ســپرد  باغبانــان  بــه  را 
كســانی كــه ایــن حــرف را زدنــد، ابتــدا متوجــه نبودنــد كــه نكتــه ای کــه آن تمثیــل بــود، 
شــامل حــال خودشــان می شــد امــا بــه محــض جــواب دادن، فهمیدنــد كــه بــا بیــان 
آن نكتــه، خودشــان را محكــوم كرده انــد. در تمثیــل مزبــور، صاحبخانــه، نمایانگــر 
نمایانگــر  بــاغ،  دور  حصــار  و  اســت،  یهــود  قــوم  نمایانگــر  تاكســتان  خداســت. 
احــكام اســت، احــكام آســمانی بــرای حفاظــت اســت. آن بــرج نشــانه ای از هیــكل 
بــود. اربــاب تاكســتان، هــر چــه را كــه ســعادت آن تاكســتان را تضمیــن می كــرد، 
فراهــم آورده بــود. او می گویــد: » بــرای تاكســتاِن مــن، دیگــر چــه تــوان كــرد كــه مــن 
نكــردم؟« )اشــعیا 5 آیــه ۴(. بــا آن تمثیــل، مراقبــت تــام خــدا از اســراییل بیــان شــد. 
و همانطوری كــه آن باغبانــان موظــف بودنــد ســهم عادالنــه ای از میــوه تاكســتان را 
بــه خداونــد آن بازگرداننــد، قــوم خــدا نیــز موظــف بودنــد در جــواب آن امتیــازات 
مقــدس، بــا زندگــی خــود او را تكریــم كننــد و جــالل دهنــد. امــا همانگونــه كــه آن 
باغبانــان، غالمانــی را كشــتند كــه اربــاب، آنهــا را بــرای میــوه فرســتاده بــود، یهودیــان 
هــم انبیایــی را بــه مــرگ محكــوم كردنــد كــه خــدا آنهــا را بــرای دعــوت بــه توبــه فرســتاده 
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بــود. پیامبــر بــود كــه پــس از پیامبــری بــه قتــل مــی رســید و چنیــن بــود كــه نكتــه آن 
تمثیــل بــه قــدری روشــن و قطعــی فهمیــده می شــد كــه بــرای یهودیــان صــادق بــود. 
كاهنــان و حاکمــان، در آن پســر محبوبــی كــه صاحــب تاكســتان، آخــر از همــه، او 
را بــه ســوی خادمــان نافرمــان خــود فرســتاد، تصویــر واضــح عیســی و سرنوشــت 
حتمــی او را دیدنــد، پســر محبوبــی كــه آنهــا او را گرفتنــد و بیــرون بردنــد و كشــتند. 
كاهنــان و حاکمــان، همانطــور كــه آنجــا ایســتاده بودنــد، نقشــه قتــل او را در ســر 
بــود.  آنهــا فرســتاده  بــه ســوی  بــه عنــوان آخریــن دادرس،  پــدر  كــه  را  او  داشــتند، 
تصویــر آن مكافاتــی كــه باغبانــان ناســپاس پــس دادنــد، تصویــر فرجــام شــوم آنانــی 

بــود كــه مســیح را بــه مــرگ محكــوم می  كردنــد.
نجــات دهنــده ای كــه بــا دلســوزی بــه ایشــان نــگاه می كــرد، ادامــه داد: » مگــر 
در كتــب، هرگــز نخوانده ایــد ایــن ســنگی را كــه معمارانــش رد نمودنــد، همــان ســر 
زاویــه شــده اســت. ایــن از جانــب خداونــد آمــد و در نظــر مــا عجیــب اســت. از 
ایــن جهــت شــما را می گویــم كــه ملكــوت خــدا از شــما گرفتــه شــده، بــه امتــی كــه 
میــوه اش را بیاورنــد، عطــا خواهــد شــد. و هــر كــه بــر آن ســنگ افتــد، منكســر شــود 

و اگــر آن بــر كســی افتــد، نرمــش ســازد «.
ایــن نبــوت، همــان نبوتــی بــود كــه یهودیــان غالبــاً آن را در كنیســه های خــود تكــرار 
می كردنــد و بــه مســیح موعــود ربــط می دادنــد. مســیح، ســنگ زاویــه یــا ســنگ بنــای 
نقشــه ای بــود كــه یهودیــان را بــرای آینــده نــگاه می داشــت و در عیــن حــال ســنگ 
بنــای نقشــه كلــی نجــات بــود. امــا همیــن ســنگ بنــا را، ســازندگان یهــودی، یعنــی 
همــان كاهنــان و رؤســای اســراییل، داشــتند رد می كردنــد و كنــار می گذاشــتند. 
منجــی توجــه آنهــا را بــه نبوت هایــی جلــب می كــرد كــه خطــر پیــش رو را بــه آنهــا یــادآور 
می شــد. او بــا هــر وســیله ای كــه داشــت، ســعی كــرد عاقبــت اقدامــی را كــه در 

ُشــرُف انجــام آن بودنــد بــه آنهــا تفهیــم كنــد.
و ســخنان او هــدف دیگــری را هــم دنبــال می كــرد. مســیح بــا مطــرح کــردن ایــن 
ســئوال کــه » پــس چــون مالــك تاكســتان آیــد، بــه آن دهقانــان چــه خواهــد كــرد؟ « 
قصد داشــت پاســخ را از دهان خود فریســیان بیرون بیاورد. او قصد داشــت كاری 
كنــد كــه آنهــا، خــود را محكــوم كننــد. اخطارهــای او نمــی توانســتند آنهــا را بــه توبــه 
بكشــانند، ُمهــری بــود كــه بــه پــای ســند نابــودی ایشــان می خــورد و او آرزو می كــرد آنهــا 
متوجــه شــوند كــه دارنــد بــرای خــود، نابــودی تــدارك می بیننــد. او قصــد داشــت بــه 
آنهــا نشــان دهــد كــه خــدا بــا پــس گرفتــن امتیــازات قومــی آنهــا، كار عادالنــه ای می كنــد 
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و ایــن كار را شــروع كــرده اســت و بــه پایــان خواهــد بــرد و پایــان آن فقــط بــه ویرانــی 
معبد آنها و شهر آنها ختم نخواهد شد بلكه قوم را نیز پراكنده و پریشان می كند. 
شــنوندگان، اخطــار الزم را گرفتنــد امــا پــای حرفــی كــه از دهــان خودشــان خــارج شــد 
نایســتادند. كاهنــان و حاکمــان آمــاده بودنــد كــه بــا گفتــن » ایــن وارث اســت. بیائیــد 
او را بكشــیم «، مصــداق كامــل آن تمثیــل بشــوند. » و چــون خواســتند او را گرفتــار 

كننــد، از مــردم ترســیدند «، زیــرا احساســات عمومــی بــه نفــع مســیح بــود.
مســیح بــا نقــل آن نبــوت در مــورد ســنگ رد شــده، بــه چیــزی اشــاره كــرد كــه 
در تاریــخ اســراییل عمــالً اتفــاق افتــاده بــود، اتفاقــی كــه عــالوه بــر اینكــه بــه هنــگام 
آمــدن مســیح كاربــرد خاصــی داشــت و بــا شــدت بخصوصــی یهودیــان را متهــم و 
مجــرم می ســاخت، درســی هــم بــرای مــا دارد. وقتــی كــه معبــد ســلیمان در حــال بنــا 
بــود،  همــه ســنگهایی كــه بــرای شــالوده و دیوارهــا الزم بــود، در معــدن تهیــه و آمــاده 
شــدند. كســی حق نداشــت پس از آوردن آنها از معدن، روی آنها كار كند و ابزار 
بــه كار گیــرد، بنایــان هــم فقــط حــق داشــتند آنهــا را ســر جــای خــود، كار بگذارنــد و 
بــس. در آن میــان، قطعــه ســنگی را هــم بــه منظــور اســتفاده در شــالوده ســاختمان، 
آورده بودنــد كــه انــدازه غیرعــادی و شــكل عجیــب و غریبــی داشــت امــا كارگــران، 
جائــی بــرای اســتفاده از آن پیــدا نكردنــد و آن را قبــول نكردنــد. ســنگ مزبــور باعــث 
بــود. مدت  هــا  افتــاده  آنهــا  آمــد  و  رفــت  راه  بــر ســر  بی مصــرف  و  بــود  مزاحمــت 
گذشــت و آن ســنگ، یــك ســنگ قبــول نشــده باقــی مانــد امــا وقتی كــه بنایــان بــه 
جائــی رســیدند كــه می خواســتند ســنگ بنــا یــا همــان ســنگ زاویــه ســاختمان را كار 
بگذارنــد، در جســتجوی ســنگ مناســب آن برآمدنــد. آنهــا زمانــی را صــرف پیــدا 
كــردن ســنگی كردنــد كــه هــم  انــدازه، هــم شــكل و هــم مقاومــت الزم را داشــته باشــد 
و بــه اصطــالح، هــم قــواره آنجــا باشــد تــا بتوانــد آن جــای خــاص را پــر كنــد و تحمــل 
آن همــه فشــار را داشــته باشــد. اگــر آنهــا بــرای آن نقطــه، نادانــی بــه خــرج می دادنــد 
و انتخــاب نامناســبی می كردنــد، امنیــت كل ســاختمان را بــه خطــر می انداختنــد. 
ســنگ آن نقطــه مــی بایســتی تحمــل گرمــای آفتــاب، ســرمای یخبنــدان و فشــارهای 
حاصــل از بــاد و طوفــان را داشــته باشــد. ســنگ های مختلفــی بــه دفعــات بــرای 
شــدند.  تكــه  تكــه  و  نیاوردنــد  تــاب  فــراوان،  فشــار  زیــر  امــا  شــدند  انتخــاب  آنجــا 
بعضــی ســنگ های دیگــر، تحــت تغییــرات شــدید دمــا، نشــان دادنــد كــه تحمــل آن 
را ندارنــد. امــا باالخــره توجــه اشــخاص بــه آن ســنگ نامقبولــی كــه مدت هــا آنجــا 
افتــاده بــود، جلــب شــد. آن ســنگ در معــرض آفتــاب، ســرما، گرمــا و طوفــان قــرار 
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داشــت و كوچكتریــن تركــی برنداشــته بــود. معمــاران، آن ســنگ را آزمایــش كردنــد 
و آن ســنگ از همــه آزمایش هــا ســربلند بیــرون آمــد. فقــط یــك آزمایــش باقــی مانــد. 
اگــر آن ســنگ می  توانســت فشــار بســیار شــدید الزم را تحمــل كنــد، آن وقــت آنهــا 
می توانســتند آن را بــه عنــوان ســنگ زاویــه انتخــاب كننــد. آزمایــش مزبــور انجــام 
شــد. آن ســنگ، قبــول و در محــل، نصــب شــد و آنهــا دریافتنــد كــه بــه طــرز عجیبــی 
آن  كــه  شــد  داده  نشــان  اشــعیا  بــه  نبوتــی  رؤیایــی  در  اســت.  مــکان  آن  مناســب 

ســنگ، نمــادی از مســیح اســت. اشــعیا می گویــد:
» خداونــد را تقدیــس نماییــد و او تــرس و خــوف شــما باشــد. و او )بــرای شــما( 
مــكان مقــدس خواهــد بــود امــا بــرای هــر دو خانــدان اســراییل ســنگ مصــادم و 
صخــره لغزش دهنــده و بــرای ســاكنان اورشــلیم، دام و تلــه. و بســیاری از ایشــان 
لغــزش خــورده، خواهنــد افتــاد و شكســته شــده و بــدام افتــاده، گرفتــار خواهنــد 
گردیــد « )اشــعیا ٨ آیــه 13 تــا 15(. اشــعیای نبــی در آن رؤیــا آمــدن اولیــه مســیح 
بــا ســنگ بنــای اصلــی معبــد ســلیمان شــد، نشــانه  را دیــد و فهمیــد رفتــاری كــه 
رفتــاری اســت كــه بــا مســیح می شــود و مســیح مــی بایســتی همــان آزمایشــات را از 
ســر بگذرانــد. » بنابرایــن خداونــد یهــوه چنیــن می گویــد: اینــك در صهیــون ســنگ 
بنیادی نهادم یعنی ســنگ آزموده و ســنگ زاویه ای گرانبها و اســاس محكم. پس 

هــر كــه ایمــان آورد، تعجیــل نخواهــد نمــود « )اشــعیا 2٨ آیــه 16(. 
خــدا بــا حكمــت بی پایــان خــود، آن ســنگ بنــا را برگزیــد و در محــل نصــب كــرد. 
او آن ســنگ را » شــالوده محكــم « خوانــد. جهــان می توانــد بارهــا و غم هــای خــود 
را بــر آن بگــذارد؛ او می توانــد همــه آنهــا را تــاب بیــاورد. جهــان می توانــد بــا امنیــت 
كامــل بــر آن اســاس، بنیــاد نهــاده شــود. مســیح ســنگ اســت » ســنگ آزمــوده «. 
آنانی كــه بــه او اعتمــاد و تــوكل می كننــد، هرگــز نومیــد نخواهنــد شــد. او هــر آزمونــی 
را از ســر گذرانیــده اســت. او متحمــل بــار گنــاه آدم و گنــاه اعقــاب او بــوده و نشــان 
داده كــه قــدرت او بیــش از قدرتــی اســت كــه بــرای غلبــه بــر قدرت هــای شــریر الزم 
اســت. او بارهایی را كه بر او افكنده شــده، برده اســت، بارهایی كه هر گناهكار 
توبــه كار بــر او افكنــده اســت. هــر قلــب گناه آلــودی، در مســیح آرامــش و آســایش 
یافتــه اســت. او اســاس و شــالوده اســتواری اســت. همــه آنهایی كــه او را تكیــه گاه 

خــود می كننــد، در ایمنــی تــام و تمــام ســاكن هســتند. 
در نبـــوت اشـــعیا، مســـیح هـــم اســـاس محكـــم و هـــم ســـنگ لغـــزش خوانـــده 
شـــده اســـت. پطـــرس رســـول كـــه بـــا الهـــام از روح القـــدس می نوشـــت، بـــه روشـــنی 
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نشـــان داد كـــه مســـیح بـــرای چـــه كســـانی اســـاس محكـــم و بـــرای چـــه كســـانی ســـنگ 
مصـــادم اســـت:

 » زیــرا شــما در تجربــة خــود ِمهــر و محبّــت خــدا را دیده ایــد. پــس بــه ســوی او، 
یعنــی آن ســنگ زنــده کــه مــردم رد کردنــد، اّمــا درنظــر خــدا برگزیــده و گرانبهاســت 
بیاییــد. پــس بــه ســوی او، یعنــی آن ســنگ زنــده کــه مــردم رد کردنــد، اّمــا درنظــر 
خــدا برگزیــده و گرانبهاســت بیاییــد. و شــما نیــز ماننــد ســنگهای زنــده ای هســتید 
کــه خانــه ای روحانــی از شــما بنــا می شــود و در آن خانــه، شــما بــه عنــوان کاهنــان 
مقّدس، قربانی های روحانی را که درنظر خدا پسندیده است، به وسیلة عیسی 
مســیح بگذرانیــد. زیــرا کتــاب مقــّدس می فرمایــد: در صهیــون ســنگ زاویــة ممتــاز 
و گرانبهایــی قــرار می دهمــو هرکــه بــه آن ایمــان آورد هرگــز شرمســار نخواهــد شــد. 
بــرای بی ایمانــان، آن  اّمــا  بســیار دارد.  ارزش  ایــن ســنگ  ایمانــداران،  بــرای شــما 
ســنگی کــه بّنایــان رد کرده اند،اکنــون مهمتریــن ســنگ بنــا شــده اســت. و همچنیــن 
خواهنــد  آن  روی  کــه  اســت  صخــره ای  می لغزانــدو  را  آنهــا  کــه  اســت  ســنگی 
افتــاد. آری، آنهــا بــر روی کالم خــدا می افتنــد، زیــرا بــه آن ایمــان نمی آوردنــد. پــس 

سرنوشــت آنهــا همیــن بــود « )اول پطــرس 2 آیــه 3 تــا ٨(. 
بــرای آنانی كــه ایمــان داشــته باشــند، مســیح ســنگ محکــم شــالوده بناســت. 
شكســته اند.  و  افتــاده  ســنگ  آن  روی  یعنــی  باشــند  داشــته  ایمــان  آنانی كــه 
اینجاســت كــه تســلیم شــدن بــه مســیح و ایمــان بــه او مطــرح اســت. افتــادن روی 
آن ســنگ و شكســته شــدن یعنــی دســت برداشــتن از خــود را عــادل دانســتن یعنــی 
بــا فروتنــی یــك طفــل بــه ســوی مســیح رفتــن، توبــه كــردن از تخطیــات و تجــاوزات، 
یعنــی بــاور كــردن محبــت بخشایشــگر او و همچنیــن بــا ایمــان و اطاعــت اســت كــه 

مــا مســیح را اســاس و شــالوده بنــای خــود می كنیــم.
بنــا  زنــده می تواننــد  آن ســنگ  اســاس  بــر  نــدارد، همــه  غیریهــودی  و  یهــودی 
شــوند. ایــن اســاس تنهــا اساســی اســت كــه می توانیــم بــا ایمنــی و خیــال راحــت 
بــر آن بنــا شــویم. ایــن شــالوده عریــض اســت، بــرای همــه جــا دارد و بــرای اینكــه 
وزن و بــار همــه جهــان را تحمــل كنــد، بــه انــدازه كافــی محكــم اســت و بــا مرتبــط 
بــودن بــا مســیح، یعنــی آن ســنگ زنــده، همــه آنانــی كــه بــر آن اســاس بنــا می كننــد 
بــه ســنگ های زنــده تبدیــل می شــوند. بعضــی اشــخاص بــه وســیله كوشــش های 
خودشــان، تــراش می خورنــد، صیقــل می شــوند و نقــش و نــگار می گیرنــد؛ امــا چــون 
بــا مســیح مرتبــط نشــده اند، نمی تواننــد بــه » ســنگ های زنــده تبدیــل شــوند. بــدون 
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آن ارتبــاط، هیــچ انســانی نمی توانــد نجــات یابــد. بــدون اینكــه حیــات مســیح در مــا 
باشــد، نمی توانیــم در برابــر تندبــاد وسوســه  تــاب بیاوریــم. امنیــت ابــدی مــا وابســته 
بــه ایــن اســت كــه بــر اســاس و شــالوده محكــم بنــا شــده باشــیم. جماعــت، امــروز 
بــاران  اســت. هنگامی كــه  نخــورده  محــک  كــه  شــالوده هایی می ســازند  بــر  دارنــد 
می بــارد، تندبــاد مــی وزد و ســیل جــاری می شــود، خانــه آنهــا فــرو می ریــزد زیــرا بــر آن 

صخــره ابــدی، ســنگ اصلــی زاویــه، مســیح عیســی پی ریــزی نشــده اســت.
صخــره  مســیح  می خورنــد،  لغــزش  نكــرده،  كالم  اطاعــت   « آنانی كــه  بــرای 
مصــادم اســت. امــا آن ســنگی كــه معمــاران رد كردنــد، همــان ســر زاویــه گردیــده 
اســت. مســیح مثــل آن ســنگ نامقبــول، در مـأموریــت زمینــی خویــش بــا بی توجهــی 
مــردود و صاحــب غم هــا و  نــزد مردمــان  و  او خــوار  روبــرو شــد.  برخــورد  و ســوء 
رنج دیــده.... و خــوار شــده كــه او را بــه حســاب نیاوردیــم « بــود )اشــعیا 53 آیــه 3(. 
البتــه زمــان جــالل یافتــن او چنــدان دور نبــود. او بــا برخاســتن از مــردگان، » پســر 
خدا از مردگان به قوت «، خوانده شد، )رومیان 1 آیه ۴(. او هنگام آمدن دوباره 
خویــش، بــه عنــوان خداونــد آســمان و زمیــن پدیــدار خواهــد شــد. آنانی كــه حــاال در 
آســتانه مصلــوب كــردن او هســتند، عظمــت او را بــه رســمیت خواهنــد شــناخت. 

جلــوی چشــم كائنــات، آن ســنگ رد شــده، بــه ســر زاویــه تبدیــل می شــود.
» و اگــر آن بــر كســی افتــد، نرمــش ســازد «. مردمــی كــه مســیح را رد كردنــد 
قــرار بــود بــه زودی نابــودی شــهر و ملــت خــود را ببیننــد. جــالل آنهــا نابــود می شــد 
نابــودی  باعــث  چیــزی  چــه  و  می شــدند  پراكنــده  بــاد  مقابــل  در  غبــار  مثــل  و 
می شــد.  ایشــان  امنیــت  می كردنــد،  بنــا  صخــره  آن  بــر  آنهــا  اگــر  شــد؟  یهودیــان 
ایــن نیكویــی خــدا بــود كــه خــوار شــمرده شــد، عدالــت بــود كــه دســت رد بــر ســینه 
خــود دیــد، رحمــت بــود كــه بــه هیــچ انگاشــته شــد. مردمــان خــود را در مخالفــت بــا 
خــدا قــرار دادنــد و همــه آنچــه كــه مــی بایســتی نجــات ایشــان می شــد، بــه نابــودی 
ایشــان تبدیــل شــد. همــه آنچــه را كــه خــدا بــرای حیــات مقــرر كــرد، آنهــا دیدنــد 
كــه بــه مــرگ انجامیــد. در تصلیــب مســیح بــه دســت یهودیــان، ویرانــی اورشــلیم 
مســجل بــود. در آن خــون ریختــه شــده بــر فــراز جلجتــا، و زنــی بــود كــه ایــن دنیــا و 
دنیــای آتــی ایشــان را بــه عمــق نابــودی بــرد. ایــن چنیــن اســت كــه در آن روز عظیــم 
نهایــی، داوری بــه ســراغ آنانــی می آیــد كــه فیــض خــدا را نپذیرفتنــد. مســیح، یعنــی 
ســنگ مصــادم آنهــا، در آن هنــگام هماننــد كوهــی كــه خواهــان انتقــام اســت، 
بــر آنهــا پدیــدار می شــود. جــالل روی او كــه بــرای عــادالن، حیــات اســت، بــرای 
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شــریران آتــش فروبرنــده خواهــد بــود. گناهــكار آن محبــت انــكار شــده، آن فیــض 
تحقیــر شــده، نابــود خواهــد شــد.

كــه  بــه یهودیــان نشــان داد  تكــرار اخطارهــا،  بــا بســیاری تشــبیهات و  عیســی 
مــردم همــه اعصــار را  بــا آن ســخنان،  او  كــردن پســر خــدا چیســت.  نفــی  نتیجــه 
بــه عنــوان رهاننــده خویــش،  او  پذیــرش  از  كــه  قــرار داد، مردمــی  مخاطــب خــود 
بــه ایــن مــردم اســت. هیــكل  بــاز می زننــد. هــر اخطــاری كــه او داد، خطــاب  ســر 
بی حرمــت، پســر نافرمــان، دهقانــان خطــاكار، معمــاران و بنایــان خودبیــن، همــه 
منعكــس  گناهــكار،  یــك  پیمــوده  مســیر  در  همــه  كــه  هســتند  چیزهایــی  همــه  و 
بــر  نكــرده اســت، سرنوشــت شــومی كــه آن همــه  توبــه  تــا وقتــی كــه او  هســتند. 

اوســت. بــه  متعلــق  می زننــد،  حــرف  آن  خــالف 
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» مجادله «

]این فصل بر اساس انجیل متی 22: 15-۴6؛ انجیل مرقس 12: 13-۴0؛ 
انجیل لوقا 20: 20-۴7 تدوین گردیده است[

كاهنان و حاکمان در سكوت به سرزنش های تند مسیح، گوش دادند. آنها نمی 
توانسـتند اتهامات او را تكذیب كنند بلكه فقط بیشـتر مصمم می شـدند كه او را به 
دام بیندازند و از همین رو، جاسوسـانی را به سـوی او فرسـتادند. آن جاسوسـان، » 
خود را صالح می نمودند تا سخنی از او گرفته، او را به حكم و قدرت والی بسپارند «. 
آنها فریسیان مسن را كه عیسی غالباً با آنها مالقات می كرد، نفرستادند بلكه جوانان 
تنـد مـزاج و متعصـب را فرسـتادند و خیـال می كردنـد كـه مسـیح آنهـا را نمی شناسـد. 
عـده ای از جاسوسـان هیرودیـس هـم همـراه آن جماعـت بودنـد تـا سـخنان مسـیح 
را بشـنوند و در محاكمـه علیـه او شـهادت دهنـد. فریسـیان و طرفـداران هیرودیـس 
دشمنی شدیدی با یكدیگر داشتند اما حاال در عداوت با مسیح، متحد شده بودند.

چانه زنــی  بــه  رومیــان،  تحمیلــی  خــراج  و  بــاج  مقابــل  در  همیشــه  فریســیان 
احــكام خــدا می دانســتند. حــاال  را خــالف  مالیــات  پرداخــت  آنهــا  می پرداختنــد. 
ایشــان فرصتی می دیدند كه می شــد عیســی را در چنبره انداخت. آن جاسوســان 
را  خــود  تكلیــف  می خواهنــد  انــگار  كــه  ســاختگی  صمیمیتــی  بــا  و  آمدنــد  او  نــزد 
بداننــد، گفتنــد، » ای اســتاد! می دانیــم كــه تــو بــه راســتی ســخن می رانــی و تعلیــم 
می دهــی و از كســی روداری نمی كنــی، بلكــه طریــق خــدا را بــه صــدق می آمــوزی. 

آیــا بــر مــا جایــز هســت كــه جزیــه بــه قیصــر بدهیــم یــا نــه؟ «
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این كلمات كه » می دانیم كه تو به راستی سخن می رانی و تعلیم می دهی «، 
در صورتی كــه از عمــق دل آنهــا ادا می شــد، بــه طــرز فوق العــاده ای پذیرندگــی آنهــا را 
اعــالم می كــرد. هــر چنــد كــه آن شــهادت ایشــان درســت بــود امــا در واقــع بــه قصــد 
فریب حرف می زدند. فریســیان می دانســتند كه مســیح، به درســتی ســخن می گوید 

و تعلیــم می دهــد و همیــن گواهــی ایشــان، مبنــای داوری بــر ایشــان خواهــد بــود.
آنهایــی كــه آن ســئوال را بــرای عیســی مطــرح كردنــد، خیــال می كردنــد كــه هــدف 
اصلــی خــود را بــه خوبــی پشــت آن ســئوال مخفــی كرده انــد امــا قلــب آنهــا را مثــل 
نوشــته ای كــه پیــش چشــمش باشــد، خوانــد و ریــاكاری آنهــا را بــر مــال ســاخت. او 
گفــت: » مــرا بــرای چــه امتحــان می كنیــد؟ « و بدیــن ترتیــب بــا نشــان دادن اینكــه 
اهــداف پشــت پــرده آنهــا را می خوانــد، عالمتــی بــه آنهــا داد كــه آنهــا درخواســت 
آن را نداشــتند. وقتــی كــه او گفــت: » دینــاری بــه مــن نشــان دهیــد «، آنهــا گیج تــر 
شــدند. آنها ســكه ای بیرون آوردند و او پرســید: » صورت و رقمش از كیســت؟ « 
ایشان در جواب گفتند: » از قیصر است «. و به نقش روی سكه اشاره كردند. 

عیســی گفــت: » پــس مــال قیصــر را بــه قیصــر رد كنیــد و مــال خــدا را بــه خــدا «.
آن جاسوســان از عیســی انتظــار داشــتند كــه مســتقیماً بــه ســئوال آنهــا جــواب 
بدهــد و بلــه یــا نــه بگویــد. اگــر او می گفــت خــراج دادن بــه قیصــر نامشــروع اســت، 
دســتگیر  شــورش  تحریــك  بــرای  و  می دادنــد  رومــی  مقامــات  بــه  را  او  گــزارش 
او را  مــردم،  آنهــا در مقابــل  اگــر خــراج دادن را مشــروع می شــمرد،  امــا  می شــد. 
متهــم می كردنــد كــه مخالــف شــریعت خداســت. حــاال آنهــا دســت از پــا درازتــر و بــا 
نقشــه نقــش بــر آب شــده، دیدنــد كــه روش استســفاری یــك كلمــه ای و مطالبــه آری 

یــا نــه، چیــز دیگــری بــرای گفتــن نگذاشــته اســت.
بــه آن  كــه  بــود  پاســخ ســنجیده ای  بلكــه  نبــود  بــرای طفــره رفتــن  پاســخ مســیح 
پرســش داده شــد. او در حالی  كــه ســكه ای را در دســت داشــت كــه منقــش بــه نــام 
و تصویــر قیصــر بــود، اظهــار داشــت كــه تــا وقتــی كــه آنهــا تحــت حمایــت قــدرت روم 
زندگــی می كننــد، بایــد آنگونــه كــه آن قــدرت، خواهــان اســت، از آن حمایــت كننــد 
مگــر اینكــه چنیــن كاری بــا وظیفــه واالتــر آنهــا مغایــرت داشــته باشــد. البتــه آنهــا مــی 
بایســتی در عیــن حــال كــه مقیــد بــه قوانیــن منطقــه ای باشــند، در همــه اوقــات، در 

درجــه اول تابــع خــدا باشــند.
ایــن ســخن منجــی كــه » مــال خــدا را بــه خــدا بدهیــد «، در واقــع توبیــخ شــدید، 
علیــه یهودیانــی بــود كــه بــه تحریــك می پرداختنــد. اگــر آنهــا تكالیــف خــود نســبت بــه 

602, 603

DA FA Body.indd   658 9/17/18   11:54 AM



» مجادله «  |  65۹

خــدا را انجــام می دادنــد، ملــت شكســت خــورده ای نمی شــدند كــه ملــت غریبــه ای 
بــر آنهــا خدایــی كنــد. در آن صــورت هیــچ پرچــم رومــی بــر فــراز اورشــلیم در اهتــزاز 
نبــود، اصــالً دروازه بــان رومــی بــر دروازه هــای آن شــهر نمی ایســتاد، بــه هیــچ وجــه 
حاكــم رومــی داخــل آن باروهــا فرمــان نمی رانــد. قــوم یهــود در آن زمــان، داشــت 

جریمــه روگردانــی از خــدا را پــس مــی داد.
را  او  و  متعجــب شــدند  شــنیدند، »  را  پاســخ مســیح  فریســیان  هنگامی كــه 
واگــذارده برفتنــد «. او دو رنگــی و پیــش داوری آنهــا را ســرزنش و در انجــام ایــن كار 
اصــل مهمــی را هــم بیــان كــرده بــود، اصلــی كــه بــه وضــوح، حــدود مســئولیت انســان 
نســبت بــه حكومــت مدنــی و تكلیــف او نســبت بــه خــدا را، تعریــف می كنــد. اینجــا 
بــه ســئوال آزاردهنــده ای كــه ذهــن بســیاری را بــه خــود مشــغول كــرده بــود، جــواب 
داده شــد. گذشــته از هــر چیــز، بایــد اعتــراف كــرد كــه آن ســئوال، بــه اصــل مهــم 
و درســتی اشــاره می كــرد و بــا اینكــه دریافــت  كننــدگان پاســخ عیســی عمدتــاً دل 
چركیــن از آنجــا رفتنــد، امــا متوجــه شــدند كــه آن اصــل مهــم و درســت، چــه خــوب 

تشــریح شــد و عــالوه بــر ایــن، مســیح تــا كجــای كار را تشــخیص می دهــد.
ســئواالت  بــا  كــه صدوقیــان  بــود  نگذشــته  فریســیان  از ســکوت  مدتــی  هنــوز 
صدوقیــان،  و  فریســیان  یعنــی  حــزب  دو  آن  آمدنــد.  پیــش  خــود،  حیله گرانــه 
شــدیداً مخالــف یكدیگــر بودنــد. فریســیان بــه ســختی بــه ســنت چســبیده بودنــد. 
را  تطهیــر  عمــل  وســواس،  بــا  می كردنــد،  اجــرا  دقــت  بــا  را  ظاهــری  مراســم  آنهــا 
انجــام می دادنــد، روزه می گرفتنــد، دعاهــای طویــل می خواندنــد و بــا خودنمایــی 
صدقــه می دادنــد. البتــه مســیح، عیــان كــرد كــه آنهــا بــا گنجانیــدن فرامیــن انســان 
در اصــول تعلیماتــی خویــش، احــكام و شــریعت خــدا را از درون تهــی كرده انــد. 
طبقــه فریســی، طبقــه ای متعصــب و ریــاكار بــود امــا در میــان ایشــان زاهــد حقیقــی 
هــم پیــدا می شــد، زاهدانــی كــه تعلیمــات مســیح را پذیرفتنــد و شــاگرد او شــدند. 
صدوقیــان، ســنت های فریســیان را محكــوم می دانســتند. آنهــا ظاهــراً بیشــتر متــون 
مقــدس را قبــول داشــتند و می گفتنــد كــه آن متــون بایســتی دســتورالعمل زندگــی 

باشــد؛ امــا در عمــل، مردمــی شــكاك، فلســفی و مــادی گــرا بودنــد.
و  آتــی  حیــات  اصــل  و  مــردگان  از  برخاســتن  فرشــتگان،  وجــود  صدوقیــان، 
پاداش هــا و مكافات هــای آن حیــات را انــكار می كردنــد. آنهــا در مــورد تمــام ایــن 
نــكات، بــا فریســیان اختــالف نظــر داشــتند امــا بحــث عمــده آن دو حــزب، بــر ســر 
برخاســتن پــس از مــرگ بــود. فریســیان قاطعانــه اعتقــاد داشــتند كــه قیامــت وجــود 
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دارد اما در مباحثه بر ســر حالت و وضعیت انســان ها در قیامت، بین خودشــان 
هــم مشــكل داشــتند. مــرگ بــرای آنهــا بــه یــك معمــای الینحــل تبدیــل شــده بــود و 
چــون از پــس اســتدالالت صدوقیــان در ایــن زمینــه برنمی آمدنــد، دائمــاً بــه عصبیــت 
آنها دامن زده می شد. مباحثات آن دو حزب معموالً به مجادالت خشمگینانه ای 

منجــر می شــد كــه فاصلــه آن دو را از یكدیگــر بیشــتر می كــرد.
از لحــاظ تعــداد، صدوقیــان خیلــی كمتــر از حریــف بودنــد و نفــوذ چندانــی در 
میــان مــردم عــادی نداشــتند امــا بســیاری از آنــان ثروتمنــد بودنــد و از ایــن لحــاظ، 
بــود و كاهــن  بســیار  میــان صدوقیــان، كاهــن  را داشــتند. در  نفــوذ خــاص خــود 
و  ایــن موضــوع  حــال،  هــر  در  انتخــاب می شــد.  آنهــا  بیــن  از  معمــوالً  هــم  اعظــم 
دقیقــاً همیــن موضــوع، باعــث می شــد كــه آنهــا عقایــد شــكاكانه خــود را در صــدر 
اعتقــادات خــود قــرار ندهنــد. صدوقیــان بــا توجــه بــه كثــرت و محبوبیــت فریســیان، 
و تصــدی مشــاغل كاهنانــه بهتــر می دیدنــد كــه بــر حســب ظاهــر، اصــول اساســی 
فریســیان را مســلم بگیرنــد امــا ایــن حقیقــت مهــم كــه كاهنــان معمــوالً از صدوقیــان 

بودنــد، باعــث می شــد كــه عقایــد غلــط آنهــا راه نفــوذ پیــدا كنــد.
صدوقیــان، تعلیمــات عیســی را نفــی می كردنــد؛ آخــر او بــه وســیله روحــی جــان 
گرفته بود كه ایشــان تجلی آن را به آن شــكل قبول نداشــتند؛ از طرف دیگر تعلیمی 
كــه او در مــورد خــدا و حیــات آتــی مــی داد، بــا فرضیــات آنهــا مطابقــت نداشــت. آنهــا 
خــدا را بــه عنــوان تنهــا موجــود برتــر از انســان، قبــول داشــتند؛ امــا بحــث آنهــا ایــن 
بــود كــه یــك پــروردگار عاقبت اندیشــی كــه زندگــی انســان را از بــاال كنتــرل كنــد و دیــد 
آینده نگرانه الهی، انسان را نمی گذارد كه اخالقاً آزاد باشد و اگر آن دید و آن كنترل 
برقــرار باشــد، انســان بــه مرتبــه یــك بــرده ســقوط می كنــد. عقیــده آنهــا ایــن بــود كــه خــدا 
كــه انســان را آفریــد، او را بــه حــال خــود رهــا كــرد و از بــاال بــر او تـأثیــر نمی گــذارد. آنهــا 
اصــرار داشــتند كــه انســان آزاد اســت كــه زندگــی خــود را بكنــد و حــوادث دنیــا را هــر 
طــور كــه بخواهــد شــكل دهــد؛ یعنــی سرنوشــت انســان، در دســت خــود اوســت. 
آنهــا قبــول نداشــتند كــه روح خــدا از طریــق تالش هــای انســان یــا وســائل طبیعــی، كار 
كنــد. بــا تمــام اینهــا، ایشــان بــاور داشــتند كــه انســان از طریــق بــه كار گرفتــن صحیــح 
نیروهــای طبیعــی خــود، می توانــد ارتقــاء پیــدا كنــد و نورانــی شــود؛ بــاور داشــتند كــه 

زندگــی انســان می توانــد بــا ریاضت هــا و ســخت گیری های شــدید، تطهیــر شــود.
عقایــدی كــه آنهــا در مــورد خــدا داشــتند، شــخصیت آنهــا را بــه شــكل خاصــی 
درآورده بــود. از آنجــا كــه آنهــا فكــر می كردنــد خــدا عالقــه ای بــه انســان نــدارد، توجــه 
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چندانــی بــه هم نــوع خــود و حتــی بــه یكدیگــر نداشــتند لــذا اتحــاد آنهــا محكــم نبــود. از 
آنجــا كــه تـأثیــر روح القــدس بــر رفتــار انســان را بــاور نداشــتند، قــدرت او را در زندگــی 
خودشــان از دســت داده بودنــد. آنهــا هــم مثــل باقــی یهودیــان، الف می زدنــد كــه از 
شكم مادر، فرزند ابراهیم هستیم و دو دستی به واجبات شریعت چسبیده ایم؛ 
البته ایشان از روح حقیقی احكام و ایمان و خیرخواهی ابراهیم، به كلی بی خبر 
بودنــد. آنهــا عواطــف و عالئــق طبیعــی خــود را در باریکــه ای محبــوس كــرده بودنــد. 
آنهــا عقیــده داشــتند كــه همــه انســان ها می تواننــد رفــاه و بركــت را بــرای زندگــی 
خــود تـأمیــن كننــد؛ قلــوب ایشــان از احتیاجــات و رنج هــای دیگــران بویــی نبــرده بــود. 

ایشــان فقــط بــرای خــود زندگــی می كردنــد.
مســیح بــا ســخنان و اعمــال خویــش، شــهادت داد كــه قدرتــی آســمانی وجــود 
دارد كــه تـأثیراتــی فــوق طبیعــی ایجــاد می كنــد، كــه مــاورای حیــات حــال، حیاتــی 
آتــی هســت، كــه خــدا بــه عنــوان پــدر فرزنــدان آدم، همــواره نگــران منافــع حقیقــی 
آنهاســت. او كار كــردن قــدرت الهــی را در زمینــه خیرخواهــی و دلســوزی، آشــكار 
او  زد.  تودهنــی  را  انحصارطلبــی خودخواهانــه صدوقیــان  و چنیــن چیــزی،  كــرد 
تعلیــم داد كــه هــم بــرای خیریــت مقطعــی و هــم بــرای خیریــت ابــدی انســان، خــدا 
بــه وســیله روح القــدس، در قلب هــا تـأثیــر می گــذارد. او نشــان داد خطاســت كــه 
برای تغییر شــخصیت، یعنی كاری كه فقط باید به وســیله روح خدا انجام شــود، 

بــه قــدرت انســان تكیــه كــرد.
صدوقیان معزم شــده بودند تا این تعالیم را بی اعتبار کنند. آنها كه به دنبال 
مباحثــه بــا عیســی می گشــتند، اطمینــان داشــتند كــه حتــی اگــر نتواننــد مدركــی از 
او بگیرنــد كــه بشــود او را محكــوم كــرد، الاقــل احتــرام او را از بیــن می برنــد. آنهــا 
تصمیم گرفتند كه در مورد قیامت از او سئوال كنند. اگر او موافق ایشان حرف 
مــی زد، خــود بــه خــود خدشــه بیشــتری بــه فریســیان وارد مــی آورد. اگــر او مخالــف 
ایشــان ســخن می گفــت، آن وقــت جــواب ســئوالی كــه طــرح كــرده بودنــد، طــوری در 

می آمــد كــه باعــث تمســخر تعلیــم خــودش می شــد.
صدوقیان طوری حســاب كرده بودند كه البد بدن انســان در حالت جاودانگی 
تشــكیل می شــده  كــه در حالــت میرنــده آن  تشــكیل می شــود  از همــان عناصــری 
است لذا وقتی كه انسان از مردگان برخیزد، گوشت و خون خواهد داشت و در 
جهــان جاودانــه، همــان حیاتــی را از ســر خواهــد گرفــت كــه در روی زمیــن قطــع شــده 
بــوده اســت. بــا ایــن اســتدالل، آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد كــه در عالــم ابــدی، 
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پیوندهای زمینی نیز از سر گرفته خواهد شد و زن و شوهر دوباره به هم خواهند 
رســید، ازدواج دوبــاره ادامــه خواهــد یافــت و همــه چیــز همان گونــه كــه قبــل از مــرگ 
بــوده، جریــان پیــدا خواهــد كــرد، یعنــی ضعف  هــا و احساســات همیــن حیــات، در 

زندگــی بعــدی بــه صــورت ابــدی وجــود خواهــد داشــت.
عیســی در پاســخ پرســش ایشــان، پرده از روی حیات آتی برداشــت. او گفت: 
» در قیامــت، نــه نــكاح می كننــد و نــه نــكاح كــرده می شــوند بلكــه مثــل مالئكــه خــدا 
در آســمان می باشــند «. او نشــان داد كــه صدوقیــان در آن عقیــده خــود، بــر حــق 
نیســتند و مقدماتــی كــه بــرای خــود چیده انــد، غلــط اســت. او اضافــه كــرد كــه، 
» آیــا گمــراه نیســتید از آن رو كــه كتــب و قــوت خــدا را نمی دانیــد؟ « او فریســیان را 

بــه ریــاكاری متهــم كــرده بــود امــا اینهــا را بــه بطــالن عقیــده متهــم كــرد.
صدوقیــان بــه خــود می بالیدنــد كــه بیــش از همــه مــردم بــه متــون مقــدس متمســک 
هــم  را  متــون  آن  درســت  معنــای  حتــی  آنهــا  كــه  داد  نشــان  عیســی  امــا  هســتند 
نفهمیده انــد. دانــش آن متــون، در صورتــی بــه قلــب می نشــیند كــه روح القــدس راه را 
برایــش روشــن كــرده باشــد. او اظهــار داشــت كــه بی اطالعــی آنهــا از كالم و از قــدرت 
خــدا، مــی بایســتی ســبب بــه هــم ریختگــی ایمــان و تاریكــی ذهــن ایشــان بــوده باشــد. 
آنهــا می كوشــیدند كــه اســرار خــدا را بــه دایــره تنــگ اســتدالل محــدود خــود بكشــانند. 
مســیح از ایشــان دعــوت كــرد كــه اذهــان خــود را بــه روی آن حقایــق مقدســی كــه فهــم 
را وســیع و تقویــت می كنــد، بگشــایند. هــزاران نفــر از ایمــان افتادنــد چــرا كــه اذهــان 
محــدود ایشــان نمی توانــد رازهــای خــدا را بفهمــد. آنهــا نمی تواننــد نمایــش عالــی 
قــدرت الهــی در راســتای آینده نگــری او را هضــم كننــد لــذا شــواهد آن قــدرت را رد 
می كنند و آن شواهد را به عوامل طبیعی نسبت می دهند، بماند كه از آن عوامل 
هــم ســر در نمــی آورد. تنهــا كلیــد ســر درآوردن از اســراری كــه مــا را احاطــه كــرده، ایــن 
اســت كــه تمــام حضــور و قــدرت خــدا را در آنهــا بــه رســمیت بشناســیم. انســان ها 
محتــاج ایــن هســتند كــه خــدا را بــه عنــوان خالــق كائنــات بــه رســمیت بشناســند، 
یعنــی همانــی را كــه همــه چیــز را فرمــان می دهــد و اداره می كنــد. انســان ها بــه دیــد 

وســیع تری نیازمندنــد، دیــدی كــه شــخصیت او و راز عوامــل او را بتوانــد دیــد. 
مســیح بــرای شــنوندگان خــود فــاش كــرد كــه اگــر پــای برخاســتن از مــردگان در 
میــان نبــود، همــان متــون مقدســی كــه آنهــا از اعتقــاد بــه آن دم می زدنــد، بــه هیــچ 
نخوانده ایــد  آیــا  مــردگان،  قیامــت  دربــاره  امــا   « گفــت:  او  نمی خوردنــد.  دردی 
ابراهیــم و خــدای  مــن هســتم خــدای  بــه شــما گفتــه اســت،  كــه خــدا  كالمــی را 
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بلكــه خــدای زنــدگان  اســحاق و خــدای یعقــوب؟ خــدا، خــدای مــردگان نیســت 
اســت «. خــدا از كســانی نــام بــرد كــه انــگار نــه انــگار مرده انــد. او از اول، عاقبــت را 
می بینــد و چنــان بــه نتیجــه كار خــود می نگــرد كــه انــگار حــاال بــه پایــان رســیده اســت. 
مــرده ارزشــمند، از آدم بــه بعــد تــا آخریــن مقدســی كــه می میــرد، صــدای پســر خــدا 
را می شــنود و از قبــر برمی خیــزد و بــه حیــات نامیــرا وارد می  شــود. خــدا، خــدای آنهــا 
خواهــد بــود و آنهــا قــوم او خواهنــد بــود. بیــن خــدا و آن مقدســین برخاســته، پیونــد 
نزدیــك و گرمــی برقــرار خواهــد بــود. او ایــن وضعیــت را چنــان می بینــد كــه انــگار 
همیــن حــاال برقــرار اســت، وضعیتــی را كــه در نقشــه و هــدف او پیش بینــی شــده 

اســت. مــرده از او حیــات مــی یابــد.
بــا كلمــات مســیح، صدوقیــان بــه ســكوت كشــیده شــدند. آنهــا نمــی توانســتند 
بتواننــد  آنهــا  كــه  نیامــد  بیــرون  مســیح  دهــان  از  كلمــه ای  بدهنــد.  او  بــه  جوابــی 
بــه كار  را  آن  بــرای محكومیــت وی  و  بكننــد  آن  از  اســتفاده ای  كوچكتریــن ســوء 
گیرنــد. حریفــان، هیــچ چیــز حاصــل نكردنــد مگــر اینكــه مــردم آنهــا را حقیــر دیدنــد.

در هــر حــال، فریســیان هنــوز امیــدوار بودنــد چیــزی از دهــان او بكشــند تــا علیــه 
او بــه كار ببرنــد. آنهــا بــه یكــی از كاتبــان دانشــمند متوســل شــده او را راضــی كردنــد 

كــه از عیســی بپرســد از احــكام ده گانــه، كدامیــك اهمیــت بیشــتری دارد.
فریســیان چهــار حكــم اول را واالتــر از شــش حكــم بعــدی می دانســتند، چهــار 
حكمــی كــه بــه وظایــف انســان در قبــال خالــق اشــاره می كننــد را بســیار عظیــم تــر 
از شــش حكــم بعــدی میدانســتند كــه تكالیــف انســان را نســبت بــه هم نوعــان خــود 
تعریــف می كننــد. نتیجــه ایــن كار آنهــا ایــن بــود كــه شــدیداً از خــط عملــی خداطلبــی 
دور افتادنــد. عیســی بــه مــردم نشــان داده بــود كــه عمیقــاً قاصــر هســتند و همچنیــن 
تعلیــم داده بــود كــه عمــل خــوب چقــدر واجــب اســت و گفتــه بــود كــه هــر درختــی 
را از میــوه اش بایــد شــناخت. بــه همیــن دلیــل، بــه او تهمــت زده بودنــد كــه شــش 

فرمــان آخــر را بــر چهــار فرمــان اول ترجیــح می دهــد.
فقیهــی بــا ســوالی بــی پــرده بــه عیســی نزدیــک شــد، » كــدام  حكــم در شــریعت 
بزرگتــر اســت؟ « پاســخ مســیح هــم بــی پــرده و قاطــع بــود: » اینكــه خداونــد خــدای 
خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فكر خود محبت نما. این است حكم 
اول و اعظــم. مســیح گفــت حكــم دوم هــم مثــل اولــی اســت زیــرا از آن سرچشــمه 
می گیــرد، همســایه خــود را چــون نفــس خــود محبــت نمــا. بزرگتــر از ایــن دو حكمــی 

نیســت «، » بدیــن دو حكــم، تمــام تــورات و صحــف انبیــا متعلــق اســت «.
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چهــار حكــم اول ده فرمــان، همــه در یــك مفهــوم خالصــه می شــوند، » خداونــد 
خــدای خــود را بــه همــه دل خــود محبــت نمــا «. شــش حكــم آخــر ده فرمــان، در آن 
آیــه دیگــر جمــع می شــوند، » همســایه خــود را چــون نفــس خــود محبــت نمــا «. ایــن 
دو حكــم یــا فرمــان، بیانگــر اصــل محبــت هســتند. فرمــان اولــی را نمی تــوان اجــرا 
كــرد و دومــی را پشــت گــوش انداخــت، دومــی را هــم نمی شــود رعایــت كــرد اگــر 
اولــی را بــه فراموشــی ســپرده باشــیم. وقتــی كــه خــدا بــر جــای درســت خــود بــر تخــت 
قلــب مــا بنشــیند، همســایه مــا هــم جــای درســت خــود را پیــدا خواهــد كــرد. مــا 
بایــد او را مثــل خودمــان دوســت داشــته باشــیم و فقــط هنگامی كــه مــا خــدا را بــه 
باالتریــن وجــه ممكــن دوســت داشــته باشــیم، محبــت كــردن بــه همســایه بــا تمامــی 

دل، امكان پذیــر می شــود.
و از آنجا كه همه احكام در محبت به خدا و انسان خالصه می شوند، نتیجه 
می گیریــم كــه بــدون زیــر پــا گذاشــتن ایــن اصــل محبــت، هیچ یــك از آن مفاهیــم یــا 
فرامیــن، نقــض نمی شــوند. بــه همیــن جهــت اســت كــه مســیح بــه شــنوندگان خــود 
تعلیــم داد كــه شــریعت خــدا آنگونــه بــه مفاهیــم جــدا از هــم تقســیم نمی شــود كــه 
برخــی اهمیــت بیشــتری داشــته باشــند و بعضــی كمتــر و آن كــم اهمیت ترهــا را بــا 
اســتفاده از معافیــت، نادیــده گرفــت. خداونــد مــا چهــار حكــم اول و شــش حكــم 
بعــدی را بــه عنــوان یــك مجموعــه الهــی معرفــی می كنــد، او چنیــن تعلیــم می دهــد 

كــه محبــت بــه خــدا بــا اطاعــت از همــه فرامیــن او نشــان داده خواهــد شــد.
كاتبی كه آن سئوال را از عیسی پرسیده بود، به خوبی شریعت را مطالعه كرده 
بــود و از جوابــی كــه شــنید، حیــرت كــرد. او انتظــار نداشــت كــه عیســی چنیــن دانــش 
عمیق و جامعی از متون مقدس داشته باشد. او با جواب عیسی، دید وسیع تری 
نسبت به آن اصول پیدا كرد، اصولی كه پشت آن مفاهیم یا فرامین مقدس، قرار 
گرفتــه بودنــد. آن كاتــب، در مقابــل جمــع كاهنــان و حاکمــان، بــا صداقــت اقــرار كــرد 

كه مسیح تفسیر درستی از احكام به عمل آورده است، او گفت: 
» آفریــن ای اســتاد! نیكــو گفتــی، زیــرا خــدا واحــد اســت و ســوای او دیگــر 
نیســت، و او را بــه تمامــی دل و تمامــی فهــم و تمامــی نفــس و تمامــی قــوت محبــت 
نمودن و همسایه خود را مثل خود محبت نمودن، از همه قربانی های سوختنی 

و هدایــا افضــل اســت «.
حكمتــی كــه در پاســخ عیســی بــود، آن كاتــب را مجــاب كــرد. او می دانســت كــه 
دین یهودی به جای اینكه از زهد درونی تشــكیل شــود، از مراســم ظاهری تشــكیل 
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شــده اســت. آن كاتــب بــه نحــوی احســاس كــرده بــود كــه تقدیمی هــای تشــریفاتی 
محــض و ذبــح حیوانــات بــا بی ایمانــی و فقــط بــرای جبــران گنــاه، فاقــد ارزش اســت. 
محبــت و اطاعــت نســبت بــه خــدا، و توجــه ایثارگرانــه بــه انســان ها، در نظــر او بــا 
ارزش تــر از همــه آن آداب شــد. آمادگــی آن كاتــب بــرای پذیــرش درســتی اســتدالل 
مســیح و جــواب قاطــع و مهیــج او در حضــور مــردم، نشــان داد كــه روح او كامــالً بــا 
روح آن كاهنــان و رؤســا متفــاوت اســت. دل عیســی بــه حــال آن كاتــب ســوخت، 
كاتــب صادقــی كــه جــرأت كــرده بــود بــه قیمــت رویاروئــی بــا غیــظ و غضــب كاهنــان 
و تهدیــد رؤســا تـأییــدات قلبــی خــود را ابــراز كنــد. » چــون عیســی بدیــد كــه عاقالنــه 

جــواب داد، بــه وی گفــت: از ملكــوت خــدا دور نیســتی «.
اعمــال  كــرد  قبــول  كــه  بــود  نزدیــك  خــدا  ملكــوت  بــه  لحــاظ  ایــن  از  كاتــب  آن 
عادالنــه بیــش از هدایــای ســوختنی و قربانی هــا مــورد قبــول خــدا هســتند. البتــه 
او نیــاز داشــت كــه شــخصیت الهــی مســیح را بــه رســمیت بشناســد و از طریــق 
ایمــان بــه او، قــدرت انجــام كارهــای عادالنــه را دریافــت كنــد. مراســم آئینــی هیــچ 
ارزشــی ندارد مگر اینكه به وســیله ایمان زنده، با مســیح مرتبط شــود. حتی احكام 
خــود  هــدف  بــه  نشــوند،  دارنــد، درك  منجــی  بــا  كــه  پیونــدی  در  تــا  هــم  اخالقــی 
نمی رســند. مســیح بــه دفعــات نشــان داده بــود كــه شــریعت پــدر او، حــاوی چیــزی 
عمیق تــر از فرامیــن مقتدرانــه محــض بــود. همــان اصلــی كــه در انجیــل پدیــدار شــده، 
در بطــن شــریعت هــم خوابیــده بــوده اســت. شــریعت، وظیفــه انســان را آشــكار 
می كنــد و خطــای او را بــه او نشــان می دهــد امــا انســان بایــد بــه مســیح نــگاه كنــد 
تــا هــم بخشــایش را بیابــد و هــم قــدرت را، قــدرت بــرای انجــام سفارشــات احــكام.

همان طــور كــه عیســی داشــت جــواب ســئوال آن كاتــب را مــی داد، فریســیان 
بــه دور او جمــع شــدند. عیســی رو بــه آنهــا كــرد و پرســید: » دربــاره مســیح چــه گمــان 
می بریــد؟ او پســر كیســت؟ «. ایــن ســئوال بــه آن منظــور بــود كــه عقیــده آنهــا راجــع 
بــه مســیح موعــود ســنجیده و نشــان داده شــود كــه آیــا آنهــا او را یــك انســان عــادی 
بــه حســاب می آورنــد یــا پســر خــدا. همــه یك صــدا جــواب دادنــد: » پســر داود! «. 
ایــن همــان عنوانــی بــود كــه در نبوت هــا بــرای مســیح موعــود آمــده بــود. هنگامی كــه 
عیســی بــا معجــزات قدرتمندانــه خــود، الوهیــت خــود را فــاش كــرد، هنگامی كــه او 
بیمــاران را شــفا داد و مــرده را برخیزانیــد، مــردم در میــان خــود بــه پرســش پرداختنــد 
كــه، » آیــا او همــان پســر داود نیســت؟ «. آن زن كنعانــی، بارتیمائــوس نابینــا و 
بســیاری دیگــر، نــاالن از او كمــك خواســتند كــه: » خداونــدا، ای پســر داود! بــر مــن 
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رحــم كــن! « )متــی 15 آیــه 22(.هنگامی كــه او ســواره وارد اورشــلیم می شــد، بــا 
غریــو شــادی بــه او خوشــامد گفتــه شــد، » هوشــیعانا، ای پســر داود! مبارك بــاد 
كســی كــه بــه اســم خداونــد می آیــد! « )متــی 21 آیــه ۹(. و آن بچــه كوچــك، آن روز 
در معبــد صــدای شــاد خــود را طنین انــداز كــرد و همــان نســبت را بــه او داد. امــا 
بســیاری از آنانــی كــه عیســی را پســر داود خواندنــد، الوهیــت او را بــه رســمیت 

نشــناختند. آنهــا هنــوز نفهمیدنــد كــه آن پســر داود، پســر خــدا نیــز بــود.
پــس  عیســی در جــواب آنهــا كــه گفتنــد مســیح پســر داود اســت، گفــت: » 
بــه  را خداونــد می خوانــد؟ چنان كــه می گویــد: خداونــد  او  چطــور داود در روح، 
خداونــد مــن گفــت، بــه دســت راســت مــن بنشــین تــا دشــمنان تــو را پــای انــداز 
تــو ســازم؟ پــس هــرگاه داود او را خداونــد می خوانــد، چگونــه پســرش می باشــد؟ 
و هیچ كــس قــدرت جــواب وی هرگــز نداشــت و نــه كســی از آن روز دیگــر جــرأت 

ســئوال كــردن از او نمــود «.
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آخریــن روز تعلیــم مســیح در معبــد بــود. توجــه همــه جمعیتــی كــه در اورشــلیم 
گــرد آمــده بودنــد، معطــوف بــه او بــود؛ مــردم در صحن هــای معبــد جمــع شــده و 
شــاهد مباحثــه ای بودنــد كــه در جریــان بــود و مشــتاقانه بــه کالم او گــوش جــان 
ســپرده بودنــد. قبــالً هرگــز چنیــن صحنــه ای دیــده نشــده بــود. آنجــا جلیلــی جوانــی، 
بی آنكــه زر و زیــور دنیــوی یــا نشــان شــاهانه ای بــه خــود بســته باشــد، ایســتاده بــود. 
او در محاصــره كاهنانــی بــا رداهــای گران قیمــت، مشــایخی عبــا و قبــا پوشــیده و 
زیــب و زیــور بــزرگان حمایــل كــرده، و كاتبــان طومــار در دســت داشــتند، كاتبانــی 
باوقــاری  و  آرام  عیســی  می كردنــد.  مراجعــه  طومارهــا  آن  بــه  گاهــی،  از  هــر  كــه 
شــاهانه، در میــان آنهــا ایســتاده بــود. او مثــل كســی كــه تــاج اقتــداری آســمانی بــر 
ســر داشــته باشــد، بــا متانــت و بی نیــازی بــه مخالفیــن خــود نــگاه می  كــرد، مخالفینــی 
كــه تعلیمــات او را نپذیرفتــه و تحقیــر كــرده بودنــد، مخالفینــی كــه تشــنه خــون او 
دام  بــه  بــرای  آنهــا  امــا دسیســه های  بودنــد  تاختــه  او  بــه  گــروه  گــروه  آنهــا  بودنــد. 
انداختــن و محكــوم كــردن او بی نتیجــه مانــده بــود. او در حالی كــه حقیقــت خالــص 
و تابــان را در مقابــل ظلمــت و اغــالط كاهنــان و فریســیان بــه آنهــا هدیــه كــرده بــود، 
تهاجم هــای پی درپــی آنهــا را دفــع كــرده بــود. او موقعیــت حقیقــی آن رهبــران را 
بــرای ایشــان تشــریح كــرده و بــه ایشــان تفهیــم كــرده بــود كــه چنانچــه بــر رفتــار شــریرانه 
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خــود اصــرار داشــته باشــند، مكافــات، حتمــی اســت. او صمیمانــه اخطــار كــرده 
بــود. بــا ایــن همــه، هنــوز هــم یــك كاِر مســیح باقــی مانــده بــود. همچنــان هدفــی 

دیگــر مانــده بــود كــه بایــد آن را بــه کمــال مــی رســاند.
عالقه مردم به مســیح و كار او، به ســرعت افزایش یافته بود. آنها محو تعلیم 
او شــده امــا در عیــن حــال، متحیــر هــم مانــده بودنــد. آنهــا یــك عمــر بــود كــه بــه خاطــر 
ذكاوت و زهــد ظاهــری كاهنــان و معلمیــن یهــودی، بــه آنهــا احتــرام گذاشــته بودنــد. 
مــردم در همــه مســائل مذهبــی، همیشــه بــه اقتــدار بی چــون و چــرای آنهــا گــردن 
بــا ایــن وصــف حــاال مــردم می دیدنــد كــه آن مــردان، تقــال می كننــد  نهــاده بودنــد. 
كــه عیســی را بی اعتبــار ســازند، عیســی كــه بــه عنــوان یــك معلــم، چنــان لیاقــت و 
معلوماتــی از خــود بــروز داده كــه پــس از هــر حملــه آنهــا، چشــم ها را بیشــتر خیــره 
كــرده اســت. حــاال مــردم بــه چهره هــای افســرده كاهنــان و مشــایخ نــگاه می كردنــد 
و خــط شكســت و بطــالن و در هــم ریختگــی را در آنهــا می خواندنــد. مــردم كــه 
می دیدنــد تعلیمــات عیســی چقــدر ســاده و روشــن اســت، تعجــب می كردنــد كــه 
چــرا حاکمــان او را بــاور نمی كننــد. خــود مــردم هــم نمی دانســتند كــه بایــد چــه راهــی 
را انتخــاب كننــد. آنهــا بــا اضطرابــی آمیختــه بــه اشــتیاق، حــركات كســانی را زیــر نظــر 

گرفتــه بودنــد كــه یــك عمــر نقــش مشــاور و رهنمــا را بــازی كــرده بودنــد.
مســیح بــا تمثیل هــای خــود هــم می خواســت بــه حاکمــان اخطــار داده باشــد و 
هــم مردمــی را تعلیــم دهــد كــه می خواســتند تعلیــم بگیرنــد. امــا هنــوز هــم الزم بــود 
كــه روشــن تر از اینهــا صحبــت كــرد چــرا كــه مــردم، از طریــق احتــرام بــه ســنن و ایمــان 
كوركورانــه بــه كهانــت فاســد، بــه دام اســارت افتــاده بودنــد. مســیح مــی بایســتی 
زنجیرهــای ایشــان را می گسســت. چهــره كاهنــان، رؤســا و فریســیان مــی بایســتی 

بیــش از اینهــا و بــه طــور كامــل شناســانیده می شــد. 
او گفت: » كاتبان و فریســیان بر كرســی موســی نشســته اند. پس آنچه به شــما 
گوینــد، نــگاه داریــد و به جــا آریــد، لیكــن مثــل اعمــال ایشــان مكنیــد زیــرا می گوینــد و 
نمی كننــد «. كاتبــان و فریســیان ادعــا می كردنــد كــه همــان اقتــدار آســمانی موســی 
بــه ایشــان تفویــض شــده اســت. آنهــا در تفســیر احــكام و داوری بــر مــردم، خــود را بــه 
جــای او فــرض می كردنــد. بدیــن ترتیــب آنهــا خــود را بــه شــدیدترین وجــه ممكــن باالتــر 
از مــردم می دانســتند و از آنهــا توقــع اطاعــت داشــتند. عیســی بــه شــنوندگان خــود 
فرمــود كــه تعلیمــات معلمیــن یهــود را تــا آنجــا كــه مطابــق احــكام اســت، اجــرا كننــد اما 
آنهــا را الگــوی خــود قــرار ندهنــد. خــود آنهــا بــه تعلیمــات خودشــان عمــل نمی كردنــد.
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و آنها چه بسیار تعلیماتی كه مخالف با كالم می  دادند. عیسی گفت: » زیرا 
بارهــای گــران و دشــوار را می بندنــد و بــر دوش مــردم می نهنــد و خــود نمی خوانــد 
آنهــا را بــه یــك انگشــت، حركــت دهنــد «. فریســیان، انبوهــی دســتورالعمل وضــع 
كــرده بودنــد كــه ریشــه آنهــا ســنت بــود و آزادی شــخصی مــردم را بی جهــت محــدود 
می  كــرد و آنهــا بخش هایــی از احــكام را چنــان معنــا می كردنــد كــه آدابــی را بــه مــردم 
تحمیــل می كــرد، آدابــی كــه خــود فریســیان، در پــس پــرده، آنهــا را نادیــده می گرفتنــد 
و هــر وقــت هــم كــه الزم می شــد، می گفتنــد مــا از اجــرای آن آداب معــاف هســتیم.

یكــی از اهــداف همیشــگی آنهــا ایــن بــود كــه نمایــش زهــد بدهنــد و هیــچ چیــز 
هــم بــرای آنهــا آنقــدر مقــدس نبــود كــه جــزء آن نمایشــات قــرار نگیــرد. خــدا در مــورد 
فرامیــن خــود بــه موســی گفتــه بــود: » و آنهــا را بــر دســت خــود بــرای عالمــت ببنــد، 
و در میان چشــمانت عصابه باشــد « )تثنیه 6 آیه ٨(. این كلمات معنای عمیقی 
دارنــد. اگــر بــه كالم خــدا تمركــز شــود و آن مفهــوم عملــی گــردد، انســان ســراپا اوج 
می گیــرد. در كــردار عادالنــه و عطوفت آمیــز، دســت های انســان مثــل یــك خطــاط، 
اصــول شــریعت خــدا را می نویســد و می نمایانــد. آن دســت ها، تمیــز نگاه داشــته 
خواهــد شــد و بــه رشــوه و هــر چــه كــه فاســد و فریبنــده باشــد، آلــوده نمی شــود. 
آن دســت ها، در كارهــای محبت آمیــز و دلســوزانه، فعــال خواهــد بــود. چشــمانی 
باقــی خواهنــد  واقع بیــن  و  پــاك  باشــند،  عالــی دوختــه شــده  هــدف  یــك  بــه  كــه 
مانــد. كســی كــه كالم خــدا را دوســت دارد و احتــرام می كنــد، چهــره و چشــمانش 
شــخصیت بی مالمــت او را گواهــی می كننــد. امــا از چهــره و چشــمان یهودیــان 
دوران مســیح، هیچ یــك از آن چیزهــا خوانــده نمی شــد. آن فرمانــی كــه بــه موســی 
داده شــد، چنــان تعبیــر می شــد كــه انــگار قــرار اســت مفاهیــم متــون مقــدس، بــر 
تــن و بــدن اشــخاص، لبــاس شــود. بــا توجــه بــه آن تعبیــر، آن مفاهیــم بــر نــواری از 
پوســت حیوانــات نوشــته و آن نــوار، بــه طــرز چشــم گیری بــه دســت ها و یــا بــه ســر 
بســته می شــد. البتــه ایــن باعــث نمی شــد كــه احــكام خــدا محكم تــر بــه قلــب و ذهــن 
بچســبد. آن پارچه هایی که بر خود می آویختند، فقط به عنوان عالمت و نشــان 
بــرای جلــب توجــه بســته می شــدند. آنهــا را بــه ایــن خیــال بــه خــود می  بســتند كــه 
هــوای ایثــار بــه سرشــان بزنــد كــه باعــث شــود مــردم بــه آنهــا احتــرام بگذارنــد. عیســی 

ایــن تظاهــر پــوچ را بــه بــاد ســرزنش گرفــت:
» و همــه كارهــای خــود را می كننــد تــا مــردم، ایشــان را ببیننــد. حمایل هــای خــود 
را عریــض و دامن هــای قبــای خــود را پهــن می ســازند، و بــاال نشســتن در ضیافت هــا 
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و كرســی های صــدر در كنایــس را دوســت می دارنــد، و تعظیــم در كوچه هــا را و اینكــه 
مردم ایشــان را آقا آقا بخوانند. لیكن شــما آقا خوانده مشــوید، زیرا اســتاد شــما یكی 
است یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید. و هیچ كس را بر زمین، پدر خود مخوانید 
زیرا پدر شما یكی است كه در آسمان است. و پیشوا خوانده مشوید، زیرا پیشوای 
شما یكی است یعنی مسیح «. منجی با چنین كلماتی ساده ای، خودخواهی آنها 
را آشــكار ســاخت، آنهایــی كــه بــا قلبــی ماالمــال از طمــع و حســادت و در عیــن فروتنــی 
ظاهــری و توخالــی، مــدام در تقــالی مقــام و قــدرت بودنــد. هنگامی كــه اشــخاص بــه 
میهمانــی و جشــن دعــوت می شــدند، بــر حســب مقــام و مرتبــه خــود صاحــب جــا 
می شــدند و آنانی كــه محترمانه تریــن جاهــا را اشــغال می كردنــد، مــورد توجــه و پذیرایــی 
بیشتری واقع می شدند. فریسیان همواره مترصد بودند كه در آنگونه جاها بنشینند 

و احتــرام ببیننــد و همیــن عــادت بــود كــه عیســی بــه نكوهــش آن پرداخــت.
او همچنیــن آن حــرص و طمــع را مالمــت كــرد، حــرص و طمــع پوچــی كــه بــرای 
بــه  نــه  عنوان هایــی،  چنــان  كــه  گفــت  او  بــود.  اســتاد  یــا  شــارع  عنــوان  تصاحــب 
انســان ها بلكــه بــه مســیح متعلــق هســتند. كاهنــان، كاتبــان و حاکمــان، مفســران 
و مجریــان شــریعت، همــه بــرادر و همــه فرزنــد یــك پــدر خوانــده شــدند. عیســی بــه 
مــردم تـأكیــد كــرد كــه نبایــد بــه هیچ كــس عنــوان محترمانــه ای بدهیــد كــه نشــان دهنده 

تســلط او بــر وجــدان و ایمــان آنهــا باشــد.
بــه وســیله آنانــی احاطــه می شــد كــه  بــود، و  بــر روی زمیــن  اگــر مســیح امــروز 
آیــا گفتــه  یــدك می كشــند،  یــا » حضــرت عالــی مقــام « را  عنــوان » حضــرت « 
خــود را تكــرار نمی كــرد كــه، » لیكــن شــما آقــا خوانــده مشــوید، زیــرا اســتاد شــما 
او  نــام   « می گوینــد،  خــدا  قــول  از  مقــدس  متــون   .» مســیح  یعنــی  اســت  یكــی 
قــدوس و مهیــب اســت « )مزمــور 111 آیــه ۹(.كــدام انســان اســت كــه ایــن عناویــن 
بــزرگ باشــد كــه راحــت  پــاك و  شایســته او باشــد؟ مگــر كســی می توانــد آنقــدر 
ایــن عناویــن را  بــه فــرض هــم كــه كســی  بــه او اطــالق كــرد؟  الفــاظ را  ایــن  بتــوان 
مناســب خــود بدانــد، عمیقــاً در اشــتباه اســت زیــرا دارد نــام و شــخصیت خــدا 
را بــه نحــو ناپســندیده ای ارائــه می كنــد! افســوس! افســوس كــه تمایــالت دنیــوی، 
نــگار مقامــات  و  نقــش  پــر  زیــر رداهــای  اســتبداد و اساســی ترین گناهــان، غالبــاً 

ادامــه داد: پنهــان شــده اند! منجــی  بــزرگ و مقــدس، 
» و هــر كــه از شــما بزرگتــر باشــد، خــادم شــما بــود و هــر كــه خــود را بلنــد كنــد، 
پســت گردد و هر كه خود را فروتن ســازد، ســرافراز گردد «. مســیح برای چندمین 
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بــار تعلیــم داد كــه بزرگــی حقیقــی بــه وســیله ارزش اخالقــی اندازه گیــری می شــود. 
در ارزیابــی آســمانی، واالیــی شــخصیت مــا متشــكل اســت از زیســتن مــا بــرای رفــاه 
هم نوعــان، كار كــردن مــا در مســیر محبــت و رحمــت. مســیح یعنــی آن پادشــاه 

جــالل، خــادم انســان ســقوط كــرده بــود.
عیســی گفــت: » وای بــر شــما ای كاتبــان! و فریســیان ریــاكار كــه در ملكــوت 
داخــل  و  نمی شــوید  آن  داخــل  خــود  زیــرا  می بندیــد،  مــردم  روی  بــه  را  آســمان 

.» می شــوید  مانــع  دخــول  از  را  شــوندگان 
را  بیوه زنــان  خانه هــای  زیــرا  ریــاكار!  فریســیان  و  كاتبــان  ای  شــما  بــر  وای   «
می بلعیــد و از روی ریــا، نمــاز را طویــل می كنیــد؛ از آن رو عــذاب شــدیدتر خواهیــد 
یافــت «. فریســیان نفــوذ زیــادی در میــان مــردم داشــتند و از همیــن نفــوذ بــه نفــع 
خــود ســوء اســتفاده می كردنــد. آنهــا اعتمــاد بیوه زنــان مـــؤمن را بــه خــود جلــب و 
ســپس بــه آنهــا تكلیــف می كردنــد كــه دارائــی خــود را وقــف اهــداف مذهبــی كننــد. 
همیــن كــه دارائــی آن بیوه زنانــی بــه چنــگ آنهــا می  افتــاد، ایــن حیله گــران مــوذی و 
سیاس، آن را به نفع خود به كار می بردند اینها برای اینكه نابكاری خود را مخفی 
كننــد، در انظــار مــردم بــه دعاهــای طوالنــی می پرداختنــد و نمایش هــای بزرگــی از 
زهــد اجــرا می كردنــد. مســیح فــاش كــرد كــه ایــن ریــاكاری، لعنــت بیشــتری بــرای آنهــا 
مــی آورد. همیــن ســرزنش های برازنــده آنانــی اســت كــه امــروزه مــدام از زهــد دم 
می زننــد. زندگــی اینهــا آلــوده خودخواهــی و حــرص اســت. بــا ایــن وجــود، لباســی 
از پاكــی ظاهــری روی آن می پوشــند تــا چنــد صباحــی هم نوعــان خویــش را فریــب 
دهنــد. البتــه خــدا را نمی شــود فریــب داد. او همــه نیت هــای قلبــی مــا را می دانــد 

و هــر انســانی را بــر حســب رفتــار او داوری می كنــد.
اســتثناء  و  دانســت  را محكــوم  از هدایــا  اســتفاده ای  هــر گونــه ســوء  مســیح 
هــم قائــل نشــد، البتــه در عیــن حــال خیلــی مواظــب بــود كــه روحیــه هدیــه دادن را 
هــم تضعیــف نكــرده باشــد. او خودخواهــی اشــخاصی را كــه بیوه زنــان را سركیســه 
می كننــد و هدایــای آنهــا را در مســیر ناشایســته خــرج می كننــد، ســرزنش كــرد. او 
همــگام بــا آن ســرزنش ، بــه تحســین بیوه زنــی پرداخــت كــه پیشــکش خــود را بــه خزانــه 
خــدا انداخــت. ســوء اســتفاده انســان ها از هدیــه اشــخاص، نمی توانــد بركــت خــدا 

را از هدیــه دهنــده پــس بگیــرد.
عیســی در صحــن معبــد یعنــی جایــی كــه صندوق هــای خزانــه قــرار داشــتند، 
حضور داشت و آنانی را نگاه می كرد كه می آمدند و هدایای خود را می سپردند. 
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بســیاری از ثروتمنــدان، مبالــغ كالنــی آورده و بــا جلوه گــری و خودنمایــی خاصــی، 
پرداخــت می كردنــد. عیســی غمگینانــه آنهــا را نــگاه می كــرد و هیــچ تعریفــی از ایــن 
پرداخت هــای داوطلبانــه آنهــا نكــرد. در همیــن اثنــاء، برقــی در صــورت او درخشــید 
زیــرا بیــوه زن فقیــری را دیــد كــه چنــان بــا تردیــد بــه آن صندوق هــا نزدیــك می شــد، 
بــه هنــگام  انــگار می ترســید كســی او را ببینــد. هــر چــه كــه آن ثروتمنــدان مغــرور 
هدیــه دادن بــا قاطعیــت جلــو می رفتنــد، ایــن زن در راه رفتــن، پــا پــس می كشــید، 
انــگار كــه جــرأت جلــو رفتــن نــدارد. بــا ایــن حــال، او می خواســت در مســیر عشــق 
و عالقــه ای كــه دارد، كاری بكنــد، هــر چنــد كــه آن كار، كار ناچیــزی باشــد. او بــه 
هدیــه ای كــه در دســت داشــت، نگاهــی انداخــت. در مقایســه بــا اطرافیــان، هدیــه 
او خیلــی انــدك بــود امــا هــر چــه كــه بــود، همــه دارایــی او بــود. در هــر حــال، فرصــت 
كه به او رسید، دو سكه ای كه در دست داشت به سرعت به صندوق انداخت 
و بــا شــتاب راه برگشــتن را پیــش گرفــت. عیســی بــا نگاه هــای صمیمانــه اش، همــه 

حــركات او را زیــر نظــر داشــت.
منجی، شــاگردانش را فرا خواند و فرمود كه به بینوایی و مســکینی آن بیوه زن 
نــگاه كننــد. آن وقــت بــود كــه كلمــات تحســین آمیز او بــه گــوش آن زن هــم رســید: 
» بــه شــما می گویــم، ایــن بیــوه زن مســكین از همــه آنانــی كــه در خزانــه انداختنــد، 
بیــوه زن، همیــن كــه دیــد عمــل او دیــده شــده و مــورد تحســین  بیشــتر داد «. آن 
قــرار گرفتــه اســت، اشــك از دیــده جــاری كــرد. ممكــن بــود خیلی هــا بــه او توصیــه 
كاهنــان  چنــگ  بــه  را  آن  و  دارد  نــگاه  خــودش  بــرای  را  ناچیــزش  نقــد  كــه  كننــد 
خوش خــوراك نینــدازد، اصــالً آن انــدك، در میــان آن همــه كــه دیگــران می دهنــد، 
ایمانــش  از  انگیــزه او  انگیــزه او را فهمیــد.  البتــه عیســی  بــه چشــم می آیــد؟  كجــا 
سرچشــمه می گرفــت كــه بــه او می گفــت مراســم معبــد را خــدا قــرار داده و بایــد 
دل نگــران آن بــود و باالتریــن كوشــش را كــرد كــه مراســم معبــد برقــرار بمانــد. او آنچــه 
یــاد  ابــد  تــا  ایــن كــرده او، عمارتــی شــود كــه  بــود كــه  را كــه توانســت، كــرد و قــرار 
او زنــده نــگاه دارد. كــرده ای كــه در ابدیــت هــم شــادی اوســت. او قلــب خــود را 
بــا ارزش ســكه ها،  نــه  البتــه  بــرآورد شــد،  آن  بــود؛ ارزش  كــرده  ضمیمــه آن هدیــه 
بلكــه بــا ارزش محبــت بــه خــدا و بــا ارزش عالقــه بــه كار خــدا، عالقــه ای كــه او را 

برانگیخــت تــا هدیــه را بدهــد.
عیسی درباره آن بیوه زن فقیر گفت: او » از همه آنانی كه در خزانه انداختند، 
بیشــتر داد «. ثروتمنــدان از وفــور نعمــت خــود خــود نثــار كردنــد و بســیاری از ایشــان 
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بــرای اینكــه بــه چشــم بیاینــد و مــورد احتــرام قــرار گیرنــد بــه دیگــران بخشــیدند نــذورات 
هنگفــت ایشــان نــه از آســایش و نــه از تجملشــان چیــزی كــم می كــرد؛ كار آنهــا از 

خودگذشــتگی الزم را نداشــت و قابــل مقایســه بــا ارزش ســكه بیــوه زن نبــود.
انگیــزه اســت كــه چهــره كارهــای مــا را می ســازد، انگیــزه اســت كــه ُمهــر رســوائی 
یــا ُمهــر ارزش اخالقــی واال را بــه پــای كار مــا می زنــد. هــر كار بزرگــی كــه بــه چشــم ها 
نیســت.  ارزش تریــن  بــا  خــدا  نظــر  از  تعریــف می كننــد،  آن  از  زبان هــا  و  می آیــد، 
وظیفــه كوچكــی كــه بــا خوش رویــی انجــام شــود. هدیــه كوچولوئــی كــه بــرای نمایــش 
نباشــد و شــاید بــه چشــم دیگــران ارزشــی نداشــته باشــد، از چشــم او غالبــاً باالتریــن 
ارزش را دارد. قلبــی از ایمــان و محبــت، بــرای خــدا عزیزتــر از قیمتی تریــن هدایــا 
اســت. آن بیــوه  زن نــدار، معــاش خــود را داد تــا آن كار كوچكــی را بكنــد كــه كــرد. 
بــه آن عشــق  كــه  بــرای مطلبــی  را  تــا آن دو ســكه  كــرد  از غــذا محــروم  او خــود را 
می ورزیــد، بدهــد و او بــا ایــن بــاور كــه پــدر آســمانی اش نیــاز شــدید او را نادیــده 
نمی گیــرد، بــا ایمــان آن كار را كــرد. آن روح از خودگذشــته و آن ایمــان كــودك وار 

بودكــه حــس تحســین منجــی را تحریــك كــرد.
و  فیــض  بــرای  را  خــود  ســپاس  كــه  آرزومندنــد  بســیاری  مســکینان،  میــان  در 
حقانیــت خــدا، بــه او نشــان دهنــد. آنهــا بســیار مایــل هســتند كــه مراســم عبادتــی 
را در مشــاركت بــا بــرادران كامیاب تــر خــود برگــزار كننــد. ایــن روح هــا نبایســتی بــا 
سردی روبرو شوند. بگذارید سکه های کم ارزش خود را در بانك آسمان سپرده 
گــذاری کننــد. آن مقادیــر بــه ظاهــر ناچیــز، وقتــی كــه بــا قلبــی مملــو از محبــت خــدا 
كــه  تبدیــل می شــوند  ارمغان هایــی  بــه  اختصاصــی،  بــه هدایــای  داده می شــوند، 
قیمــت نمی شــد روی آنهــا گذاشــت، هدایــا و ارمغان هایــی كــه خــدا را متبســم 

می كننــد و خــدا بركتشــان می دهــد.
عیسی هنگامی كه از آن بیوه زن سخن گفت، او » از همه آنانی كه در خزانه 
انداختنــد، بیشــتر داد «. گفتــه او عیــن حقیقــت بــود و حقیقــت آن، نــه فقــط از 
بــاب انگیــزه آن زن، بلكــه از بــاب نتایــج هدیــه او نیــز بــود. آن » دو فلســی كــه یــك 
ربــع ســکه « می شــد، مبلــغ هنگفتــی را بــه خزانــه خــدا واریــز كــرد، مبلغــی كــه بســی 
كالن تــر از همــه همراهی هــای آن یهودیــان دولتمنــد بــود. تـأثیــر آن هدیــه كوچــك 
را می شــود بــه نهــری تشــبیه كــرد كــه در سرچشــمه خــود كوچــك بــوده امــا در طــول 
ایــن همــه قــرن، مســیر خــود را پهن تــر و عمیق تــر كــرده و بــه هــزاران طریــق، بــه بهبــود 
وضعیــت مســتمندان و انتشــار انجیــل، كمــك كــرده اســت. هــزاران، هــزار نفــر در 
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هــر ســرزمین و هــر دوره، از ایثــار آن بیــوه زن الگــو گرفتنــد و خــدا می دانــد كــه خــود 
چقــدر الگــو شــدند. آن هدیــه، هــم فقیــر را برانگیخــت و هــم غنــی را و هدایــای 
اینــان، ارزندگــی هدیــه او را مضاعــف كردنــد. بــا بركتــی كــه خــدا بــه پــول خــرد آن 
بیــوه زن داد، آن را بــه منبــع عظیمــی تبدیــل كــرد كــه نتایــج عظیم تــری بــه بــار آورد. 
هــر هدیــه ای كــه نثــار شــود و هــر اقدامــی كــه بــه عمــل آیــد، بــه شــرطی كــه شــوق 
صادقانــه ای بــرای جــالل دادن خــدا پشــتوانه آن باشــد، مثــل آن دو ســكه، بركــت 
می یابــد چــرا كــه بــا اهــداف كســی گــره می خــورد كــه بــر هــر چیــز تواناســت. نتایــج 

نیكــوی چنــان نثــار و چنــان اقدامــی را، هیــچ انســانی نمی توانــد محاســبه كنــد.
منجــی بــه اخطارهــای تهدیدآمیــز خــود خطــاب بــه كاهنــان و فریســیان ادامــه 
داد: » وای بــر شــما ای راهنمایــان كــور كــه می گوئیــد هــر كــه بــه هیــكل قســم خــورد 
باكــی نیســت لیكــن هــر كــه بــه طــالی هیــكل قســم خــورد، بایــد وفــا كنــد. ای نادانــان 
و نابینایــان، آیــا كــدام افضــل اســت؟ طــال یــا هیكلــی كــه طــال را مقــدس می ســازد؟ 
بــر  بــه هدیــه ای كــه  بــه مذبــح قســم خــورد، باكــی نیســت لیكــن هــر كــه  و هــر كــه 
آن اســت قســم خــورد، بایــد ادا كنــد. ای جهــال و كــوران، كــدام افضــل اســت؟ 
هدیــه یــا مذبــح كــه هدیــه را تقدیــس می نمایــد؟ «. كاهنــان، واجبــات خــدا را بــر 
حســب موازیــن غلــط و تنگ نظرانــه خــود تفســیر كــرده بودنــد. آنهــا بــه طــور نســبی 
گناهــان را بــا یكدیگــر ســنجیده و بــه خیــال خودشــان حــدود دقیقــی بــرای جریمــه 
بــه راحتــی  یــك از آن گناهــان تعییــن كــرده بودنــد، یعنــی از بعضــی گناهــان  هــر 
چشم پوشــی می شــد و برخــی دیگــر كــه گاهــی عواقــب ســبك تری داشــتند، گنــاه 
نابخشــودنی محســوب می شــدند. آنها به خاطر پول، اشــخاص را از قید تعهداتی 
بــا گرفتــن مبالــغ زیــاد، از جنایــات ســنگین  كــه داشــتند، رهــا می كردنــد و گاهــی 
یــك  بــرای  ســنگینی  مجــازات  دیگــر،  مــوارد  در  حالی كــه  در  می پوشــیدند  چشــم 

لغــزش جزئــی تعییــن می شــد.
را  زیــره  و  و شــوید  نعنــاع  كــه  ریــاكار  فریســیان  و  كاتبــان  ای  بــر شــما  » وای 
عشــر می دهیــد و اعظــم احــكام شــریعت، یعنــی عدالــت و رحمــت و ایمــان را 
تــرك كرده ایــد! می بایســت آنهــا را به جــا آورده، اینهــا را نیــز تــرك نكــرده باشــید «. 
مســیح بــا ایــن كلمــات، ســوء تعبیــر واجبــات مقــدس را دوبــاره محكــوم می كنــد. 
خــدا  از ســوی  ده یــك  دادن  نمی  گــذارد.  كنــار  هــم  را  واجبــات  آن  خــود  او  البتــه 
مقــرر شــده بــود و از زمان هــای قدیــم رعایــت می شــد. ابراهیــم، پــدر ایمانــداران، از 
همــه آنچــه كــه بــه دســت آورده، ده یــك داد. رؤســای یهــود، ده یــك را بــه رســمیت 
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می شــناختند منتهــا نمی گذاشــتند كــه مــردم خودشــان را ملــزم بــه اجــرای آن ببیننــد. 
در زمینــه ده یــك، مقــررات مــن درآوردی فــراوان بــود. آن مقــررات بــه قــدری پیچیــده 
شــده بودنــد كــه اجــرای آنهــا واقعــاً غیرممكــن بــود. هیچكــس نمــی توانســت نفــس 
راحتــی بكشــد و بگویــد مــن از عهــده برآمــدم. آنچنــان كــه خــدا قــرار داده بــود، ده 
یــك برنامــه درســت و معقولــی بــود امــا كاهنــان و معلمیــن یهــود آن را بــه یــك بــار 

طاقت فرســا مبــدل كــرده بودنــد.
همــه فرامینــی كــه خــدا داده اســت، مهــم هســتند. مســیح، پرداخــت ده یــك را 
یــك تكلیــف شــناخت امــا نشــان داد كــه ایــن امــر، جــواز بی اعتنایــی بــه تكالیــف دیگــر 
نیســت. فریســیان در دادن ده یــك محصــوالت ســبزی كاری مثــل نعنــاع و بادیــان 
و اســفند، خیلــی وســواس بــه خــرج می دادنــد. دادن ایــن ده یــك خــرج چندانــی 
بــه كارشــان می آمــد و  بــه كار رفتــه،  تقــدس  نداشــت در عیــن حــال كــه دقــت و 
فشــار  تحــت  را  آنهــا  بی فایــده  محدودیت هــای  طــرف،  آن  از  مــی آورد.  احتــرام 
گذاشــته و احتــرام برنامــه مقدســی را كــه خــدا وضــع كــرده بــود، از بیــن بــرده بــود. 
بــا قیــد و بندهــای خــوار و خفیــف و توجــه آنهــا را از حقایــق  آنهــا ذهــن مــردم را 
اصولــی، منحــرف كــرده بودنــد. مطالــب وزین تــر شــریعت، ماننــد عدالــت، رحمــت 
و حقیقت جویــی از یــاد رفتــه بودنــد. مســیح گفــت: » می بایســت آنهــا را بــه جــا 

آورده، اینهــا را نیــز تــرك نكــرده باشــید «.
بودنــد.  كــرده  تحریــف  شــیوه  بــه همیــن  نیــز  را  احــكام  ســایر  یهــود،  معلمیــن 
ناپــاك  چیزهــای  خــوردن  شــد،  انجــام  موســی  طریــق  از  كــه  راهنمائی هایــی  در 
ممنــوع بــود. اســتفاده از گوشــت خــوک و برخــی حیوانــات دیگــر، شــاید از آنجــا 
كــه خــون را آلــوده و عمــر را كوتــاه می كننــد، منــع شــده بــود. امــا فریســیان ایــن 
ممنوعیت هــا را آنگونــه كــه خــدا وضــع كــرده بــود، باقــی نگذاشــته بلكــه مقــررات 
نــوع،  بــه وجــود آورده بودنــد. از میــان بســیاری از ایــن  بی پشــتوانه ای ورای آنهــا 
مــردم ملــزم بودنــد هــر آبــی را كــه می خواهنــد مصــرف كننــد، از صافــی بگذراننــد 
مبــادا از ریزتریــن حشــرات، چیــزی در آن آب باشــد كــه از گــروه حیوانــات ناپــاك 
تــوده  مقابــل  در  را  خردبینی هــا  ایــن  حالی  كــه  در  عیســی  بیایــد.  حســاب  بــه 
آلودگی هــای عملــی ایشــان قــرار مــی  داد، بــه فریســیان گفــت: » ای راهنمایــان 

كــور كــه پشــه را صافــی می كنیــد و شــتر را فرومی بریــد! «.
شــده  ســفید  قبــور  چــون  كــه  ریــاكار  فریســیان  و  كاتبــان  ای  شــما  بــر  وای   «
می باشــید كــه از بیــرون، نیكــو می نمایــد لیكــن درون آنهــا از اســتخوان های مــردگان 
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و ســایر نجاســات پــر اســت! « همان طوری كــه ســنگ قبــر ســفید و مزیــن و زیبــا بــر 
تعفــن درون قبــر ســرپوش می گــذارد، تقــدس ظاهــری آن كاهنــان و رؤســا نیــز بــر 

شــرارت ایشــان ســرپوش می گذاشــت. عیســی ادامــه داد: 
» وای بــر شــما ای كاتبــان و فریســیان ریــاكار كــه قبرهــای انبیــا را بنــا می كنیــد 
و مدفن هــای صادقــان را زینــت می دهیــد، و می گوییــد اگــر در ایــام پــدران خــود 
می بودیم، در ریختن خون انبیا با ایشان شریك نمی شدیم! پس بر خود شهادت 
می دهیــد كــه فرزنــدان قاتــالن انبیــا هســتید. یهودیــان بــرای اینكــه احتــرام خــود را 
نســبت بــه انبیــای درگذشــته بــه نمایــش بگذارنــد، در زیبــا كــردن قبــور آنهــا تعصــب 
بــه خــرج می دادنــد امــا از تعلیمــات آنهــا بهــره نمی گرفتنــد و بــه نصیحت هــای آنهــا 

اعتنــا نمی كردنــد.
در دوران مســیح، عالقــه خرافه آمیــزی بــه آرامــگاه مــردگان پــرورش پیــدا كــرده بــود 
و مبالــغ هنگفتــی پــول صــرف تزئیــن قبــور می شــد. از نظــر خــدا، ایــن كار بت پرســتی 
بــود. مــردم بــا آن عالقــه بی دلیــل خــود بــه مــردگان، نشــان می دادنــد كــه كمــال محبــت 
خــود را نثــار خــدا نمی كننــد و نــه تنهــا همســایه خــود را بــه انــدازه نفــس خــود دوســت 
نمی دارنــد، بلكــه همســایه، در درجــه دوم اهمیــت هــم نیســت. همــان بت پرســتی، 
امــروز هــم در مقیــاس عظیمــی رایــج اســت. خیلی هــا كــه بــه خاطــر بی توجهــی بــه بیــوه 
و یتیم و بیمار و فقیر، مجرم محسوب می شوند، تازه بودجه الزم برای چنان توجهی 
را بــرای ســاختن مقبره هــای ســنگین و رنگیــن تلــف می كننــد. آنهــا وقــت، پــول و نیــروی 
كار را بی محابا خرج می كنند در صورتی كه تكالیف خود را نسبت به زندگان به بوته 
فراموشــی ســپرده اند، تكالیفی كه مســیح به آن شــفافیت آنها را روشــن كرده اســت.

فریســیان بــرای پیامبــران، مقبره هــای مزیــن می ســاختند و بــه یكدیگــر می گفتنــد 
مــردم  بــا  خــدا،  خــون خادمــان  ریختــن  در  بودیــم،  پدرانمــان  جــای  بــه  مــا  اگــر  كــه 
را  حــرف  ایــن  كــه  حینــی  همــان  در  فریســیان  همیــن  امــا  نمی شــدیم.  هم دســت 
بــرای ریختــن خــون فرزنــد خــدا، طــرح می ریختنــد. مــا هــم بایــد از ایــن  می زدنــد، 
تــا ببینیــم كــه قــدرت  بــاز كنــد  ایــن قضیــه بایــد چشــم مــا را  قضیــه درس بگیریــم. 
شــیطان تــا كجاســت و چطــور می توانــد از رســیدن بــه نــور حقیقــت بــه ذهــن مــا 
كســانی  بــه  آنهــا  می گذارنــد.  فریســیان  پــای  جــای  پــا  خیلی هــا  كنــد.  جلوگیــری 
كــه بــرای ایمانشــان مرده انــد، احتــرام می گذارنــد. آنهــا تعجــب می كننــد كــه مگــر 
فریســیان كــور بودنــد كــه مســیح را نپذیرفتنــد. آنهــا می گوینــد اگــر مــا بــه جــای آنهــا 
بودیــم، بــا خوشــحالی تعلیمــات او را قبــول می كردیــم؛ مــا هرگــز بــا آن مجرمانــی كــه 
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منجــی را انــكار كردنــد، شــریك نمی شــدیم. امــا دقیقــاً همیــن اشــخاص، وقتی كــه 
بایــد از خودگذشــتگی و فروتنــی خــرج  بــه میــان می آمــد و  پــای اطاعــت از خــدا 
كننــد، اطاعــت نمی كننــد و اگــر هــم ملــزم شــوند، آن الــزام را عقیــم مــی ســازند. و 
این چنیــن اســت كــه اینهــا همــان روح و روحیــه ای را از خــود نشــان می دهنــد كــه 

فریســیان نشــان دادنــد، همــان فریســیانی كــه مســیح محكومشــان كــرد.
یهودیــان نســبت بــه مســئولیت دهشــتناک خــود در انــکار مســیح کــم توجهــی 
کردنــد. از آن زمانــی كــه خــون اولیــن بی گنــاه ریختــه شــد، یعنــی هابیــل عــادل بــه 
دســت قائــن از پــا درآمــد، همــان تاریــخ تكــرار شــده اســت، بــا ایــن تفــاوت كــه جــرم 
قائن هــا ســنگین تر هــم گردیــده اســت. در هــر زمانــه ای، پیامبــران صــدای خــود 
بیــان گفته هــای  بــا  و  كــرده  بلنــد  مــردم  و  پادشــاهان، حاکمــان  را علیــه گناهــان 
خــدا، بــه قیمــت بــه خطــر انداختــن جــان خــود، از او اطاعــت كرده انــد. از نســلی 
تــا نســل بعــد، مكافــات وحشــتناك انكاركننــدگان نــور و راســتی، مــدام ســنگین تر 
شــده بــود و حــاال آن دشــمنان مســیح، همــه آن را بــر ســر خــود می ریختنــد. گنــاه 
آن كاهنــان و حاکمــان، بزرگ تــر از گنــاه هــر یــك از نســل های قبــل بــود. آنهــا بــا 
نپذیرفتــن محبــت منجــی، مســئولیت خــون همــه انســان های عــادل، از هابیــل تــا 
مســیح را بــه گــردن گرفتنــد. آنهــا می رفتنــد كــه جــام بیدادگــری خــود را تــا لــب پــر 
كننــد. و بــه زودی، دادگــری تالفی جویانــه، گریبــان آنهــا را می گرفــت. عیســی در 

آن زمینــه بــه ایشــان اعــالم خطــر كــرد:
» همــه خون هــای صادقــان كــه بــر زمیــن ریختــه شــد، بــر شــما وارد آیــد، از خــون 
هابیــل صدیــق تــا خــون زكریــا پســر برخیــا كــه او را در میــان هیــكل و مذبــح كشــتید. 

هــر آینــه بــه شــما می گویــم كــه ایــن همــه بــر ایــن طایفــه خواهــد آمــد! «.
ایــن  كــه  می دانســتند  می  دادنــد،  گــوش  عیســی  بــه  كــه  فریســیانی  و  كاتبــان 
نبــی چگونــه كشــته  كــه زكریــای  آنهــا می دانســتند  او درســت اســت.  حرف هــای 
شــده اســت. زكریــا هنگامــی  بــه مــرگ محكــوم شــد كــه داشــت از جانــب خــدا بــه 
پادشــاه مرتــد اخطــار مــی داد. پادشــاه دچــار خشــمی آنــی شــد و آن فرمــان را صــادر 
كــرد و خــون آن پیــام آور، ســنگ های صحــن هیــكل را فــرش كــرد، خونــی كــه هــر 
بمانــد و علیــه اســرائیل مرتــد، شــهادت  تــا  چــه می كردنــد، نمی رفــت. نمی رفــت 
دهــد. تــا وقتی كــه هیــكل باقــی اســت، لكــه خــون آن عــادل، نــزد خــدا فریــاد انتقــام 
می كشــد. همان طــور كــه عیســی از آن گناهــان وحشــتناك حــرف مــی زد، رعشــه ای 

از وحشــت، جماعــت را فراگرفــت.
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عیســی كــه نــگاه خــود را بــه دوردســت ها دوختــه بــود، بــه آن جماعــت گفــت 
كــه یهودیــان در آینــده هــم مثــل گذشــته، توبه ناپذیــر باقــی خواهنــد مانــد و خادمــان 

خــدا را تحمــل نخواهنــد كــرد:
» لذا الحال انبیا و حكما و كاتبان را نزد شما می فرستم و بعضی را خواهید 
كشــت و بــه دار خواهیــد كشــید و بعضــی را در كنایــس خــود تازیانــه زده، از شــهر 
بــه شــهر خواهیــد رانــد «. رســوالن و حكیمانــی پــر از ایمــان و روح القــدس، مثــل 
اســتیفان، یعقــوب و بســیاری دیگــر، محكــوم و كشــته خواهنــد شــد. مســیح در 
حالی كــه بــه ســوی آســمان دســت دراز كــرده و نــوری الهــی از او ســاطع بــود، مثــل 
بــا اشــخاصی كــه در مقابــل داشــت، ســخن می گفــت. صــدای او كــه  یــك داور 
همــواره در كمــال نزاكــت بــود و رنــگ خواهــش داشــت، حــاال لحــن ســرزنش گرفتــه 
بــود و محكــوم می كــرد و مخاطبیــن تــكان می خوردنــد. ای كاش تـأثیــر ســخنان و 

نگاه هــای او، هرگــز از بیــن نمی رفــت.
بــه  کــه  زشــتی  گنــاه  بــود،  معطــوف  تزویــر  و  ریــاکاری  ضــد  بــر  مســیح  خشــم 
موجــب آن انســان هــا جانهــای خــود را تبــاه کــرده و بــا فریــب کاری مــردم و خــدا را 
بــی حرمــت مــی ســاختند. قیافــه حــق بــه جانــب و فریبنــده ای كــه كاهنــان و رؤســا 
بــه خــود می گرفتنــد، نمــی توانســت او را بفریبــد. او كاركــرد عوامــل شــیطانی را در 
آنهــا می دیــد. هــر چنــد كــه اخطارهــای تهدیدآمیــز مســیح، خطــاب بــه گناهــكاران، 
تنــد و نافــذ بــود امــا او ســخنی از انتقــام نگفــت. او علیــه رئیــس ظلمــت، خشــم و 
آن هــم خشــمی مقــدس گرفتــه بــود امــا هیــچ حالــت عصبانیتــی از او دیــده نشــد. 
بــا خــدا زیســت می كننــد هــم همین طــور هســتند،  مســیحیانی كــه در هم نوایــی 
یعنــی در حالی كــه صفــات دلپذیــر محبــت آمیــز و رحیمانــه دارنــد امــا در مقابــل 
نمی شــوند  اســیر احساســات  امــا  ناراحتــی عادالنــه ای می كننــد،  گنــاه احســاس 
بــا  برخــورد  در  نمی دهنــد. مســیحیان  بشــنوند، دشــنام  اگــر دشــنام  بــه  طوری كــه 
آنانی كــه از عالــم درون فرمــان می گیرنــد تــا بــر نادرســتی اصــرار ورزنــد، در مســیح 

می ماننــد یعنــی آرامــش و تســلط بــر خــود را حفــظ می كننــد.
پسر خدا، نگاهی ممتد به هیكل انداخت و سپس چشم به جماعت دوخت، 
در ایــن لحظــه، غمــی آســمانی و حاكــی از دلســوزی عمیــق، بــر چهــره اش نشســت. 
بــا صدایــی كــه از فــرط آن انــدوه قلبــی، گرفتــه شــده بــود، و بــا اشــك های تلــخ، زبــان 
گشــود كــه، » ای اورشــلیم! ای اورشــلیم، قاتــل انبیــا و سنگســار كننــده مرســالن 
خود! چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع كنم، مثل مرغی كه جوجه های خود 
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را زیــر بــال خــود جمــع می كنــد و نخواســتی! « ایــن ســخنان، گویــای كشمكشــی بــود 
كه در آن لحظه جدایی، در درون او جریان داشت. این نوحه سرایی مسیح، بیانگر 
مكنونــات قلبــی خــود خــدا بــود. ایــن وداع اســرارآمیز، از محبــت ذات الوهیــت حــرف 

مــی زد، محبتــی كــه قرن هــا بــود كــه پاســخ های رنــج آور می شــنید.
بودنــد. عیســی  لــب زده  بــر  ُمهــر خاموشــی  مثــل صدوقیــان،  فریســیان هــم 
شكســت  عنــوان  بــه  نــه  امــا  شــد  رفتــن  مهیــای  و  كــرد  احضــار  را  شــاگردانش 
كســی  قالــب  در  بلكــه  می كنــد  عقب نشــینی  حریفــان  مقابــل  از  كــه  خــورده ای 
كــه وظیفــه خــود را بــه پایــان رســانیده اســت. او بــا رفتــن خــود، یــك قهرمــان را از 

كــرد. معــاف  مبــارزه  میــدان  در  جنــگ 
آن گوهرهایــی كــه در ایــن روز پرتالطــم از معــدن کالم عیســی بیــرون آمــده بــود، 
ایــن  زندگــی  عرصــه  بــه  تــازه ای  اندیشــه های  گردیــد.  دل هــا  از  خیلــی  زینت  بخــش 
صاحــب دالن راه یافــت، آرمان هــای تــازه ای در ذهــن ایشــان جــا گرفــت، و دوران 
تازه ای از تاریخ آغاز شد. پس از تصلیب و قیام مسیح، این دلشدگان پا به میدان 
گذاشــتند و بــا حكمــت و غیرتــی در خــور آن كار عظیــم، مـأموریــت الهــی خــود را 
انجــام دادنــد. اینهــا پیامــی بــا خــود داشــتند كــه دل انســان ها را می بــرد، كــه خرافــات 
قرن ها را از ریشه می كند، خرافاتی كه زندگی هزاران هزار را آن همه عقب می برد 
و نــگاه می داشــت. تــا پیــش از اینكــه اینــان زبــان بــه شــهادت بــاز كننــد، تئوری هــا و 
فلســفه های انســان، بــه قصه هایــی پــوچ تبدیــل شــده بودنــد. ســخنانی كــه خطــاب 
بــه آن خالیــق متحیــر و وحشــت كرده هیــكل اورشــلیم، از دهــان منجــی بیــرون آمــد، 

دســتاوردهای سرشــاری داشــتند كــه از حــد تصــور بیــرون هســتند.
البتــه اســراییل بــه عنــوان یــك قــوم، بــا خــدا متاركــه كــرد. شــاخه های طبیعــی آن 
درخــت زیتــون، قطــع شــده بودنــد. عیســی بــا آخریــن نــگاه خــود بــه درون هیــكل، بــا 
لحنی مرثیه وار و گیرا گفت: » اینك خانه شما برای شما ویران گذارده می شود. 
زیــرا بــه شــما می گویــم از ایــن پــس مــرا نخواهیــد دیــد تــا بگوییــد مبــارك اســت او كــه 
بــه نــام خداونــد می آیــد «. تــا آن لحظــه، او معبــد را خانــه پــدر خــود می خوانــد؛ امــا 
او حــاال بــه عنــوان پســر خــدا، بایــد از آن چهاردیــواری بگــذرد، حضــور خــدا بــرای 
همیشــه بایــد از آن معبــدی كــه بــرای جــالل او ســاخته شــده بــود، برداشــته می شــد. 

از آن بــه بعــد، مراســم آن بی معنــا و فرائــض آن، زحمــت بیهــوده بــود.
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]این فصل بر اساس انجیل یوحنا 12: 20-3۴ تدوین گردیده است[

» و از آن كســانی كــه در عیــد بــه جهــت عبــادت آمــده بودنــد، بعضــی یونانــی 
بودنــد. ایشــان نــزد فیلیپــس كــه از بیــت صیــدای جلیــل بــود، آمدنــد و ســئوال كــرده، 
گفتنــد: ای آقــا ! می خواهیــم عیســی را ببینیــم. فیلیپــس آمــد و بــه اندریــاس گفــت 

و اندریــاس و فیلیپــس بــه عیســی گفتنــد «.
در ایــن زمــان، كار مســیح، شكســت های فاحشــی بــر رقیبــان وارد كــرده بــود. او 
در مجادلــه بــا كاهنــان و فریســیان، پیــروز شــده بــود امــا بدیهــی بــود كــه آنهــا هرگــز او 
را بــه عنــوان مســیح موعــود نخواهنــد پذیرفــت. باالخــره لحظــه جدایــی فــرا رســیده 
بــود. بــه نظــر شــاگردان، امیــدی باقــی نمانــده بــود. البتــه مســیح، در آســتانه آن بــود 
كــه كار خــود را بــه كمــال برســاند. آن رخــداد عظیمــی كــه تبعــات آن، نــه تنهــا بــه قــوم 
یهــود، بلكــه بــه سراســر جهــان مربــوط می شــد، در آســتانه وقــوع بــود. وقتــی مســیح آن 
درخواســت مشــتاقانه را شــنید كــه، » می خواهیــم عیســی را ببینیــم «، درخواســتی 
كــه فریــاد تشــنگی جهانیــان را در گــوش او طنیــن انــداز می شــد، برقــی در چشــمان او 
درخشــید و گفت: » ســاعتی رســیده اســت كه پســر انســان جالل یابد «. او در آن 
درخواســت یونانیــان، ثمــره ای از ثمــرات دلگــرم كننــده فــداكاری عظیــم خــود را دیــد.

حــاال كــه منجــی در آســتانه خاتمــه حیــات زمینــی خویــش بــود، ایــن مــردان از غــرب 
آمده بودند تا او را ببینند، كما اینكه در آغاز زندگی او، آن حکیمان از شرق آمدند. 
در زمان به دنیا آمدن مســیح، یهودیان چنان غرق نقشــه های دور و دراز خود بودند 
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كه اصالً از آمدن او خبر نشــدند. آن مجوســان، از ســرزمینی ناآشــنا با نام خداوند، 
بــا هدایــای خــود بــه آن آخــور طویلــه آمدنــد تــا منجــی را پرســتش كننــد. همان طوری كــه 
ایــن یونانیــان بــه عنــوان نماینــده قوم هــا، ملت هــا و مــردم جهــان بــه دیــدن عیســی 
آمدنــد، مــردم همــه ســرزمین ها و همــه اعصــار، جــذب صلیــب منجــی می شــوند. و 
این چنین اســت: » كه بســا از مشــرق و مغرب آمده، در ملكوت آســمان با ابراهیم 

و اســحاق و یعقــوب خواهنــد نشســت « )متــی ٨ آیــه 11(. 
آن یونانیــان، ماجــرای ورود پیروزمندانــه مســیح بــه اورشــلیم را شــنیده بودنــد. 
بعضــی از مــردم، پیــش خــود تصوراتــی كــرده و انتشــار داده بودنــد كــه او كاهنــان 
و رؤســا را از هیــكل بیــرون رانــده تــا تخــت داود را تصــرف كنــد و بــه عنــوان پادشــاه 
اســراییل، فرمان روایــی كنــد. آن یونانیــان می خواســتند حقیقــت مـأموریــت او را 
بداننــد لــذا گفتنــد، می خواهیــم عیســی را ببینیــم. آرزوی آنهــا بــرآورده شــد. وقتــی 
كــه عیســی درخواســت آنهــا را شــنید، در آن قســمت از هیــكل بــود كــه هیچ كــس 
غیــر از یهودیــان، حــق ورود بــه آنجــا را نداشــت لــذا عیســی بــرای گفتگــوی مســتقیم 

بــا آن یونانیــان، بــه صحــن بیرونــی معبــد رفــت.
نزدیــك  او  بــه  بــود. ســایه صلیــب  فــرا رســیده  یافتــن مســیح  ســاعت جــالل 
می شــد و كَنــد و كاو آن یونانیــان بــه او نشــان داد كــه ایثــاری كــه خیــال دارد بكنــد، 
یونانیــان  كــه آن  او می دانســت  مــی آورد.  بــرای خــدا  پســران و دختــران فراوانــی 
بــه زودی وی را در حالتــی خواهنــد دیــد كــه خــواب آن را هــم ندیده انــد. آنهــا او 
را خواهنــد دیــد كــه در ردیــف یــك راهــزن قاتــل یعنــی بارابــاس قــرار داده شــده و 
خواهنــد دیــد كــه آزادی بارابــاس بــه آزادی پســر خــدا ترجیــح داده می شــود. آنهــا 
مردمــی را خواهنــد دیــد كــه بــه تحریــك كاهنــان و حاکمــان، انتخــاب خودشــان را 
خواهنــد كــرد. آن مــردم، بــه ایــن ســئوال كــه: » پــس بــا عیســی مشــهور بــه مســیح 
چــه كنــم؟ « این گونــه پاســخ داده خواهــد شــد كــه، » مصلــوب شــود! « )متــی 
2٧ آیــه 22(. مســیح می دانســت كــه بــا كفــاره ای كــه داشــت بــرای گناهــان انســان 
مــی داد، ملكــوت او كامــل می شــود و بــه سراســر جهــان گســترش خواهــد یافــت. 
او می دانســت كــه كار او، آن رابطــه گسســته را دوبــاره برقــرار خواهــد كــرد و روح 
آینــده نگریســت و آن صداهــا را  بــه  بــرای لحظــه ای  او  آمــد.  او غالــب خواهــد 
شــنید، صداهایــی كــه در همــه قســمت های زمیــن نــدا در می دادنــد كــه، » اینــك 
بــره خــدا كــه گنــاه جهــان را برمــی دارد « )یوحنــا 1 آیــه 2۹(. او ایــن یونانیــان یعنــی 
پــس از فروریختــن  یــك خرمــن عظیــم دانســت، خرمنــی كــه  غریبه هــا را، بیعانــه 
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دیــوار جدایــی بیــن یهــود و غیریهــود، جمــع خواهــد آمــد، یعنــی وقتــی كــه همــه 
ملت هــا و زبان هــا و اقــوام، پیــام نجــات را بشــنوند. او در اســتقبال از آن خرمــن 
و در گشــوده شــدن آن دروازه امیــد، گفــت: » ســاعتی رســیده اســت كــه پســر 
انســان جــالل یابــد «. البتــه طریقــی كــه ایــن جــالل یافتــن در آن انجــام می شــد، 
هیچ وقــت از ذهــن مســیح بیــرون نمی رفــت. طریــق جمــع آوردن و بــه درون آوردن 
غیریهودیــان ایــن بــود كــه ماجــرای مــرگ زودرس خــود را دنبــال كنــد. فقــط بــا مــردن 
او بــود كــه جهــان می توانســت نجــات یابــد. پســر انســان مــی بایســتی مثــل یــك 
دانــه گنــدم، دور انداختــه می شــد و مدفــون می گشــت و از دیده هــا می رفــت؛ 

امــا قــرار بــود كــه دوبــاره زنــده شــود.
مســیح آینــده خویــش را بیــان كــرد امــا بــرای اینكــه شــاگردان بتواننــد بفهمنــد، 
حقیقــی  نتیجــه  بــود  قــرار  كــرد.  تصویــر  طبیعــی  امــور  از  اســتفاده  بــا  را  موضــوع 
مـأموریــت او، توســط مــرگ او بــه دســت آیــد. او گفــت: » آمیــن، آمیــن بــه شــما 
می گویــم اگــر دانــه گنــدم كــه در زمیــن می افتــد، نمیــرد، تنهــا مانــد لیكــن اگــر بمیــرد 
ثمــر بســیار آورد «. وقتــی كــه دانــه گنــدم بــه زمیــن می افتــد و می میــرد، رشــد می كنــد 
و محصــول می دهــد. همین طــور هــم مــرگ مســیح، بــه محصــول دادن بــرای ملكــوت 
خــدا منجــر می شــود. در راســتای قانــون ســبز ملكــوت، حیــات، نتیجــه و محصــول 

مــرگ او می بایســت بــود.
آنهایی كــه خــاك را زیــر و رو می كننــد، همــواره تصویــر او را پیــش چشــم خــود 
اینكــه ذخیــره گنــدم خــود را حفــظ كنــد، هــر ســال  بــرای  دارنــد. جامعــه انســانی 
برگزیده تریــن محصــول گنــدم خــود را چنــان بــر زمیــن نثــار می كنــد كــه آنكــه نمی دانــد، 
خیــال می كنــد دور ریختــه می شــود. آن برگزیــدگان، بــرای مدتــی بایســتی زیــر خــاك 
پنهــان شــوند تــا فقــط خداونــد آنهــا را از بــاال نظــاره كنــد. آنــگاه جوانــه پیــدا می شــود 
و ســپس ســاقه درمی  آیــد و بعــد از آن، ســنبله ها و خوشــه ها. البتــه ایــن ســیر تحــول 
نمی توانــد طــی شــود مگــر آن دانه هــا، از دیده هــا پنهــان شــوند، زیــر خــاك برونــد و 

از هــر نظــر، از دســت برونــد.
ایــن محصــول  و  دفــن شــود، محصــول می دهــد،  زمیــن  آن  در  كــه  بــذری  هــر 
هــم بــه نوبــه خــود كاشــته می شــود و ایــن چنیــن اســت كــه خرمــن زیــاد می شــود. 
بــه همیــن ترتیــب، مــرگ مســیح بــر صلیــب جلجتــا، محصــول مــی آورد، محصــول 
حیــات جاویــدان. مقصــود از آن فــداكاری ایــن اســت كــه جــالل آنانی كــه محصــول 
آن هســتند، در طــول قرونــی بــه درازای ابدیــت، پــا بــر جــا بمانــد و زیســت كنــد.
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آن دانــه گندمــی كــه حیــات خــود را حفــظ كنــد، هیــچ محصولــی، نمی توانــد 
آورد. آن دانــه، تنهــا می مانــد. اگــر مســیح می خواســت، می توانســت خــود را از 
مــرگ حفــظ كنــد، امــا اگــر ایــن كار را می كــرد، آن وقــت مــی بایســتی تنهــا می مانــد. 
آن وقــت او نمــی توانســت بــرای خــدا پســران و دخترانــی بیــاورد. او فقــط بــا دســت 
شســتن از حیــات خویــش می توانســت انســانیت را در حیــات شــریك كنــد. او 
بــذر آن  مــرگ، می توانســت  آن ســوی  تــا  افتــادن  زمیــن،  بــر روی  افتــادن  بــا  فقــط 
خرمــن انبــوه شــود، خرمــن انبــوه خالیقــی كــه از هــر قــوم و قبیلــه و زبــان و ملــت، 

بــرای خــدا رهانیــده شــده اند.
كــه  درســی  می دهــد،  ربــط  حقیقتــی  بــه  را  گذشــتگی  خــود  از  درس  مســیح 
همــه بایــد بیاموزیــم: » كســی كــه جــان خــود را دوســت دارد، آن را هــالك كنــد؛ 
و هــر كــه در ایــن جهــان جــان خــود را دشــمن دارد، تــا حیــات جاودانــی آن را نــگاه 
خواهــد داشــت «. همــه آنهایــی كــه همــراه بــا مســیح و بــه عنــوان كارگــر، محصــول 
می دهنــد، بایــد نخســت بــه زمیــن بیفتنــد و بمیرنــد. حیــات ایــن چنیــن كســانی بایــد 
مثــل آهــن مــذاب، خــالء زندگــی مــردم را پــر كنــد. ُحــب نفــس و منفعــت طلبــی، 
بایــد زیــر پــا گذاشــته شــود. و ایــن قانــون از خودگذشــتگی، همــان قانونــی اســت 
ایــن قانــون، قانــون حیــات  بــرای او كامــالً حفــظ می كنــد.  كــه حیــات شــخص را 
انســان نیــز هســت. یعنــی ممــات همــان حیــات اســت. حیاتــی كــه حفــظ خواهــد 
شــد، همــان حیاتــی اســت كــه بــه راحتــی بــرای خدمــت بــه خــدا و خلــق خــدا، نثــار 
می شــود. آنانــی كــه بــه خاطــر مســیح، در ایــن دنیــا از زندگــی دســت می شــویند، آن 

را بــرای زندگــی ابــدی ذخیــره می كننــد.
اگــر زندگــی خــود را صــرف خــود كنیــم، گنــدم خــود را نكاشــته بلكــه خورده ایــم. 
در این صــورت هــم، بــذر خــود را دیگــر نخواهیــم دیــد امــا بــا ایــن تفــاوت كــه، محصــول 
بیشــتری در كار نخواهــد بــود. ایــن چنیــن آدمــی، ممكــن اســت خیلــی چیزهــا بــرای 
خــود جمــع كنــد، او می توانــد آنقــدر بــه نفــع خــود زیســت كنــد و فكــر كنــد و نقشــه 
بكشــد تــا خــودش را بكشــد، امــا زندگــی او می گــذرد و چیــزی بــا خــود نمی بــرد. ایــن 

قانــون ســودجویی، همــان قانــون خودكشــی اســت.
عیســی گفــت، هركــس كــه بخواهــد مــرا خدمــت كنــد، بایــد از مــن پیــروی كنــد و 
در آن صــورت، هــر جــا كــه مــن باشــم، خــادم مــن نیــز در آنجــا خواهــد بــود؛ او گفــت 
چنیــن كســی پــدرم را جــالل خواهــد داد. همــه كســانی كــه صلیــب فــداكاری را بــا 
عیســی حمــل می كننــد، در جــالل او شــریك خواهنــد شــد. مســیح بــا همــه خــواری 
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و رنجــی كــه كشــید، ایــن دلخوشــی را داشــت كــه شــاگردانش مثــل خــود او جــالل 
خواهنــد یافــت و میــوه از خودگذشــتگی او خواهنــد بــود. مســیح می دانســت كــه 
روح و شــخصیت خــود او، از شــاگردانش متجلــی می شــود و ایــن تجلــی، در طــول 
ابدیــت پــاداش و شــادی اوســت. ایــن شــادی و شــعفی كــه مســیح و شــاگردان بــه 
عنــوان حاصــل مــرارت و از خودگذشــتگی خویــش در آن شــریك هســتند، در ســایر 
قلــوب و زندگی هــا نیــز دیــده می شــود. صاحبــان ایــن قلــوب و زندگی هــا، كارگــران 
كــه پســر خــود را جــالل می دهــد،  هــم دوش مســیح هســتند و خــدا همانطــوری 

ایشــان را نیــز خواهــد داد.
آن پیغــام یونانیــان كــه می خواهیــم عیســی را ببینیــم، همانطــور كــه گــرد آمــدن 
غیریهودیــان را پیــش چشــم عیســی مجســم كــرد، مـأموریــت در دســت انجــام او را 
نیــز در ذهــن او بــه نمایــش گذاشــت. پــروژه رهایــی و نجــات، از آغــاز تــا انجــام، از 
مقابــل دیــدگان او بــه نمایــش گذاشــته شــد، یعنــی از زمانــی كــه آن نقشــه در آســمان 
كشــیده شــد تا زمان مرگ او، مرگی كه حاال دیگر چیزی به آن نمانده بود. به نظر 
می رســید كــه ابــر غریبــی، پســر خــدا در خــود گرفــت و آنانی كــه نزدیــك او بودنــد، آن 
گرفتگــی را حــس كردنــد. او بــه فكــر فــرو رفــت و مدتــی در آن حالــت، اندیشــناك 
باقــی مانــد و باالخــره، صــدای حزن آلــود او ســكوت را شكســت، » االن جــان مــن 
مظطــرب اســت و چــه بگویــم؟ ای پــدر! مــرا از ایــن ســاعت رســتگار كــن «. مســیح، 
پیشــاپیش داشــت از آن جــام تلــخ می نوشــید. قالــب انســانی او داشــت خــود را از 
آن ســاعات تنهایــی و بی كســی می ترســانید، از آن ســاعاتی كــه از هــر لحــاظ، حتــی 
خــدا هــم او را تنهــا می گذاشــت، از آن ســاعاتی كــه همــه او را مضــروب و مطــرود 
خــدا و مبتــال و گرفتــار می دیدنــد. او می ترســید از اینكــه مــردم او را در آن حالــت 
بــا او رفتــار می شــد، او از آن مــرگ  ببیننــد، حالتــی كــه مثــل بدتریــن جنایتــكاران 

شــرم آور و ننگیــن، واهمــه داشــت.
منظــره درگیــری او بــا نیروهــای ظلمــت، احســاس فشــار بــار دردنــاك تجــاوزات 
و تخطیــات انســانی، و احســاس غضــب پــدر بــه خاطــر گنــاه، روح عیســی را دچــار 

ضعــف كــرد و زردی مــرگ چهــره او را پوشــانید. 
البته حاال نوبت تسلیم الهی او به اراده پدر بود. او گفت: » لیكن به جهت 
همیــن امــر تــا ایــن ســاعت رســیده ام. ای پــدر نــام خــود را جــالل بــده! «. فقــط از 
بــه آن شــكل  طریــق مــرگ مســیح می شــد قلمــرو شــیطان را ســرنگون كــرد. فقــط 
می شــد انســان را نجــات و خــدا را جــالل داد. عیســی خــود را بــه دســت عــذاب 
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ســپرد و از خودگذشــتگی را تقبــل كــرد. عظمــت آســمانی بــه رنــج راضــی شــد، بــه 
رنــج تحمــل بــار گنــاه. او گفــت: » ای پــدر اســم خــود را جــالل بــده! « همیــن كــه 
ایــن كلمــات از دهــان عیســی خــارج شــد، از ابــری كــه بــاالی ســر او بــود ایــن پاســخ 
شــنیده شــد كــه، » جــالل دادم و بــاز جــالل خواهــم داد «. تمــام زندگــی مســیح، از 
لحظــه تولــد در آن آخــور تــا لحظــه ای كــه آن كلمــات تلفــظ شــد، خــدا را جــالل داده 
بــود؛ رنج هــای الهــی انســانی او در آزمونــی كــه در مقابــل داشــت، در عمــل نــام پــدر 

او را جــالل مــی داد.
همیــن كــه آن صــدا شــنیده شــد، برقــی از همــان ابــر درخشــید و مســیح را در بــر 
گرفــت، انــگار كــه بازوهایــی از آن قــدرت الیتنهــای، مثــل دیــواری از آتــش اطــراف 
او را گرفــت. مــردم بــا وحشــت و حیــرت، ناظــر ایــن صحنــه بودنــد امــا هیچ كــس 
جــرأت نداشــت چیــزی بگویــد. همــه نفس هــا را در ســینه حبــس كــرده و در ســكوت 
بــه عیســی چشــم دوختــه بودنــد. شــهادت پــدر داده شــده بــود، آن ابــر برداشــته و 

در آســمان پخــش شــد. تــا زمانــی مشــاركت مرئــی بیــن پــدر و پســر، متوقــف شــد.
» پــس گروهــی كــه حاضــر بودنــد ایــن را شــنیده، گفتنــد رعــد شــد، و دیگــران 
گفتنــد، فرشــته ای بــا او تكلــم كــرد! «. امــا آن یونانیــان جســتجوگر و طالــب، آن 
ابــر را دیدنــد، آن صــدا را شــنیدند، معنــای آن را فهمیدنــد، و در واقــع، مســیح را 

تشــخیص دادنــد؛ از نظــر آنهــا، او بــه عنــوان فرســتاده خــدا تجلــی كــرد.
صــدای خــدا بــه هنــگام شــروع خدمــت عیســی یعنــی در وقــت تعمیــد او و 
همچنیــن بــه هنــگام تبدیــل هیـــأت او بــر ســر آن كــوه، شــنیده شــده بــود. و حــاال 
صــدای خــدا در بســتر عجیب تــر و بــا طنیــن غریب تــری، توســط افــراد بیشــتری، 
در انتهــای خدمــت عیســی شــنیده می شــود. عیســی اكیدتریــن حقیقــت در مــورد 
او آخریــن  رانــده اســت.  زبــان  بــر  ایــن  از  پیــش  تــازه كمــی  را،  یهودیــان  وضعیــت 
درخواســت خــود و سرنوشــت شــوم آنهــا را بیــان كــرده اســت. حــاال خــدا دوبــاره 
مهر خود را پای برگه مـأموریت پســر خویش گذاشــت. كســی كه توســط اســرائیل 
انــكار شــد، توســط او تاییــد شــد. عیســی گفــت: » ایــن صــدا از بــرای مــن نیامــد، 
بــه  را  او  بــودن  موعــود  مســیح  كــه  بــود  مهــری  ُمهــر،  آن   .» شــما  بــه جهــت  بلكــه 
بگویــد  تــا  پــدر فرســتاد  كــه  بــود  بارزتریــن وجــه ممكــن گواهــی می كــرد و عالمتــی 

عیســی، حقیقــت را گفتــه و پســر خداســت.
مســیح ادامــه داد: » الحــال داوری ایــن جهــان اســت و االن رئیــس ایــن جهــان 
بیــرون افكنــده می شــود. و مــن اگــر از زمیــن بلنــد كــرده شــوم، همــه بــه ســوی خــود 
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خواهــم كشــید؛ و ایــن را گفــت كنایــه از آن قســم مــوت كــه می بایســت بمیــرد «. 
اینجاســت كــه جهــان بــا بحــران مواجــه اســت. اگــر مــن فدیــه گناهــان بشــر شــوم، 
شــد.  انســان ها شكســته خواهــد  بــر جان هــای  شــیطان  تســلط  و  روشــن  جهــان 
نــزد انســان ها، ترمیــم خواهــد گردیــد و  در چنیــن صورتــی، چهــره مخــدوش خــدا 
قومــی از مقدســین ایمانــدار، باالخــره موطــن آســمانی را بــه ارث خواهنــد بــرد. ایــن 
دســتاورد مــرگ مســیح اســت. منجــی غــرق تصویــر صحنــه غلبــه ای اســت كــه پیــش 
روی او گســترده شــده اســت. او صلیــب را می بینــد، صلیــب بی رحــم رذالت بــار 
را بــا همــه دهشــت هایی كــه بــه آن متصــل اســت، صلیبــی كــه بــا همــه اینهــا، جــالل 

از آن ســاطع اســت.
وســیله  بــه  كــه  اســت  كارهایــی  از  یكــی  فقــط  بشــریت،  رهانیــدن  كار  البتــه 
صلیــب انجــام شــد. محبــت خــدا را بــه كائنــات اعــالم كــرد و رئیــس ایــن جهــان را 
بیــرون افكنــد؛ اتهاماتــی را كــه شــیطان علیــه خــدا عنــوان كــرده بــود، تكذیــب كــرد، 
سرزنشــی را كــه او بــر آســمان وارد می  دانســت، تمــام شــد. فرشــتگان هــم بــه ماننــد 
انســان ها جــذب منجــی شــدند. او گفــت: » و مــن اگــر از زمیــن بلنــد كــرده شــوم، 

همــه را بــه ســوی خــود خواهــم كشــید «.
او  اطــراف  در  بســیاری  مــردم  می كــرد،  ادا  را  كلمــات  ایــن  مســیح  كــه  وقتــی 
بودنــد. یكــی از آنهــا گفــت: » مــا از تــورات شــنیده ایم كــه مســیح تــا بــه ابــد باقــی 
می مانــد. پــس چگونــه اســت كــه تــو می گویــی كــه پســر انســان بایــد بــاال كشــیده 
شــود؟ كیســت ایــن پســر انســان؟ آنــگاه عیســی بدیشــان گفــت: انــدك زمانــی نــور 
بــا شماســت، راه برویــد تــا ظلمــت، شــما را فرونگیــرد؛ و كســی كــه در تاریكــی راه 
مــی رود، نمی دانــد بــه كجــا مــی رود. مادامــی كــه نــور بــا شماســت، بــه نــور ایمــان 

آوریــد تــا پســران نــور گردیــد «.
» و بــا اینكــه پیــش روی ایشــان چنیــن معجــزات بســیار نمــوده بــود، بــدو ایمــان 
نیاوردنــد. آنهــا زمانــی از منجــی پرســیده بودنــد، چــه معجــزه ای می نمایــی تــا آن را 
دیــده، بــه تــو ایمــان آوریــم؟ « )یوحنــا 6 آیــه 30(. عالمــات بی شــماری بــه ایشــان 
داده شــده بــود امــا ایشــان چشــمان خــود را بســته و قلــوب خــود را ســخت كــرده 
بودنــد. حــاال كــه خــود پــدر ســخن گفتــه بــود، و آنهــا دیگــر نمــی توانســتند عالمــات 

بیشــتری بخواهنــد، بــاز هــم از ایمــان آوردن ســر برمی تافتنــد.
» لیكن با وجود این، بســیاری از ســرداران نیز بدو ایمان آوردند، اما به ســبب 
فریســیان اقرار نكردند كه مبادا از كنیســه بیرون شــوند «. آنها به جای اینكه تـأیید 
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خــدا را دوســت داشــته باشــند، ســتایش انســان ها را دوســت می داشــتند. آنهــا 
برای اینكه از شــر ســرزنش و شــرمندگی در امان بمانند، مســیح را انكار و تقدیمی 
حیــات جــاودان را رد كردنــد. و چــه بســیارند كســانی كــه در طــول این همــه قــرن، 
همــان كار را كرده انــد! آنهــا هســتند كــه اخطــار منجــی، كلمــه بــه كلمــه در موردشــان 
صــدق می كنــد: » هــر كــس كــه جــان خــود را عزیــز دارد، آن را هــالك ســازد «. 
عیســی گفــت: » هــر كــه مــرا حقیــر شــمارد و كالم مــرا قبــول نكنــد كســی هســت 
كــه در حــق او داوری كنــد، همــان كالمــی كــه گفتــم در روز بازپســین بــر او داوری 

خواهــد كــرد « )یوحنــا 12 آیــه ۴٨(. 
دریغ كه بســیاری، قدر زمان وصل را نمی دانند! مســیح به آرامی و با تـأســف، 

بــرای همیشــه محوطــه هــای معبــد را تــرك كــرد. 
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» بر فراز كوه زیتون «

 ]این فصل بر اساس انجیل متی 2۴؛ انجیل مرقس 13؛
انجیل لوقا 21: 5-3٨ تدوین گردیده است[

این ســخن مســیح خطاب به كاهنان و رؤســا كه، »اینك خانه شــما برای شــما 
ویــران گــذارده می شــود « ) متــی 23 آیــه 3٨(، تــرس را بــر دل هــای ایشــان مســتولی 
مــورد مفهــوم آن ســخن  امــا كم كــم در  بی تفاوتــی نشــان دادنــد  آنهــا ظاهــراً  كــرد. 
ســئواالتی در اذهــان ایشــان پیــدا شــد. بــه نظــر می آمــد كــه خطــری نامرئــی، آنهــا را 
تهدیــد می كنــد. آیــا آن خطــر ایــن بــود كــه آن هیــكل بــا عظمــت كــه مایــه افتخــار قــوم 
بود، به زودی به خرابه ای تبدیل می شود؟ شاگردان درباره مصیبتی كه پیش بینی 
شــده بــود، بــه رایزنــی بــا یكدیگــر پرداختنــد و بــا نگرانــی منتظــر شــدند تــا عیســی بــا 
وضــوح بیشــتری ســخن بگویــد. آنهــا همانطــور كــه بــا او از هیــكل خــارج می شــدند، 
توجــه او را بــه اســتحكام و زیبایــی آن جلــب كردنــد. ســنگ های ســاختمان هیــكل 
تمامــاً مرمــر ســفید و عالــی و برخــی از آنهــا در اندازه هــای شــگفت انگیزی بودنــد. 
بــود.  كــرده  نصــر مقاومــت  نبوكــد  ارتــش  برابــر حملــه  دیــوار هیــكل در  از  بخشــی 
معمــاری فوق العــاده هیــكل بــه شــكلی بــود كــه انــگار آن بنــا از ســنگ یك پارچــه ای 
ســاخته شــده اســت. شــاگردان نمی توانســتند درك كنند كه آن دیوارهای عظیم، 

چگونــه می تواننــد خــراب شــوند.
بــه  بــا توجــه  بــود،  ایــن ســنگ زاویــه ای كــه كنــار گذاشــته شــده  حــاال مســیح، 
شــكوه معبــد، پیــش خــود چــه فكــر می كــرد؟ چیــزی كــه توجــه وی را بــه آن جلــب 
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می كردنــد، واقعــاً زیبــا بــود، امــا او بــا تنگدلــی گفــت كــه همــه را دارم می بینــم. همــه 
جــای ایــن بنــا حقیقتــاً زیباســت. شــما طــوری از ایــن دیوارهــا حــرف می زنیــد كــه 
انــگار ویــران شــدنی نیســتند امــا بدانیــد كــه، » در اینجــا ســنگی بــر ســنگی گــذارده 

نخواهــد شــد كــه بــه زیــر افكنــده نشــود! «.
ایــن كلمــات را جمــع زیــادی از مــردم آن حــول و حــوش بــه گــوش خــود شــنیدند 
امــا بعــد كــه مســیح تنهــا بــر فــراز كــوه زیتــون نشســته بــود، پطــرس، یوحنــا، یعقــوب و 
اندریــاس پیــش او آمدنــد و گفتنــد، » بــه مــا بگــو كــه ایــن امــور كــی واقــع می شــود و 
نشــان آمدن تو و انقضای عالم چیســت؟ «. عیســی در جوابی كه به شــاگردانش 
داد، خرابــی اورشــلیم و روز بــزرگ را، در یكدیگــر آمیخــت. اگــر او منظــره حــوادث 
آتــی را بــرای شــاگردانش توضیــح مــی داد، قــدرت تحمــل آن را نداشــتند. او از راه 
لطفــی كــه بــه ایشــان داشــت، شــرح آن بحران هــای عظیــم را چاشــنی یكدیگــر كــرد 
و گذاشــت تــا شــاگردان، خودشــان مفهــوم آن شــرح ها را بــرای خــود بــاز كننــد. او 
در اشــاره بــه ویــران شــدن اورشــلیم، نبــوت خــود را بــه آن ســوی آن حادثــه عظیــم 
تعمیــم داد و بــه ســراغ ایــام آتــش نهایــی رفــت یعنــی ایامــی كــه طــی آنهــا، خداونــد 
از جــای خــود برمی خیــزد تــا جهــان را بــه خاطــر بیدادگــری آن تنبیــه كنــد، ایامــی كــه 
زمیــن خــون خــود را بــاال مــی آورد و دیگــر كشــتار خــود را مخفــی نمی كنــد. آن شــرحی 
كــه داده شــد، فقــط بــرای اطــالع شــاگردان نبــود بلكــه بــرای آنانــی هــم بــود كــه در 

صحنه هــای آخریــن تاریــخ ایــن زمیــن، بایــد زیســت كننــد.
مســیح رو بــه شــاگردان نمــوده و گفــت: » زنهــار كســی شــما را گمــراه نكنــد! 
از آن رو كــه بســا بــه نــام مــن آمــده خواهنــد گفــت كــه مــن مســیح هســتم و بســیاری 
را گمــراه خواهنــد كــرد «. چــه بســیار مســیحان دروغیــن كــه ظاهــر خواهنــد شــد 
و ادعــای معجــزه خواهنــد كــرد و خواهنــد گفــت كــه زمــان رهایــی قــوم یهــود فــرا 
رســیده اســت. اینگونــه چیزهــا، بســیاری را منحــرف خواهــد كــرد. ســخنان مســیح 
هســت.  نیــز  زمانــه  ایــن  مــردم  بــه  خطــاب  او،  اخطــار  البتــه  كردنــد.  پیــدا  تحقــق 
همــان فریب هایــی كــه پیــش از ویــران شــدن اورشــلیم بــه كار رفــت، در طــول قــرون 
متمــادی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و بــاز هــم مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.

» و جنگ هــا و اخبــار جنگ هــا را خواهیــد شــنید. زنهــار مظطــرب مشــوید 
زیــرا كــه وقــوع ایــن همــه الزم اســت، لیكــن انتهــا هنــوز نیســت «. پیــش از خــراب 
شــدن اورشــلیم، انســان ها در ســتیز بــرای برتــری و ســلطه بودنــد. چــه امپراتورهــا 
كــه بــه قتــل نرســیدند. چــه بســیار آنهایــی كــه خیــال می كردنــد بــه زودی بــه قــدرت 
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می رســند، ســالخی می شــدند. چــه جنگ هــا نشــد و چــه اخبــاری كــه از جنگ هــا 
نرســید. مســیح گفــت: » زیــرا كــه وقــوع ایــن همــه الزم اســت، لیكــن انتهــا هنــوز 
نیســت. زیــرا قومــی بــا قومــی و مملكتــی بــا مملكتــی مقاومــت خواهنــد نمــود و 
قحطی هــا و وباهــا و زلزله هــا در جای هــا پدیــد آیــد. امــا همــه اینهــا آغــاز دردهــای 
ببیننــد،  را  عالمــات  ایــن  یهــود  شــارعین  كــه  همیــن  گفــت  مســیح  اســت «.  زه 
اعــالم خواهنــد كــرد كــه خــدا دارد ملت هایــی را داوری می كنــد كــه قــوم برگزیــده 
او را در بنــد نــگاه داشــته اند. آنهــا خواهنــد گفــت كــه ایــن عالمــات، نشــانه آمــدن 
مسیحاســت. منظــور مســیح ایــن بــود كــه فریــب نخوریــد، آنهــا تــازه آغــاز داوری او 
هســتند. آن مردمی كه خیال خواهند كرد كه خدا دارد ملت های دیگر را داوری 
بــه خــواب زده انــد. آنهــا توبــه نكرده انــد كــه تبدیــل شــوند و مــن  می  كنــد، خــود را 
بخواهــم آنهــا را شــفا دهــم. آن عالمــات، در واقــع عالمــت آزادی ایشــان از اســارت 

نیســت بلكــه عالمــت نابــودی آنهاســت.
بــه  بــه مصیبــت ســپرده، خواهنــد كشــت و جمیــع امت هــا  آنــگاه شــما را   «
سبب اسم من از شما نفرت كنند. و در آن زمان بسیاری لغزش خورده، یكدیگر 
را تســلیم كننــد و از یكدیگــر نفــرت گیرنــد «. مســیحیان همــه ایــن رنج هــا را متحمــل 
شــدند. پــدران و مــادران بــه فرزنــدان خــود خیانــت كردنــد. فرزنــدان، والدیــن خــود را 
فروختنــد. دوســتان، دوســتان خــود را تحویــل ســنهدرین دادنــد. جفــاكاران هــدف 

خــود را بــا كشــتن اســتیفان، یعقــوب و ســایر مســیحیان، بــه نمایــش گذاشــتند.
خــدا از طریــق خادمــان خویــش، بــه قــوم یهــود فرصتــی نهایــی داد تــا توبــه كننــد. 
او از طریــق شــاهدان خویــش، خــود را اعــالن كــرد، شــاهدانی كــه در دســتگیری، 
محاكمــه و زندانــی شــدن خــود، شــهادت دادنــد. بــا تمــام اینهــا، قاضیــان آنهــا، آنهــا را 
محكــوم بــه مــرگ می كردنــد. ایــن محكومیــن، كســانی بودنــد كــه دنیــا بــرای آنهــا ارزشــی 
نداشــت و یهودیــان بــا كشــتن ایشــان هــر بــار پســر خــدا را دوبــاره مصلــوب كردنــد. 
ایــن رونــد همچنــان ادامــه خواهــد داشــت. مقامــات همچنــان قوانینــی علیــه آزادی 
مذهبــی تصویــب خواهنــد كــرد. آنهــا حقــی بــرای خودشــان قائــل هســتند كــه فقــط 
از آن خداســت. آنهــا فكــر می كننــد كــه می تواننــد وجــدان بشــری را تحــت فشــار 
بگذارنــد، وجدانــی كــه فقــط بایــد تحــت تســلط خــدا باشــد. حتــی حــاال هــم آنهــا دارنــد 
بــرای خودشــان كاری را شــروع می كننــد، كاری كــه تــا بــه آن حــد  در آن پیــش خواهنــد 
رفت كه محدوده را چنان تنگ می كنند كه جایی برای پای خودشان هم نیست. 

آن وقــت خــدا از جانــب قــوم وفــادار و فرمانبــردار خویــش، دخالــت خواهــد كــرد.
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در هــر موقعیتــی كــه جفایــی تحمیــل می شــود، آنهــا كــه ناظرنــد خــود بــه خــود 
تصمیماتــی می گیرنــد كــه یــا بــه طرفــداری از مســیح اســت یــا علیــه او. آنهایــی كــه 
آن  می دهنــد.  نشــان  مســیح  بــه  را  خــود  اتصــال  رامی گیرنــد،  مظلومــان  جانــب 
دیگــران كــه جانــب مظلومــان را نمی گیرنــد، در واقــع تخلــف می كننــد زیــرا اصــول 
حقیقــت حكــم می كنــد كــه دقیقــاً برخــالف آنچــه كــه دارنــد می كننــد، عمــل كننــد. 
بســیاری لغــزش خــورده، می افتنــد، یعنــی از ایمانــی كــه زمانــی مدافــع آن بودنــد، 
بــرای  می شــوند،  مرتــد  محاكمــه  و  آزمــون  حیــن  در  كــه  آنهایــی  می شــوند.  مرتــد 
حفــظ ایمنــی خودشــان، شــهادت دروغ می دهنــد و بــرادران خــود را می فروشــند. 
مســیح در ایــن مــورد بــه مــا هشــدار داده اســت كــه در برخــورد بــا طریــق غیرعــادی و 

انــكار می كننــد، حیــرت زده نشــویم. نــور را  بی رحمانــه آنانی كــه 
بــر ســر  بــود  بــه شــاگردانش داد، عالمتــی از ویرانــی كــه قــرار  مســیح عالمتــی 
كــه  ببیننــد  چــون  و   « بگریزنــد:  كــه چگونــه  گفــت  ایشــان  بــه  او  بیایــد،  اورشــلیم 
اورشــلیم بــه لشــكرها محاصــره شــده اســت، آنــگاه بدانیــد كــه خرابــی آن رســیده 
اســت. آنــگاه هــر كــه در یهودیــه باشــد، بــه كوهســتان فــرار كنــد و هــر كــه در شــهر 
باشــد، بیرون رود و هر كه در صحرا بود، داخل شــهر نشــود. زیرا كه همان اســت 
ایــام انتقــام، تــا آنچــه مكتــوب اســت، تمــام شــود «. ایــن هشــدار داده شــد تــا چهــل 
ســال بعــد كــه موقــع ویرانــی اورشــلیم بــود، مــورد اعتنــا قــرار گیــرد. مســیحیان بــه ایــن 

هشــدار توجــه كردنــد و در ســقوط آن شــهر، احــدی از ایشــان صدمــه ندیــد.
مسیح گفت: » دعا كنید تا فرار شما در زمستان یا در سبت نشود «. كسی 
كــه ســبت را ســاخت، آن را نقــض نكــرد بلكــه آن را بــر صلیــب خویــش میخكــوب 
كــرد. بــا مــرگ او، ســبت از مفهــوم تهــی نشــد و كــم اعتبــار هــم نگردیــد. چهــل ســال 
بعــد از تصلیــب او هــم می بایســت ســبت همچنــان مقــدس شــمرده شــود. قــرار بــود 

شــاگردان بــه مــدت چهــل ســال دعــا كننــد كــه فــرار آنهــا در روز ســبت واقــع نشــود. 
مســیح از موضــوع ویــران شــدن اورشــلیم ســریعاً بــه موضــوع آن حادثــه بزرگتــر 
رفــت، حادثــه ای كــه آخریــن حلقــه زنجیــر تاریــخ ایــن زمیــن اســت یعنــی حادثــه آمــدن 
پســر خــدا در شــكوه و جــالل. رویدادهــای بیــن ایــن دو حادثــه، از جلــو چشــم مســیح 
بــرای  كــه  از ظلمــت، قرن هایــی  رژه رفتنــد، رویدادهــای قرن هــای متمــادی مملــو 
كلیســای او خــون و اشــك و درد بــه همــراه داشــتند. شــاگردانش تــاب دیــدن ایــن 
صحنه ها را نداشتند لذا او ذكر مختصر و گویایی از آنها كرد و گذشت. او گفت: 
» در آن زمــان چنــان مصیبــت عظیمــی ظاهــر می شــود كــه از ابتــدای عالــم تــا كنــون 
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نشده و نخواهد شد! و اگر آن ایام كوتاه نشدی، هیچ بشری نجات نیافتی، لیكن 
بــه خاطــر برگزیــدگان، آن روزهــا كوتــاه خواهــد شــد «. بــه مــدت بیــش از هــزار ســال، 
جور و جفایی بر سر پیروان مسیح می آوردند كه جهان هرگز نظیرش را ندیده بود. 
میلیون هــا و میلیون هــا از شــاهدان وفــادار او می بایســت كشــته می شــدند. اگــر 
خــدا بــرای حفاظــت از قــوم خویــش دســت از آســتین بیــرون نمــی آورد، همــه پایمــال 
می شــدند. او گفــت: » لیكــن بــه خاطــر برگزیــدگان، آن روزهــا كوتــاه خواهــد شــد «.

اینــك خداونــد مــا بــا زبانــی كــه گویاتــر از آن نیســت، از آمــدن ثانویــه خویــش 
ســخن می گویــد و نســبت بــه خطراتــی هشــدار می دهــد كــه پیــش از آمــدن او بــه 
بــه شــما گویــد اینــك مســیح در  جهــان حــادث خواهــد شــد. » آنــگاه اگــر كســی 
اینجــا یــا در آنجاســت، بــاور مكنیــد، زیــرا كــه مســیحان كاذب و انبیــای كذبــه ظاهــر 
شــده، عالمــات و معجــزات عظیمــه، چنــان خواهنــد نمــود كــه اگــر ممكــن بــودی، 
برگزیــدگان را نیــز گمــراه كردنــدی. اینــك شــما را پیــش خبــر دادم. پــس اگــر شــما را 
گوینــد اینــك در صحراســت، بیــرون مرویــد یــا آنكــه در خلــوت اســت، بــاور مكنیــد، 
زیــرا همچنــان كــه بــرق از مشــرق ســاطع شــده، تــا بــه مغــرب ظاهــر می شــود، ظهــور 
پســر انســان نیــز چنیــن خواهــد شــد «. مســیح یكــی از عالمــات ویرانــی اورشــلیم را 
چنیــن اعــالم كــرد، » و بســا انبیــای كذبــه ظاهــر شــده بســیاری را گمــراه كننــد «. 
پیــام آوران دروغیــن بــه پــا خاســتند، مــردم را فریــب دادنــد و شــمار عظیمــی را بــه 
برهــوت كشــانیدند. جادوگــران و ســاحران در حالی كــه ادعــای قــدرت معجزه آســا 
داشــتند، مــردم را بــه دنبــال خــود بــه قلــه بی كســی رهســپار كردنــد. البتــه آن نبــوت 
بــرای ایــام آخــر نیــز بــود. عالمــت انبیــای كذبــه در مــورد آمــدن ثانویــه هــم صــدق 
می كند. حتی امروزه هم مسیح های كاذب و پیام آوران كاذب، برای گمراه كردن 
شــاگردان او، عالمــات و عجایبــی را بــروز می دهنــد. آیــا مــا ایــن فریــاد را نمی شــنویم 
كــه، » ببینیــد او در بیابــان اســت؟ «. آیــا هــزاران نفــر بــه ســراب یافتــن مســیح بــه 
برهــوت نرفته انــد؟ و آیــا از هــزاران جلســه ای كــه حاضــران آن اقــرار می كننــد كــه بــا 
ارواح درگذشــتگان ارتبــاط دارنــد، ایــن دعــوت بــه گــوش نمی رســد كــه، » بنگریــد او 
در پســتوهای رازآلــود اســت؟ «. آیــا احضــار ارواح، دقیقــاً چنــان داعیــه ای نــدارد؟ 
امــا مســیح چــه می گویــد؟ » بــاور مكنیــد، زیــرا همچنــان كــه بــرق از مشــرق ســاطع 
شــده، تــا بــه مغــرب ظاهــر می شــود، ظهــور پســر انســان نیــز چنیــن خواهــد شــد «.

بــرای آمــدن خویــش، عالماتــی قائــل شــده و به عــالوه، می گویــد، كــه  منجــی 
وقتــی اولیــن آن عالمــات ظاهــر شــود، زمــان دقیــق آمــدن پســر انســان اســت: » و 
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نــور خــود را ندهــد و  بعــد از مصیبــت آن ایــام، آفتــاب تاریــك گــردد و مــاه  فــوراً 
ســتارگان از آســمان فــرو ریزنــد و قوت هــای افــالك متزلــزل گــردد. آنــگاه عالمــت 
پســر انســان در آســمان پدیــد گــردد و در آن وقــت، جمیــع طوایــف زمیــن ســینه زنی 
كنند و پسر انسان را ببینند كه بر ابرهای آسمان، با قوت و جالل عظیم می آید؛ 
و فرشــتگان خــود را بــا صــور بلنــد آواز فرســتاده، برگزیــدگان او را از بادهــای اربعــه 

از كــران تــا بــه كــران فلــك فراهــم خواهنــد آورد «.
مســیح اظهــار داشــت كــه در خاتمــه آن جفــای بــزرگ تشــکیالت، خورشــید بایــد 
بــه تیرگــی بگرایــد و مــاه نــور خــود را از دســت بدهــد. پــس از آن بایســتی ســتارگان 
از آســمان فــرو افتنــد. و او می گویــد، » پــس از درخــت انجیــر مثلــش را فــرا گیریــد 
كــه چــون شــاخه اش نــازك شــده، برگهــا مــی آورد، می فهمیــد كــه تابســتان نزدیــك 
اســت. همچنیــن شــما نیــز چــون این همــه را ببینیــد، بفهمیــد كــه نزدیــك بلكــه بــر در 

اســت « )متــی 2۴ آیــه 32 و 33(. 
مسیح عالمات آمدن خود را گفته است. او می گوید كه ما می توانیم نزدیك 
شــدن او، حتــی در آســتانه بــودن او را بفهمیــم. او از آنانــی ســخن می گویــد كــه آن 
عالمــات را می بیننــد، » تــا ایــن همــه واقــع نشــود، ایــن طایفــه نخواهــد گذشــت «. 
بــا اطمینــان می توانیــم بگویــی كــه آمــدن  اینــك مــا  ایــن عالمــات ظاهــر شــده اند. 
خداونــد نزدیــك اســت. او می گویــد: » آســمان و زمیــن زائــل خواهــد شــد، لیكــن 

ســخنان مــن هرگــز زائــل نخواهنــد شــد «.
مســیح در ابرهــا و جــالل عظیــم دارد می آیــد و انبوهــی از فرشــتگان نورانــی در 
همراهی او هستند. او می آید تا مردگان را برخیزاند و مقدسان زنده را از جالل به 
جالل متبدل كند. او خواهد آمد كه آنانی را كه او را محبت و فرامین او را رعایت 
كرده اند، جالل دهد و ایشــان را نزد خود ببرد. او نه ایشــان را فراموش كرده اســت 
و نــه قــول خــود را. در آنجــا پیونــد فامیلــی دوبــاره برقــرار خواهــد شــد. هنگامی كــه بــه 
مــرگ خــود می اندیشــیم، ممكــن اســت بــه آن صبحــی فكــر كنیــم كــه كرنــای خــدا بــه 
صــدا درمی آیــد و » مــردگان، بی فســاد خواهنــد برخاســت و مــا متبــدل خواهیــم 
شــد « )اول قرنتیــان 15 آیــه 52(. لحظــه ای چنــد و ســپس پادشــاه را در زیبایــی او 
خواهیم دید. » لحظه ای چند و سپس او ما را در حضور جالل خود.... بی عیب 
بــه فرحــی عظیــم، قائــم می  فرمایــد « )یهــودا 2۴(. از همیــن رو بــود كــه او بــه هنــگام 
اعــالم عالئــم آمــدن خویــش، گفــت: » چــون ابتــدای ایــن چیزهــا بشــود، راســت 
شــده، ســرهای خــود را بلنــد كنیــد. از آن جهــت كــه خالصــی شــما نزدیــك اســت «. 
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البته مسیح روز و ساعت آمدن خود را آشكار نكرده است. او به صراحت 
بــه شــاگردانش گفــت كــه خــود او نمی توانــد روز و ســاعت ظاهــر شــدن دوبــاره 
چــه  كنــد،  فــاش  را  نكتــه  ایــن  كــه  می بــوده  آزاد  او  اگــر  كنــد.  اظهــار  را  خویــش 
دارد؟  نــگاه  همیشــگی  انتظــار  یــك  در  را  شــاگردان  كــه  اســت  داشــته  اصــراری 
كســانی هســتند كــه ادعــا می كننــد روز و ســاعت دقیــق ظاهــر شــدن خداوندمــان 
را می داننــد. آنهــا در بررســی وقایــع آینــده خیلــی مشــتاق هســتند. امــا خداونــد 
بــه ایشــان اخطــار كــرده اســت كــه در آن مســیر گام برندارنــد. زمــان دقیــق آمــدن 

ثانویــه پســر انســان، جــزء اســرار خداســت.
مســیح بــا اشــاره بــه وضعیــت دنیــا بــه هنــگام آمــدن وی، ادامــه می دهــد: » ولیكــن 
چنان كــه ایــام نــوح بــود، ظهــور پســر انســان نیــز چنــان خواهــد بــود. زیــرا هم چنان كــه 
در ایــام قبــل از طوفــان می خوردنــد و می آشــامیدند و نــكاح می كردنــد و منكوحــه 
می شــدند تــا روز كــه نــوح داخــل كشــتی گشــت، و نفهمیدنــد تــا طوفــان آمــده، همــه 
را ببــرد، همچنیــن ظهــور پســر انســان نیــز خواهــد بــود «. مســیح در اینجــا یــك هــزاره 
اضطــراری و موقتــی را پیــش چشــم ها مجســم نمی كنــد، هــزاره ای كــه طــی آن همــه 
در حــال آمــاده شــدن بــرای ورود بــه ابدیــت باشــند. او بــه مــا می گویــد كــه آمــدن دوبــاره 

پســر انســان در همــان شــرائطی اتفــاق می افتــد كــه در زمــان نــوح برقــرار شــد.
شــرایط زمــان نــوح چــه بــود؟ » و خداونــد دیــد كــه شــرارت انســان در زمیــن، 
بســیار اســت، و هــر تصــور از خیال هــای دل وی دائمــاً محــض شــرارت اســت « 
)پیدایــش 6 آیــه 5(. ســاكنان دنیــای پیــش از طوفــان، بــا ســرپیچی از اراده مقــدس 
یهــوه، از او رو برگردانیدنــد. آنهــا فرضیــات نامقــدس خــود و آرمان هــای تحریــف 
شــده را پیروی كردند. نابودی آنها به خاطر شــرارت خودشــان بود؛ امروز هم دنیا 
دارد از همــان راه مــی رود. دنیــای امــروز هیــچ ذوق و شــوقی بــرای برپایــی ســلطنت 
هزارســاله مســیح از خــود نشــان نمی دهــد. متجاوزیــن بــه احــكام خــدا دارنــد دنیــا را 
پــر از شــرارت می كننــد. شــرط بندی های آنهــا، منجملــه شــرط بندی روی اســب، 
رام   غرایــز  و  احساســات  آنهــا،  شــهوت آلود  امــور  آنهــا،  عیاشــی  آنهــا،  قماربــازی  

نشــدنی و ســیر نشــدنی آنهــا دارد بــا ســرعت، جهــان را پــر از تعــدی می كنــد.
مسـیح در نبوتـی كـه در مـورد ویرانـی اورشـلیم بـود، گفـت: » و بـه جهـت افزونـی 
گنـاه، محبـت بسـیاری سـرد خواهـد شـد. لیكـن هـر كـه تـا بـه انتهـا صبـر كنـد، نجـات 
یابد. و به این بشارت ملكوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امت ها 
شـهادتی شـود؛ آنـگاه انتهـا خواهـد رسـید «. ایـن نبـوت دوبـاره بـه تحقـق می پیونـدد. 
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بیدادگـری بیشـمار آن روزهـا، جفـت خـود را در ایـن ایـام پیـدا می كنـد. در مـورد آن 
پیشگویی پولس، یعنی بشارت به انجیل هم، موضوع آن ایام، در این روزگار تكرار 
خواهـد شـد. پولـس، پیـش از سـقوط اورشـلیم، بـا الهـام از روح القـدس نوشـت كـه 
انجیل، » به تمامی خلقت زیر آسـمان موعظه.... شـده اسـت « )كولسـیان 1 آیه 
23(. حاال هم همین طور است، یعنی پیش از آمدن پسر انسان، انجیل جاودانی 
باید به » هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت « داده شود، )مكاشفه 1۴ آیه 6 و 
1۴(. خدا » روزی را مقرر فرمود كه در آن ربع مسكون را به انصاف داوری خواهد 
نمـود « )اعمـال 1٧ آیـه 31(. مسـیح بـه مـا می گویدكـه آن روز، چـه زمـان تشـریف فرما 
می شـود. او نمی گویـد كـه تمـام جهانیـان ایمـان می آورنـد، بلكـه می گویـد: » بـه ایـن 
بشـارت ملكـوت در تمـام عالـم موعظـه خواهـد شـد تـا بـر جمیـع امت هـا شـهادتی 
شود؛ آنگاه به انتها خواهد رسید «. با توجه به این كه این قدرت را داریم كه انجیل 
را بـه تمامـی جهـان برسـانیم، می توانیـم بازگشـت خداوندمـان را تسـریع كنیـم. مـا نـه 
فقط باید منتظر روز خدا باشیم، بلكه قرار است آمدن آن را هم تسریع كنیم. دوم 
پطرس 3 آیه 12. اگر كلیسای مسیح، كاری را كه بر عهده دارد، به همان نحوی كه 
خداوند مقرر كرده است، انجام داده بود، پیش از اینها به تمامی جهان اخطار الزم 

داده شـده بـود و خداونـد عیسـی در قـدرت و جـالل عظیـم، بـه زمیـن مـا آمـده بـود.
مســیح پــس از اینكــه عالمــات آمــدن خــود را ارائــه داد، گفــت: » شــما نیــز چــون 
ببینیــد كــه ایــن امــور واقــع می شــود، بدانیــد كــه ملكــوت خــدا نزدیــك شــده اســت «، 
آمــدن  مــورد  باشــید «، خــدا همــواره در  بیــدار  كــرده،  وقــت دعــا  هــر  پــس در   «
داوری هــا، بــه انســان ها هشــدار و اخطــار داده اســت. آنهایــی كــه بــه پیــام او بــرای 
آن زمانــه بخصــوص ایمــان داشــته اند و بــا اطاعــت از فرامیــن او، آن ایمــان را نشــان 
بــر ســر نافرمانــان و بی ایمانــان  داده انــد، از داوری هــا رســته اند، داوری هایــی كــه 
بــه  تــو و تمامــی اهــل خانــه ات  نــوح آمــد كــه، »  بــر  ایــن كالم  فــرود آمــده اســت. 
كشــتی درآیید، زیرا تو را در این عصر به حضور خود عادل دیدم «. نوح اطاعت 
كــرد و نجــات یافــت. ایــن پیــام بــرای لــوط آمــد، » برخیزیــد و از ایــن مــكان بیــرون 
شــوید زیــرا خداونــد ایــن شــهر را هــالك می كنــد « )پیدایــش ٧ آیــه 1؛ 1۹ آیــه 1۴(. 
بــه  یافــت.  نجــات  قــرار داد و  پیــام آوران آســمانی  نگاهبانــی  تحــت  را  لــوط خــود 
همیــن ترتیــب، شــاگردان مســیح نیــز پیــام ویــران شــدن اورشــلیم را دریافــت كردنــد. 
آنهــا كــه مواظــب بودنــد عالمــت آن ویرانــی پــا بــه ركاب از راه برســد تــا از شــهر فــرار 
كننــد، از آن ویرانــی جــان بــه در بردنــد. حــاال هشــدار آمــدن ثانویــه مســیح و اخطــار 
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انهدامــی كــه قــرار اســت بــر ســر دنیــا بیایــد، دارد بــه مــا هــم داده می شــود. آنهایــی 
بــه ایــن هشــدار و اخطــار توجــه كننــد، نجــات خواهنــد یافــت.

از آنجــا كــه مــا زمــان دقیــق آمــدن او را نمی دانیــم، بــه مــا دســتور داده شــده اســت 
كــه مراقــب باشــیم و گــردن بكشــیم. » خوشــا بــه حــال آن غالمــان كــه آقــای ایشــان 
چــون آیــد، ایشــان را بیــدار یابــد « )لوقــا 12 آیــه 3٧(. آنهایــی كــه گــردن می كشــند تــا 
ببینند كه خداوندشان كی می آید، زحمت بیهوده نمی كشند. گردن كشیدن برای 
آمدن مســیح یعنی ترســانیدن انســان ها از خداوند، و ترســانیدن آنها از داوری هایی 
كــه بــر تجــاوز و تعــدی خواهــد شــد. آن گــردن كشــیدن یعنــی مــردم را بیــدار كنیــد 
كــه تقدیمی هــای رحمــت او را انــكار نكننــد چــون گنــاه عظیمــی اســت. آنهایــی كــه 
دارنــد بــرای خداونــد گــردن می كشــند، بــا گــردن گذاشــتن بــه حكــم حقیقــت، روح 
بــا  خــود را پاالیــش می كننــد. آنــان مراقبــت هشــیارانه یعنــی آن گــردن كشــیدن را 
كار صمیمانــه تركیــب می كننــد. از آنجــا كــه آنهــا می داننــد كــه خداونــد در آســتانه در 
اســت، غیرتشــان در جوشــش اســت، غیــرت بــرای همــكاری بــا فراســت های الهــی 
در راه نجــات جان هــا. آنهــا همــان خدمتــكاران وفــادار و باهوشــی هســتند كــه » 
آذوقه را در وقتش « بین خانواده خداوند » تقسیم « می كنند، )لوقا 12 آیه ۴2(. 
آنهــا همــان حقیقتــی را اعــالم می كننــد كــه اینــك كاربــرد خاصــی دارد. همانطوری كــه 
اعــالن  ابراهیــم و موســی، هركــدام حقیقــت را در زمــان خودشــان  نــوح،  خنــوخ، 

كردنــد، خادمیــن مســیح هــم اینــك آن اخطــار خــاص را بــه نســل خــود می دهنــد.
البتــه مســیح طبقــه دیگــری را هــم پیــش چشــم مــا مجســم می كنــد: » اگــر آن 
غــالم در خاطــر خــود گویــد، آمــدن آقایــم بــه طــول می انجامــد و بــه زدن غالمــان و 
كنیــزان و بــه خــوردن و نوشــیدن و مــی گســاریدن شــروع كنــد، هــر آینــه مــوالی آن 

غــالم آیــد، در روزی كــه او منتظــر نباشــد «.
آن غــالم شــریر در دل خــود می گویــد: » آمــدن آقایــم بــه طــول می انجامــد «. 
او نمی گویــد كــه مســیح نمی آیــد. او ایــده آمــدن دوبــاره او را بــه تمســخر نمی گیــرد 
بــه  آمــدن خداونــد  كــه  و گفتــار خویــش می گویــد  كــردار  بــا  و  قلــب خــود  امــا در 
ایــن زودی هــا نیســت. او ایــن فكــر را از ســر دیگــران هــم می پرانــد، فكــر زود آمــدن 
خداونــد را. تـأثیــر او بــر مــردم ایــن اســت كــه آنهــا را بــه ســمت سســت  عنصــری 
و  دنیاطلبــی  در  اشــخاص،  این گونــه  دهــد.  ســوق  گســتاخانه ای،  بی خیالــی  و 
بی حمیتــی خــود ثابــت قــدم هســتند. اغــراض دنیــوی و افــكار فاســد، ذهــن آنهــا را 
بــه تســخیر خــود درآورده انــد. خــادم شــریر بــا میگســاران می خــورد و می نوشــد و در 
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لذت طلبــی بــا دنیــا هم دســت می شــود. او بــه خادمــان دیگــر ضربــه می زنــد و آنانــی  
را كــه بــه اربــاب خــود وفــادار هســتند، متهــم و محكــوم می كنــد. او بــا دنیــا قاطــی 
می شــود. او در تعــدی و تخطــی، بــا امثــال خــود رقابــت و ســعی می كنــد كــه شــبیه 
بــدكاران شــود، او نمی دانــد كــه آن تشــابه، وحشــتناك اســت. او بــا دنیــا بــه دام 
می افتــد. » هــر آینــه مــوالی آن غــالم آیــد،.... در ســاعتی كــه او ندانــد و او را دو 

پــاره كــرده، نصیبــش را بــا خیانــت كاران قــرار دهــد «.
» زیــرا هــر گاه بیــدار نباشــی، ماننــد دزد بــر تــو خواهــم آمــد و از ســاعت آمــدن 
معلمــان  مســیح  آمــدن   .)3 آیــه   3 )مكاشــفه   » شــد  نخواهــی  مطلــع  تــو،  بــر  مــن 
دروغین را متحیر خواهد كرد. آنها مشغول گفتن » آرامش و امنیت « هستند. 
آنهــا هــم مثــل كاهنــان و معلمــان پیــش از ســقوط اورشــلیم، بــرای بهره منــدی از 
خوشــبختی و جــالل خاكــی چشــم بــه كلیســا دوخته انــد. آنهــا عالمــات مخصــوص 
زمانــه خــود را چنــان تعبیــر می كننــد كــه انــگار آن عالمــات، خوشــبختی و جــالل 
خاكــی را نویــد می دهنــد. امــا زبــان وحــی چــه گفــت؟ » آنــگاه هالكــت، ایشــان را 
ناگهــان فروخواهــد گرفــت « )اول تســالونیكیان 5 آیــه 3(. روز خــدا مثــل یــك آوار، 
بــر ســر همــه آنهــا خواهــد ریخــت، همــه آنهــا كــه در هــر جــای ســطح زمیــن زندگــی 
می كننــد، همــه آنهــا كــه ایــن دنیــا را خانــه خــود می داننــد. آن روز، مثــل دزدی كــه 

بــرای شــكار، پرســه می زنــد، بــه ســراغ آنهــا خواهــد آمــد.
دنیا، پر از عصیان، پر از لذات غیر الهی، در خواب است، در خواب هواهای 
نفســانی. مــردم فكــر آمــدن خداونــد را بــه دور انداخته انــد و بــه اخطارهــا می خندنــد. 
غــرور، الف می زنــد كــه، » هــر چیــز بــه همیــن طــوری كــه از ابتــدای آفرینــش بــود، باقــی 
اســت«، »فــردا مثــل امــروز روز عظیــم بلكــه بســیار زیــاده خواهــد بــود « )دوم پطــرس 
3 آیــه ۴؛ اشــعیا 56 آیــه 12(. مــا هــر چــه بیشــتر بــه عمــق لذت طلبــی می رویــم. امــا 
مســیح می گویــد، » اینــك چــون دزد می آیــم! « )مكاشــفه 16 آیــه 15(. درســت در 
همــان لحظــه ای كــه دنیــا بــا تمســخر می پرســد: » پــس چــه شــد وعــده آمــدن او؟ «، 
آن عالمــات در حــال بــروز و تحقــق هســتند. در حالی كــه فریــاد » آرامــش و امنیــت « 
به گوش می رســد، انهدام ناگهانی دارد می آید. وقتی آن تمســخركننده ای كه منكر 
حقیقــت اســت، گســتاخ می شــود؛ وقتــی كــه آدم هــای اســیر روزمرگــی، بی توجــه 
بــه اصــول، در آن خــط تولیدهــای مختلــف اســكناس چــاپ كنــی عمــر خــود را تمــام 
می كننــد؛ وقتــی دانشــجویان مشــتاقانه بــه هــر ســوراخی ســر می كشــند تــا بــه غیــر از 

كتاب مقــدس خــود، از همــه چیــز ســر در بیاورنــد، مســیح مثــل یــك دزد می آیــد.
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همـه چیـز دنیـا بـه هـم ریختـه اسـت. زمانـه عالماتـی از خـود بـروز می دهـد كـه بـوی 
نحسی می دهند. حوادث آتی، سایه های خود را جلو جلو روی صحنه انداخته اند. 
روح خدا دارد از روی زمین برداشته می شود و دریا و خشكی، پشت سر هم نكبت و 
مصیبت به ما تعارف می كنند. طوفان ها، زلزله ها، حریق ها، سیل ها، آدم كشی ها، 
از هـر نـوع و بـه هـر درجـه، فراواننـد. چـه كسـی می توانـد آینـده را بخوانـد؟ امنیـت 
كجاسـت؟ هـر چـه كـه مربـوط بـه انسـان و زمیـن باشـد، غیرقابـل اطمینـان اسـت. 
انسـان ها بـا شـتاب، زیـر پرچم هایـی كـه خـود انتخـاب كرده انـد، صف بنـدی می كننـد. 
آنها با بی صبری حركات رهبران خود را انتظار می كشند و نظاره می كنند. آدم هایی 
هـم هسـتند كـه بـرای ظاهـر شـدن خداوندمـان صبـر می كننـد و گـردن می كشـند و بـه 
فعالیت می پردازند. آن طبقه دیگر، دارند تحت فرماندهی آن اولین از ایمان افتاده 
كالن، صف سقوط می بندند. معدودی قلباً و جاناً معتقدند كه جهنمی هست كه 

باید به آن پشـت كرد و بهشـتی كه باید از آن اسـتقبال کرد.
مــا می شــود. خورشــید در آســمان ها می درخشــد،  دارد ســوار  بحــران تدریجــاً 
مســیر همیشــگی خــود را طــی می كنــد، و آســمان ها همچنــان جــالل خــدا را بیــان 
می كننــد. انســان ها هنــوز هــم می خورنــد و می نوشــند و می كارنــد و می ســازند و 
ازدواج می كننــد و عــروس و دامــاد می آورنــد. اهــل داد و ســتد، همچنــان می خرنــد 
و می فروشــند. مــردم زیــر پــای یكدیگــر را خالــی می كننــد و بــرای همدیگــر می زننــد و 
مدعــی میزهــای بزرگنــد. لذت طلبــان مثــل همیشــه در تئاترهــا، میادیــن اســب دوانی 
و جهنم دره های قماربازی، اجتماع می كنند. هیجان بیشــتر یعنی مشــتری بیشــتر؛ 
امــا بــا همــه ایــن اوصــاف، ســاعت محاســبه، بــه ســرعت نزدیــك می شــود و نزدیــك 
اســت كــه بــرای هــر چیــزی، تصمیمــی ابــدی گرفتــه شــود. شــیطان می بینــد كــه وقــت 
زیــادی نــدارد. او همــه عوامــل خــود را بــه كار گرفتــه اســت تــا شــاید انســان ها را 
گــول بزنــد، منحــرف كنــد، مشــغول ســازد و از هــوش ببــرد. او فقــط تــا وقتــی ســاعت 

محاســبه زنــگ بزنــد و در رحمــت بــرای همیشــه بســته شــود، وقــت دارد.
كلمات آن هشدار جدی خداوندمان، در خالل قرون، به همان اقتدار از فراز 
كوه زیتون به گوش می رسد: » خود را حفظ كنید! مبادا دل های شما از پرخوری 
و مستی و اندیشه های دنیوی، سنگین گردد و آن روز، ناگهان بر شما آید «، » در 
هــر وقــت، دعــا كــرده، بیــدار باشــید تــا شایســته آن شــوید كــه از جمیــع ایــن چیزهایــی 

كه به وقوع خواهد پیوســت، نجات یابید و در حضور پســر انســان بایســتید «. 
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٧0
» این کوچکترین 

برادران من «
]این فصل بر اساس انجیل متی 25: 31-۴6 تدوین گردیده است[

» هنگامــی کــه پســر انســان بــا شــکوه وجــالل خــود بــه همــراه همــه فرشــتگان 
بیایــد، برتخــت پُــر شــکوه خــود خواهــد نشســت وهمــه قومهــا در برابــر او حاضــر 
خواهنــد شــد و او آنهــا را ازهمدیگــر جــدا خواهــد کــرد «. و بدیــن ترتیــب، مســیح 
بــر فــراز کــوه زیتــون چشــم انــداز روز عظیــم داوری را بــرای شــاگردان خــود ترســیم 
نمــود. وشــروع داوری را منــوط بــه یــک نکتــه اساســی دانســت. هنگامــی کــه قومهــا 
در برابر او حاضر شــوند، به دو گروه مجزا تقســیم شــده وسرنوشــت نهایی ایشــان 
بــر اســاس آنچــه کــه در ارتبــاط بــا فقیــران و نیازمنــدان و رنجیــدگان انجــام داده یــا 

نــداده انــد، تعییــن خواهــد گردیــد.
درآن روز مســیح، در حضــور انســان از اعمــال عظیمــی کــه بــا فــدا کــردن جــان 
خویــش بــه جهــت نجــات انســان انجــام داده اســت، ســخن نخواهــد گفــت، بلکــه 
خدمات صادقانه ای را که آنان برای او انجام داده اند، معرفی وآشکارخواهد کرد 
وســپس به آنان که درســمت راســت او هســتند خواهد گفت، » بیایید، ای برکت 
یافتــگان از پــدر مــن، و پادشــاهی ای را کــه از ابتــدای عالــم بــرای شــما آمــاده شــده 
اســت، بــه میــراث گیریــد. زیــرا گرســنه بــودم، بــه مــن خــوراک دادیــد، تشــنه بــودم، بــه 
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مــن آب دادیــد، غریــب بــودم، بــه مــن جــا دادیــد. عریــان بــودم، مــرا پوشــانیدید، مریــض 
بودم، عیادتم کردید، در زندان بودم، به دیدارم آمدید. آنگاه عادالن پاسخ خواهند 
داد: سرورما، کِی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم، و به تو 
آب دادیم؟، و او در پاســخ خواهد گفت: آمین، به شــما می گویم، آنچه برای یکی 

از کوچکتریــن بــرادران مــن کردیــد، در واقــع بــرای مــن کردیــد «.
عیســی بــه پیــروان خــود گفتــه بــود کــه آنــان مــورد نفــرت همــه قــرار گرفتــه و آزار و 
شکنجه خواهند دید. بسیاری از خانه و اقوام خود طرد شده و فقیر و تهیدست 
خواهنــد شــد. بســیاری بــه واســطه بیمــاری و محرومیــت گرفتــار خواهنــد شــد. و 
بســیاری بــه زنــدان افکنــده خواهنــد شــد. اّمــا مســیح بــه همــه آنــان کــه بــه خاطــر نــام 
او دوســتان و اقــوام و همــه چیــز خــود را تــرک کــرده بودنــد، وعــده داده بــود کــه صــد 
برابــر آن را در ایــن جهــان خواهنــد یافــت. اکنــون، او بــرکات ویــژه ای را بــه همــه آنــان 

کــه بــه بــرادران خــود خدمــت مــی کننــد، وعــده مــی داد.
عیســی فرمــود، در همــه آنانــی کــه بــه خاطــر نــام مــن متحمــل رنــج مــی شــوند، 
مــی بایســتی مــرا بجــا آوردیــد. وهمانطوریکــه مــرا خدمــت مــی کنیــد، مــی بایســتی 
بــه آنــان نیــز خدمــت کنیــد و از همیــن محبــت شــما، همــه پــی خواهنــد بــرد کــه 

شــاگرد مــن هســتید.
همــه آنانیکــه بــه واســطه تولــد تــازه، بــه عضویــت خانــواده الهــی در مــی آینــد، 
مســیح،  محبــت  شــوند.  مــی  محســوب  مســیح  عیســی  خداوندمــان  بــرادران 
اعضــای خانــواده الهــی را بــه یکدیگــر پیونــد مــی دهــد و هرکجــا کــه چنیــن محبتــی 
آشــکارمی شــود، ارتبــاط الهــی نیــز در همانجــا آشــکار مــی شــود، زیــرا، » محبــت 
از خداســت و هرکــه محبــت مــی کنــد، از خــدا زاده شــده اســت و خــدا را مــی 

شناســد « )اول یوحنــا ۴ آیــه ٧(.
کســانی را کــه مســیح در روز داوری مــی ســتاید ممکــن اســت از دانــش الهیاتــی 
کمــی برخــوردار باشــند ولــی اصــول او را گرامــی داشــته انــد. بواســطه تاثیــر روح 
الهــی آنــان بــرای دیگــران برکــت بــوده انــد. حتــی در میــان بــی دینــان کســانی هســتند 
کــه روح مهربانــی را گرامــی داشــته انــد؛ پیــش از اینکــه کالم حیــات بــه گــوش هــای 
آنــان رســیده باشــد، آنــان بــا مبشــرین دوســتی و رافــت داشــته انــد، حتــی هنگامــی 
کــه بــا بشــارت خــود جــان هــای خویــش را بــه مخاطــره انداختــه انــد. در میــان بــی 
دینــان کســانی هســتند کــه خــدا را از روی جهالــت عبــادت کــرده انــد، کســانی کــه 
نــور حقیقــت از طریــق ابــزار بشــری هرگــز بــه آنــان نرســیده اســت، بــا ایــن وجــود آنــان 
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خــالک نخواهنــد شــد. اگرچــه از احــکام مکتــوب خــدا نــا آگاه بــوده انــد، صــدای 
آن یگانــه را از طبیعــت شــنیده انــد و کارهایــی را کــه احــکام ملــزم داشــته بــه انجــام 
رســانیده انــد. اعمــال آنــان گواهــی اســت بــر اینکــه روح القــدس قلــب هــای ایشــان 

را لمــس نمــوده اســت و آنــان بعنــوان فرزنــدان خــدا تشــخیص داده شــده انــد.
مســکینان در میــان اقــوام چقــدر شــگفت زده و خوشــحال خواهنــد بــود، و در 
میــان بــی دینــان، کــه از لبــان منجــی بشــنوند، » بدانیــد آنچــه بــه یکــی از کوچکتریــن 

پیــروان مــن کردیــد، بــه مــن کردیــد! «.
چقــدر قلــب محبــت ازلــی خوشــحال خواهــد بــود هنگامــی کــه پیــروان خــود را 

بــا شــگفتی و خوشــی در کالم خویــش ســتایش کنــد! 
بــرای هــر طبقــه ای محــدود نشــده اســت. او خــود را  لیکــن محبــت مســیح 
ماننــد هــر فرزنــد بشــری مــی شناســد. بخاطــر اینکــه مــا بتوانیــم اعضــای خانــواده 
الهــی شــمرده شــویم، او عضــوی از خانــواده زمینــی شــد. او فرزنــد انســان اســت 
احســاس  نبایــد  وی  پیــروان  آدم.  دختــر  و  پســر  هــر  بــرای  بــرادری  رو  ایــن  از  و 
کننــد کــه از دنیــای رو بــه هالکــت کــه در اطرافشــان اســت جــدا هســتند. آنــان 
بخشــی از شــبکه بــزرگ بشــری هســتند؛ و ملکــوت بــه آنــان بعنــوان بــرادران گنــاه 
کار و همچنیــن بــرادران مقــدس مــی نگــرد. محبــت مســیح شــامل حــال انحطــاط 
یافتــگان، خطــاکاران، و گناهــکاران مــی شــود؛ و هــر کــردار محبــت آمیــزی کــه 
بــرای دســت گیــری جانفــرو افتــاده صــورت گیــرد، هــر کار رحیمانــه ای بگونــه ای 

مقبــول اســت کــه گوئــی بــرای او انجــام شــده اســت.
نجــات  و  رســتگاری  وارثــان  كــه  كســانی  بــه  خدمــت  بــرای  آســمان  فرشــتگان 
خواهنــد شــد، اعــزام می شــوند و مــا اكنــون نمی دانیــم كــه آنــان چــه كســانی هســتند 
و هنــوز معلــوم نیســت كــه چــه كســی غالــب خواهــد آمــد، و شایســته ســهیم شــدن 
در میــراث مقدســان در قلمــرو نــور خواهــد گردیــد. بــا ایــن حــال، فرشــتگان آســمان 
در سرتاســر زمیــن عبــور كــرده و در پــی تســلی دردمنــدان و حمایــت از بــه مخاطــره 
افتــادگان تــا دل هــای افــراد را بــه ســوی مســیح هدایــت كننــد و حتــی یــك نفــر هــم 
نادیــده گرفتــه نمی شــود. خداونــد بــا همــه بــه طــور یكســان برخــورد كــرده، بــه طــور 

یكســان، مراقــب همــه جان هایــی اســت كــه خلــق كــرده اســت.
مســیح  رنجدیــده  و  نیازمنــد  پیــروان  روی  بــه  را  خــود  خانــه  درب  هنگامی كــه 
ترتیــب،  بدیــن  و  اســتقبال می كنیــد  بــه گرمــی  آســمان  از فرشــتگان  می گشــایید، 
آنــان  بــه ســوی خــود جلــب می كنیــد.  را  دوســتی و رفاقــت موجــودات ســماوی 
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حال و هوای شــاد و مقدســی را پدید می آورند زیرا با ســرودهای حمد و پرســتش 
كــه نــوای پاســخ آن در آســمان شــنیده می شــود، بــه روی زمیــن می آینــد. هــر عمــل 
حمــد  بــه  آســمان  فرشــتگان  تــا  می شــود  موجــب  زمیــن،  روی  بــر  مرحمت آمیــزی 
ارزشــمندترین  میــان  در  را  ایثارگــر  آســمانی، خادمیــن  پــدر  و  بپردازنــد  پرســتش  و 

مــی آورد. بــه حســاب  گنجینه هــای خــود 
در سمت چپ مسیح، كسانی بودند كه با بی توجهی به فقیران و رنجدیدگان 
بــه او بی اعتنایــی كــرده بودنــد. آنــان از گنــاه خویــش بی اطــالع بودنــد، زیــرا شــیطان 
چشــمان ایشــان را بســته بود و مســئولیت ســنگین خویش را نســبت به برادران خود 

درك نكــرده بودنــد. آنــان خودخــواه و نســبت بــه نیازهــای دیگــران بی توجــه بودنــد.
را  او  تــا فرزنــدان رنجدیــده  اســت  كــرده  ثــروت عطــا  ثروتمنــدان،  بــه  خداونــد 
یــاری و تســلی دهنــد، امــا آنــان غالــب اوقــات نســبت بــه نیازهــای دیگــران بی توجــه 
می باشــند. آنــان خــود را برتــر از بــرادران فقیــر و نیازمنــد خویــش احســاس می كننــد 
و خــود را بــه جــای مــردم فقیــر نمی گذارنــد. آنــان وسوســه ها و زحمــات فقیــران را 
درك نمی كننــد و بدیــن ترتیــب رحــم و شــفقت در دل هایشــان از بیــن مــی رود. در 
كلیســاهای باشــكوه و مجلــل، ثروتمنــدان، خــود را از دســترس نیازمنــدان دور نگــه 
داشــته و ثروتــی را كــه خداونــد بــرای بركــت دادن بــه دیگــران بــه ایشــان بخشــیده 
می كننــد.  خــرج  خویــش  خودخواهــی  ارضــای  و  شــهرت  كســب  بــرای  اســت، 
فقیــران از تعالیمــی كــه می توانــد ایشــان را در شــناخت فیــض و رحمــت خداونــد 
یــاری كنــد، محــروم می شــوند. آنــان ناچــار بــه تحمــل فقــر و تنگدســتی می شــوند، 
فقــری كــه زندگــی را محــدود كــرده، روح دشــمنی، حســادت و ســوء ظــن شــریرانه را 
در ایشــان به وجود می آورد. آنانی كه خود، فشــار فقر و تنگدســتی را تحمل نكرده 

بودنــد، غالــب اوقــات بــا دیــده تحقیــر می نگریســتند.
اما عیسی همه اینها را می بیند و می گوید، آن من بودم كه گرسنه و تشنه بود، 
آن مــن بــودم كــه غریــب بــود، آن مــن بــودم كــه مریــض بــود و آن مــن بــودم كــه زندانــی 
بــود و هنگامی كــه شــما بــر ســر ســفره های زیبــا و رنگیــن خــود جشــن می گرفتیــد، 
مــن در كلبــه محقــر و در كوچه هــای خلــوت، گرســنگی می كشــیدم و در حالی كــه 
در خانه هــای مجلــل، راحــت و آســوده بودیــد، مــن جایــی بــرای ســر نهــادن نداشــتم 
بــودم و  پــر می كردیــد، عریــان  لبــاس را از جامه هــای گرانبهــا  و هنگامی كــه گنجــه 
هنگامی كــه بــه دنبــال لــذت و تفریــح بودیــد، در زنــدان زجــر می كشــیدم. هنگامــی 
كــه تــه مانــده غــذای خویــش را بــه فقیــری گرســنه می دادیــد و هنگامی كــه جامه هــای 

640, 641

DA FA Body.indd   704 9/17/18   11:54 AM



» این کوچکترین برادران من «  |  705

نــازك را بــه ایشــان می دادیــد تــا در ســرمای ســخت، ایشــان را محافظــت كنــد، آیــا بــه 
یــاد می آوردیــد كــه ایــن چیزهــا را بــه خداونــِد جــالل می دهیــد؟ در تمامــی روزهــای 
زندگیتــان، در نقــِش ایــن افــراِد رنجدیــده در كنــار شــما بــودم ولــی مــرا نشــناختید و 
بــه همیــن دلیــل در زمــره دوســتان مــن بــه شــمار نمی آییــد و مــن شــما را نمی شناســم.

بســیاری از مــردم تصــور می كننــد كــه چــه امتیــاز و ســعادت بزرگــی خواهنــد 
یافــت اگــر از وقایــع و صحنه هــای زندگــی مســیح بــر روی زمیــن دیــدار كننــد و یــا 
در مســیر پیمــوده شــده از ســوی او، گام بردارنــد و بــه كنــاره دریاچــه ای كــه عیســی 
در آنجــا تعلیــم مــی داد، بنگرنــد یــا از تپه هــا و دره هایــی كــه عیســی بــر روی آنهــا بــه 
اســتراحت می پرداخــت، دیــدن كننــد. امــا بــرای گام برداشــتن در مســیر عیســی، 
الزم نیســت بــه ناصــره، كفرناحــوم و بیــت عنیــا ســفر كنیــم. مــا می توانیــم ردپــای 
مســیح را در كنــار بســتر مریضــان، در كلبه هــای محقــر فقیــران و در كوچه هــای 
شــلوغ شــهرهای بــزرگ و در دل هــای نیازمنــد بــه تســلی پیــدا كنیــم. بــا انجــام دادن 
برداریــم و همــه می تواننــد  او گام  بــود در مســیر  قــادر خواهیــم  اعمــال مســیح، 

كاری را بــرای انجــام دادن، بیابنــد.
عیســی فرمود: » فقرا همیشــه با شــما هســتند «. و هیچ فردی نباید احســاس 
كنــد كــه جایــی بــرای خدمــت كــردن بــه آنهــا وجــود نــدارد. امــروزه میلیون هــا نفــر بــه 
واســطه جهالــت و گنــاه در آســتانه هالكــت قــرار داشــته و از محبــت مســیح نســبت 
بــه خویــش بــی اطــالع می باشــند. اگــر موقعیــت مــا بــا ایشــان عــوض شــود، از آنــان چــه 
انتظــاری خواهیــم داشــت؟ بنابرایــن بزرگتریــن مســئولیت مــا ایــن اســت كــه چنیــن 
افــرادی را بــا تمامــی تــوان خــود یــاری دهیــم. دســتور مســیح بــرای زندگــی، كــه هــر 
كــدام از مــا در روز داوری بــر اســاس آن محاكمــه خواهیــم شــد، ایــن اســت كــه » بــا 
مــردم همــان گونــه رفتــار كنیــد كــه میخواهیــد بــا شــما رفتــار كننــد « )متــی ٧ آیــه 12(.

منجــی، زندگــی ارزشــمند خــود را بــرای بنــای كلیســایی كــه شایســتگی حمایــت 
از افــراد محنــت زده و گمــراه را داشــته باشــد، فــدا نمــوده اســت. گــروه ایمانــداران، 
مســیح  نــام  در  حــال  ایــن  بــا  باشــند,  گمــراه  و  بی ســواد  فقیــر،  اســت،  ممكــن 
می تواننــد، در خانــه، همســایگی كلیســا و حتــی در » اقصــی نقــاط عالــم « كاری 

را انجــام دهنــد كــه منجــر بــه نتایــج جاودانــی شــود.
در این کار اهمال گردیده، تا حدی که بســیاری از شــاگردان جوان هرگز براتر 
از الفبــای مســیحیت تجربــه ای کســب نکــرده انــد. نــوری کــه در قلبهــای ایشــان 
درخشــیده بــود، وقتــی کــه عیســی بــه آنــان فرمــود، » گناهــان شــما آمرزیــده شــد «، 
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بــا کمــک بــه دیگــران بایــد روشــن نــگاه داشــته مــی شــد. انــرژی نــاآرام جوانــی كــه 
و  شــده  مســیرهایی هدایــت  بــه  منبــع خطــر می باشــد، می توانــد  اوقــات  غالــب 
بــه شــكل نهرهــای بركــت، خــارج شــود، و بدیــن ترتیــب، در خدمــت خالصانــه بــه 

دیگــران، عالیــق شــخصی فرامــوش خواهــد شــد. 
كســانی كــه بــه دیگــران خدمــت کــرده و بشــارت مــی دهنــد، از خدمــت شــبان 
اعظم برخوردار خواهند شد، آنان آب زنده را خواهند نوشید و سیراب خواهند 
شــد و در حســرت تفریحــات هیجان انگیــز و دگرگونــی نخواهنــد بــود و بزرگتریــن 
موضــوع مــورد عالقــه ایشــان، نجــات جان هایــی خواهــد بــود كــه در آســتانه هالكــت 
قــرار دارنــد. معاشــرت اجتماعــی، ســودمند خواهــد بــود و محبــت منجــی، دل هــای 

مـــؤمنین را در اتحــاد و یكدلــی بــه یكدیگــر بــه هــم نزدیــك خواهــد كــرد.
وقتــی متوجــه می شــویم کــه كارگرانــی هســتیم كــه بــا خداونــد، كار می كنیــم، در 
آن هنگام، وعده های خدا، با بی عالقگی و بی میلی بیان نخواهند شد. بلكه بیان 
آنهــا، آتــش اشــتیاق را در قلــب و زبــان مــا شــعله ور خواهــد كــرد. هنگامی كــه موســی 
فراخوانــده شــد تــا بــه قــوم جاهــل، بی انضبــاط و متمــرد خدمــت كنــد، خداونــد بــه او 
وعــده داد كــه، » روی مــن خواهــد آمــد و تــو را آرامــی خواهــم بخشــید «. و » البتــه 
بــا تــو خواهــم بــود « )خــروج 33 آیــه 1۴؛ 3 آیــه 12(. ایــن وعــده بــرای تمامــی كســانی 

اســت كــه بــه خاطــر مســیح بــه رنجدیــدگان و ســتمدیدگان خدمــت می كننــد.
محبــت بــه انســان، عمــق محبــت خــدا را نســبت بــه ایــن جهــان نشــان می دهــد 
و بــرای ترویــج چنیــن محبتــی بــود كــه پادشــاه جــالل بــا مــا یكــی شــد، تــا مــا را بــه 
عضویــت خانــواده الهــی درآورد. مســیح در هنــگام وداع بــا شــاگردان فرمــوده بــود، 
» یكدیگــر را محبــت كنیــد، چنان كــه مــن شــما را محبــت كــردم « )یوحنــا 15 آیــه 
12(، و وقتــی ایــن ســخنان بــه انجــام خواهــد رســید كــه مــا نیــز جهــان را هماننــد او 
محبــت كنیــم، آنــگاه، ماموریتــی را كــه از او دریافــت كرده ایــم، بــه اتمــام خواهــد 
رســید و آنــگاه شایســته آســمان خواهیــم بــود، زیــرا پادشــاهی آســمان را در دل هــای 
از  و  كــن  خــالص  بــرده می شــوند،  مــوت  بــرای  كــه  را  آنانــی   « امــا،  داریــم.  خــود 
رهانیــدن آنانــی كــه بــرای قتــل مهیــا شــده اند، كوتاهــی منمــا، اگــر گویــی كــه ایــن 
را ندانســتیم، آیــا آزماینــده دل هــا نمی فهمــد؟ حافــظ جــان تــو نمی دانــد؟ و بــه هــر 
كــس بــر حســب اعمالــش مكافــات نخواهــد داد؟ « )امثــال 2۴ آیــه 11 و 12(. 
آنانــی كــه بــه خاطــر مســیح خدمــت نكرده انــد، آنانــی  كــه فقــط بــه فكــر خویــش بــوده و 
بــرای رفــع نیــاز دیگــران هیــچ كاری انجــام نداده انــد، در روز عظیــم داوری، از ســوی 
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داور تمامــی جهــان، در جایــگاه شــریران محاكمــه خواهنــد شــد و همــان محكومیتــی 
را كــه شــریران دریافــت می كننــد، ایشــان نیــز دریافــت خواهنــد كــرد.

اعظــم  شــبان  مســیح،  و  اســت  شــده  واگــذار  مســئولیتی  یــك  فــردی،  هــر  بــه 
از هــر كــس خواهــد پرســید، » گلــه ای كــه بــه تــو داده شــده و گوســفندان زیبایــی تــو 
كجاست؟ « و » چون او یارانت را به حكمرانی تو نصب كند، چه خواهی گفت؟ 

چون كــه تــو ایشــان را بــه ضــرر خــود آموختــه كــرده ای « )ارمیــا 13 آیــه 20 و 21(.
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٧1
» خادمی از خادمان «

 ]این فصل بر اساس انجیل لوقا 22: ٧-1٨ و 2۴؛
انجیل یوحنا 13: 1٨-1 تدوین گردیده است[

در باالخانــه ای از یــک خانــه در اورشــلیم، مســیح بــا شــاگردانش بــر ســر ســفر ه ای 
نشســته بــود. آنــان بــرای برگــزاری عیــد ِپَســح دور هــم جمــع شــده بودنــد منجــی مشــتاق 
بود كه عید ِپَسح را با دوازده تن از شاگردان سپری كند. او می دانست كه زمان وی 
فرا رسیده است. او، خود، بره راستین مربوط به عید ِپَسح بود و در روزی كه ِپَسح 
خــورده می شــد، او مــی بایســتی قربانــی شــود. او در آســتانه نوشــیدن جــام غضــب 
بــود و مــی بایســتی بــه زودی تعمیــد درد و رنــج را دریافــت كنــد. لیكــن او چنــد ســاعتی 

فرصــت داشــت تــا از آن بــرای راهنمایــی شــاگردان محبــوب خــود اســتفاده كنــد. 
او  زیــرا  بــود،  شــده  ســپری  ایثارگرانــه  خدمــت  بــرای  مســیح،  زندگــی  تمامــی 
» نیامــد تــا خدمتــش كننــد، بلكــه آمــد تــا خدمــت كنــد « )متــی 20 آیــه 2٨(. رفتــار 
او از هر نظر، الگو و نمونه بود، اما، شاگردان هنوز این درس را فرانگرفته بودند. 
در آخرین شــام ِپَســح، عیســی تعالیم خویش را با مثالهایی كه برای همیشــه ذهن 

و دل ایشــان را تحــت تـأثیــر قــرار مــی داد ، تكــرار كــرد. 
بــوده  شــادی  بــا  تــوأم  اوقــات  بیشــتر  شــاگردانش،  بــا  عیســی  میــان  گفتگــوی 
ِپَســح،  شــام های  می شــد.  تلقــی  مهــم  بی نهایــت  شــاگردان  تمامــی  ســوی  از  و 
صحنه هــای ویــژه ای را بــه همــراه داشــت، امــا ایــن بــار، عیســی آشــفته و پریشــان 

بــود و قلــب او متـأثــر و رنــج و انــدوه بــر ســیمای او ســایه افكنــده بــود.
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وقتــی كــه بــا شــاگردان در باالخانــه مواجــه شــد، ایشــان پــی بردنــد كــه چیــزی 
بــر دوش او ســنگینی می كنــد، امــا دلیــل آن را نمی دانســتند، بــا ایــن حــال بــا وی 

كردنــد.  همــدردی  احســاس 
صدایــی  بــا  عیســی  شــدند،  جمــع  ســفره  اطــراف  در  شــاگردان  كــه  هنگامــی 
محــزون و متـأثــر گفــت، » اشــتیاق بســیار داشــتم پیــش از رنــج كشــیدنم، ایــن ِپَســح 
را بــا شــما بخــورم، زیــرا بــه شــما می گویــم كــه دیگــر از آن نخواهــم خــورد تــا آن هنــگام 
كــه در پادشــاهی خــدا تحقــق یابــد. پــس جامــی برگرفــت و شــكر كــرد و گفــت: ایــن 
را بگیریــد و میــان خــود تقســیم كنیــد، زیــرا بــه شــما می گویــم كــه تــا آمــدن پادشــاهی 

خــدا دیگــر از محصــول مــو نخواهــم نوشــید «. 
مســیح می دانســت كــه زمــان جدایــی او از دنیــا فــرا رســیده اســت تــا نــزد پــدر 
برود. و او کســانی که در این دنیا دوســت می داشــت تا به آخر دوســت داشــت. 
او اكنــون در معــرض صلیــب قــرار داشــت و درد شــکنجه آمیــزی قلــب او را آزرده 
ســاخته بــود. او می دانســت كــه در لحظــه خیانــت و تســلیم، تنهــا خواهــد مانــد 
و بــه شــیوه ای حقــارت بــار بــه مــرگ محكــوم خواهــد شــد. عیســی از ناسپاســی و 
قســاوت آنانی كه برای نجاتشــان آمده بود، اطالع داشــت. او می دانســت كه چه 
فــداكاری عظیمــی را می بایســت انجــام دهــد، و فــداكاری او بــرای عــده ای بی ثمــر 
خواهــد بــود. بــا دانســتن همــه آنچــه كــه پیــش روی او بــود، بــا ایــن افــکار کــه خــوار 
خواهــد شــد و عــذاب خواهــد کشــید تمــام وجــودش تحــت تاثیــر قــرار گرفــت. امــا، 
او بــه دوازده شــاگرد خــود فكــر می كــرد كــه چــون خاصــان وی، بــا او بودنــد، كســانی 
كــه، بعــد از خاتمــه یافتــن رنــج و عــار و مــرگ او مــی بایســتی بــرای مبــارزه، در ایــن 
جهــان بــه حــال خــود واگذاشــته شــوند. بنابرایــن، مســیح بــه فكــر خویــش نبــود، بلكــه 

مراقبــت از شــاگردان بــرای او بســیارحائز اهمیــت بــود. 
عیســی در آخریــن شــبی کــه بــا شــاگردانش بــود، حرفهــای زیــادی بــرای گفتــن 
داشــت. اگــر آنــان بــرای پذیــرش آنچــه كــه عیســی مشــتاق بــود بــه ایشــان بگویــد، 
و  ناكامــی  از  حاصــل  اضطــراب  از  و  نگرانــی  از  می توانســتند  داشــتند،  آمادگــی 
بی ایمانــی خــالص شــوند. امــا عیســی متوجــه شــد كــه آنــان تحمــل شــنیدن آنچــه 
را كــه می بایســت بــه ایشــان بگویــد، ندارنــد و همچنــان كــه بــه چهــره ایشــان نــگاه 
می كــرد، ســخنان هشــدار دهنــده و تســلی بخش بــر لبانــش باقــی می مانــد. لحظــات 
در سكوت سپری می شد و عیسی منتظر به نظر می رسید و شاگردانش ناراحت 
مســیح  مصیبــت  یــادآوری  طریــق  از  كــه  دلســوزی  و  حمایــت  احســاس  نبودنــد. 
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بــه تدریــج از بیــن رفتــه بــود. ســخنان تـأســف بار عیســی كــه  برانگیختــه شــده بــود، 
حاكــی از مصیبــت او بــود، تـأثیــر كمــی بــر شــاگردان باقــی گذاشــته بــود. نگاه هــای 

ایشــان بــه یكدیگــر از بــروز حســادت و رقابــت در میانشــان ســخن می گفــت.
و  اســت  بزرگ تــر  آنهــا  از  كدام یــك  كــه  می كردنــد  بحــث  این بــاره  در  آنــان 
كشــمكش ایشــان در حضــور مســیح نیــز ادامــه پیــدا كــرده و قلــب او را اندوهگیــن 
و جریمــه دار كــرده بــود. شــاگردان عقیــده داشــتند كــه مســیح مــی بایســتی قــدرت 
خویــش را نشــان داده و بــر تخــت ســلطنت داود تكیــه زنــد و هــر یــك از آنــان در ایــن 

پادشــاهی در آرزوی تصاحــب عالی تریــن مقــام بودنــد.
 آنــان خویشــتن را درمقــام ارزیابــی یكدیگــر قــرار می دادنــد و بــه جــای اینكــه بــرای 
برادرانشــان ارزش قایــل شــوند، خــود را در جایــگاه نخســت قــرار دادنــد. درخواســت 
یعقوب و یوحنا برای نشســتن بر جانب راســت و چپ مســیح موجب خشــم بقیه 
شــاگردان شــده بــود. تقاضــای آنــان بــرای كســب عالی تریــن مقــام، ده شــاگرد دیگــر 
را چنــان تحریــك كــرده بــود كــه اتحــاد و یكدلــی میــان ایشــان را در معــرض خطــر قــرار 
داده بــود. آنــان احســاس می كردنــد كــه دربــاره ایشــان غیرمنصفانــه قضــاوت شــده 
و وفــاداری و اســتعدادهای ایشــان مــورد تقدیــر قــرار نگرفتــه اســت. برخــورد یهــودا 

نســبت بــه یعقــوب و یوحنــا از همــه شــاگردان خشــن تر و انعطاف ناپذیرتــر بــود.
شاگردان هنگامی كه برای صرف شام وارد اطاق شدند، بسیار آزرده و عصبانی 
بودنــد. یهــودا بــه ســمت چــپ عیســی و یوحنــا در ســمت راســت وی ایســتاده بــود. 
یهــودا می خواســت كــه عالی تریــن جایــگاه را داشــته باشــد، و ایــن جایــگاه بــه منظــور 

نزدیــك شــدن بــه مســیح بــه دســت می آمــد در حالیكــه یهــودا یــك خائــن بــود.
مــی داد، آشــكار  نشــان  را  میــان شــاگردان  كــه وجــود اختــالف  دلیــل دیگــری 
شــده بــود. در مراســم شــام فصــح مرســوم بــود كــه خــادم مــی بایســتی پای هــای 
میهمانــان را بشــوید و بــرای انجــام چنیــن مراســمی، مقدمــات كار از قبــل آمــاده 
شــده بــود. كــوزه آب، تشــت و حولــه، بــرای شســتن پای هــای میهمانــان موجــود 
بــود، امــا خادمــی كــه چنیــن كاری را انجــام دهــد، وجــود نداشــت و قطعــاً وظیفــه 
شــاگردان  از  كــدام  هــر  امــا  دهنــد.  انجــام  را  كــه چنیــن خدمتــی  بــود  شــاگردان 
وظیفــه  كــه  بودنــد  شــده خویــش، مصمــم  غــرور جریحــه دار  بــه  شــدن  تســلیم  بــا 
بــا بی تفاوتــی آشــكاری، چنــان  آنــان  انجــام ندهنــد.  بــه عنــوان خــادم  را  خویــش 
وانمــود می كردنــد كــه گویــی از وظایــف خویــش بی اطــالع هســتند و بدیــن ترتیــب 

از فروتــن ســاختن خویــش امتنــاع كردنــد.
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بــه  مســیح چگونــه مــی بایســتی ایــن جان هــای ضعیــف و ناتــوان شــاگردان را 
مســیری هدایــت كنــد، تــا شــیطان نتوانــد در مقابــل ایشــان پیــروزی قاطعــی كســب 
ادعــای شــاگردی،  كــه صرفــاً  نشــان دهــد  آنــان  بــه  او چگونــه می توانســت  كنــد؟ 
نمی توانــد آنــان را در ردیــف شــاگردان قلمــداد كنــد و یــا در پادشــاهی او، مقــام و 
موقعیتــی را بــرای ایشــان فراهــم كنــد؟ او چگونــه مــی بایســتی آتــش محبــت را در 
دل هــای ایشــان شــعله ور كنــد و آنــان را قــادر ســازد تــا آنچــه را كــه مشــتاق بــود بــه 

ایشــان بگویــد، درك كننــد؟
شــاگردان در خدمــت كــردن بــه یكدیگــر هیــچ اقدامــی نكردنــد. عیســی بــرای 
مدتــی منتظــر مانــد تــا عكس العمــل ایشــان را نســبت بــه یكدیگــر مشــاهده كنــد. 
آنگاه عیسی، معلم آسمانی از شام برخاست و خرقه از تن به در آورد و حوله ای 
برگرفتــه، بــه كمــر بســت. شــاگردان بــا حیــرت بــه عیســی نگریســته و در ســكوت، 
منتظــر بودنــد كــه چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. » ســپس آب در لگنــی ریخــت و شــروع 
بــه شســتن پای هــای شــاگردان و خشــك كــردن آنهــا بــا حولــه ای كــرد كــه بــه كمــر 
داشــت «. ایــن كار عیســی، چشــمان شــاگردان را گشــوده، احســاس شــرمندگی 
و حقــارت دل هــای ایشــان را لبریــز كــرد. آنــان ســرزنش تلویحــی را درك كردنــد و 

حقایــق جدیــدی برایشــان آشــكار شــد.
روحیــه  نمــود.  ابــراز  شــاگردان  بــه  را  خویــش  محبــت  مســیح،  ســان،  بدیــن 
بــه  توجــه  بــا  او  امــا  بــود،  كــرده  جریحــه دار  را  او  قلــب  شــاگردان،  خودخواهانــه 
مشــكالت شــاگردان، بــا ایشــان وارد جــر و بحــث نشــد. در عــوض، سرمشــقی بــه 
ایشــان داد كــه هرگــز فرامــوش نكننــد. محبــت او نســبت بــه ایشــان بــه آســانی از 
میــان نمی رفــت. او می دانســت كــه پــدر، همــه چیــز را بــه دســت او ســپرده اســت 
و اینكــه او از ســوی خــدا آمــده بــود و بــه ســوی او می رفــت. مســیح از الوهیــت 
خویــش آگاه بــود، امــا او تــاج پادشــاهی و جامــه شــاهانه خــود را رهــا كــرده، شــكل 
خــادم را بــه خــود گرفتــه بــود. یكــی از آخریــن اقدامــات او بــر روی زمیــن، ایــن بــود كــه 

جامــه خدمــت پوشــیده، نقــش خویــش را بــه عنــوان یــك خــادم ایفــا كنــد.
قبــل از شــام ِپَســح، یهــودا بــرای دومیــن بــار بــا كاهنــان و كاتبــان یهــود مالقــات 
كــرده، متعهــد شــده بــود تــا عیســی را بــه ایشــان تســلیم كنــد و پــس از آن بــه شــاگردان 
پیوســته، خــود را از هــر گناهــی مبــرا دانســته، بــا ایشــان در آمــاده كــردن شــام ِپَســح، 
همــكاری می كــرد. شــاگردان از قصــد یهــودا هیــچ اطالعــی نداشــتند، امــا عیســی از 
نقشــه او آگاه بــود، بــا ایــن وجــود او را رســوا نكــرد زیــرا اشــتیاق داشــت كــه جــان او را 
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نجــات دهــد. او بــرای یهــودا همــان مســئولیت ســنگینی را احســاس می كــرد كــه بــرای 
اورشــلیم، آنــگاه كــه بــه ایــن شــهر محكــوم نظــر كــرده و گریســته بــود. قلــب عیســی 
ماتــم گرفتــه بــود. او از خــود می پرســید، چگونــه می توانــم از تــو قطــع امیــد كنــم؟ یهــودا 
قدرت محدود كننده محبت مسیح را احساس می كرد. هنگامی كه دستان منجی 
پاهای كثیف و آلوده یهودا را شســته، با حوله خشــك می كرد، قلب یهودا از شــور 
و شــعف لبریــز شــده بــود و میــل شــدیدی بــرای اعتــراف بــه گنــاه داشــت، امــا او 
نمی خواســت كــه خــود را فروتــن ســازد و قلبــش را در مقابــل توبــه، ســخت كــرده بــود 
و تمیــالت كهنــه ای كــه كنــار گذاشــته شــده بــود، بــر او مســلط می شــد. یهــودا اكنــون 
از رفتــار مســیح در شســتن پاهــای شــاگردان ناراحــت شــده بــود. او فكــر می كــرد كــه 
اگــر عیســی خــود را تــا ایــن انــدازه فروتــن ســازد، نمی توانــد پادشــاه اســراییل خوانــده 
شــود. تمامــی امیــد او بــرای كســب مقــام و افتخــار دنیــوی در پادشــاهی زمینــی، از 
بیــن رفتــه بــود. یهــودا متقاعــد شــده بــود كــه در پیــروی از مســیح هیــچ چیــزی عایــد او 
نخواهــد شــد. او تصــور می كــرد كــه عیســی بــا شســتن پاهــای شــاگردان، خویشــتن را 
خــوار و حقیــر كــرده اســت، بنابرایــن در هــدف خویــش بــرای انــكار و قطــع رابطــه كــردن 
با عیســی مصمم بوده، خود را فریب خورده قلمداد می كرد. یهودا در چنگ شــریر 
گرفتــار بــود و تصمیــم گرفتــه بــود تــا كار تســلیم و خیانــت بــه عیســی را همان گونــه كــه 

موافقــت كــرده بــود، بــه اتمــام برســاند.
یهــودا در انتخــاب موقعیــت خــود بــر روی ســفره شــام، ســعی كــرده بــود كــه 
جــای نخســت را داشــته باشــد و مســیح نیــز بــه عنــوان خــادم، ابتــدا او را خدمــت 
نمــود. یوحنــا، كســی كــه یهــودا نســبت بــه او تنفــر عمیقــی را احســاس می كــرد، 
بــود، امــا یوحنــا ایــن موضــوع را  بــود كــه مــورد خدمــت قــرار گرفتــه  آخریــن نفــری 
توهیــن و بی احترامــی قلمــداد نكــرد. هنگامی كــه شــاگردان، رفتــار مســیح را دیدنــد، 
بــه شــدت متـأثــر شــدند. وقتــی كــه نوبــت بــه پطــرس رســید، بــا حیــرت فریــاد زد، » 
ســرور مــن! آیــا تــو می خواهــی پــای مــرا بشــویی؟ « محبــت و فروتنــی مســیح، قلــب 
او را جریحــه دار كــرده بــود. ایــن فكــر كــه یكــی از شــاگردان، چنیــن خدمتــی را انجــام 
نمــی داد، باعــث ســرافكندگی پطــرس شــده بــود. مســیح پاســخ داد: » اكنــون از 
درك آنچــه می كنــم، ناتوانــی، امــا بعــد خواهــی فهمیــد «. پطــرس نمــی توانســت 
تحمــل كنــد كــه ســرور او، كســی كــه پطــرس، او را پســر خــدا می دانســت، وظیفــه 
یــك خــادم را بــه عهــده بگیــرد. او بــا تمامــی وجــود در برابــر ایــن تحقیــر، ایســتادگی 
می كــرد. زیــرا درك نكــرده بــود كــه مســیح بــرای انجــام چنیــن رســالتی بــه ایــن جهــان 
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آمــده اســت. او بــا تـأكیــد فریــاد مــی زد كــه، » پاهــای مــرا هرگــز نخواهــی شســت «.
مســیح بــا لحنــی جــدی بــه پطــرس پاســخ داد: » تــا تــو را نشــویم، ســهمی بــا مــن 
نخواهــی داشــت «. مراســمی را كــه پطــرس از انجــام آن امتنــاع می كــرد، نشــانه 
طهــارت عالی تــری بــود. مســیح آمــده بــود تــا دل هــا را از آلودگــی گنــاه پــاك كنــد. 
هنگامی كه پطرس از اجازه دادن به مســیح در شســتن پاهایش امتناع می  كرد، در 
واقــع، اســتاد و خداونــد خویــش را انــكار می كــرد. بــرای اســتاد تحقیــر كننــده نیســت 
اگــر اجــازه دهیــم تــا مــا را تزكیــه و تطهیــر كنــد. فروتنــی واقعــی ایــن اســت كــه بــا قلبــی 
شــكرگزار تمامــی اعمالــی را كــه بــه خاطــر مــا انجــام می شــود، بپذیریــم و خالصانــه 

بــرای مســیح خدمــت كنیــم.
پطــرس بــا شــنیدن پاســخ عیســی كــه، » تــا تــو را نشــویم، ســهمی بــا مــن نخواهــی 
داشــت «. از غــرور و خودســری دســت برداشــت. او نمــی توانســت فكــر جدایــی 
از مســیح را كــه بــرای او بــه منزلــه مــرگ بــود، تحمــل كنــد. بنابرایــن پاســخ داد: » 
ســرور مــن! نــه تنهــا پاهایــم، كــه دســت  ها و ســرم را نیــز بشــوی «. عیســی پاســخ 
داد: » آن كــه اســتحمام كــرده، ســراپا پاكیــزه اســت و بــه شســتن نیــاز نــدارد، مگــر 

پاهایــش. بــاری، شــما پاكیــد، امــا نــه همــه «.
مفهــوم ایــن ســخنان چیــزی بیــش از پاكیزگــی و طهــارت جســمی اســت. مســیح 
هنوز هم از پاكیزگی عالی تری كه در شستشوی پاهای شاگردان نشان داده شد، 
سخن می گوید. در آن زمان  كسی كه استحمام می كرد، پاكیزه بود، لیكن پاهایش 
كــه در صنــدل بــود از خــاك پوشــیده می شــد و مجــدداً نیــاز بــه شستشــو داشــت. بــه 
همیــن دلیــل پطــرس و ســایر شــاگردان در چشــمه عظیمــی كــه بــرای شســتن گنــاه و 
ناپاكی گشــوده شــده بود، شســته شــده بودند. مســیح آنان را از آن خود اعالم كرده 
بود. اما وسوســه، ایشــان را به ســوی شــرارت كشــانده بود وهنوز هم نیازمند فیض 
تطهیــر كننــده او بودنــد. هنگامــی كــه عیســی حولــه ای را بــه كمــر بســت تــا پاهــای 
كثیــف ایشــان را بشــوید، بــا ایــن عمــل مــی خواســت كــه جدایــی، بیــزاری، حســادت 
و غرور را از دل هایشــان پاك كند. اهمیت این كار چیزی بیشــتر از شســتن پاهای 
كثیــف ایشــان بــود. آنــان از چنیــن روحیــه ای برخــوردار بودنــد كــه حتــی یــك نفــر از 
آنــان هــم بــرای مصاحبــت بــا مســیح آمــاده نبــود و تــا هنگامــی كــه از روحیــه فروتنانــه و 
محبــت آمیــز برخــوردار نمــی شــدند. نمــی توانســتند بــرای مشــاركت در شــام ِپَســح و 
مراســم یادبودی كه مســیح قصد بنیاد نهادن آن را داشــت، آمادگی داشــته باشــند. 
دل هایشــان مــی بایســتی پــاك و طاهــر گــردد. غــرور و خودخواهــی موجــب نفــاق و 
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دشــمنی مــی شــود، امــا عیســی بــا شســتن پاهــای شــاگردان، تمامــی ایــن چیزهــا را 
شســته و پاك كرده و موجب شــده بود تا احســاس شــاگردان دگرگون شــود و اینك 
عیســی بــا نگریســتن بــه آنــان مــی توانســت بگویــد، » شــما پاكیــد «. اكنــون، یكدلــی و 
محبت به یكدیگر در میان ایشــان به چشــم می خورد و فروتن و قابل تعلیم بودند. 
بــه جــز یهــودا، هــر كــدام از شــاگردان حاضــر بودنــد تــا باالتریــن مقــام و موقعیــت را 
بــه دیگــری اعطــا كنــد. اكنــون، شــاگردان بــا قلبــی آرام و سپاســگزار، مــی توانســتند 

ســخنان مســیح را بپذیرنــد.
مــا نیــز ماننــد پطــرس و ســایر شــاگردان، بــا خــون مســیح شســته و پــاك شــده 
ایــم، بــا ایــن حــال غالــب اوقــات بــه واســطه تمــاس و ارتبــاط بــا شــریر، خلــوص دل، 
نــزد  بــه  پــاك كننــده مســیح  بــرای دریافــت فیــض  آلــوده مــی شــود و مــی بایســتی 
او بیاییــم. پطــرس از نزدیــك كــردن پاهــای كثیــف خــود بــه دســت هــای اســتاد و 
ســرورش خجالــت مــی کشــید، امــا هــر چنــد وقــت یکبــار دل هــای گنــاه آلــود و 
ناپــاك خویــش را بــه حضــور مســیح مــی آوریــم؟ هــر چنــد كــه، خلــق و خــوی فاســد 
و غــرور و تكبــر مــا، قلــب او را جریمــه دار مــی كنــد؛ بــا ایــن وجــود، مــی بایســتی 
همــه ناپاكــی و گناهانمــان را بــه حضــور منجــی بیاوریــم. تنهــا اوســت كــه مــی توانــد 
مــا را پــاك و طاهــر ســازد و تــا بــه واســطه اثربخشــی او پــاك نگردیــم، آمــاده بــرای 

مصاحبــت بــا او نخواهیــم بــود. 
عیســی بــه شــاگردان فرمــود، » شــما پاكیــد، امــا نــه همــه «. او پاهــای یهــودا را 
شســته بــود، امــا قلــب یهــودا بــه او تســلیم نشــده بــود، زیــرا ناپــاك بــود و بــه همیــن 
دلیل یهودا خود را تســلیم مســیح نكرده بود. بعد از اینكه مســیح پاهای شــاگردان 
را شســت، ردای خــود را بــر تــن كــرد و بــاز بــر ســر ســفره شــام نشســت. آنــگاه از 
ایشــان پرســید، » آیــا دریافتیــد آنچــه برایتــان كــردم؟ شــما مــرا اســتاد و ســرورتان 
مــی خوانیــد و درســت هــم مــی گوییــد، زیــرا چنیــن هســتم. پــس اگــر مــن كــه ســرور 
و اســتاد شــما هســتم، پاهــای شــما را شســتم، شــما نیــز بایــد پاهــای یكدیگــر را 
بشــویید. مــن بــا ایــن كار، سرمشــقی بــه شــما دادم تــا شــما نیــز همــان گونــه رفتــار 
كنیــد كــه مــن بــا شــما كــردم. آمیــن، آمیــن، بــه شــما مــی گویــم، نــه غــالم از اربــاب خــود 

بزرگتــر اســت، نــه فرســتاده از فرســتنده خــود «.
شــاگردان مســیح مــی بایســتی درك مــی كردنــد كــه اگرچــه او پاهــای ایشــان 
اســتاد  مــرا  بــود. » شــما  نكاســته  او  الوهیــت  از  ایــن كار،  ولــی  بــود،  را شســته 
بــا  یــرا چنیــن هســتم «. او  و ســرورتان مــی خوانیــد و درســت هــم مــی گوییــد، 
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اینكــه از مقامــی الیتناهــی برخــوردار بــود، زیبایــی و ارزش خاصــی را بــه خدمــت، 
بخشــیده بــود. هیــچ كــس بــه انــدازه مســیح از مقامــی رفیــع و برجســته برخــوردار 
نبــود، بــا ایــن حــال بــرای انجــام فروتنانه تریــن مســئولیت آمــاده بــود. بــرای اینكــه 
بــا  و  بــوده  ســاكن  دل  در  طبیعــی  طــور  بــه  كــه  خودخواهــی  واســطه  بــه  قومــش 
بــه خــود تقویــت می گــردد، گمــراه نشــوند، خــود مســیح، سرمشــقی را  خدمــت 
مســئولیت  چنیــن  انجــام  در  را  انســان  او  اســت.  داده  قــرار  انســان  روی  پیــش 
مقابــل  در  بــود،  خداونــد  بــا  هم ردیــف  خــود،  كــه  او  نمی گــذارد.  تنهــا  عظیمــی 
شــاگردانش ماننــد یــك خــادم رفتــار نمــود. هنگامــی كــه شــاگردان بــرای كســب 
عالی تریــن مقــام بــا یكدیگــر مبــارزه می كردنــد، او كــه هــر زانویــی در مقابــل او خــم 
خواهــد شــد، او كــه فرشــتگان جــالل، خدمــت بــه او را افتخــار می داننــد، خــم 
شــده و پاهــای شــاگردانش را كــه او را ســرور می خواندنــد، شســت. مســیح حتــی 

پاهــای یهــودا را كــه بــه او خیانــت می كــرد، شســت.
مســیح در طــول زندگــی و تعالیــم خــود، نمونــه كاملــی از خدمــت فداكارانــه را 
كــه از خداونــد سرچشــمه گرفتــه بــود، بــه انســان عطــا كــرده اســت. خداونــد در انــزوا 
زندگی نمی كند. او با آفرینش جهان و حمایت كردن از تمامی مخلوقات، بی وقفه 
در خدمــت بــه دیگــران اســت. » او آفتــاب خــود را بــر بــدان و نیــكان می تابانــد و بــاران 
خــود را بــر عــادالن و بــدكاران می بارانــد « )متــی 5 آیــه ۴5(. چنیــن خدمــت ایده آلــی 
را خــدا بــه پســر خویــش محــول كــرده اســت. عیســی مــی بایســتی مســئولیت رهبــری 
انســان را بــه عهــده بگیــرد تــا بــا سرمشــق قــرار دادن خــود، مفهــوم خدمــت را بــه انســان 
تعلیــم دهــد. تمامــی زندگــی او وقــف خدمــت بــه دیگــران بــود. او همــه را خدمــت و 
حمایــت نمــود و بدیــن ترتیــب بــر طبــق احــكام خداونــد زیســت و بــا سرمشــق خــود بــه 

مــا نیــز نشــان داد كــه چگونــه مــی بایســتی از احــكام خــدا اطاعــت كنیــم.
بارهــا و بارهــا عیســی ســعی كــرده بــود تــا اصــول خویــش را در میــان شــاگردان 
ســایر  بــر  را  خویــش  برتــری  تقاضــای  یوحنــا  و  یعقــوب  هنگامی كــه  نهــد.  بنیــاد 
شــاگردان مطــرح كردنــد، عیســی بدیشــان پاســخ داده بــود، » هــر كــه می خواهــد در 
میــان شــما بــزرگ باشــد، بایــد خــادم شــما شــود « )متــی 20 آیــه 26(. در پادشــاهی 
مــن، اصــل برتــری و تفــوق، جایــی نــدارد و یگانــه طریــق كســب عظمــت و بزرگــی، 

خدمــت فروتنانــه بــه دیگــران اســت.
اینــك در حالی كــه پاهــای شــاگردان را شســته بــود، بــه ایشــان گفــت: » مــن 
بــا ایــن كار، سرمشــقی بــه شــما دادم تــا شــما نیــز همان گونــه رفتــار كنیــد كــه مــن بــا 
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شــما كــردم «. مســیح در ایــن ســخنان، صرفــاً وظیفــه میهمان نــوازی را بــه شــاگردان 
محــول نمی كــرد. ســخنان او مفهومــی بیشــتر از شســتن پای هــای میهمانــان و گــرد 
و خــاك ناشــی از ســفر داشــت. مســیح، در حــال تـأســیس و برقــراری نوعــی آییــن 
مذهبــی بــود. بــه واســطه رفتــار ســرور مــا، ایــن مراســم فروتنانــه بــه دســتوری تقدیــس 
شــده تبدیــل گردیــد. ایــن مراســم مــی بایســتی از ســوی شــاگردان بــه جــا آورده شــود 
تــا تعالیــم و خدمــات متواضعانــه مســیح را در خاطــر خویــش زنــده نگــه دارنــد. ایــن 
دســتور از ســوی مســیح بــرای شــركت در آیین هــای مقــدس مقــرر شــده اســت. 
هنگامی كــه غــرور، اختــالف و مبــارزه بــرای كســب برتــری و تفــوق بــر دیگــران در دل 
پرورانــده شــود، نمی توانیــم بــه مصاحبــت بــا مســیح وارد شــویم. بــرای شــركت در 
مراســم شــام خداونــد و شــریك شــدن در بــدن و خــون مســیح، آمــاده نخواهیــم بــود 
و بــه همیــن دلیــل بــود كــه عیســی مقــرر كــرد تــا ایــن مراســم بــه یادبــود فروتنــی او، در 

ابتــدا بــه جــا آورده شــود.
فرزنــدان خــدا، هنگامی كــه بــرای انجــام ایــن مراســم گــرد هــم آینــد، مــی بایســتی 
اكنــون   « فرمــود،  كــه  آورنــد  یــاد  بــه  را  حیــات  و  جــالل  خــدای  عیســی،  ســخنان 
دریافتیــد آنچــه برایتــان كــردم؟ شــما مــرا اســتاد و ســرورتان می خوانیــد و درســت 
هــم می گوییــد، زیــرا چنیــن هســتم. پــس اگــر مــن كــه ســرور و اســتاد شــمایم، پاهــای 
شما را شستم، شما نیز باید پاهای یكدیگر را بشویید. من با این كار، سرمشقی 
بــا شــما كــردم. آمیــن،  نیــز همان گونــه رفتــار كنیــد كــه مــن  تــا شــما  بــه شــما دادم 
آمیــن، بــه شــما می گویــم، نــه غــالم از اربــاب خــود بزرگ تــر اســت، نــه فرســتاده از 
فرســتنده خــود. اكنــون كــه اینهــا را می دانیــد، خوشــابحالتان اگــر بدانهــا عمــل كنیــد 
«. سرشــت و طبیعــت انســان بــه گونــه ای اســت كــه همــواره تــالش می كنــد تــا خــود 
بــرای رفــاه خویــش عمــل كــرده و درصــدد  را از هم نوعانــش ارجمندتــر شــمرده و 
كســب عالی تریــن مقــام باشــد و حاصــل چنیــن تالشــی منجــر بــه ایجــاد حــدس و 
گمــان شــریرانه و روح دشــمنی می گــردد. مراســم شــركت در شــام خداونــد بــرای 
ایــن اســت كــه چنیــن برداشــت غلطــی را برطــرف كنــد و انســان را از خودخواهــی 
نجــات دهــد و او را از نردبــان تجلیــل نفــس پاییــن آورده و فروتنــی را بــه قلــب وی 

بازگردانــد تــا بتوانــد بــه بــرادران خویــش خدمــت كنــد.
در ایــن هنــگام، ناظــر قــدوس از آســمان حضــور دارد تــا آن را وســیله ای بــرای 
جستجوی یك جان قرار دهد و او را به سوی توبه هدایت كند و بركات حاصل 
از آمــرزش گناهــان را بــه وی وعــده دهــد. مســیح بــا پــری فیضــش در آنجــا حضــور 
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دارد تــا جریــان افــكار را كــه در مســیر خودپرســتی و خودخواهــی هدایــت می شــد، 
سرورشــان  سرمشــق  از  كــه  را  كســانی  احساســات  روح القــدس،  كنــد.  دگرگــون 
پیــروی می كننــد، برمی انگیــزد. هنگامی كــه تواضــع و فروتنــی منجــی را كــه بــه خاطــر 
مــا انجــام شــد، بــه یــاد می آوریــم، رشــته های افــكار مــا بــه یكدیگــر پیوســته و زنجیــری 
از خاطــرات بــه یــاد آورده می شــود، خاطراتــی از نیكویــی عظیــم خداونــد و لطــف 
و مهربانــی دوســتان زمینــی. بــركات فرامــوش شــده، بخشــش های ســوء اســتفاده 
شــده، مهربانی هــای تحقیــر شــده، بــه خاطــر آورده می شــوند. ریشــه های نفــرت كــه 
نهــال محبــت را پــس رانــده اســت، آشــكار می شــود. فســاد اخالقــی، بی اعتنایــی بــه 
وظایــف و مســئولیت ها، ناسپاســی نســبت بــه خداونــد و بی اعتنایــی نســبت بــه 
برادرانمــان، بــه یــاد آورده می شــوند. گنــاه بــه واســطه نــور حقیقــت خداونــد آشــكار 
می شــود و آنــگاه افــكار مــا، افــكار ناشــی از تن آســایی نبــوده بلكــه ناشــی از تواضــع و 
ســرزنش شــدید خود خواهد بود و در ذهنمان، شــور و شــوقی جدید برای در هم 
شكســتن تمامــی موانــعِ منجــر بــه نفــاق و جدایــی، ایجــاد می شــود. افــكار و ســخنان 
شــریرانه كنــار گذاشــته می شــوند. گناهــان اعتــراف و آمرزیــده می شــوند. فیــض 
مهــار كننــده مســیح بــه جــان آدمــی وارد می شــود و محبــت مســیح، دل هــای افــراد را 

در اتحــاد و یكدلــی مباركــی، بــه یكدیگــر نزدیــك می كنــد.
آموختــه  ]یــا همــان شــام خداونــد[  بــرای خدمــت  تمهیــد  كــه درس  هنگامــی 
شــود، اشــتیاق بــرای یــك زندگــی روحانــی عالی تــر، برانگیختــه گردیــده و خداونــد 
بــه چنیــن اشــتیاقی پاســخ خواهــد داد. جــان، متعالــی خواهــد شــد و آنــگاه  نیــز 
می توانیــم بــا آگاهــی از آمــرزش گناهانمــان، در شــام خداونــد شــركت كنیــم و آنــگاه 
آفتــاب عدالــت مســیح، فضــای جــان و روح را پــر خواهــد كــرد و » بــره خــدا كــه گنــاه 

جهــان را برمــی دارد «، را خواهیــم دیــد، )یوحنــا 1 آیــه 2۹(.
مراسم شام خداوند برای كسانی كه معنای حقیقی آن را درك می كنند، هرگز 
بــه مراســمی تشــریفاتی تبدیــل نمی شــود و پیــام همیشــگی آن » بــا محبــت یكدیگــر 
را خدمــت كنیــد « خواهــد بــود، )غالطیــان 5 آیــه 13(. مســیح بــا شســتن پاهــای 
شاگردانش اثبات كرد كه حاضر است هر خدمتی، هرچند فروتنانه را انجام دهد 
تــا شــاگردان بتواننــد در گنج هــای جــاودان آســمانی بــا وی هــم ارث شــوند. شــاگردان 
او نیــز بعدهــا بــا انجــام همــان مراســم، عهــد كردنــد كــه بــا همــان شــیوه برادرانشــان 
را خدمــت كننــد. هــر وقــت كــه ایــن حكــم بــه درســتی بــه جــا آورده شــود، فرزنــدان 
خــدا بــه ارتبــاط مقدســی رهنمــون می شــوند تــا بدیــن وســیله یكدیگــر را یــاری كننــد و 
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بركــت دهنــد. آنــان در ایــن مراســم عهــد می بندنــد كــه زندگــی خــود را بــرای خدمــت 
ایثارگرانــه اختصــاص دهنــد و نــه تنهــا بــرای یكدیگــر، بلكــه دامنــه فعالیــت خویــش را 
ماننــد سرورشــان توســعه دهنــد. دنیــا پــر از كســانی اســت كــه بــه خدمــت مــا نیازمنــد 
می باشــند. فقیــران، درمانــدگان، بی خبــران و ناآگاهــان، در همــه جــا حضــور دارنــد و 
كســانی كــه بــا مســیح، در باالخانــه مشــاركت كرده انــد، بــرای خدمــت بــه دیگــران بــه 

پیــش خواهنــد رفــت، همان گونــه كــه مســیح ایــن كار را انجــام داد.
كــرد، مجــدداً  باشــد و چــون همــه را خدمــت  تــا خــادم همــگان  آمــد  عیســی 
مخــدوم و مــورد تكریــم همــگان قــرار خواهــد گرفــت و كســانی كــه می خواهنــد در 
مظاهــر آســمانی او شــریك شــده، در شــادی جان هــای نجــات یافتــه بــا وی ســهیم 
گردنــد، مــی بایســتی از سرمشــق او در خدمــت ایثارگرانــه پیــروی كننــد. تمامــی 
اینهــا در ســخنان عیســی دریافــت می شــد، » مــن بــا ایــن كار، سرمشــقی بــه شــما 
دادم تــا شــما نیــز همان گونــه رفتــار كنیــد كــه مــن بــا شــما كــردم. و هــدف او از بنیــان 
نهــادن چنیــن مراســمی نیــز همیــن بــود. او می گویــد: اكنــون كــه اینهــا را می دانیــد، 
و اگــر هــدف از تعالیــم او را می دانیــد، خوشــابحالتان اگــر بدانهــا عمــل كنیــد «.
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٧2
» در یادبود من «

]این فصل بر اساس انجیل متی 26: 2۹-20، انجیل مرقس 1۴: 25-1٧، 
انجیل لوقا 22: 1۴-23؛ انجیل یوحنا 13: 1٨-30 تدوین گردیده است[

» عیســی خداونــد در شــبی كــه او را تســلیم دشــمن كردنــد، نــان را گرفــت و 
شــكر نمــوده، پــاره كــرد و فرمــود: ایــن اســت بــدن مــن بــرای شــما. ایــن را بــه یــاد مــن 
بــه جــای آوریــد. بــه همیــن ســان، پــس از شــام، جــام را گرفــت و فرمــود: ایــن جــام، 
عهــد جدیــد اســت در خــون مــن، هــر بــار كــه از آن می نوشــید، بــه یــاد مــن چنیــن 
كنیــد. زیــرا هــر گاه ایــن نــان را بخوریــد و از ایــن جــام بنوشــید، مــرگ خداونــد را 

اعــالم می كنیــد تــا زمانــی كــه بــاز آیــد « )اول قرنتیــان 11 آیــه 23-26(. 
مســیح در نقطــه گــذار عطفــی بیــن دو دوره و دو عیــد بــزرگ آنــان قــرار گرفتــه بــود. 
او، بــره بی عیــب خــدا، در آســتانه تقدیــم كــردن خویــش بــه عنــوان قربانــی گنــاه بــود تــا 
بدین گونــه بــه آئیــن الگوهــا ]کــه بــه اصــل الگــو اشــاره داشــت[ و تشــریفات كــه بــه مــدت 
چهارهــزار ســال بــه مــرگ او اشــاره كــرده بودنــد، خاتمــه دهــد. همچنــان كــه شــام ِپَســح 
را بــه همــراه شــاگردانش، خــورد، بــه جــای آن مراســمی را بنیــان نهــاد كــه مــی بایســتی 
بــه یادبــود فــداكاری عظیــم او بــه جــا آورده شــود. عیــد ملــی یهودیــان بــه تدریــج و بــرای 
همیشه می بایستی از میان می رفت. مراسمی كه مسیح بنا نهاده بود می بایستی 

از ســوی پیروانــش در تمامــی ســرزمین ها و در تمامــی عصرهــا بــه جــا آورده شــود.
عیــد ِپَســح بــه یادبــود رهایــی قــوم اســراییل از بردگــی مصریــان، مقــرر شــده بــود. 
خداونــد بــه قــوم اســراییل فرمــان داده بــود تــا هــر ســال ایــن عیــد را بــه جــا آورنــد و 
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هنگامــی كــه فرزنــدان، مفهــوم ایــن فرمــان را جویــا شــوند، سرگذشــت قــوم مــی 
بایســتی برایشــان تكــرار شــود و بدین ترتیــب رهایــی فوق العــاده اســراییل از بردگــی 
آئیــن شــام  برگــزاری  نــگاه داشــته می شــد.  زنــده  قــوم،  تمامــی  افــكار  در  مصریــان 
خداونــد بــه یادبــود رهایــی عظیمــی كــه بــه خاطــر مــرگ مســیح مقــرر گردیــده بــود. 
ایــن مراســم تــا زمــان بازگشــت ثانــوی مســیح بایــد برگــزار شــود. بــا برگــزاری چنیــن 

مراســمی، كار عظیمــی را كــه او بــرای مــا انجــام داد، بــه یــاد خواهیــم داشــت.
در زمان رهایی قوم از مصر، فرزندان اسراییل، در حالت سر پا، كمر بسته و 
چوب دســِت ســفر در دســت، آماده ســفر بودند و شــام ِپَســح را می خوردند. آنان 
مراســم شــام ِپَســح را بــه شــیوه ای برگــزار می كردنــد كــه بــا شــرایط ایشــان هم خوانــی 
داشــت، زیــرا در آســتانه خــروج از ســرزمین مصــر بودنــد و ســفری بســیار ســخت و 
پــر زحمــت در پیــش رو داشــتند. امــا اكنــون در آســتانه بیــرون آمــدن از یــك ســرزمین 
بیگانه نبودند بلكه در سرزمین هایشــان ســاكن شــده بودند و بدین ترتیب، قوم در 
حالــت لمیــده در مراســم شــام ِپَســح شــركت می كردنــد. تخت هــا در اطــراف ســفره 
قرار داده می شــد و میهمانان بر روی آنها دراز می كشــیدند و در حالی كه وزنشــان 
را روی دســت چــپ می انداختنــد، بــا دســت راســت خــود غــذا می خوردنــد. در 
ایــن وضعیــت، میهمــان می توانســت ســر خــود را روی ســینه فــردی كــه بعــد از او 
نشســته بــود، قــرار دهــد و پاهــای میهمانــان كــه از لبــه تخــت بیــرون زده بــود، بــه 

وســیله فــردی كــه دور ســفره می چرخیــد، شســته می شــد.
مســیح هنوز هم بر ســفره ای كه برای عید ِپَســح گســترده شــده اســت، حضور 
دارد و نــان فطیــری كــه در ایــام عیــد ِپَســح مصــرف می شــد، پیــش روی او قــرار دارد. 
مســیح نــان فطیــر را بــه عنــوان مظهــر ایثــار و قربانــی پــاك و بی عیــب خویــش معرفــی 
می كنــد. چیزهایــی كــه بــه واســطه تخمیــر، فاســد شــده باشــد، یعنــی گنــاه و مــوت، 

نمی توانــد مظهــر مســیح » بــره بی عیــب و نقــص « باشــد )اول پطــرس 1 آیــه 1۹(.
» و چــون ایشــان غــذا می خوردنــد، عیســی نــان را گرفتــه، شــكر نمــود و پــاره 
كــرده، بــه ایشــان داد و گفــت: ایــن اســت جســد مــن كــه بــرای شــما داده می شــود، 
ایــن را بــه یــاد مــن بــه جــا آریــد «. و همچنیــن بعــد از شــام پیالــه را گرفــت و گفــت: 
» همــه شــما از ایــن بنوشــید، زیــرا كــه ایــن اســت خــون مــن در عهــد جدیــد كــه در 
راه بســیاری بــه جهــت آمــرزش گناهــان ریختــه می شــود. امــا بــه شــما می گویــم كــه 
بعــد از ایــن از میــوه مــو دیگــر نخواهــم نوشــید تــا روزی كــه آن را بــا شــما در ملكــوت 

پــدر خــود، تــازه آشــامم «.

653, 654

DA FA Body.indd   722 9/17/18   11:54 AM



» در یادبود من «  |  723

را  پیالــه  و  نــان  او  داشــت.  حضــور  مقــدس  مراســم  ایــن  در  خائــن  یهــودای 
پــاره شــده و خــون ریخــت شــده عیســی بــود، از دســتان منجــی  كــه مظهــر بــدن 
نــه  امــا  پاكیــد،  بــود: » شــما  فرمــوده  كــه  را  او ســخنان عیســی  نمــود.  دریافــت 

.)11 آیــه   13 )یوحنــا  همــه « 
ایــن مــورد كــه مســیح  ایــن ســخنان، یهــودا، شــاگرد خطــاكار و دروغیــن را در 
و  صریــح  بســیار  مســیح،  اكنــون  كــرد.  متقاعــد  اســت،  آگاه  او  پنهــان  نقشــه  از 
بی پــرده ســخن می گفــت و همان طــور كــه بــر ســر ســفره شــام نشســته بودنــد، رو بــه 
شــاگردان كــرده گفــت: » آنچــه می گویــم دربــاره همــه شــما نیســت. مــن آنــان را كــه 
برگزیــده ام، می شناســم. امــا ایــن گفتــه كتــب مقــدس بایــد بــه حقیقــت بپیونــدد كــه، 

همســفره ام پاشــنه خــود را بــر ضــد مــن بلنــد كــرده اســت «.
حتــی حــاال هــم شــاگردان بــه یهــودا مظنــون نبودنــد. امــا می دیدنــد كــه مســیح 
بســیار مضطــرب و غمگیــن بــه نظــر می رســد. هالــه ای از غــم بــر تمامــی شــاگردان 
بــه خاطــر مصیبتــی روح ایشــان را آزار  بــود و احســاس دلواپســی  ســایه انداختــه 
مــی داد لیكــن علــت آن را نمی دانســتند. بعــد از اینكــه شــاگردان شــام خــود را در 
ســكوت خوردنــد، عیســی بدیشــان گفــت: » آمیــن، آمیــن بــه شــما می گویــم، یكــی 
از شــما مــرا تســلیم دشــمن خواهــد كــرد «. بــا شــنیدن ایــن ســخنان، اضطــراب و 
حیــرت بــر شــاگردان مســتولی شــد. آنــان نمــی توانســتند درك كننــد كــه چگونــه یكــی 
از آنــان می توانســت نســبت بــه معلــم آســمانی ایشــان چنیــن خائنانــه رفتــار كنــد. 
آنــان بــه چــه دلیلــی مــی بایســتی او را تســلیم كننــد؟ و بــه چــه كســی او را تســلیم 
كننــد؟ چــه كســی می توانســت چنیــن نقشــه ای طــرح كنــد؟ مطمئنــاً هیچ كــدام از 
تــا  را داشــتند  امتیــاز  ایــن  از ســایرین  باالتــر  كــه  دوازده شــاگرد محبــوب، كســانی 
بــه تعالیــم او گــوش فــرا دهنــد. كســانی كــه از محبــت عظیــم و خارق العــاده او 
بهره منــد شــده، آنچنــان مــورد توجــه خارق العــاده وی بودنــد كــه بــا وی معاشــرت و 

مصاحبــت نزدیكــی داشــتند، نمــی توانســتند وی را تســلیم كننــد.
هنگامی كــه شــاگردان از مفهــوم ســخنان وی آگاه شــده، حقیقــت ســخنان 
ایشــان  بــر  خویشــتن،  بــه  نســبت  بدگمانــی  و  تــرس  آوردنــد،  خاطــر  بــه  را  وی 
كمتریــن  وجــود  از  تــا  كردنــد  تفتیــش  را  خویــش  دل هــای  آنــان  شــد.  مســتولی 
مخالفتــی نســبت بــه استادشــان آگاه شــوند و ســپس بــا انــدوه فــراوان یكــی پــس 
پاســخ  عیســی   » كیســت؟  او  مــن!  ســرور   « كردنــد:  ســئوال  وی  از  دیگــری  از 
داد: » همــان كــه ایــن تكــه نــان را پــس از فــرو بــردن در كاســه بــه او می دهــم. پســر 
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آن  بــر  وای  امــا  رفــت،  شــده، خواهــد  نوشــته  او  دربــاره  كــه  انســان همان گونــه 
كــس كــه پســر انســان را تســلیم دشــمن می كنــد. بهتــر آن می بــود كــه هرگــز زاده 
نمی شــد «. شــاگردان بــه یكدیگــر نگریســته، ســئوال می كردنــد: » اســتاد! آیــا آن 
بــه ســوی خــود جلــب  منــم؟ « اكنــون ســكوت یهــودا، توجــه ســایر شــاگردان را 
كــرد. در هنگامــه آشــفتگی ناشــی از ســئواالت و اظهــار نگرانــی شــاگردان، یهــودا 
بررســی  مــورد  اینكــه  بــرای  اكنــون،  امــا  بــود.  نشــنیده  را  یوحنــا  بــه  پاســخ عیســی 
دقیــق شــاگردان قــرار نگیــرد، هماننــد ایشــان از عیســی ســئوال كــرد: » اســتاد! آیــا 

مــن آنــم؟ « عیســی بــا قاطعیــت پاســخ داد: » تــو خــود گفتــی! «.
هنگامــی كــه طــرح یهــودا در تســلیم كــردن عیســی، علنــی شــد، وی بــا آشــفتگی 
و حیــرت، برخاســته و بی درنــگ بیــرون رفــت. » آنــگاه عیســی بــه او گفــت: آنچــه در 
پــی انجــام آنــی، زودتــر بــه انجــام برســان.... پــس از گرفتــن لقمــه، یهــودا بی درنــگ 
از مســیح رویگــردان  یهــودای خائــن  كــه  بــود «. و هنگامــی  بیــرون رفــت و شــب 

شــده، در ظلمــت و تاریكــی وارد شــد، شــب بــود.
بــرای یهــودا، هنــوز احتمــال توبــه و بازگشــت وجــود داشــت. امــا زمانــی كــه از 
حضــور منجــی و ســایر شــاگردان بیــرون رفــت، تصمیــم نهایــی را گرفتــه بــود. او از 
صف شــاگردان خارج شــده بود. صبر و بردباری مســیح در مقابل این جان وسوســه 
شــده، بســیار عالــی و خارق العــاده بــود. هــر كاری بــرای نجــات یهــودا انجــام شــده 
بود. حتی بعد از اینكه برای دومین بار با سران فریسیان عهد بسته بود كه عیسی 
را بــه ایشــان تســلیم كنــد، عیســی بــه او فرصــت توبــه و بازگشــت داده بــود. مســیح 
بــا آگاهــی از هــدف خائنانــه یهــودا چنــد بــار ســعی كــرده بــود كــه وی را نســبت بــه 
الوهیتــش متقاعــد كنــد و بدین وســیله بــرای آخریــن بــار بــه وی فرصــت داده بــود تــا 
توبه كند. قلب انسانی الهی منجی تمام تالش خویش را برای بازگشت او به كار 
گرفتــه بــود. امــواج رحمــت مســیح كــه بــه واســطه تكبــر و سركشــی یهــودا، پــس رانــده 
می شــد، بــا رونــد قوی تــری از محبــت مهــار كننــده، بازمی گشــت. امــا اگــر چــه یهــودا 
با مكشوف شدن گناهكاری اش، حیرت زده و مضطرب شده بود، با این حال برای 
تســلیم كــردن عیســی، مصمم تــر شــده بــود و بدین ترتیــب از ســر ســفره شــام فصــح 

برخاســته و بــرای تكمیــل كار تســلیم كــردن مســیح بیــرون رفــت.
با اظهار نظر كردن درباره یهودا، مسیح همچنین قصد داشت كه شاگردانش 
را مــورد مرحمــت قــرار دهــد و بدین ترتیــب بزرگتریــن گــواِه مســیح بــودِن خویــش را 
بــه شــاگردان اعطــا كــرده بــود. » پــس اكنــون پیــش از وقــوع، بــه شــما می گویــم، تــا 

655, 656

DA FA Body.indd   724 9/17/18   11:54 AM



» در یادبود من «  |  725

هنگامــی كــه واقــع شــد، ایمــان آوریــد كــه مــن هســتم «. اگــر مســیح در برابــر آنچــه كــه 
بــر او واقــع می شــد، ســكوت كــرده، خــود را بی خبــر نشــان مــی داد، هنگامی كــه او 
را بــه دار و دســته آدمكــش تســلیم می كردنــد، شــاگردان ممكــن بــود تصــور كننــد كــه 
استادشــان از آینده نگــری الهــی محــروم بــوده اســت. یك ســال قبــل از آن، هنگامــی 
كه عیسی، دوازده شاگرد را بگزیده بود، به ایشان گفته بود كه یكی از آنان شریر 
می باشــد و اكنــون ســخنان او دربــاره یهــودا، نشــان مــی داد كــه خیانــت او در نظــر 
منجــی كامــالً آشــكار بــوده اســت و بدین ترتیــب ایمــان پیــروان راســتین مســیح در 
خــالل تحقیــر شــدن او، تقویــت می شــد و هنگامی كــه سرنوشــت هولنــاك یهــودا 
بــه پایــان می رســید، آنــان مصیبتــی را كــه مســیح دربــاره تســلیم كننــده خویــش اعــالم 

كــرده بــود، بــه یــاد می آوردنــد.
مســیح همچنــان هــدف دیگــری نیــز داشــت. او خدمــت و شــفقتش را نســبت 
بــود و شــاگردان،  نكــرده  دریــغ  اطــالع داشــت،  بــودن وی  از خائــن  كــه  بــه كســی 
پــاك  بــود: » همــه شــما  كــه گفتــه  پاهایشــان  را در هنــگام شســتن  ســخنان وی 
نیســتید «. و یــا هنگامی كــه ســر ســفره شــام اعــالم كــرده بــود، » همســفره ام پاشــنه 
خــود را بــر مــن بلنــد كــرده اســت «، درك نكــرده بودنــد؛ )یوحنــا 13 آیــه 11 و 1٨(. 
امــا بعدهــا، زمانــی كــه منظــور و مقصــود مســیح بــر ایشــان آشــكار گردیــد، آنــان مــی 
بایســتی آن را بــه عنــوان شــكیبایی و رحمــت خداونــد نســبت بــه وحشــتناك ترین 

خطــا و گنــاه، مــورد توجــه قــرار می دادنــد.
عیســی بــا وجــود اینكــه از ابتــدا یهــودا را می شــناخت، پاهایــش را شســت. 
خائــن ایــن امتیــاز را داشــت كــه بــا شــركت در شــام ِپَســح، بــا مســیح یكــی شــود. 
منجــی حلیــم و مهربــان، كوشــید تــا بــا تشــویق، یهــودای گناهــكار را وادار بــه توبــه 
كــرده، از فســاد و تباهــی حاصــل از گنــاه، پــاك كنــد. رفتــار عیســی بــا یهــودا مــی 
بایســتی بــرای مــا الگــو و سرمشــق باشــد و هنگامی كــه فكــر می كنیــم فــردی مرتكــب 
خطــا و گنــاه شــده اســت، نبایــد خودمــان را از او جــدا كــرده، و بــا بــی اهمیتــی وی 
را در دام وسوســه رهــا كــرده، و در میــدان مبــارزه بــا شــیطان تنهــا بگذاریــم. چنیــن 
روشــی، روش مســیح نیســت. مســیح بــه ایــن دلیــل كــه شــاگردان در حــال ارتــكاب 
خطــا و گنــاه بودنــد، پاهایشــان را شســت و جــز یك نفــر، تمامــی آنــان توبــه نمودنــد.

می كنــد.  منــع  خداونــد  شــام  مراســم  در  را  طلبــی  انحصــار  مســیح،  الگــوی 
درســت اســت كــه گنــاه آشــكار بــه شــخص گناهــكار اجــازه شــركت در مراســم شــام 
خداونــد را نمی دهــد و روح القــدس ایــن موضــوع را بــه روشــنی تعلیــم می دهــد. 
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داوری  را  دیگــران  نبایــد  هیچ كــس  ایــن،  از  بیشــتر  امــا   .)11 آیــه   5 قرنتیــان  )اول 
كنــد. خداونــد مســئولیت حكــم كــردن را بــه انســان محــول نمی كنــد. زیــرا جــز خــدا، 
می توانــد  كســی  چــه  باشــد؟  داشــته  آگاهــی  دیگــران  دل  از  می توانــد  چــه كســی 
علف هــای ســمی را از گنــدم تشــخیص داده، جــدا كنــد؟ » امــا هــر كــس پیــش 
از آنكــه نــان را بخــورد و از جــام خداونــد بنوشــد، خــود را بیازمایــد، زیــرا، هــر كــس 
بــه شــیوه ای ناشایســته نــان را بخــورد و از جــام خداونــد بنوشــد، نســبت بــه بــدن و 
خــون خداونــد مجــرم خواهــد بــود «، » زیــرا هــر كــه بــدون تشــخیِص بــدن، بخــورد و 
بنوشــد، در واقــع محكومیــت خــود را خــورده و نوشــیده اســت « )اول قرنتیــان 11 

آیــه 2٧ و 2٨ و 2۹(. 
می آینــد،  هــم  گــرد  خداونــد  شــام  مراســم  انجــام  بــرای  ایمانــداران  زمانی كــه 
بــا  كــه  پیام آورانــی  داشــت،  ایشــان حضــور خواهنــد  میــان  در  نامریــی  پیــام آوران 
چشــم های انســانی دیــده نمی شــوند. در میــان جمعیــت شــركت كننــده، ممكــن 
اســت یــك یهــودا حضــور داشــته باشــد و اگــر چنیــن باشــد، پیام آورانــی از ســوی 
رئیس ظلمت در آنجا حضور دارند، زیرا آنان با همه كسانی كه از اطاعت از روح 
 القــدس امتنــاع می كننــد، همراهــی می  كننــد. در مراســم شــام خداونــد، فرشــتگان 
حضــور  مراســمی  چنیــن  در  نامریــی  میهمانــان  ایــن  دارنــد.  حضــور  نیــز  آســمانی 
دارنــد. ممكــن اســت افــرادی كــه قلبــاً پیــروان راســتی و قدوســیت نمی باشــند، در 
میــان جمعیــت ظاهــر شــده، بخواهنــد در مراســم شــركت كننــد. بنابرایــن نبایــد از 
شــركت ایشــان در مراســم، ممانعــت بــه عمــل آوریــم. در ایــن مراســم، شــاهدانی 
حضــور دارنــد كــه در آن هنــگام كــه عیســی پاهــای شــاگردان و یهــودا را می شســت، 
حضــور داشــتند. بنابرایــن تنهــا نــگاه انســانی شــاهد واقعــه نیســت، بلكــه پیــام آوران 

نامریــی نیــز شــاهد واقعــه می باشــند.
مســیح نیــز بــه واســطه روح القــدس حضــور دارد تــا بــر فرمــان خویــش مهــر تـأییــد 
بزنــد. او در آنجاســت تــا دل افــراد را متقاعــد و نــرم كنــد. حتــی یــك نــگاه و فكــر ناشــی 
از ندامــت و پشــیمانی از نظــر وی پنهــان نمی مانــد. او در انتظــار شــخص نــادم و 
شكســته دل می باشــد و تمامــی چیزهــا بــرای نجــات جان هــا آمــاده اســت و او كــه 
پاهــای یهــودا را شســت، مشــتاق اســت تــا تمــام دل را از آلودگــی گنــاه پــاك كنــد.

هیچ كــس نبایــد خــود را بــه دلیــل حضــور بعضــی از افــراد ناشایســته، از شــركت 
در  تــا  اســت  شــده  خوانــده  فــرا  شــاگردی  هــر  كنــد.  محــروم  خداونــد  شــام  در 
مراســم شــام خداونــد شــركت كــرده، بــه ایــن طریــق شــهادت دهــد كــه مســیح را 
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بــه عنــوان منجــی خویــش پذیرفتــه اســت و در چنیــن مواقعــی اســت كــه مســیح 
بــا قــوم خویــش مالقــات كــرده، بــا حضــورش ایشــان را نیــرو می بخشــد. قلب  هــا 
و دســت هایی كــه شایســته سرپرســتی چنیــن مراســمی نمی باشــند ممكــن اســت 
انجــام آن را سرپرســتی كننــد، بــا ایــن حــال مســیح بــرای خدمــت بــه فرزنــدان خویــش 
منجــی  بــر  را  خویــش  ایمــان  كــه  كســانی  تمامــی  و  دارد  حضــور  مراســم  ایــن  در 
اســتوار كرده انــد، بــركات عظیمــی خواهنــد یافــت و آنانی كــه بــه ایــن فریضــه الهــی 
ایــن ســخن مســیح كــه،  بی اعتنایــی می كننــد، متحمــل شكســت خواهنــد شــد و 

» شــما پاكیــد، امــا نــه همــه «. در مــورد ایشــان مصــداق خواهــد داشــت.
بــه عنــوان منجــی  را  بــا شــاگردان، مســیح، خــود  نــان و شــراب  در مشــاركت 
ایشــان معرفــی كــرد. او بــا عهــدی جدیــد بــه ایشــان متعهــد شــد كــه تمامــی كســانی 
كه به او ایمان آورند، فرزندان خدا و هم  ارث با مســیح خواهند شــد و به واســطه 
ایــن عهــد، تمامــی بركاتــی را كــه می توانــد در ایــن جهــان و جهــان آینــده بــه انســان 
عطــا كنــد، متعلــق بــه ایشــان خواهــد بــود. ایــن عهــد مــی بایســتی بــا خــون مســیح 
امضــا و تصویــب مــی شــد. اجــرای مراســم شــام ِپَســح بــرای ایــن بــود تــا شــاگردان، 
فــداكاری عظیمــی را كــه مســیح بــرای هــر یــك از ایشــان بــه عنــوان عضــوی از تمامــی 

بشــریت گناهــكار انجــام مــی داد بــه خاطــر داشــته باشــند.
اوقـــات برگـــزاری مراســـم شـــام خداونـــد، زمـــان غـــم و انـــدوه نیســـت و هـــدف از 
آن نیـــز چنیـــن نبـــود. زمانی كـــه شـــاگردان خداونـــد دور ســـفره او گـــرد هـــم می آینـــد، 
نبایـــد عیب هـــای خـــود را بـــه  یـــاد آورده، بـــه خاطـــر آن مــــتـأسف شـــوند. آنـــان نبایـــد 
بـــه تجربیـــات مذهبـــی گذشـــته خـــود فكـــر كننـــد، خـــواه ایـــن تجربیـــات، نشـــاط بخش 
باشـــد خـــواه ناامیـــد كننـــده. آنـــان نبایـــد اختـــالف نظـــرات خویـــش را بـــه برادرانشـــان 
یـــادآوری كننـــد. خودنگـــری، اعتـــراف بـــه گنـــاه، خاتمـــه دادن بـــه اختالفـــات، همـــه 
اینهـــا مـــی بایســـتی انجـــام شـــود و آن وقـــت، می تواننـــد بـــرای مالقـــات بـــا مســـیح بـــه 
حضـــور او بیاینـــد. آنـــان نبایـــد در پـــس ســـایه صلیـــب بایســـتند، بلكـــه در پیشـــگاه 
نـــور نجات دهنـــده آن و جان هـــای خـــود را بـــه روی پرتـــو درخشـــان آفتـــاب عدالـــت 
پـــاك  مســـیح  گرانبهـــای  خـــون  بـــا  كـــه  دل هایـــی  بـــا  بایســـتی  مـــی  آنـــان  بگشـــایند. 
بـــه  اســـت،  نامریـــی  اگـــر چـــه  او،  از حضـــور  بـــا آگاهـــی كامـــل  و  اســـت  گردیـــده 
ســـخنان او گـــوش فـــرا دهنـــد كـــه می فرمایـــد: » ســـالمتی بـــرای شـــما می گـــذارم، 
بـــه شـــما  نـــه چنان كـــه جهـــان می دهـــد، مـــن  بـــه شـــما می دهـــم  ســـالمتی خـــود را 

می دهـــم « )یوحنـــا 1۴ آیـــه 2٧(. 
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مســیح می گویــد، زیــر محكومیــت گنــاه، بــه خاطــر داشــته بــاش كــه مــن بــرای 
تــو مــردم. هنگامی كــه بــه خاطــر مــن و بشــارت انجیــل، تحــت آزار و شــكنجه قــرار 
می گیــری، محبــت مــرا بــه یــاد آور، محبتــی چنــان عظیــم كــه بــه خاطــر تــو جــان خــود را 
فــدا كــردم. هنگامــی كــه وظایــف و مســئولیت ها بســیار مشــكل بــه نظــر می رســد و 
بــار آن بــر دوش تــو ســنگینی می كنــد، بــه خاطــر داشــته بــاش كــه مــن بــرای تــو متحمــل 
صلیــب گردیــده، خــوار و حقیــر شــدم و هنگامی كــه در قلب هــای شــما بــه روی 
آزمایشــات ســخت و دشــوار بســته می شــود، بــه یــاد داشــته باشــید كــه منجــی بــرای 

شــفاعت كــردن، در كنــار شــما حضــور دارد.
مراســم عشــای ربانــی بــه آمــدن دوبــاره مســیح اشــاره می كنــد و هــدف از ایــن 
مراســم، ایــن بــود كــه امیــد آمــدن مجــدد مســیح را در اذهــان شــاگردان، زنــده نــگاه 
دارد. آنــان هــر زمــان كــه بــرای یــادآوری مــرگ او گــرد هــم می آمدنــد، شــرح می دادنــد 
كــه چگونــه، » او جــام را برگرفــت و پــس از شــكرگزاری، آن را بــه شــاگردان داد و 
گفــت: همــه شــما از ایــن بنوشــید. ایــن اســت خــون مــن بــرای عهــد جدیــد كــه بــه 
خاطــر بســیاری بــه جهــت آمــرزش گناهــان ریختــه می شــود. امــا بــه شــما می گویــم كــه 
از ایــن محصــول مــو دیگــر نخواهــم نوشــید تــا روزی كــه آن را بــا شــما در پادشــاهی 
پــدر خــود، تــازه بنوشــم «. آنــان در میــان زحمــات و ســختی ها، بــا ایــن امیــد كــه 
خداوندشــان روزی بازمی گــردد، آرامــش و تســلی یافتنــد. فكــر كــردن بــه ایــن ســخن 
مســیح كــه، » هــرگاه ایــن نــان را بخوریــد و از ایــن جــام بنوشــید، مــرگ خداونــد را 
بــه شــكل وصــف ناپذیــری  بــرای شــاگردان  تــا زمانی كــه بازآیــد «،  اعــالم می كنیــد 

ارزشــمند بــود. )اول قرنتیــان 11 آیــه 26(.
بــا  نبایــد فرامــوش كنیــم. محبــت مســیح،  اینهــا چیزهایــی هســتند كــه هرگــز 
قــدرت بازدارنــده اش، مــی بایســتی در حافظــه مــا زنــده نــگاه داشــته شــود. مســیح 
چنیــن مراســمی را بنیــان نهــاد تــا محبــت خداونــد را كــه بــه خاطــر مــا ابــراز شــده 
اســت، بــه وســیله انجــام چنیــن مراســمی درك كنیــم. تنهــا از طریــق مســیح اســت 
كــه می توانیــم بــا خداونــد پیونــد و ارتبــاط داشــته باشــیم. پیونــد و محبــت میــان بــرادر 
بــا بــرادر مــی بایســتی بــه واســطه محبــت مســیح اســتحكام بخشــیده شــده، ادامــه 
داشــته باشــد. هیــچ چیــزی بــه انــدازه مــرگ مســیح نمی توانــد محبــت اثربخــش او 
را بــرای مــا آشــكار كنــد و تنهــا بــه واســطه مــرگ اوســت كــه می توانیــم بــا شــادی در 
انتظــار آمــدن دوبــاره او باشــیم. قربانــی و فــداكاری او محــور امیــد ماســت و ایمــان 

مــا نیــز بایــد بــر اســاس آن بنــا شــود.
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احــكام و دســتوراتی كــه بــه فروتنــی و رنــج منجی مــان اشــاره می كنــد، بیشــتر 
اوقــات هماننــد عــادت، مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد. در حالی كــه چنیــن دســتوراتی 
كــه  بنابرایــن الزم اســت  و  نهــاده شــده اســت  بنیــان  یــك منظــور و هدفــی  بــرای 
تمامــی حواســمان بــرای پــی بــردن بــه راز پرهیــزگاری و تقــوا برانگیختــه شــود. همــه 
افــراد، ایــن امتیــاز را دارنــد تــا از رنجــی كــه مســیح بــه خاطــر گناهــان مــا متحمــل شــد، 
آگاه شــوند، » همان گونــه كــه موســی آن مــار را در بیابــان برافراشــت، پســر انســان 
نیــز بایــد برافراشــته شــود تــا هــر كــه بــه او ایمــان آورد، هــالك نگــردد، بلكــه حیــات 
جاودان داشته باشد « )یوحنا 3 آیه 1۴ و 15(. ما می بایستی به صلیب جلجتا، 
جایــی كــه منجــی بــر روی آن متحمــل مــرگ می شــود، نــگاه كنیــم. دلبســتگی های مــا 

بــه ابدیــت ایجــاب می كنــد كــه ایمــان خویــش را بــه مســیح اثبــات کنیــم.
مســیح فرمــود، » آمیــن، آمیــن، بــه شــما می گویــم، كــه تــا بــدن پســر انســان را 
نخوریــد و خــون او را ننوشــید، در خــود حیــات نداریــد.... زیــرا بــدن مــن خوردنــی 
حقیقــی و خــون مــن آشــامیدنی حقیقــی اســت « )یوحنــا 6 آیــه 53 و 55(. ایــن 
موضــوع در مــورد طبیعــت جســمی مــا نیــز صــدق می كنــد. زیــرا ایــن زندگــی زمینــی 
را نیــز مدیــون مــرگ مســیح هســتیم. نانــی كــه می خوریــم از بــدن پــاره شــده او ابتیــاع 
شــده اســت. آبــی كــه می نوشــیم، بــه وســیله خــون ریختــه شــده او خریــداری شــده 
اســت. حتــی یــك نفــر، چــه مقــدس و چــه گناهــكار، نــان روزانــه خــود را نمی خــورد 
بلكــه بــا بــدن و خــون مســیح تغذیــه می شــود. صلیــب جلجتــا بــر روی هــر قــرص 
نانــی مهــر زده اســت و در هــر چشــمه آبــی منعكــس می شــود. مســیح همــه اینهــا 
را در اشــاره بــه مظاهــر مربــوط بــه قربانــی عظیــم خویــش تعلیــم داده اســت. نــور 
درخشــانی كــه از مراســم شــام آخــر در باالخانــه می تابــد، آذوقــه روزانــه زندگــی مــا را 
قداســت می بخشــد. میــز غــذای خانــواده بــه ســفره خداونــد و هــر وعــده غــذا بــه 

آییــن مقــدس تبدیــل می شــود.
و چقــدر بیشــتر، ســخنان مســیح دربــاره طبیعــت روحانــی مــا صــدق می كنــد. 
حیــات  بنوشــد،  مــرا  خــون  و  بخــورد  مــرا  بــدن  كــه  هــر   « می كنــد،  اعــالم  مســیح 
جاویــدان دارد «. تنهــا از طریــق ایمــان بــه خــون عیســی كــه بــه خاطــر گناهــان مــا بــر 
روی صلیب جلجتا ریخته شــد، می توانیم زندگی پاك و مقدســی داشــته باشــیم. 
زمانــی می توانیــم از چنیــن حیاتــی برخــوردار شــویم كــه بــه ســخنان او ایمــان آورده، 
احــكام او را بــه جــا آوریــم و بــه ایــن طریــق بــا او یكــی شــویم. عیســی می گویــد، » هــر 
كــه بــدن مــرا بخــورد و خــون مــرا بنوشــد، حیــات جــاودان دارد و مــن در روز بازپســین 
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او را خواهــم برخیزانیــد. كســی كــه بــدن مــرا می خــورد و خــون مــرا می نوشــد، در 
مــن ســاكن می شــود و مــن در او. همان گونــه كــه پــدر زنــده مــرا فرســتاد و مــن بــه 
آیــه  بــود « )یوحنــا 6  بــه مــن زنــده خواهــد  نیــز  پــدر زنــده ام، آن كــه مــرا می خــورد 
بــه مراســم مقــدس شــام خداونــد  بــه شــكل ویــژه ای  آیــات  ایــن  5۴ و 56 و 5٧(. 
اشــاره می كننــد. آنــگاه كــه ایمــان بــه فــداكاری عظیــم منجــی می اندیشــد، جــان و 
روح، حیــات جاودانــی مســیح را جــذب می كنــد. روح آدمــی در هــر مراســم شــام 
خداونــد، قــوت روحانــی را دریافــت می كنــد. زیــرا مراســم شــام خداونــد، پیونــد 
زنــده ای را ایجــاد می كنــد كــه بوســیله آن شــخص ایمانــدار می توانــد بــا مســیح و بــه 
ایــن ترتیــب بــا پــدر آســمانی ارتبــاط داشــته باشــد. در حالتــی خــاص ازتباطــی بیــن 

بشــر وابســته و خــدا ایجــاد مــی کنــد. 
هنگامی كــه نــان و شــراب را كــه نمــاد بــدن مجــروح و خــون ریختــه شــده مســیح 
اســت، دریافــت می كنیــم، در پنــدار خویــش در شــام آخــر عیســی بــا شــاگردان در 
باالخانــه شــركت می كنیــم و بــه نظــر می رســد كــه از بــاغ جتســیمانی كــه بــا انــدوِه 
منجــی كــه گناهــان جهــان را بــر خــود گرفــت، تقدیــس شــد، عبــور می كنیــم و شــاهد 
مجادلــه ای می شــویم كــه از طریــق آن، میــان مــا و خــدا آشــتی برقــرار گردیــد، مســیح 

رهســپار می شــود تــا در میــان مــا مصلــوب شــود.
بــا نگریســتن بــه منجــی مصلــوب، مفهــوم باشــكوه قربانــی و فــداكاری عظیمــی را 
كــه پادشــاه آســمان بــه خاطــر مــا انجــام داد، درك می كنیــم. نقشــه نجــات و رســتگاری 
در پیــش روی مــا جــالل می یابــد و تصــور جلجتــا، عواطــف و احساســات مقــدس 
بــره  بیــدار می كنــد. حمــد و ســتایش خداونــد و  مــا  و حیات بخــش را در دل هــای 
بی عیــب خــدا، بــر قلــب و زبــان مــا خواهــد بــود، زیــرا غــرور و خودپرســتی نمی توانــد 

در دلــی كــه چشــم انداز جلجتــا در خاطــر خــود زنــده نــگاه مــی دارد، پرورانــده شــود.
كسی كه محبت بی نظیر منجی را مشاهده می كند، افكار وی تعالی می یابد، 
قلــب وی پــاك و خالــص می گــردد و شــخصیت وی دگرگــون می شــود و بــه پیــش 
خواهــد رفــت تــا تبدیــل بــه نــور عالــم شــود، تــا محبــِت اســرارگونه مســیح را تــا انــدازه ای 
منعكس كند. هر چه بیشتر به صلیب مسیح می نگریم، به طور كامل تری سخنان 
یكــی از رســوالن را درك خواهیــم كــرد كــه دربــاره او فرمــود، » امــا مبــاد كــه مــن هرگــز بــه 
چیــزی افتخــار كنــم جــز بــه صلیــب خداوندمــان عیســی مســیح، كــه بــه واســطه آن دنیــا 

بــرای مــن بــر صلیــب شــد و مــن بــرای دنیــا « )غالطیــان 6 آیــه 1۴(. 
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نباشد «
]این فصل بر اساس انجیل یوحنا 13: 3٨-31؛ 17-1۴ تدوین گردیده است[

مسیح در حالی كه با محبت و شفقت الهی به شاگردان خود می نگریست، 
بــه ایشــان فرمــود، » اكنــون پســر انســان جــالل یافــت «. یهــودا از باالخانــه بیــرون 
رفتــه بــود و عیســی بــا یــازده شــاگرد خــود تنهــا بــود. او در شــرف گفتگــوی بــا ایشــان 
در مــورد جدایــی نزدیــك خــود از ایشــان بــود، امــا قبــل از انجــام ایــن كار، بــه هــدف 
بــزرگ رســالت خویــش اشــاره كــرد. هدفــی كــه همــواره پیــش روی او بــود. خوشــی 
مســیح ایــن بــود كــه تمامــی تحقیــر و رنــج او باعــث جــالل نــام پــدر خواهــد شــد و بــه 

همیــن دلیــل افــكار شــاگردان را نخســت بــه ایــن موضــوع جلــب كــرد. 
ســپس بــا ســخنانی محبت آمیــز بــه ایشــان می گویــد، » فرزنــدان عزیــز، انــدك 
زمانی دیگر با شــما هســتم. مرا خواهید جســت و همان گونه كه به یهودیان گفتم، 

اكنــون بــه شــما نیــز می گویــم كــه آنجــا كــه مــن مــی روم، شــما نمی توانیــد آمــد «.
تــرس  كننــد.  شــادی  توانســتند  نمــی  ســخنان  ایــن  شــنیدن  بــا  شــاگردان   
و  ســرور  زیــرا  كردنــد  ازدحــام  منجــی  اطــراف  در  و  شــد  مســتولی  ایشــان  بــر 
آنــان  بــود.  ایشــان عزیزتــر  از جــان  و معلــم محبوبشــان،  خداوندشــان، دوســت 
در تمامــی مشكالتشــان در انتظــار مســاعدت او بودنــد، تــا از ناامیــدی و انــدوه، 
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تســلی یابنــد. اكنــون مســیح، ایشــان را كــه تنهــا و نیازمنــد بودنــد، تــرك می كــرد. 
امــا ســخنان  بــود  كــرده  لبریــز  ایشــان را  اضطــراب و دلهــره وحشــتناكی دل هــای 
منجــی بــه ایشــان سرشــار از امیــد بــود. مســیح می دانســت كــه ایشــان مــورد هجــوم 
دشــمن قــرار گرفتــه و اینكــه نیرنــگ و حیله گــری شــیطان در مقابــل آنانی كــه زیــر 
بــار مشــكالت افســرده و غمگیــن می شــوند، موفقیت آمیــز خواهــد بــود. بنابرایــن 
بــه ایشــان تـأكیــد كــرد تــا » نــه بــر آنچــه كــه دیدنــی اســت، بلكــه بــر آنچــه كــه نادیدنــی 
اســت « چشــم بدوزنــد، )دوم قرنتیــان ۴ آیــه 1٨(. مســیح اذهــان شــاگردان را از 

غربــت زمینــی بــه خانــه آســمانی جلــب كــرد.
مســیح بــه شــاگردان گفــت: » دل شــما مضطــرب نباشــد، شــما بــه خــدا ایمــان 
داریــد، بــه مــن نیــز ایمــان داشــته باشــید. در خانــه پــدر مــن منــزل بســیار اســت، وگرنــه 
بــه شــما می گفتــم. مــی روم تــا مكانــی بــرای شــما آمــاده كنــم و آنــگاه كــه رفتــم و مكانــی 
بــرای شــما آمــاده كــردم، بازمی آیــم و شــما را نــزد خــود می بــرم، تــا هــر جــا كــه مــن 
هســتم، شــما نیــز باشــید. جایــی كــه مــن مــی روم راهــش را می دانیــد «. مــن بــه خاطــر 
شــما بــه ایــن جهــان آمــدم و بــه ســود شــما و بــرای شــما كار می كنــم. هنگامی كــه از 
شــما دور شــوم، بــاز هــم بــا جدیــت و صمیمانــه بــرای شــما كار خواهــم كــرد. مــن بــه 
ایــن جهــان آمــدم تــا خــود را بــه شــما آشــكار كنــم تــا ایمــان آوریــد. مــن بــه نــزد پــدر مــی روم 
تــا بــه ســود شــما بــا پــدر همــكاری كنــم. هــدف از عظمــت مســیح، مغایــر بــا چیــزی بــود 
كــه شــاگردان از آن می ترســیدند. ایــن جدایــی، جدایــی نهایــی نبــود. عیســی می رفــت 
تــا مكانــی بــرای ایشــان فراهــم كنــد، تــا آنــگاه كــه بازمی گشــت، ایشــان را نــزد خــود بــرد. 
در تمــام مدتــی كــه مســیح، مكانــی بــرای ایشــان فراهــم می كــرد، آنــان مــی بایســتی 

شخصیتشــان را بــه شــباهت خداونــد در آورنــد.
و  شــك  واســطه  بــه  دایمــاً  كــه  تومــی  بودنــد،  مضطــرب  هــم  هنــوز  شــاگردان 
تردیــد، آشــفته بــود، گفــت: » مــا حتــی نمی دانیــم بــه كجــا مــی روی، پــس چگونــه 
می توانیــم راه را بدانیــم؟ عیســی بــه او گفــت: مــن راه و راســتی و حیــات هســتم، 
هیچ كــس جــز بــه وســیله مــن، نــزد پــدر نمی آیــد. اگــر مــرا می شــناختید، پــدر مــرا نیــز 

می شــناختید، امــا پــس از ایــن او را می شناســید و او را دیده ایــد «.
راه هــای بســیاری بــرای رســیدن بــه آســمان وجــود نــدارد. هــر كســی نمی توانــد 
بــه  جــز  هیچ كــس  هســتم....  راه  مــن   « می گویــد:  مســیح  برگزینــد.  را  خــود  راه 
واســطه مــن، نــزد پــدر نمی آیــد «. از زمانی كــه اولیــن موعظــه بشــارت انجیــل وعــظ 
شــد، هنگامی كــه در بــاغ عــدن اعــالم شــد كــه ذریــت زن، ســر مــار را خواهــد كوبیــد، 
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مســیح بــه عنــوان راه و راســتی و حیــات برافراشــته شــده بــود. او همــان هنــگام كــه 
بــه حضــور  بــره ذبــح شــده را  آدم می زیســت، راه بــود. هنگامی كــه هابیــل، خــون 
خداونــد تقدیــم می كــرد، در حقیقــت، خــون بــره، معــرف خــون منجــی بــود. مســیح 
راهــی بــود كــه بــه واســطه آن، انبیــا و مشــایخ قــوم یهــود، نجــات یافتــه بودنــد. او تنهــا 

راه دسترســی مــا بــه خداونــد اســت.
» مســیح فرمــود: اگــر مــرا می شــناختید، پــدر مــرا نیــز می شــناختید، امــا پــس از 
این او را نمی شناســید و او را دیده اید. اما هنوز هم شــاگردان ســخنان او را درك 
نكردنــد. بنابرایــن فیلیپــس بــه او گفــت: ســرور مــا، پــدر را بــه مــا بنمــا، كــه همیــن مــا 

را كافــی اســت «.
مسیح، در حالی كه از كند ذهنی فیلیپس شگفت زده شده بود، با اندوه از او 
پرســید: » فیلیپس، دیری اســت با شــما هســتم و هنوز مرا نشــناخته ای؟ « چگونه 
ممكــن اســت كــه پــدر را در كارهایــی كــه او بــه واســطه مــن انجــام می دهــد نبینــی؟ آیــا 
ایمــان نــداری كــه مــن بــرای خشــنودی پــدر بــه ایــن جهــان آمــده ام؟ »پــس چگونه اســت 

كــه می گویــی، پــدر را بــه مــا بنمــا؟ » كســی كــه مــرا دیــده، پــدر را دیــده اســت «.
 زمانی كــه مســیح بــه شــباهت آدمیــان درآمــد، از خــدا بــودن دســت برنداشــت. 
او اگــر چــه خــود را فروتــن كــرده، بــه شــباهت آدمیــان درآمــد، امــا هنــوز الوهیــت از 
آن او بــود. مســیح بــه تنهایــی می توانســت آشــكار كننــده و نماینــده پــدر بــه بشــریت 
باشــد و شــاگردان مســیح ایــن امتیــاز را داشــتند كــه در طــول بیشــتر از ســه ســال 

شــاهد چنیــن نیابتــی باشــند. 
» ایــن ســخن مــرا بــاور كنیــد كــه مــن در پــدرم و پــدر در مــن اســت و گرنــه بــه 
ســبب آن كارها این را باور كنید «. شــاگردان می بایســتی ایمان خویش را بر آثار 
و نشــانه هایی كــه در كارهــای مســیح دیــده می شــد، اســتوار می كردنــد، كارهایــی 
كــه هیــچ انســانی انجــام نــداده بــود و نمی توانــد انجــام دهــد. كارهــای مســیح بــه 

الوهیــت او شــهادت مــی داد و بــه واســطه او، پــدر آشــكار شــده بــود.
اگــر شــاگردان ارتبــاط حیاتــی میــان پــدر و پســر را بــاور می كردنــد، ایمانشــان 
را در خــالل رنــج و مــرگ منجــی كــه بــرای نجــات جهــاِن در حــال هالكــت انجــام 
می گرفــت، از دســت نمی دادنــد. مســیح در صــدد بــود تــا ایمــان ضعیــف شــاگردان 
را بــه چنــان پختگــی و تجربــه ای ارتقــا دهــد تــا الوهیــت او را كــه در جســم انســانی 
كننــد  تــا شــاگردان درك  داشــت  اشــتیاق  كننــد. مســیح  بــود، درك  ظاهــر شــده 
كــه مــی بایســتی بــه خداونــد تــوكل داشــته باشــند. منجــی مهربــان و دلســوز مــا بــا 
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چــه جدیــت و پشــتكاری تــالش كــرد تــا شــاگردان را در مقابــل طوفــان وسوســه و 
آزمایشــات كــه بــه زودی ایشــان را درمانــده می كــرد، آمــاده كنــد. او می خواســت 

ایشــان را بــا خــود در خــدا مخفــی كنــد.
در  خداونــد  جــالل  مــی آورد،  زبــان  بــر  را  ســخنان  ایــن  مســیح  كــه  هنگامــی 
ســیمای او می درخشــید و شــاگردان در حالیكــه بــا شــگفتی بــه ســخنان او گــوش 
فــرا می دادنــد، تــرس مقدســی سراســر وجودشــان را فــرا گرفتــه بــود. اكنــون دلهــای 
ایشــان بــه طــور قاطع تــری بــه ســوی مســیح جلــی شــده بــود و همچنانكــه بــا محبــت 
بیشــتری بــه مســیح نزدیــك می شــدند، بــه یكدیگــر نیــز عالقه منــد می شــدند. آنــان 
احســاس می كردنــد كــه ملكــوت بســیار نزدیــك بــوده و بــه ســخنان عیســی بــه عنــوان 

پیــام پــدر آســمانی ایمــان آوردنــد. 
ایمــان  مــن  بــه  كــه  آن  بــه شــما می گویــم،  آمیــن،  آمیــن،   « داد:  ادامــه  مســیح 
داشــته باشــد، او نیــز كارهایــی را كــه مــن می كنــم، خواهــد كــرد «. مســیح بســیار 
مشــتاق بــود تــا شــاگردان درك كننــد كــه بــه چــه منظــوری الوهیــت او بــا بشــریت 
پیونــد خــورده اســت. او بــه ایــن جهــان آمــد تــا جــالل پــدر را آشــكار كنــد، و انســان 
را بــا قــدرت احیاكننــده خویــش تعالــی بخشــد. خداونــد بــه واســطه او آشــكار شــده 
بــود تــا كــه او در ایشــان آشــكار شــود. عیســی انســانیت كامــل و عالــی او چیــزی 
اســت كــه همــه پیــروان او مــی بایســتی از آن برخــوردار باشــند، اگــر آنــان نیــز ماننــد 

او مطیــع خداونــد باشــند. 
» و حتــی كارهایــی بزرگتــر از آن خواهیــد كــرد، زیــرا كــه مــن نــزد پــدر مــی روم 
«. هــدف مســیح از ایــن ســخنان ایــن نبــود كــه كار شــاگردان بــه دلیــل شــخصیت 
عالی تــر ایشــان نســبت بــه او بزرگتــر خواهــد بــود، بلكــه منظــور مســیح ایــن بــود كــه 
وســعت و گســتره كار ایشــان بزرگتــر خواهــد بــود. او صرفــا بــه معجــزات اشــاره 
نكــرد، بلكــه بــه همــه آنچــه مــی بایســتی بــه واســطه كار معجزه آمیــز روح القــدس اتفــاق 

بیافتــد، اشــاره می كــرد.
را مشــاهده كردنــد.  او  تحقــق وعده هــای  از صعــود مســیح، شــاگردان  بعــد 
صحنه هــای مصلــوب شــدن، قیــام و صعــود مســیح بــه آســمان بــرای ایشــان یــك 
واقعیــت حیاتــی و زنــده بــود. آنــان تحقــق نبوتهــای پیش بینــی شــده دربــاره مســیح را 
بــه معنــای واقعــی كلمــه مشــاهده كردنــد. شــاگردان كتــب مقدســه را مطالعــه كــرده 
و بــا ایمــان و اطمینــان تعالیــم آن را می پذیرفتنــد. آنــان دریافتنــد كــه معلــم آســمانی 
همــان بــود كــه ادعــا كــرده بــود و هنگامــی كــه تجربــه خویــش را بازگــو كــرده و محبــت 
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افــراد  قــرار داده و  تـأثیــر  خداونــد را ســتایش می كردنــد دلهــای مردمــان را تحــت 
زیــادی بــه عیســی ایمــان می آوردنــد.

وعــده منجــی بــه شــاگردانش، همــان وعــده ای اســت كــه او بــه كلیســای خــود 
در زمانهــای آخــر می دهــد. خداونــد نقشــه عالــی نجــات انســان را طــوری طراحــی 
نكــرده اســت كــه نتایــج كم اهمیتــی بــه همــراه داشــته باشــد. تمامــی كســانی كــه نــه 
بــا تــوكل بــه خــود، بلكــه بــا تــوكل بــه خداونــد بــرای انجــام خدمــت بــه پیــش می رونــد، 
كارهایــی   « می فرمایــد،  مســیح  دیــد.  خواهنــد  را  او  وعده هــای  تحقــق  مطمئنــا 

بزرگتــر از آن خواهیــد كــرد، زیــرا كــه مــن نــزد پــدر مــی روم «. 
و  بودنــد.  بی اطــالع  منجــی  بی كــران  و  نامحــدود  قــدرت  از  هنــوز  شــاگردان 
عیســی بــه ایشــان گفــت: » تاكنــون بــه نــام مــن چیــزی نخواســته اید، بخواهیــد تــا 
بیابیــد و شــادیتان كامــل شــود « )یوحنــا 16 آیــه 2۴(. او بــرای شــاگردان شــرح داد 
كــه راز موفقیــت ایشــان در درخواســت فیــض و قــدرت در نــام او نهفتــه اســت. 
عیســی در حضــور پــدر خواهــد بــود تــا تقاضــای ایشــان را بــه گــوش وی برســاند. 
او درخواســت افــراد متواضــع و نیازمنــد را هماننــد درخواســت خویــش بــه حضــور 
پــدر تقدیــم می كنــد. تمامــی دعاهــای خالصانــه از ســوی خداونــد شــنیده می شــود. 
ممكــن اســت دعاهایمــان بــه راحتــی بیــان نشــود، امــا اگــر خالصانــه و از صمیــم 
قلــب باشــد، بــه مــكان مقدســی كــه عیســی بــه نمایندگــی از ســوی مــا حضــور دارد، 
خواهــد رســید و او دعاهــای مــا را بــه راحتــی و بــدون لكنــت زبــان، بــا زیبایــی و بــا 

عطــر حضــور عالــی خویــش بــه حضــور پــدر تقدیــم خواهــد كــرد. 
امــا در تمامــی  از مانــع نمی باشــد،  مســیر صداقــت و درســتی، مســیر خالــی 
مشكالت و سختی ها می بایستی ضرورت دعا را درك كنیم. هیچ موجود زنده ای 
وجــود نــدارد كــه قــدرت خویــش را از خداونــد دریافــت نكــرده بــاش، و منبــع قــدرت 
الیــزال الهــی در اختیــار ضعیف تریــن افــراد بشــری نیــز قــرار می گیــرد. عیســی فرمــود، 
» هــر آنچــه بــه نــام مــن درخواســت كنیــد، مــن آن را انجــام خواهــم داد، تــا پــدر در پســر 

جــالل یابــد. اگــر چیــزی بــه نــام مــن از مــن بخواهیــد، آ، را انجــام خواهــم داد «.
مســیح بــه شــاگردان دســتور داد كــه » بــه نــام مــن « درخواســت كنیــد. پیــروان 
مسیح می بایستی در نام او در حضور خداوند بایستند و به سبب ارزش قربانی 
بــه خاطــر ایشــان پرداخــت شــده، در نظــر خداونــد ارزش خواهنــد  و ایثــاری كــه 
داشــت. آنــان بــا اســتناد بــه عدالــت و پارســایی مســیح، گرامــی شــمرده خواهنــد 
شــد. خداونــد بــه خاطــر مســیح، آنانــی را كــه از او می  ترســند، می بخشــد و آنــان 
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را بــه چشــم یــك گناهــكار نــگاه نمی كنــد. بلكــه شــباهت ایشــان بــه پســر خویــش را 
تـأییــد كــرده و ارج می نهــد.

خداونــد، هنگامــی كــه قومــش بــرای خــود ارزش كمــی قائــل می شــوند، متـأثــر 
می شــود. او از وارثیــن برگزیــده خویــش انتظــار دارد كــه خودشــان را بــر اســاس 
بهایــی كــه خداونــد بــه خاطــر ایشــان پرداختــه، مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد. خداونــد 
بــرای نجــات  ایــن صــورت، پســر یگانــه خویــش را  آنــان را دوســت دارد، در غیــر 
بــرای  خداونــد  نمی پرداخــت.  را  عظیمــی  بهــای  چنیــن  و  نمی فرســتاد  ایشــان 
ایشــان وظایفــی را در نظــر گرفتــه اســت و بســیار خوشــنود می شــود، اگــر آنــان 
تمامــی نیازهــای خویــش را از او طلــب كــرده و موجــب جــالل نــام وی شــوند. 
پیــروان مســیح بــه واســطه ایمــان بــه وعده هــای او، می تواننــد از خداونــد توقعــات 

باشــند. عظیمــی داشــته 
در  كـــه  اهمیـــت می باشـــد. هنگامـــی  بـــا  بســـیار  مســـیح،  نـــام  در  كـــردن  دعـــا 
نـــام مســـیح دعـــا می كنیـــم، مفهومـــش ایـــن اســـت كـــه شـــخصیت و ســـیرت او را 
پذیرفتـــه و روح او را از خـــود بـــروز داده و هماننـــد او عمـــل كننـــد. وعـــده منجـــی 
بـــر اســـاس شـــرایطی داده شـــده اســـت. او می گویـــد: » اگـــر مـــرا دوســـت بداریـــد، 
گنـــاه  از  بلكـــه  گنـــاه،  نـــه در  را  انســـان  او  نـــگاه خواهیـــد داشـــت «.  مـــرا  احـــكام 
نجـــات می دهـــد و آنانـــی كـــه او را دوســـت دارنـــد، محبـــت خویـــش را بـــا اطاعـــت 

از احـــكام او نشـــان خواهنـــد داد.
اطاعــت حقیقــی از دل آدمــی سرچشــمه می گیــرد و مســیح نیــز در دل آدمــی 
عمل می كند و اگر به مسیح اجازه دهیم، او خود را با افكار و اهداف ما نزدیك 
كــرده و آنچنــان افــكار و دل هــای مــا را بــر طبــق اراده خویــش بــا یكدیگــر متناســب 
امیــال  كنــار می گذاریــم.  بــه  را  انگیزه هــای خویــش  او  از  اطاعــت  بــا  كــه  می كنــد 
بــه مســیح شــادی  و خواســته ها تعالــی یافتــه و تقدیــس می شــوند و در خدمــت 
عظیمــی خواهنــد یافــت. هنگامی كــه خــدا را بشناســیم، احــكام او را پیوســته نــگاه 
خواهیم داشــت و به واســطه قدردانی از ســیرت و شــخصیت مســیح و به واســطه 

شــركت در شــام خداونــد، گنــاه در نظــر مــا نفرت انگیــز خواهــد بــود.
نیــز  مــا  آورد،  جــا  بــه  را  خــدا  احــكام  انســانی،  جامــه  در  مســیح  همچنان كــه 
تقویــت  او  قــدرت  بی كــران  منبــع  از  اگــر  دهیــم،  انجــام  را  كار  همــان  می توانیــم 
شــویم. امــا نبایســتی مســئولیت های خویــش را بــر عهــده دیگــران بگذاریــم و منتظــر 
آنــان باشــیم تــا وظایفمــان را بــه مــا یــادآوری كننــد. مــا نمی توانیــم بــه مشــورت های 
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انســانی تــوكل و اعتمــاد داشــته باشــیم. خداونــد بــا همــان اشــتیاقی كــه بــه دیگــران 
تعلیــم می دهــد، وظایــف و مســئولیت هایمان را بــه مــا تعلیــم خواهــد داد. اگــر بــا 

ایمــان بــه حضــور او بیاییــم، او از اســرار خویــش بــا مــا ســخن خواهــد گفــت.
ناخشــنودی  باعــث  كــه  را  رفتــاری  هیچ گونــه  می گیرنــد  تصمیــم  كــه  كســانی 
خودشــان  وضعیــت  كــردن  مطــرح  از  بعــد  ندهنــد،  انجــام  می شــود،  خداونــد 
نــه  بــه حضــور خداونــد، خواهنــد دانســت كــه چــه مســیری را دنبــال كننــد. آنــان 
بــه  بــرای خدمــت و اطاعــت  تنهــا حكمــت، بلكــه قــدرت خواهنــد یافــت. قــوت 
ایشــان اعطــا خواهــد شــد، همان گونــه كــه مســیح وعــده داده اســت و هــر آنچــه 
كــه بــه مســیح داده شــده » تمامــی چیزهــا « بــرای تـأمیــن نیــاز انســان گناهــكار بــه 
او  از  كــه  آنچــه  اســت و » هــر  بشــریت داده شــده  نماینــده  و  بــه عنــوان ســر  او 
زیــرا احــكام او را اطاعــت می كنیــم و آنچــه  یافــت،  درخواســت كنیــم، خواهیــم 

 .)22 آیــه   3 یوحنــا  )اول   » می دهیــم  انجــام  اوســت،  موجــب خشــنودی 
تــا  كــرد  ســعی  كنــد،  تقدیــم  قربانــی  عنــوان  بــه  را  خــود  آنكــه  از  پیــش  مســیح 
كنــد،  اعطــا  خویــش  پیــروان  بــه  را  هدیــه  و  موهبــت  كامل تریــن  و  ضروری تریــن 
هدیــه ای كــه منابــع بی كــران فیــض را در دســترس ایشــان قــرار می دهــد. او فرمــود: 
» و من از پدر خواهم خواســت و تســلی دهنده ای دیگر به شــما عطا خواهد كرد 
تــا همیشــه بــا شــما بمانــد. یعنــی روح راســتی كــه جهــان نمی توانــد او را بپذیــرد زیــرا 
نــه او را می بینــد و نــه می شناســد، امــا شــما او را می شناســید، چــرا كــه نــزد شــما 
مســكن می گزینــد و در شــما خواهــد بــود. شــما را بی كــس نمی گــذارم، نــزد شــما 

می آیــم « )یوحنــا 1۴ آیــه 16 تــا 1٨(. 
پیــش از ایــن، روح در ایــن جهــان وجــود داشــت و از همــان ابتــدای كار نجــات 
و رســتگاری، دل هــای آدمــی را تحــت تـأثیــر قــرار مــی داد. امــا در مدتــی كــه مســیح 
روی زمیــن بــود، شــاگردان بــه تســلی دهنده دیگــری نیــاز نداشــتند و تــا ایــن كــه از 
حضــور او محــروم شــده و نیــاز بــه روح را احســاس می كردنــد، در آن هنــگام روح 

بــر ایشــان نــازل شــد.
روح القــدس، نماینــده مســیح اســت، امــا از خصوصیــت ویــژه بشــری، آزاد و 
مســتقل می باشــد. مســیح بــا ظاهــر شــدن در جســم انســانی، نمــی توانســت در 
یــك زمــان، در همــه جــا حضــور داشــته باشــد. بنابرایــن بــه نفــع شــاگردان بــود كــه او 
بــه نــزد پــدر بــرود و روح القــدس را كــه جانشــین او بــر روی زمیــن بــود بــرای ایشــان 
بفرســتد و از آن بــه بعــد هیچ كــس نمــی توانســت بــه واســطه نزدیكــی و موقعیتــش بــا 
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مســیح بــر دیگــران تفــوق و برتــری داشــته باشــد و منجــی از طریــق روح القــدس بــرای 
همــگان قابــل دسترســی بــود. بــه ایــن ترتیــب مســیح بیشــتر از هــر زمانــی بــه ایشــان 

نزدیــك می شــد.
نیــز  مــن  و  را دوســت خواهــد داشــت  او  پــدرم  مــرا دوســت دارد،  كــه  آن   «
او را دوســت داشــته، خــود را بــر او ظاهــر خواهــم ســاخت «. عیســی از آینــده 
شــاگردانش بــا خبــر بــود. یكــی را بــر پــای چوبــه دار، یكــی را بــر روی صلیــب و یكــی 
را در تبعیــد و در میــان صخره هــای دور افتــاده دریــا و ســایرین را تحــت شــكنجه 
و مــرگ می دیــد. او شــاگردان را بــا ایــن وعــده كــه در تمامــی مشــكالت و رنج هــا بــا 
ایشــان خواهــد بــود، تســلی مــی داد. آن وعــده هنــوز هــم بــه قــوت خــود باقیســت. 
خداونــد همــه چیــز را دربــاره خادمیــن وفــادار خویــش كــه بــه خاطــر او در زنــدان یــا 
در نقــاط دور افتــاده در تبعیــد بــه ســر می برنــد، می دانــد. او، ایشــان را بــا حضــور 
مقابــل  در  حقیقــت،  خاطــر  بــه  ایمانــدار  هنگامی كــه  می دهــد.  تســلی  خویــش، 
محاكــم ظلــم و ســتم مــورد محاكمــه قــرار می گیــرد، مســیح در كنــار او ایســتاده و 
از وی طرفــداری میكنــد و تمامــی ســرزنش هایی كــه متوجــه وی می شــود، متوجــه 
بــار دیگــر محكــوم  نیــز  او  بــا محكــوم شــدن شــاگرد مســیح،  نیــز می شــود.  مســیح 
بــا  افكنــده می شــود، مســیح  زنــدان  بــه  ایمانــداران  از  یكــی  می شــود. هنگامی كــه 
محبــت خویــش، دل وی را مســحور می كنــد. مســیح بــه كســی كــه بــه خاطــر وی 
متحمــل مــرگ می شــود، می فرمایــد: » و مــن آنكــه زنــده اوســت، مــرده بــودم، امــا 
اینــك ببیــن كــه زنــده جاویــدم و كلیدهــای مــرگ و جهــان مــردگان در دســت مــن 
اســت « )مكاشــفه 1 آیــه 1٨(. یــك زندگــی كــه بــه خاطــر مــن قربانــی می شــود، تــا 

بــه ابــد زنــده خواهــد بــود.
در تمامــی زمان هــا و مكان هــا، در تمامــی مصیبت هــا و پریشــانی ها، آنــگاه كــه 
چشــم انداز آینــده نامعلــوم و نگــران كننــده بــه نظــر رســیده و احســاس درماندگــی 
و تنهایــی می كنیــم، تســلی دهنــده یعنــی روح القــدس فرســتاده خواهــد شــد تــا بــه 
دعــای ایمــان مــا پاســخ گویــد. شــرایط و ســختی ها شــاید مــا را از تمامــی دوســتان 
از تســلی دهنده آســمانی  را  مــا  امــا هیــچ شــرایطی نمی توانــد  دنیــوی جــدا كنــد، 
جــدا كنــد. هــر جــا كــه باشــیم، هــر جــا كــه برویــم، او همــواره بــرای كمــك، حمایــت، 

محافظــت و تعالــی و تشــویقمان در كنــار مــا حضــور دارد.
شــاگردان، همچنــان از درك ســخنان مســیح، عاجــز بودنــد و بــه همیــن دلیــل 
وی مجــدداً منظــور و مقصــود خویــش را بــرای ایشــان توضیــح داده و فرمــود كــه بــه 
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واســطه روح القــدس، خــود را بــر ایشــان ظاهــر خواهــد كــرد. » تســلی بخــش، یعنــی 
روح القــدس، كــه پــدر او را بــه نــام مــن می فرســتد، او همــه چیــز را بــه شــما خواهــد 
آموخــت «. و دیگــر نخواهیــد گفــت كــه نمی فهمــم و مســایل را از دریچــه تاریــك 
نخواهیــد دیــد و » قــادر خواهیــد بــود كــه بــا همــه مقدســان، بــه درازا و پهنــا و ژرفــا و 
بلندای محبت مســیح، پی ببرید و آن محبت را كه فراتر از معرفت بشــری اســت، 

بشناســید تــا از همــه كمــاالت خــدا آكنــده شــوید « )افسســیان 3 آیــه 1٨ و 1۹(. 
بــه زندگــی و اعمــال مســیح، شــهادت می دادنــد و از  شــاگردان مــی بایســتی 
طریق ســخنان ایشــان، مســیح می بایســت با تمامی مردم روی زمین ســخن بگوید. 
امــا در رنــج و مــرگ مســیح مــی بایســتی در معــرض آزمایــش دشــواری قــرار گیرنــد. 
تــا بعــد از چنیــن تجربــه ای، ســخنان ایشــان، درســت و دقیــق باشــد. عیســی وعــده 

داده بــود كــه روح، » هــر آنچــه مــن بــه شــما گفتــم، بــه یادتــان خواهــد آورد «.
مســیح در ادامــه ســخنان خــود بــه شــاگردان فرمــود: » بســیار چیزهــای دیگــر 
دارم كه به شــما بگویم اما اكنون یارای شــنیدنش را ندارید. اما چون روح راســتی 
آیــد، شــما را بــه تمامــی حقیقــت، راهبــری خواهــد كــرد. زیــرا او از جانــب خــود 
ســخن نخواهــد گفــت، بلكــه آنچــه را می شــنود، بیــان خواهــد كــرد و از آنچــه در 
پیــش اســت بــا شــما ســخن خواهــد گفــت. او مــرا جــالل خواهــد داد، زیــرا آنچــه 
را از آن مــن اســت، گرفتــه، بــه شــما اعــالم خواهــد كــرد «. عیســی رســاله گســترده 
حقیقــت را در مقابــل شــاگردانش گشــوده بــود. امــا بــرای شــاگردان مجــزا ســاختن 
تعالیــم مســیح از احادیــث و تعالیــم فریســیان و كاتبــان بســیار ســخت و دشــوار 
بــود. آنــان چنــان تربیــت یافتــه بودنــد كــه مــی بایســتی تعالیــم كاهنــان را بــه عنــوان 
صــدای خداونــد بپذیرنــد و چنیــن تفكــری همچنــان بــر اذهــان ایشــان حاكــم بــوده 
افــكار دنیــوی، مســایل غیرروحانــی،  بــود.  ایشــان را شــكل داده  نظــرات  نقطــه  و 
هنــوز جایــگاه بزرگــی در اذهــان ایشــان داشــت. آنــان طبیعــت روحانــی ملكــوت و 
پادشــاهی مســیح را درك نمی كردند، در حالی كه مســیح غالب اوقات آن را برای 
ایشــان توضیــح داده بــود. اذهــان ایشــان آشــفته شــده بــود و اهمیــت تعالیــم مســیح 
را دربــاره كتــب مقــدس، درك نمی كردنــد و بــه نظــر می رســید كــه بســیاری از تعالیــم 
بــه مفهــوم واقعــی  تـأثیــری نداشــته باشــد. عیســی می دیــد كــه آنــان  بــر ایشــان  او 
روح القــدس  كــه  داد  وعــده  ایشــان  بــه  شــفقت  بــا  او  نمی چســبند.  وی  ســخنان 
خواهــد آمــد و ســخنان وی را بــه ایشــان یــادآوری خواهــد كــرد. او بســیار چیزهــای 
و  نداشــتند  را  آن  درك  قــدرت  آنــان  امــا  بگویــد،  شــاگردان  بــه  كــه  داشــت  دیگــر 
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همــه ایــن چیزهــا بــه واســطه روح القــدس بــر ایشــان آشــكار می شــد. روح القــدس 
قــرار بــود تــا افــكار شــاگردان را برانگیختــه و ایشــان را بــه تمامــی حقیقــت راهبــری 
كنــد. عیســی بــه شــاگردان فرمــود: » امــا چــون روح راســتی آیــد، شــما را بــه تمامــی 

حقیقــت راهبــری خواهــد كــرد «.
تســلی دهنده، » روح راســتی « خوانده می شــود و كار او تشــریح و حمایت 
از حقیقــت اســت. او در ابتــدا، بــه عنــوان روح راســتی، در دل ســاكن می  شــود 
و ســپس بــه تســلی دهنده تبدیــل می گــردد. راســتی، موجــب تســلی و ســالمتی 
نمی شــود.  یافــت  ناراســتی  و  دروغ  در  واقعــی  تســلی  و  ســالمتی  امــا  اســت 
فكــر  بــر  می توانــد  كــه  اســت  دروغیــن  ســنت های  و  تعالیــم  وســیله  بــه  شــیطان 
كاذب،  معیارهــای  ســوی  بــه  افــراد  هدایــت  بــا  او  شــود.  پیــروز  آدمــی  ذهــن  و 
شــخصیت را فاســد می ســازد. امــا روح القــدس از طریــق كالم خداونــد بــا ذهــن 
و فكــر افــراد، ســخن گفتــه و روح را بــا حقیقــت و راســتی آشــنا می ســازد. بدیــن 
ترتیب، گناه را آشــكار كرده و آن را از فكر و روح اخراج می كند. تنها به واســطه 
روح راســتی و كار او از طریــق كالم خداونــد اســت كــه مســیح قــوم برگزیــده اش 

را تحــت كنتــرل خویــش در مــی آورد.
ســعی  عیســی  شــاگردان،  بــرای  روح القــدس  وظایــف  توضیــح  و  معرفــی  در 
داشــت همــان امیــد و شــادمانی را كــه در روح او دمیــده شــده بــود، بــه شــاگردان 
نیــز بدمــد. او از اینكــه توانســته بــود كمك هــای فراوانــی را بــرای كلیســای خویــش 
پیش بینــی كنــد و در نظــر بگیــرد، بســیار شــادمان بــود. روح القــدس، در میــان عطایــا، 
بــرای تعالــی قــوم  بــود كــه او می توانســت  بــا اهمیت تریــن هدیــه ای  عالی تریــن و 
خویــش از پــدر درخواســت كنــد. روح القــدس مــی بایســتی بــه عنــوان یــك عامــل 
احیــاء كننــده، داده شــود زیــرا بــدون آن ایثــار و فــداكاری مســیح بی ثمــر می  شــد. 
قــدرت شــریر بــرای قرن هــا در حــال افزایــش و تقویــت شــدن بــوده و تســلیم انســان 
عامــل  كمــك  بــا  تنهــا  انســان،  بــود.  شــگفت آور  شــیطانی  اســارت  و  قــدرت  بــه 
قدرتمنــد روح القــدس می توانــد در مقابــل گنــاه ایســتادگی كنــد و بــر آن پیــروز شــود. 
روح القــدس اســت كــه می توانــد آنچــه را كــه منجــی، بــرای نجــات جهــان انجــام داده 
اســت، مـــؤثر و ســودمند ســازد و بــه واســطه روح القــدس اســت كــه قلــب، پــاك و 
طاهــر می گــردد و ایمانــدار وارث ســیرت الهــی می شــود. مســیح، روح خــود را بــه 
عنــوان قــدرت الهــی بــه انســان اعطــا كــرده اســت تــا بــا كمــك آن بــر تمامــی تمایــالت 

موروثــی و تربیتــی فاســد غلبــه كنــد و بــه شــكل و شــباهت او درآیــد.

673, 674

DA FA Body.indd   740 9/17/18   11:54 AM



» دل شما مضطرب نباشد «  |  7۴1

مســیح دربــاره روح فرمــود: » او مــرا جــالل خواهــد داد «. منجــی آمــده بــود تــا بــا 
نشــان دادن محبــت پــدر آســمانی، او را جــالل دهــد و بــه همیــن ترتیــب، روح القــدس 
می بایســتی مســیح را به واســطه مكاشــفه فیض او به جهان، جالل دهد. شــباهت 
بشــریت خلــق شــود. عظمــت خداونــد،  در  مجــدداً  بایســتی  مــی  خــدا  بــه  كامــل 

عظمــت مســیح در كامــل كــردن شــخصیت قــوم خــدا، دخالــت دارد.
» هنگامــی كــه او [روح راســتی] آیــد، جهــان را بــر گنــاه و عدالــت و داوری 
ملــزم خواهــد نمــود «. موعظــه و تعلیــم كالم بــدون حضــور و مســاعدت دایمــی 
روح القــدس، هیــچ ثمــری نخواهــد داشــت. زیــرا او تنهــا معلــم ثمربخــش حقایــق 
تــوأم  دل  بــا  روح القــدس  واســطه  بــه  حقیقــت  كــه  زمانــی  تنهــا،  اســت.  الهــی 
می شــود، روح را زنــده و زندگــی را دگرگــون می كنــد. یــك فــرد ممكــن اســت بتوانــد 
تمامــی كالم خــدا را تعلیــم دهــد و بــا تمامــی احــكام و وعده هــای خداونــد آشــنا 
باشــد، امــا تــا زمانــی كــه روح القــدس حقیقــت را در خانــه دل، جایگزیــن نكنــد، 
نــه میــزان  افتــاد و شكســته نخواهــد شــد.  بــر روی صخــره نخواهــد  هیــچ جانــی 
تحصیــالت، نــه امتیــازات، هــر چنــد بــزرگ، نمی توانــد فــرد را بــدون همــكاری و 
مســاعدت روح القــدس بــه مســیر حقیقــت هدایــت كنــد. پاشــیدن بــذر انجیــل، 
موفقیــت آمیــز نخواهــد بــود، مگــر اینكــه بــا شــبنم آســمان، جــان تــازه ای پیــدا كنــد. 
پیــش از اینكــه، یكــی از كتــب عهــد جدیــد نوشــته شــود و قبــل از آنكــه موعظــه 
انجیــل، وعــظ شــود، بعــد از صعــود مســیح بــه آســمان، روح القــدس بــر شــاگردان 
نــزول كــرد. آنــگاه، شــهادت دشــمنان ایشــان چنیــن بــود، » شــما، اورشــلیم را بــا 

تعلیــم خــود پــر ســاخته اید « )اعمــال 5 آیــه 2٨(. 
مســیح عطــای روح القــدس را بــه كلیســای خــود وعــده داده اســت و ایــن وعــده 
همان اندازه كه به شاگردان او تعلق داشت، به ما نیز تعلق دارد. اما این وعده، 
ماننــد هــر وعــده دیگــری، بــر اســاس شــرایط داده می شــود. بســیاری هســتند كــه بــه 
وعده خداوند ایمان و ادعای آن را دارند. آنان درباره مسیح و روح القدس سخن 
می گوینــد بــا ایــن حــال هیــچ نیكویــی و احســانی را دریافــت نمی  كننــد. آنــان روح 
خــود را بــه عوامــل الهــی تســلیم نمی كننــد تــا بــه وســیله آن تحــت هدایــت و كنتــرل 
قــرار گیــرد. مــا نمی توانیــم روح القــدس را بــه كار گیریــم، روح القــدس بایــد مــا را بــه 
كار گیــرد. خداونــد بــه واســطه روح القــدس در میــان قــوم خــود عمــل می كنــد. » زیــرا 
خداســت كــه بــا عمــل نیرومنــد خــود، هــم تصمیــم و هــم قــدرت انجــام آنچــه را كــه 
خشــنودش می ســازد، در شــما پدیــد مــی آورد « )فیلیپیــان 2 آیــه 13(. امــا بســیاری 
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از مــردم از ایــن مســئله اطاعــت نخواهنــد كــرد. آنــان می خواهنــد بــا قــدرت خویــش، 
خودشــان را هدایــت كننــد و بــه همیــن دلیــل اســت كــه عطــای آســمانی را دریافــت 
نمی كننــد. تنهــا، بــه آنانــی كــه بــا فروتنــی بــه خداونــد تــوكل می كننــد و در انتظــار 
هدایــت و فیــض او می  ماننــد، روح القــدس داده خواهــد شــد. قــدرت خداونــد 
آمــاده پذیــرش درخواســت ایشــان خواهــد بــود. ایــن بركــت وعــده داده شــده، اگــر 
بــه ایمــان خواســته شــود، تمامــی بــركات دیگــر را بــه دنبــال خواهــد داشــت. زیــرا بــر 
اســاس غنــای فیــض مســیح داده می شــود و مســیح آمــاده اســت تــا نیــاز هــر كــس را 

بــر اســاس ظرفیــت پذیــرش وی تـأمیــن كنــد.
در گفتگــوی بــا شــاگردانش، عیســی هیــچ اشــاره اندوهبــاری بــه رنــج و مــرگ 
بــود. او  بــه شــاگردان، میــراث آرامــش  او  یــادگار  نكــرد. آخریــن میــراث و  خویــش 
بــه ایشــان فرمــود: » بــرای شــما آرامــش بــه جــا می گــذارم، آرامــش خــود را بــه شــما 
می دهــم. آنچــه مــن بــه شــما می دهــم، نــه چنــان اســت كــه جهــان بــه شــما می دهــد. 

دل شــما مضطــرب و هراســان نباشــد «.
را در خوانــدن ســرود  باالخانــه، منجــی، شــاگردان  اطــاق  كــردن  تــرك  از  قبــل 
انــدوه و زاری نبــود، بلكــه  پرســتش رهبــری كــرد. در نغمه هــای آواز او نشــانی از 

می شــد: شــنیده  خداونــد  پرســتش  بــه  مربــوط  شــادی بخش  نشــانه های 
» ای جمیع امت ها، خداوند را تسبیح بخوانید! 

ای تمامی قبایل؛ او را حمد گویید!
زیرا كه رحمت او بر ما عظیم است

و راستی خداوند تا ابداالباد 
هللویاه! « )مزامیر 11٧(.

بعــد از خوانــدن ســرود، بیــرون رفتنــد. از میــان شــلوغی خیابــان هــا راه خــود 
بــا  آنــان  بــه ســمت کــوه زیتــون رفتنــد.  پیــش گرفتــه، از دروازه شــهر گذشــته و  را 
آهســتگی بــه پیــش می رفتنــد و هــر یــك بــا افــكار خویــش مشــغول بودنــد و در هــر 
حالــی كــه بــه ســوی كــوه زیتــون مــی رفتنــد، عیســی بــا صدایــی بــه شــدت محــزون و 
غــم زده بــه ایشــان گفــت: » امشــب همــه شــما بــه ســبب مــن خواهیــد لغزیــد. زیــرا 
نوشــته شــده، شــبان را خواهم زد و گوســفندان پراكنده خواهند شــد « )متی 26 
آیــه 31(. شــاگردان بــا شــگفتی و انــدوه بــه ســخنان او گــوش فــرا می دادنــد. آنــان 
بــه یــاد آوردنــد كــه چگونــه در كنیســه كفرناحــوم، هنگامی كــه مســیح دربــاره خــود بــه 
عنــوان نــان حیــات ســخن گفتــه بــود، بســیاری از شــاگردان لغــزش خــورده و از او 
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رویگــردان شــده بودنــد. امــا دوازده شــاگرد وی هیــچ شــك و تردیــدی از خــود نشــان 
بــا ســایر شــاگردان ســخن می گفــت، وفــاداری  نــداده بودنــد. پطــرس درحالی كــه 
خویــش را بــه مســیح اعــالم كــرده بــود. امــا عیســی بــه آنــان گفتــه بــود: » مگــر شــما 
دوازده تــن را مــن برنگزیــده ام؟ بــا ایــن حــال، یكــی از شــما اهریمــن اســت « )یوحنــا 
6 آیــه ٧0(. و مســیح در اتــاق باالخانــه، مجــدداً بــه ایشــان گفــت كــه آن یــك نفــر 
از دوازده تــن، او را تســلیم خواهــد كــرد و پطــرس نیــز او را انــكار خواهــد كــرد. امــا 

اكنــون ســخنان او شــامل همــه ایشــان مــی شــد.
اكنــون ســخنان اعتراض آمیــز پطــرس بــا شــور و حــرارت زیــادی شــنیده می شــود، 
» حتــی اگــر همــه بــه ســبب تــو بلغزنــد، مــن هرگــز نخواهــم لغزیــد «. پطــرس در اتــاق 
باالخانــه اعــالم كــرده بــود، » مــن جانــم را در راه تــو خواهــم نهــاد «. و عیســی بــه 
او پاســخ داده بــود كــه درســت در همــان شــب، منجــی خــود را انــكار خواهــد كــرد 
و اكنــون مســیح، چنیــن هشــداری را مجــدداً تكــرار می كنــد و بــه پطــرس می  گویــد: 
آنكــه خــروس  از  پیــش  امــروز، آری همیــن امشــب،  كــه  تــو می گویــم  بــه  آمیــن،   «
دو بــار بانــگ بزنــد، ســه بــار مــرا انــكار خواهــی كــرد «. امــا پطــرس بــا تـأكیــد بســیار 
كــرد و ســایر شــاگردان  انــكارت نخواهــم  بمیــرم،  تــو  بــا  باشــد  اگــر الزم  گفــت: » 
بــه نفــس  بــا اعتمــاد  آنــان  آیــه 2۹ و 30 و 31(.  نیــز چنیــن گفتنــد « )مرقــس 1۴ 
خویــش، اظهــارات منجــی را انــكار كردنــد. آنــان بــرای چنیــن آزمایشــی آمــاده نبودنــد 
و هنگامی كــه وسوســه بــر ایشــان مســتولی شــد، بــه ناتوانــی خویــش پــی می بردنــد.

هنگامی که پطرس به مسیح گفت كه آماده است با او به زندان برود و جان 
خویــش را فــدا كنــد، واقعــاً قصــد داشــت كــه بــه تمامــی گفته هــای خویــش عمــل 
كنــد، امــا او خــود را نمی شــناخت. در دل پطــرس نشــانه هایی از گنــاه و شــرارت 
تــا زمانــی كــه از وضعیــت  بــود كــه شــرایط، آن را تشــدید می كــرد و  پنهــان شــده 
مخاطره آمیــز خویــش آگاه نمی شــد، ممكــن بــود بــرای همیشــه نابــود شــود. منجــی 
در او احساس حب نفس و به خود متکی بودن را مشاهده كرده بود، احساسی 
كــه می توانســت حتــی بــر محبــت وی نســبت بــه منجــی غلبــه یابــد. ضعــف، گنــاه، 
تجربــه  در  ناپــاك  تمایــالت  و  بــاری  و  بی بنــد  بــه وسوســه ها،  ورود  در  بی توجهــی 
زندگــی پطــرس، كامــالً آشــكار شــده بــود. هشــدار جــدی مســیح بــرای ایــن بــود كــه 
بــه  نســبت  پطــرس  كــه  بــود  قــرار دهــد. الزم  تفتیــش  مــورد  را  پطــرس دل خویــش 
خویــش بی اعتمــاد شــود و بــه شــكل جدی تــری بــه مســیح ایمــان داشــته باشــد. اگــر 
او هشــدار مســیح را با فروتنی می پذیرفت، می بایســتی از مســیح به عنوان شــبان 

673, 674

DA FA Body.indd   743 9/17/18   11:54 AM



7۴۴  | آرزوی اعصار

گلــه اســتدعا می نمــود تــا گوســفندان خویــش را حفــظ كنــد. او یكبــار، هنگامی كــه 
بــر روی دریاچــه جلیــل در حــال فــرو رفتــن در آب بــود، فریــاد بــرآورد: » ســرور مــن! 
نجاتــم ده! « )متــی 1۴ آیــه 30(. آنــگاه مســیح بی درنــگ دســت خــود را دراز كــرده 
بــه عیســی می گفــت، مــرا  اگــر فریــاد برمــی آورد و  نیــز  بــود. اكنــون  و او را گرفتــه 
از خــودم نجــات بــده، مطمئنــاً عیســی او را نجــات مــی  داد. امــا پطــرس احســاس 
می كــرد كــه مــورد بی اعتمــادی قــرار گرفتــه اســت و چنیــن برخــوردی را بی رحمانــه 
تلقی می كرد. بنابراین دچار لغزش شــد و در اعتماد به خویشــتن، پافشــاری كرد.

عیســی بــا شــفقت و دلســوزی بــه شــاگردانش می نگــرد. او نمی توانــد ایشــان 
را از چنیــن آزمایشــی رهایــی بخشــد، امــا ایشــان را غمگیــن نمی كنــد و بــه ایشــان 
اطمینــان می دهــد كــه زنجیرهــای گــور را خواهــد شكســت و محبــت او نســبت 
بــه ایشــان پایــان نخواهــد یافــت. عیســی بــه ایشــان می گویــد: » پیــش از شــما بــه 
جلیــل خواهــم رفــت « )متــی 26 آیــه 32(. آنــان قبــل از آنكــه عیســی را انــكار كننــد، 
از بخشــش او اطمینــان می یابنــد و بعــد از مــرگ و قیــام او، دوبــاره مــورد بخشــش 

قــرار گرفتــه و از محبــت مســیح برخــوردار می شــوند.
بــاغ جتســیمانی، در دامنــه كــوه زیتــون، جایــی  بــه ســوی  عیســی و شــاگردان 
كــه غالــب اوقــات در آنجــا بــرای دعــا و تفكــر بــه عزلــت مــی رفتنــد، بــه راه افتــاده 
بودنــد. منجــی از رســالت خویــش در ایــن جهــان و از چگونگــی تــداوم یافتــن ارتبــاط 
روحانــی خــود بــا شــاگردان بــرای ایشــان ســخن گفتــه بــود. اكنــون او ایــن تعلیــم را 
بــرای ایشــان ترســیم می كــرد. درخشــش نــور مــاه، تاكســتان شــكوفا و در حــال رشــد 
را در نظــر وی تداعــی می كــرد. مســیح بــرای جلــب توجــه شــاگردان بــه ایــن موضــوع، 
از ســمبلی اســتفاده كــرده، می گویــد: » مــن تــاك حقیقــی هســتم «. مســیح بــه 
جــای انتخــاب درخــت نخــل زیبــا، ســرو ســر بــه فلــك كشــیده و یــا بلــوط تنومنــد، 
از تــاك بــا خوشــه های بــه هــم چســبیده بــرای معرفــی خویــش اســتفاده می كنــد. 
امــا  نــدارد.  بــه حمایــت  نیــازی  بــر جــا می مانــد و  پــا  بلــوط  درخــت نخــل، ســرو و 
شــاخه های تــاك بــه هــم پیچیــده می شــود و بــه ســوی آســمان بــاال مــی رود. بــه همیــن 
ترتیــب، مســیح در انســانیت خویــش بــه قــدرت الهــی متكــی بــود. او اعــالم كــرده 

بــود: » مــن از خــود، كاری نمی توانــم كــرد « )یوحنــا 5 آیــه 30(. 
» مــن تــاك حقیقــی هســتم «. یهودیــان، تــاك را عالی تریــن، قدرتمندتریــن و 
پرثمرتریــن درختــان قلمــداد می كردنــد. اســراییل بــه عنــوان تــاك معرفــی شــده بــود، 
بــود و یهودیــان، امیــد رســتگاری و  تاكــی كــه خداونــد در ســرزمین وعــده كاشــته 
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نجاتشــان را بــر اســاس رابطــه خویــش بــا اســراییل بنــا نهــاده بودنــد. امــا عیســی بــه 
ایشــان می گویــد: » مــن تــاك حقیقــی هســتم «. و گمــان نكنیــد كــه از طریــق رابطــه 
بــا اســراییل می توانیــد در حیــات خداونــد ســهیم شــده، وارثــان وعــده او باشــید. 

تنهــا بــه واســطه مــن حیــات روحانــی دریافــت می شــود.
» مــن تــاك حقیقــی هســتم و پــدرم باغبــان اســت «. پــدر آســمانی ایــن تــاك 
زیبــا را بــر فــراز تپه هــای فلســطین كاشــته بــود و خــود او باغبــان بــود. عــده زیــادی بــه 
واســطه زیبایــی تــاك، بــه ســوی او جــذب شــده و بــه منشــاء الهــی آن اقــرار كردنــد. 
امــا ایــن تــاك در نظــر رهبــران اســراییل، مــی بایســتی از ریشــه درآورده شــود. آنــان 
ایــن تــاك را كوبیــده و زیــر پاهــای ناپاكشــان لگدمــال كردنــد. قصــد آنــان ایــن بــود كــه 
آن را بــرای همیشــه نابــود كننــد، امــا باغبــان آســمانی هرگــز تاكــش را از نظــر دور 
نداشــت و بعــد از اینكــه افــراد تصــور كردنــد كــه او را از بیــن برده انــد، باغبــان، آن را 
برداشــته و مجــدداً در طــرف دیگــر دیــوار كاشــت. امــا تنــه تــاك از آن بــه بعــد نمــی 
یــورش گســتاخانه انســان مخفــی می شــد. ولــی  بایســتی دیــده می شــد و بایــد از 
شــاخه های تــاك از روی دیــوار، آویــزان شــدند. آنــان بایــد معــرف تــاك باشــند و 

قلعه هــا از طریــق آنــان بــه تــاك پیوســته و میــوه دهنــد.
مســیح بــه شــاگردانش فرمــود: » مــن تــاك حقیقــی هســتم «. او، اگــر چــه در 
آســتانه جــدا شــدن از شــاگردان بــود، بــا ایــن حــال ارتبــاط معنــوی و روحانــی ایشــان 
بــا او مــی بایســتی مانــدگار باشــد. او بــه شــاگردان فرمــود، ارتبــاط شــاخه بــا تــاك، 
معرفــی كننــده رابطــه ای اســت كــه مــی بایســتی بــا مــن داشــته باشــید. جوانــه بــا 
پیونــد خــوردن بــه تــاك زنــده، بــه ســاقه جــوان تبدیــل شــده و پــس از چنــدی رشــد 
كرده و به شــاخه تاك تبدیل شــود، حیات تاك، حیات شــاخه می شــود. به همین 
بــا مســیح، حیــات را  پیونــد  بــه واســطه  مــرده در خطاهــا و گناهــان  ترتیــب، روح 
دریافــت می كنــد. ایمــان و ارتبــاط فــردی بــا مســیح، سســتی خویــش را بــا قــدرت 
متعــال او پیونــد می زنــد. آنــگاه می توانــد اندیشــه مســیح را تصاحــب كنــد. بشــریت 
مســیح، طبیعــت بشــری مــا را تحــت تـأثیــر قــرار داده و بشــریت مــا، تحــت تـأثیــر 
الوهیــت او قــرار می گیــرد و بدیــن ترتیــب بــه واســطه عمــل روح القــدس، انســان از 
طبیعــت الهــی بهره منــد می شــود و بــه عنــوان شــاگرد محبــوب پذیرفتــه می شــود. 
پیوندی كه با مســیح ایجاد شــده، می بایســتی حفظ شــود. مســیح فرمود، » در 
مــن بمانیــد، و مــن نیــز در شــما می مانــم. چنان كــه شــاخه نمی توانــد از خــود میــوه آورد 
اگــر در تــاك نمانــد، شــما نیــز نمی توانیــد میــوه آوریــد اگــر در مــن نمانیــد «. پیونــد بــا 
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مســیح، پیونــدی ســطحی، گاه بــه گاه و نامنظــم نیســت. شــاخه، بــه بخشــی از تــاك 
زنــده تبدیــل می شــود. انتقــال حیــات، قــوت و بــاروری از طریــق ریشــه بــه شــاخه ها 
بدون مانع و همیشگی است. جدا از تاك، شاخه نمی تواند حیات داشته باشد. 
عیســی فرمــود: » دیگــر نمی توانیــد جــدا از مــن حیــات داشــته باشــید. حیاتــی كــه از 
مــن دریافــت كرده ایــد، فقــط می توانــد بــه  واســطه ارتبــاط دایمــی بــا مــن، حفــظ شــود. 

بــدون مــن نمی توانیــد حتــی در مقابــل یــك گنــاه و یــك وسوســه پیــروز شــوید «.
» در من بمانید، و من نیز در شما می مانم «. ماندن در مسیح یعنی دریافت 
دایمــی روح او، یعنــی تســلیم بــدون قیــد و شــرط بــرای خدمــت بــه او. مســیر ارتبــاط 
میــان انســان بــا خداونــد، همــواره مــی بایســتی، بــاز باشــد و همان طوری كــه شــاخه 
بــه عیســی  بایســتی  نیــز  مــا  زنــده جــذب می كنــد،  تــاك  از  را  پیوســته شــیره  تــاك 

چســبیده، بــا ایمــان، قــوت و كمــال شــخصیت او را دریافــت كنیــم.
ریشــه، غــذا را از طریــق شــاخه  بــه دورتریــن شــاخه های كوچــك می فرســتد. بــه 
همیــن ترتیــب، مســیح بــه قــوت روحانــی را بــه تمامــی ایمانــداران منتقــل می كنــد 
و مادامــی كــه روح بــا مســیح متحــد باشــد، خطــر فســاد و تباهــی وجــود نخواهــد 
تــاك در میــوه دلپذیــر روی شــاخه ها ظاهــر خواهــد  داشــت. حیــات و شــادابی 
كــه در  تــاك هســتم و شــما شــاخه های آن. كســی  مــن  شــد. عیســی فرمــود: » 
مــن می مانــد و مــن در او، میــوه بســیار مــی آورد، زیــرا جــدا از مــن، هیــچ نمی توانیــد 
كــرد «. هنگامی كــه بــا ایمــان بــه پســر یگانــه خــدا زندگــی كنیــم، ثمــرات روح القــدس 

در زندگــی مــا دیــده خواهــد شــد و هیچ یــك از بیــن نخواهــد رفــت.
قطــع  را  آن  نیــاورد،  میــوه  كــه  مــن  در  شــاخه ای  هــر  اســت.  باغبــان  پــدرم   «
و  بــود  نخواهــد  حیاتــی  پیونــدی  تــاك،  بــا  شــاخه ها  ظاهــری  پیونــد  می كنــد «. 
بنابرایــن چنیــن شــاخه ای رشــد نكــرده و میــوه نخواهــد داد. بــه همیــن ترتیــب ممكــن 
اســت، ارتبــاط فــرد بــا مســیح، ارتباطــی واقعــی و حاكــی از ایمــان نباشــد. ادعــای 
اعتقــاد بــه خــدا افــراد را در كلیســا قــرار می دهــد، امــا شــخصیت و رفتــار افــراد 
میــوه  آنــان  اگــر  نــه.  یــا  دارنــد  ارتبــاط  مســیح  بــا  آنــان  می دهــد،  نشــان   كــه  اســت 
نیاورنــد، شــاخه های دروغیــن هســتند و همان طوری كــه شــاخه های خشــكیده در 
آتــش افكنــده و ســوزانیده می شــوند، جدایــی ایشــان از مســیح نیــز باعــث هالكــت 
ایشــان خواهــد شــد. مســیح فرمــود: » اگــر كســی در مــن نمانــد، همچــون شــاخه ای 
گــرد  را  كــه دورش می اندازنــد و خشــك می شــود. شــاخه های خشــكیده  اســت 

آتــش افكنــده، می ســوزانند «. می آورنــد و در 
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»و هــر شــاخه ای كــه میــوه آورد، آن را هــرس می كنــد تــا بیشــتر میــوه آورد «. 
از دوازده شــاگرد برگزیــده كــه از عیســی پیــروی كــرده بودنــد، یكــی بــه عنــوان شــاخه 
از  بایســتی  مــی  دیگــر  تــن  یــازده  و  بــود  شــدن  انداختــه  دور  حــال  در  خشــكیده 
آزمایشــات دشــواری كــه چــون داس هــرس بــود، عبــور كننــد. عیســی بــا ظرافــت و 
مهربانی، مقصود باغبان را برای شــاگردان توضیح داد. هرس باعث درد خواهد 
شــد، امــا پــدر آســمانی اســت كــه داس هــرس را بــه كار می گیــرد و دســتان او بــا 
زمیــن ول  كــه روی  نمی كنــد. شــاخه هایی هســتند  بی تفاوتــی عمــل  و  خشــونت 
شــده اند و چنیــن شــاخه هایی مــی بایســتی از حمایت هــای زمینــی جــدا شــوند. 
زیــرا پیچك هــای آن در حــال محكــم شــدن اســت. ایــن شــاخه ها مــی بایســتی بــه 
ســوی آســمان كشــیده شــود و از خــدا طلــب حمایــت كننــد و شــاخ و برگ هــای 
اضافــی كــه از رشــد میوه هــا ممانعــت می كننــد، مــی بایســتی كنــده شــوند و شــاخ 
و برگ هایــی كــه رشــد بی رویــه كــرده اســت، هــرس می شــوند تــا جــا را بــرای تابــش 
هــرس  را  مضــر  شــاخه های  باغبــان،  كننــد.  همــوار  عدالــت،  آفتــاب  شــفابخش 
می كنــد تــا درخــت، میــوه سرشــار و مقــوی بــه بــار آورد، عیســی فرمــود: » جــالل 
پــدر مــن در ایــن اســت كــه شــما میــوه بســیار آوریــد «. خداونــد اشــتیاق دارد كــه 
قدوســیت، احســان و شــفقت خویــش را بــه وســیله شــما آشــكار كنــد. بــا ایــن حــال 
منجــی بــه شــاگردان دســتور نمی دهــد كــه بــا رنــج و زحمــت، ثمــره بــه بــار آورنــد. او بــه 
ایشــان می گویــد كــه در او بماننــد و می گویــد: » اگــر در مــن بمانیــد و كالم مــن در 
شــما بمانــد، هــر آنچــه می خواهیــد، درخواســت كنیــد كــه بــرآورده خواهــد شــد «. 
مســیح بــه واســطه كالم اســت كــه در پیــروان خــود ســاكن می شــود و ایــن همــان 
اتحاد اساســی و حیات بخشــی اســت كه با خوردن بدن او و نوشــیدن خون او در 
مراســم شــام خداونــد، بیــان شــده اســت. كالم مســیح، روح و حیــات اســت و بــا 
ایمــان بــه كالم او، حیــات تــاك را دریافــت می كنیــد و آنــگاه، » بــه هــر كالمــی كــه از 
دهــان خــدا صــادر می شــود «، خواهیــد زیســت )متــی ۴ آیــه ۴(.حیــات مســیح در 
شــما همــان ثمراتــی را بــه بــار مــی آورد كــه در او. زندگــی در مســیح، وفــاداری بــه او، 
حمایــت شــدن از ســوی او، تغذیــه شــدن بــه وســیله او و شــبیه شــدن بــه او موجــب 

می شــود كــه ثمــره نیكــو آوریــد.
در آخریــن مالقــات بــا شــاگردانش، بزرگتریــن خواســته مســیح از شــاگردان ایــن 
بــود كــه یكدیگــر را محبــت كننــد، همان گونــه كــه او، ایشــان را محبــت كــرده بــود. او 
بارهــا و بارهــا در اینبــاره بــا ایشــان ســخن گفتــه بــود و فرمــود: » حكــم مــن ایــن اســت 
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كــه یكدیگــر را محبــت كنیــد «. اولیــن حكــم او بــه شــاگردان، هنگامــی كــه در اتــاق 
باالخانــه بــا ایشــان بــه ســر می بــرد، ایــن بــود كــه، » حكمــی تــازه بــه شــما می دهــم، و 
آن اینكــه یكدیگــر را محبــت كنیــد. همان گونــه كــه مــن شــما را محبــت كــردم، شــما 
نیــز بایــد یكدیگــر را محبــت نماییــد «. ایــن حكــم بــرای شــاگردان تازگــی داشــت، 
بــود، یكدیگــر را محبــت  زیــرا آنــان همان گونــه كــه مســیح ایشــان را محبــت كــرده 
نمی نمودنــد. عیســی می دانســت كــه اندیشــه ها و انگیزه هــای جدیــد مــی بایســتی 
ایشــان را كنتــرل كنــد و اصــول تــازه مــی بایســتی از ســوی ایشــان بــه كار گرفتــه شــود 
تــا از طریــق زندگــی و مــرگ او، مفهــوم جدیــد محبــت را درك كننــد. حكــم تــازه بــرای 
یكدیگر را محبت کردن، برای شــاگردان، در ســایه فداكاری عظیم مســیح، مفهوم 
تــازه ای داشــت. تمامــی عمــل فیــض در عبــادت و خدمــت مســتمر بــه خداونــد، 
انكار خویشــتن و ایثار و فداكاری خالصه شــده اســت. در خالل تمامی ســاعات 
او  از  نهرهــای مهارنشــدنی  زمیــن، محبــت خداونــد، چــون  بــر روی  ســفر مســیح 
او محبــت  آكنــده شــده اند، هماننــد  او  روح  از  كــه  تمامــی كســانی  بــود.  جــاری 
خواهنــد نمــود و همــان اصلــی كــه مســیح را برانگیختــه و بــه كار وامی داشــت، آنــان 

را در برخــورد بــا یكدیگــر برانگیختــه و بــه كار خواهــد گرفــت.
چنیــن محبتــی، نشــانه شــاگرد بــودن ایشــان خواهــد بــود. عیســی بــه شــاگردان 
كــه شــاگرد  بــرد  پــی خواهنــد  بــه یكدیگــر، همــه  از همیــن محبــت شــما  فرمــود: » 
بــه  بلكــه  منفعت طلبــی  یــا  زور  خاطــر  بــه  نــه  افــراد  كــه  هنگامــی   .» هســتید  مــن 
واســطه محبــت بــا یكدیگــر پیونــد و ارتبــاط داشــته باشــند، اعمــال ایشــان بــه شــكل 
خارق العــاده ای تـأثیرگــذار خواهــد بــود و جایــی كــه ایــن اتحــاد و یگانگــی وجــود داشــته 
باشــد، نشــانه ایــن اســت كــه تصویــر و شــباهت خداونــد در بشــریت، در حــال احیــا 
شــدن بــوده و مبنــای جدیــدی از حیــات، اشــاعه داده شــده اســت. ایــن اتحــاد و 
یگانگی نشان دهنده قدرتی است كه در رفتار و سیرت الهی وجود دارد و می تواند 
در مقابــل قدرت  هــای شــریر ایســتادگی كــرده، بــه واســطه فیــض خــدا، خودخواهــی 

ذاتــی را كــه در باطــن آدمــی اســت تحــت كنتــرل خــود درآورد و مهــار كنــد.
آشــكار شــدن چنیــن محبتــی در كلیســا، مطمئنــاً خشــم شــیطان را برخواهــد 
انگیخــت. مســیح بــرای شــاگردانش مســیر راحتــی را در نظــر نگرفتــه اســت. او بــه 
شــاگردانش فرمــود: » اگــر دنیــا از شــما نفــرت دارد، بــه یــاد داشــته باشــید كــه پیــش 
از شــما از مــن نفــرت داشــته اســت. اگــر بــه دنیــا تعلــق می داشــتید، دنیــا شــما را 
چــون كســان خــود دوســت می داشــت. امــا چــون بــه دنیــا تعلــق نداریــد، بلكــه مــن 
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شــما را از دنیــا برگزیــدم، دنیــا از شــما نفــرت دارد، كالمــی را كــه بــه شــما گفتــم، بــه 
یــاد داشــته باشــید: بنــده از اربــاب خــود بزرگتــر نیســت، اگــر مــرا آزار رســانیدند، بــا 
شــما نیــز چنیــن خواهنــد كــرد و اگــر كالم مــرا نــگاه داشــتند، كالم شــما را نیــز نــگاه 
خواهنــد داشــت. امــا ایــن همــه را بــه ســبب نــام مــن بــا شــما خواهنــد كــرد، زیــرا 
فرســتنده مــرا نمی شناســند «. خبــر خــوش انجیــل مــی بایســتی متهورانــه و در میــان 
مخالفت هــا، خطــرات، صدمــه و رنــج بــه گمشــدگان رســانده شــود. امــا كســانی كــه 
ایــن كار را انجــام می دهنــد، تنهــا از اقدامــات منجــی خویــش متابعــت می كننــد.

مســیح بعنــوان منجــی عالــم، دائمــاً، بــا شکســت ظاهــری مواجــه بــود. او کــه 
پیــام آور رحمــت بــه دنیــای مــا بــود بنظــر مقــدار کمــی از آن کاری را کــه اشــتیاق 
بــه رفعــت بخشــیدن و نجــات دادن داشــت انجــام داد. تاثیــرات شــیطانی بطــور 
دائــم کار مــی کردنــد تــا در راه او وقفــه ایجــاد کننــد. لیکــن او نومیــد نمــی شــد. او 
بــه عبــث زحمــت کشــیدم، قــوت خــود  از طریــق نبــوت اشــعیا تصریــح نمــود، » 
ایــن وجــود در چشــمان خداونــد ســربلند  بــا  پــوچ صــرف نمــودم،  بــرای هیــچ و  را 
خواهــم بــود، و خداونــد قــوت مــن خواهــد بــود «. ایــن وعــده بــه مســیح داده شــده 
اســت، » خداونــد، رهایــی دهنــده اســرائیل و قــدوس یگانــه او چنیــن مــی فرمایــد، 
بــه او کــه انســان او را خــوار شــمرد، بــه او کــه قــوم از وی نفــرت ورزیــد؛.... پــس 
خداونــد چنیــن مــی فرمایــد:.... مــن تــو را حفــظ خواهــم نمــود، و ]از طریــق تــو[ 
عهــدی بــه تــو بــا مــردم خواهــم بســت، تــا در زمیــن بــر قــرار گــردد، تــا در ســرزمین 
خــود کــه االن ویــران اســت ســاکن شــوی؛ تــا اینکــه بتوانــی بــه اســیران بگوئــی، بــه 
پیــش برویــد؛ بــه آنــان کــه در ظلمــت هســتند، خــود را نشــان دهــی.... آنــان گرســنه 
و تشــنه نشــوند؛ و نــه گرمــا و نــه خورشــید بــه آنــان آســیب توانــد رســانید: بــرای اینکــه 
او کــه بــر ایشــان رحــم دارد آنــان را هدایــت مــی کنــد، حتــی در کنــار چشــمه هــای 

آب آنــان را هدایــت مــی کنــد « )اشــعیا ۴۹: ۴ و 5 و ٧-10(.
نــداد.  امتیــازی  بــه شــیطان هیــچ  و  بــوده  متکــی  نبــوت،  ایــن کالم  بــه  عیســی 
هنگامــی کــه آخریــن گامهــای مســیح بــه ســوی تحقیــر شــدن، برداشــته مــی شــد، 
و هنگامــی کــه رنــج و انــدوه عمیــق درحــال نزدیــک شــدن بــود، او بــه شــاگردانش 
فرمــود، » فرصــت چندانــی باقــی نمانــده کــه بــا شــما ســخن بگویــم، زیــرا رئیــس ایــن 
جهــان مــی آیــد. اوهیــچ قدرتــی برمــن نــدارد «. » رئیــس ایــن جهــان محکــوم شــده 
اســت و اکنــون رئیــس ایــن جهــان بیــرون افکنــده مــی شــود « )یوحنــا 1۴ آیــه 30؛ 
بــاب 16 آیــه 11 و بــاب 12 آیــه 31(. مســیح بــا نــگاه نبوتــی وقایعــی راکــه درآخریــن 
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مبــارزه او اتفــاق مــی افتــاد، ترســیم کــرد. اومــی دانســت کــه هنــگام اعــالم جملــه » 
دیگــر تمــام شــد «، تمامــی آســمان بــه نشــانه پیــروزی شــاد خواهنــد گردیــد. گــوش او 
متوجــه موســیقی دوردســت، وفریادهــای پیــروزی در جایهــای آســمانی شــده بــود. 
او مــی دانســت کــه ناقــوس مــرگ پادشــاهی شــیطان بــه صــدا درخواهــد آمــد ونــام 

مســیح درجهــان وسرتاســر کائنــات اعــالم خواهــد شــد.
مســیح از اینکــه مــی توانســت بــرای پیروانــش بیشــتراز توقــع وتصورشــان عمــل 
فرمــان  کــه  دانســت  ومــی  گفتــه  ســخن  اطمینــان  بــا  او  کــرد.  مــی  شــادی  کنــد، 
بــه انجــام رســیده  بــود،  خــدای قــادر مطلــق کــه در حضــور جهانیــان مقــرر شــده 
اســت. اومــی دانســت کــه اگــر حقیقــت بــا قــدرت روح القــدس تجهیــز شــود، در 
مبــارزه بــا شــریر، غالــب شــده و بیــرق خونیــن، پیروزمندانــه بــر بــاالی ســر پیروانــش 
وفــادارش  شــاگردان  ندگــی  ز  کــه  دانســت  مــی  بود.مســیح  خواهــد  اهتــزاز  در 
ماننــد زندگــی وی شــامل مجموعــه ای از پیروزیهــای بــی وقفــه ای خواهــد بــود، 
آینــده  اّمــا در جهــان  بــه نظــر نرســد،  پیروزیهایــی کــه درایــن جهــان، شــاید چنیــن 
بســیار عظیــم بــه نظــر خواهــد رســید. عیســی بــه شــاگردانش فرمــود، » اینهــا را بــه 
شــما گفتــم تــا درمــن آرامــش داشــته باشــید. در دنیــا بــرای شــما زحمــت خواهــد 
بــر دنیــا غالــب آمــده ام «. مســیح مغلــوب  اّمــا دل قــوی داریــد، زیــرا مــن  بــود، 
او  بایســتی ماننــد  مــی  نیــز  او  پیــروان  امیــد و دلســرد نشــد، و  نــا  نگردیــد وهرگــز 
در ایمــان ثابــت قــدم باشــند. آنــان مــی بایســتی همــان گونــه کــه او رفتــار کــرد، 
رفتــار کننــد و همانگونــه کــه او عمــل نمــود، عمــل کننــد، زیــرا ایشــان بــه او عنــوان 
اســتاد بــزرگ متکــی مــی باشــند. آنــان مــی بایســتی از شــهامت، انــرژی وپشــتکار 
برخــوردار باشــند. بــه رغــم ِ ظاهــر شــدن مشــکالت و موانــع بــر ســر راهشــان، مــی 
بایســتی بــا بهــره منــدی از فیــض مســیح، بــه پیــش رونــد. آنــان خوانــده شــده انــد تــا 
بــه جــای اظهــار تاســف کــردن بــرای مشــکالت، بــرآن غالــب آینــد. ایشــان نبایــد بــه 
هیــچ وجــه مایــوس شــوند، بلکــه درهمــه چیــز امیــدوار باشــند. زیــرا مســیح بــا زنجیــر 
طالیــی محبــت بــی نظیــر خویــش، ایشــان را بــه تخــت رحمــت خداونــد پیونــد داده 
اســت. خواســت مســیح ایــن اســت کــه بیشــترین قــدرت در کائنــات کــه از منبــع 
بیکــران الهــی سرچشــمه گرفتــه اســت، متعلــق بــه ایشــان باشــد. آنــان مــی بایســتی 
قــدرت داشــته باشــند تــا در مقابــل شــریر مقاومــت کننــد، قدرتــی کــه نــه جهــان، 
نــه مــرگ و نــه قدرتهــای جهنمــی مــی توانــد بــرآن تســلط یابــد. قدرتــی کــه ایشــان 
را قــادر مــی ســازد برهمــه چیــز غالــب آینــد، همانطــوری کــه مســیح غالــب آمــد.
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مســیح مــی خواهــد کــه، نظــم وترتیــب آســمان، نقشــه حکومــت آســمان، هــم 
آهنگی الهی آسمان، در کلیسای او در روی زمین نشان داده شود. و بدین ترتیب 
در میــان قــوم خویــش جــالل یابــد. و بــه واســطه ایشــان آفتــاب عدالــت بــا تــال لــو 
درخشــان خویــش درایــن جهــان بدرخشــد. مســیح امکانــات فراوانــی را بــه کلیســای 
خــود اعطــا کــرده اســت تــا بــه وســیله ایشــان کــه بــا خــون او خریــده شــده ونجــات 
یافته اند، جالل یابد.او به قوم خویش برکات واستعدادهایی را اعطا کرده است 
تــا شایســتگی او را آشــکار کننــد. کلیســا کــه از موهبــت پارســایی وعدالــت مســیح 
برخــوردار مــی باشــد، امانــت دار او بــوده ومکانــی اســت کــه غنــای رحمــت او، فیــض 
ومحبــت او مــی بایســتی بــه طــور کامــل آشــکار شــود. مســیح بــه پاکدامنــی وکمــا ل 
قــوم خویــش نظــر کــرده وآن را بــه عنــوان پــاداش رنــج وتحقیــر ومکمــل جــالل خویــش 
تلقی می کند- مسیح، محور درخشان، کسی که نور جالل از او ساطع می شود.

منجــی بــا ســخنانی قدرتمنــد وامیــد بخــش، تعالیــم خویــش را بــه پایــان رســانیده 
وســپس بــرای شــاگردانش دعــا کرد.عیســی بــه آســمان نگریســت وگفــت، » پــدر، 
ســاعت رســیده اســت. پســرت را جــالل ده تــا پســرت نیــز تــو را جــالل دهــد. زیــرا 
او را بــر هــر بشــری قــدرت داده ای تــا بــه همــه آنــان کــه او عطــا کــرده ای، حیــات 
جاویــدان بخشــد. و ایــن اســت حیــات جاویــدان کــه تــو را، تنهــا خــدای حقیقــی، و 

عیســی مســیح را کــه فرســتاده ای، بشناســند «.
مســیح کاری را که به او ســپرده شــده بود، به اتمام رســانده بود. او خداوند را 
بــرروی زمیــن جــالل داده بــود. او نــام پــدر را آشــکار ســاخته بــود وهمــه آنانــی را کــه 
مــی بایســتی کار او را درمیــان مــردم ادامــه دهنــد، گــرد هــم آورده بــود. او فرمــود، 
» در ایشــان جــالل یافتــه ام وبیــش از ایــن درجهــان نمــی مانــم، اّمــا آنهــا هنــوز در 
جهاننــد، مــن نــزد تــو مــی آیــم. ای پــدر قـّـدوس، آنــان را بــه قــدرت نــام خــود کــه بــه مــن 
بخشــیده ای حفــظ کــن، تــا یــک باشــند.... مــن درآنــان وتودرمــن، چنــان کــن کــه آنــان 
نیــز کامــالً یــک گردنــد تــا جهــان بدانــد کــه تــو مــرا فرســتاده ای، و ایشــان را همــان 

گونــه دوســت داشــتی کــه مــرا دوســت داشــتی «.
بدیــن ترتیــب، مســیح بــا زبــان کســی کــه از اقتــدار الهــی برخــوردار بــود، کلیســای 
برگزیده خویش را به دســتان پدر می ســپارد. وبه عنوان کاهن اعظم برای قومش 
شــفاعت مــی کنــد. و هماننــد شــبان اعظــم وامیــن، گلــه خویــش را تحــت حمایــت 
او،  وبــرای  آورد.  مــی  امــن و محکــم گردهــم  پناهگاهــی  قــادر مطلــق، در  خــدای 
آخریــن نبــرد بــا شــیطان بــه انتظــار مــی مانــد. و او بــرای انجــام آن بــه پیــش مــی رود. 

680

DA FA Body.indd   751 9/17/18   11:54 AM



DA FA Body.indd   752 9/17/18   11:54 AM



٧۴
» باغ جتسمیانی «

]این فصل بر اساس انجیل متی 26: 36-56؛ انجیل مرقس 1۴: 32-50؛ 
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منجــی بــه همــراه شــاگردانش بــه آرامــی بــه ســوی بــاغ جســمیانی بــه راه افتــاد. 
قــرص مــاه ِپَســح، بــزرگ و کامــل، از آســمان بــی ابــر مــی تابیــد. خیمــه هــای شــهر 
زائــران در ســکوت فــرو رفتــه بــود. و عیســی بــا جدیّــت بــا شــاگردانش گفتگــو کــرده 
و ایشــان را تعلیــم داده بــود. اّمــا هنگامــی کــه بــه بــاغ جســمیانی نزدیــک مــی شــد، 
ایــن نقطــه خلــوت  بــه  بــرای تفکــر و دعــا  بــه طــرز عجیبــی ســاکت شــد. او بارهــا 
آمــده بــود، اّمــا قلــب او هرگــز ایــن چنیــن سرشــار از رنــج و انــدوه نبــود. او سراســر 
عمــر خویــش را بــر روی زمیــن در نــور حضــور خداونــد گام برداشــته بــود. مســیح در 
برخــورد بــا افــرادی کــه از روح شــیطان الهــام گرفتــه بودنــد، بــه ایشــان گفتــه بــود، » 
کســی کــه مــرا فرســتاد، بــا مــن اســت. او مــرا تنهــا نگذاشــته، زیــرا مــن همــواره آنچــه 
را کــه مایــه خشــنودی اوســت، انجــام مــی دهــم « )یوحنــا ٨ آیــه 2۹(. اّمــا اکنــون بــه 
نظــر مــی رســد کــه از نــور حضــور محافظــت کننــده خداونــد دور نگــه داشــته شــده 
باشــد. اکنــون او از خطــاکاران محســوب شــده بــود. زیــرا گناهــان بشــریت گناهــکار 
را مــی بایســتی بــر خویشــتن حمــل کنــد. او کــه گنــاه را نشــناخت، مــی بایســتی 
جمیــع گناهــان مــا بــر وی نهــاده شــود. گنــاه در نظــر او چنــان وحشــتناک بــه نظــر مــی 
رســید و بــار ســنگین گناهــی کــه مــی بایســتی برخــود حمــل کنــد، چنــان عظیــم بــود 
کــه مســیح مــی ترســید او را بــرای همیشــه از محبــت پــدر، جــدا کنــد. او چگونگــی 
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خشــم و غضــب خداونــد را در مقابــل عصیــان و گنــاه را تصــور کــرده و بــه شــاگردان 
مــی گویــد، » از فــرط انــدوه، بــه حــال مــرگ افتــاده ام «.

بــا نزدیــک شــدن بــه بــاغ جســمیانی، شــاگردان متوجــه تغییــر حالــت استادشــان 
شــده بودنــد و آنــان هرگــز او را ایــن چنیــن غــم زده و اندوهگیــن ندیــده بودنــد. او 
هرچــه بــه پیــش مــی رفــت، غــم و انــدوه شــدیدتر مــی شــد و شــاگردان جــرات نمــی 
کردنــد علــت ایــن امــر را از وی جویــا شــوند. مســیح آنچنــان تحــت تاثیــر رنــج و انــدوه 
بــاغ جســمیانی،  بــه  بــا رســیدن  بــود و  ُشــرُف افتــادن  بــود کــه گویــی در  قرارگرفتــه 
شــاگردان بــا نگرانــی در انتظــار رســیدن بــه مــکان همیشــگی او بودنــد تــا استادشــان 
بــه اســتراحت بپــردازد. اکنــون مســیح بــه زحمــت گام بــر مــی داشــت. و بــا صــدای 
بلنــد نالــه کــرد، چنانکــه گویــی تحــت فشــار هولنــاک بــاری کــه بــردوش داشــت رنــج 
مــی کشــید. شــاگردانش دوبــاره بــه کمــک او شــتافتند، وگرنــه بــه زمیــن مــی افتــاد.

هنگامــی کــه وارد بــاغ شــدند، عیســی بــه شــاگردان گفــت، دراینجــا بنشــینید 
تــا مــن بــه آنجــا رفتــه، دعــا کنــم، ســپس پطــرس، یعقــوب ویوحنــا را بــا خــود برداشــته 
وبــه گوشــه دور افتــاده ای رفتنــد. ایــن ســه شــاگرد از نزدیکتریــن همراهــان مســیح 
بودنــد. آنــان جــالل او را بــر فــراز کــوه مشــاهده کــرده شــاهد دگرگونــی ســیمای او 
بودنــد، آنــان گفتگــوی او را بــا موســی و الیــاس دیــده و ندایــی را کــه از آســمان در 
رســیده بــود، شــنیده بودنــد. اکنــون، مســیح مشــتاق بــود کــه ایشــان در ایــن مبــارزه و 
تــالش عظیــم، در کنــار وی حضــور داشــته باشــند. ایــن ســه شــاگرد، غالــب اوقــات 
بــه همــراه عیســی شــب هایــی را در گوشــه ایــی خلــوت گذرانــده بودنــد و در چنیــن 
مواقعــی، بیــدار مانــده و دعــا مــی کردنــد، پــس از دعــا، آرام و بــی دغدغــه در فاصلــه 
تــا هنگامــی کــه عیســی ایشــان را صبــح از  نزدیکــی از استادشــان مــی خوابیدنــد 
خــواب بیــدار مــی کــرد تــا دوبــاره بــه کار خدمــت مشــغول شــوند. اّمــا اکنــون عیســی 
از ایشــان مــی خواســت تــا شــب را بــه همــراه او بیــدار مانــده و دعــا کننــد. بنابرایــن 
بــه ایشــان فرمــود، » در اینجــا بمانیــد و بیــدار باشــید «. ســپس قــدری پیــش رفتــه 
و از ایشــان فاصلــه گرفــت، نــه آنقدرکــه نتواننــد او را دیــده و صــدای او را بشــنوند 
– و آنــگاه برخــاک افتــاد. او متوجــه شــده بــود کــه بــه واســطه گنــاه، از پــدر جــدا 
مــی شــود. شــکاِف عمیــق میــان او و پــدر آنچنــان وســیع، تاریــک و عمیــق بــود کــه 
لــرزه بــر انــدام وی افتــاده بــود. او نبایــد قــدرت الهــی خویــش را بــرای خالصــی از 
ایــن مصیبــت بــه کار بگیــرد. او بــه عنــوان انســان، مــی بایســتی نتایــج گنــاه انســان 
بایســتی خشــم و غضــب خداونــد  مــی  انســان  یــک  بــه عنــوان  را تحمــل کنــد. و 

686, 687

DA FA Body.indd   754 9/17/18   11:54 AM



» باغ جتسمیانی «  |  755

بــر علیــه گنــاه و عصیــان را بپذیــرد. مســیح اکنــون در وضعیــت بســیار متفاوتــی 
قرارداشــت کــه قبــالً هرگــز در چنیــن وضعیتــی قــرار نگرفتــه بــود. رنــج و مصیبــت او 
درکالم نبــوت بــه بهتریــن شــکلی توضیــح داده شــده اســت، » خداونــد مــی گویــد: 
ای شمشــیر بــه ّضــد شــبان مــن و بــه ّضــد آن مــردی کــه همــدوش مــن اســت برخیــز! 
شــبان را بــزن وگوســفندان پراکنــده خواهنــد شــد و مــن دســت خــود را بــر کوچــکان 

خواهــم برگردانیــد « )زکریــا 13 آیــه ٧(.
مســیح بــه عنــوان جایگزیــن وضامــن گنــاه انســان، گرفتــار کیفــر و مجــازات الهــی 
مــی شــد. او تــا کنــون در مقــام میانجــی دیگــران بــود، اّمــا اکنــون آرزو مــی کــرد کــه 

کســی بــرای وی شــفاعت کنــد.
هنگامــی کــه مســیح گســیخته شــدن بــا اتحــاد و یگانگــی خویــش را بــا پــدر حــس 
کــرد، ترســید کــه بــا طبیعــت انســانی خویــش نتوانــد در مبــارزه بعــدی بــا قدرتهــای 
ظلمــت ایســتادگی کنــد. پیــش از ایــن نیــز، بــا وسوســه مســیح در بیابــان، سرنوشــت 
نژاد انســانی در معرض خطر قرارگرفته بود. لیکن مســیح درآن آزمایش پیروز شــده 
بــود. اکنــون شــیطان بــرای انجــام آخریــن مبــارزه وحشــتناک پــا بــه میــدان گذاشــته 
بــود. شــیطان در طــول ســه ســال و نیــم خدمــت مســیح، خــود را بــرای ایــن کار آمــاده 
کــرده بــود. همــه چیــز شــیطان مــورد خطــر قرارداشــت و اگــر او شکســت مــی خــورد، 
امیــد و انتظــار او بــرای مســلط شــدن از بیــن مــی رفــت و پادشــاهی جهــان نهایتــاًً از 
آن مســیح مــی شــد و شــیطان ســرنگون و بیــرون افکنــده مــی شــد. اّمــا اگــر مســیح 
شکســت مــی خــورد، جهــان، بــه قلمــرو شــیطان تبدیــل مــی شــد و نــژاد بشــر بــرای 
همیشــه تحــت کنتــرل قــدرت وی قــرار مــی گرفــت. بــا پــی آمدهــای مجادلــه ای کــه 
پیش روی او بود، ترس جداشدن از خداوند، وجود او را لبریز کرده بود. شیطان 
بــه او گفتــه بــود کــه اگــر بــه جهــت گنــاه جهــان ضامــن شــود، جدایــی او از خداونــد 
ابــدی خواهــد بــود. و بدیــن ترتیــب بــا پادشــاهی شــیطان یکــی دانســته شــده و دیگــر 

هیچــگاه بــا خداونــد یکــی نخواهــد شــد.
و  گنــاه  انــدازه،  چــه  مــی شــد؟  چــه چیــزی حاصــل  فــداکاری  ایــن  واز طریــق 
ناسپاســی انســان مایــوس کننــده بــه نظــر مــی رســید! و شــیطان بیشــترین تــالش 
تحــت فشــار  را  ایــن موقعیــت منجــی  از  اســتفاده  بــا  تــا  بــرد  مــی  بــه کار  را  خــود 
قــرار دهــد. او بــه منجــی یــادآور شــد کــه: مردمــی کــه ادعــای برتــری روحانــی وغیــر 
روحانــی بــر ســایرین را دارنــد، تــورا انــکار کــرده اند.آنــان در صــدد نابــودی هســتند، 
تــو کــه بــرای آنــان بــه عنــوان قــوم خــاص، بنیــان، محــور و ُمهــر وعــده هســتی. یکــی از 
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شــاگردانت، کســی کــه تعالیــم تــو را شــنیده و در میــان نخســتین شــاگردان بــوده، تــو 
را تســلیم خواهــد کــرد. یکــی از غیورتریــن شــاگردانت تــو را انکارخواهــد کــرد. همــه 
تــو را تنهــا خواهنــد گذاشــت. تمامــی وجــود مســیح از ایــن تفکــر بیــزار بــود. مردمــی 
کــه او مســئولیت نجاتشــان را بــه عهــده گرفتــه بــود، آنانــی را کــه بســیار محبــت کــرده 
بــود، در توطئــه هــای شــیطان بــا وی متحــد شــده بودنــد. تصــور چنیــن چیــزی قلــب 
او را بــه درد مــی آورد. مبــارزه بســیار وحشــتناکی بــود و میــزان آن، گنــاه قومــش، 
گنــاه متهــم کننــده و تســلیم کننــده، و گنــاه دنیایــی کــه در ضعــف و تباهــی بــه ســر 
مــی بــرد، بــود. گناهــان بشــر بــر دوش مســیح ســنگینی مــی کــرد و چشــم انــداز خشــم 

و غضــب خداونــد بــر علیــه گنــاه، وجــود او ُخــرد کــرده بــود.
اینــک، مســیح بــه بهایــی کــه مــی بایســتی بــرای گناهــان بشــر پرداختــه شــود، 
مــی اندیشــد. او بــا انــدوه و درد بــه زمیــن ســرد چســبیده بــود، چنــان کــه گویــی مــی 
خواهــد از دور شــدن بیشــتر خــود از خداونــد ممانعــت کنــد. شــبنم ســرد بــر قامــت 
خمیــده وی نشســته بــود. اّمــا او توجهــی بــه آن نمــی کــرد. و از لبهــای پریــده او فریــاد 
تلخــی بــه گــوش رســید، » اَبـّـا، پــدر، همــه چیــز بــرای تــو ممکــن اســت، ایــن جــام را از 

مــن دور کــن، اّمــا نــه بــه خواســت مــن بلکــه بــه اراده تــو «.
قلــب آدمــی در میــان رنــج و انــدوه مشــتاق و آرزومنــد همــدردی اســت. مســیح 
بــا  فــراوان و  انــدوه  بــا  او  مــی کــرد.  تمــام وجــود خویــش حــس  بــا  ایــن اشــتیاق را 
اشــتیاقی شــدید بــرای شــنیدن ســخنان تســلی بخــش بــه نــزد شــاگردان بازگشــت، 
شــاگردانی کــه بارهــا و بارهــا بــه وســیله او برکــت یافتــه و در مصیبــت و پریشــانی 
محافظــت شــده و تســلّی یافتــه بودنــد. کســی کــه همــواره بــا ایشــان همــدردی کــرده 
بــود، اکنــون از اندوهــی فــرا انســانی رنــج مــی کشــید و مشــتاق بــود بدانــد کــه آیــا 

ایشــان بــرای او و خودشــان دعــا مــی کننــد یــا نــه.
 شــرارت گنــاه تــا چــه انــدازه تاریــک بــه نظــر مــی رســید! بــرای مســیح رهــا کــردن 
انســان بــرای تحّمــل نتایــج گناهــان خویــش بســیار هراســناک بــود، در حالــی کــه او 
بــی گنــاه در حضــور پــدر مــی ایســتاد. اگــر او فقــط میتوانســت بدانــد کــه شــاگردان 

– ایــن موضــوع را درک کــرده و از آن قدردانــی مــی کننــد، تقویــت مــی شــد.
مسیح با زحمت برخاسته و به مکانی که شاگردانش را گذاشته بود، بازگشت، 
اّمــا ایشــان را » همچنــان در خــواب یافــت «. اگــر او، ایشــان را در حــال دعــا کــردن 
مــی دیــد، آســوده خاطــر مــی شــد. اگــر شــاگردان بــه خداونــد پنــاه مــی بردنــد، عوامــل 
شــیطانی بــر ایشــان غلبــه نمــی کــرد و مســیح بــه واســطه ایمــان تزلــزل ناپذیــر ایشــان 
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تســلّی مــی یافــت. اّمــا آنــان بــه هشــدار مّکــرر مســیح کــه از ایشــان خواســته بــود تــا 
» بیــدار مانــده و دعــا کننــد « توجهــی نکــرده بودنــد. شــاگردان بــرای اولیــن بــار مــی 
دیدند که استادشــان با اندوهی ورای تحّمل بشــری با مشــکالت دســت و پنجه نرم 
می کند، و این موضوع ایشان را بسیار آشفته و نگران کرده بود. و هنگامی که ناله 
هــای اندوهبــار مســیح را شــنیدند، دعــا کردند.آنــان قصــد نداشــتند کــه سرورشــان را 
تنهــا بگذارنــد، اّمــا بــه نظــر مــی رســید کــه بــه واســطه بهــت زدگــی دچــار رخــوت شــده 
باشــند و اگــر بــه راز و نیــاز بــا خداونــد ادامــه مــی دادنــد مطمئنــاً از ّشــر چنیــن رخوتــی 
خالصــی مــی یافتنــد. شــاگردان ضــرورت مراقبــت و هوشــیاری و دعــای خالصانــه را 

بــرای ایســتادگی کــردن در برابــر وسوســه درک نکــرده بودنــد.
بــود،  گفتــه  شــاگردان  بــه  شــود  جســمیانی  بــاغ  وارد  اینکــه  از  قبــل  عیســی، 
» امشــب همــه شــما بــه ســبب مــن خواهیــد لغزیــد «. اّمــا شــاگردان بــا جدیّــت 
بــه او اطمینــان داده بودنــد کــه اگــر الزم باشــد بــا او بــه زنــدان رفتــه و تــا پــای مــرگ 
ایســتادگی کننــد. و پطــرس بینــوا و متکــی بــه خــود، افــزود، » حتّــی اگــر همــه بــه 
ســبب تــو بلغزنــد، مــن نخواهــم لغزیــد « )مرقــس بــاب 1۴ آیــات 2٧ و 2۹(. اّمــا 
شــاگردان بــه خویشــتن متّکــی بودنــد. و بــه تعالیــم منجــی کــه از ایشــان خواســته 
بــود کــه بــه خــدای قــادر مطلــق تــوکّل داشــته باشــند، عمــل نکــرده بودنــد. بنابرایــن 
هنگامــی کــه منجــی بــه همــدردی و دعاهــای ایشــان نیــاز شــدیدی داشــت، ایشــان 

در خــواب بودنــد و حتّــی پطــرس هــم خوابیــده بــود.
حتّی یوحنا، شــاگرد محبوب که ســرخود را روی ســینه عیســی گذاشــته بود، در 
خــواب بــود. مطمئنــاً محبــت یوحنــا نســبت بــه استادشــان مــی بایســتی او را بیــدار 
نگــه مــی داشــت. و در ایــن زمــان کــه منجــی در رنــج و اندوهــی جانــکاه بــه ســرمی بــرد، 

دعاهــای او مــی بایســتی بــا دعاهــای ســایر شــاگردان درهــم آمیختــه مــی شــد.
منجــی تمامــی شــب را بــرای شــاگردان دعــا کــرده بــود تــا در ایمانشــان لغــزش 
نخورنــد. اکنــون زمــان آن بــود تــا عیســی از یعقــوب و یوحنــا همــان ســوالی را بپرســد 
کــه قبــالً پرســیده بــود، » آیــا مــی توانیــد از جامــی کــه مــن مــی نوشــم، بنوشــید و 
تعمیــدی را کــه مــن مــی گیــرم، بگیریــد؟ « و آنــان جــرات نداشــتند کــه پاســخ دهنــد، 

» مــا آمــاده هســتیم « )متــی بــاب 20 آیــه 22(.
شــاگردان بــا شــنیدن صــدای مســیح از خــواب بیــدار شــدند، اّمــا بــه ســختی او 
را شــناختند، زیــرا چهــره او بــه واســطه عــذاب و اضطــراب تغییــر کــرده بــود. مســیح، 
خطــاب بــه پطــرس گفــت، » شــمعون، خوابیــده ای؟ آیــا نمــی توانســتی ســاعتی 
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بیــدار بمانــی؟ بیــدار باشــید و دعــا کنیــد تــا در وسوســه نیفتیــد. روح مشــتاق اســت 
اّمــا جســم ناتــوان «. ضعــف و ناتوانــی شــاگردان، همــدردی مســیح را بــر انگیختــه 
بــود. او نگــران بــود کــه شــاگردان نتواننــد آزمایشــی را کــه بــا تســلیم شــدن و مــرگ او 
بــا آن مواجــه مــی شــدند، تحمــل کننــد. او شــاگردانش را مــورد ســرزنش قــرار نــداد، 
بلکــه بــه ایشــان گفــت، » بیــدار بمانیــد و دعــا کنیــد تادروسوســه نیفتیــد «. مســیح، 
حتّــی درمیــان انــدوه شــدید نیــز در پــی آن بــود کــه از ضعــف ایشــان چشــم پوشــی 

کنــد. او بــه ایشــان گفــت، » روح مشــتاق، اّمــا جســم ناتــوان اســت «.
بــر پســر یگانــه خــدا مســتولی شــد. و او  بــار دیگــر، درد و اندوهــی جانــکاه، 
بازگشــت.  بــود،  دعــا  آنجــا مشــغول  در  قبــالً  کــه  مکانــی  بــه  رمــق،  بــی  و  خســته 
انــدوه او جانــکاه تــر از گذشــته بــود. و هنگامــی کــه بــا جدیــت بیشــتر دعــا کــرد، 
» عرقــش همچــون قطــرات خــون بــر زمیــن مــی چکیــد «. درختــان ســرو و نخــل، 
شــاهدان خامــوش انــدوه او بودنــد. قطــرات ســنگین شــبنم از فــراز شــاخه هــای 
از  طبیعــت  گویــی  کــه  چنــان  چکیــد،  مــی  او  رنجــور  برقامــت  بــرگ  از  پوشــیده 
اینکــه خالــق و آفریننــده اش در تنهایــی بــا قــدرت تاریکــی دســت و پنجــه نــرم مــی 
کــرد، مویــه و زاری مــی کــرد. عیســی مــدت کوتاهــی پیــش از ایــن، هماننــد ســرو 
قدرتمنــد در مقابــل طوفــان مخالفــت کــه تمامــی نیــروی خــود را برعلیــه او بســیج 

کــرده بــود، ایســتادگی نمــوده بــود. 
افــراد خودســر و نافرمــان، قلبهــای سرشــار از کینــه و نفــرت، بــه بطالــت ســعی 
کــرده بودنــد تــا او را آشــفته و مغلــوب کننــد و او در مقــام پســر خــدا و بــا اقتــدار 
الهــی در برابرشــان مقاومــت کــرده بــود. اّمــا اکنــون بــه واســطه طوفــان خشــم، ماننــد 
نــی خمیــده و درهــم کوبیــده شــده بــود. او همــواره در انجــام و اتمــام اعمالــش، بــه 

پیــروزی دســت یافتــه و در هــر اقدامــی، بــر قدرتهــای تاریکــی غلبــه کــرده بــود. 
 او در مقــام کســی کــه پیــش ازآن جــالل یافتــه بــود، یکــی بــودن بــا خداونــد را 
ادعــا کــرده بــود. و بالحنــی اســتوار، آواز حمــد و پرســتش را بــر زبــان آورده بــود. 
او همــواره، بــا شــاگردانش از کالم تشــویق و تســلّی ســخن گفتــه بــود. اّمــا اکنــون 
ســاعت مقــرر قــدرت تاریکــی فــرا رســیده بــود. اکنــون در ســکوت شــب، صــدای 
اونــه بــا لحنــی پیروزمندانــه، بلکــه بــا لحنــی سرشــار از ماتــم بشــری بــه گــوش مــی 
رســید. ســخنان منجــی در گــوش شــاگردان خــواب آلــود، تکــرار مــی شــد: » ای 
پــدر، اگــر اراده توســت، ایــن جــام را از مــن دورکــن، اّمــا نــه بــه خواســت مــن، بلکــه 

اراده تــو انجــام شــود «.
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شــاگردان در ابتــدا، میــل داشــتند کــه بــه نــزد عیســی برونــد. اّمــا او بــه ایشــان 
گفتــه بــود در آنجــا مانــده و دعــا کننــد و هنگامــی کــه عیســی نــزد ایشــان بازگشــت، 
بــه مصاحبــت  بــار دیگــر اشــتیاق شــدید  ایشــان را همچنــان درخــواب یافــت. او 
بــا شــاگردان را احســاس کــرد تــا بــا شــنیدن ســخنان ایشــان تســلّی یافتــه و بتوانــد 
طلسم تاریکی را که تمامی شب او را از پا درآورده بود، بشکند. اّما چشمانشان 
بســیار ســنگین شــده بــود، » آنهــا نمــی دانســتند بــه او چــه بگوینــد «. حضــور او، 
شــاگردان را بیــدار کــرده بــود. آنــان قطــرات خــون راکــه بــه شــکل عــرق بــر چهــره او 
نقش بســته بود، مشــاهده کرده و هراســان شــدند. شــاگردان اندوه جانکاه منجی 
را درک نمــی کردنــد. » منظــر او از مردمــان و صــورت او از بنــی آدم بیشــتر تبــاه 

گردیــده بــود « )اشــعیا 52 آیــه 1۴(.
عیســی، بــار دیگــر بــه گوشــه خلوتــی کــه درآن مشــغول دعــا بــود. بازگشــت و 
در حالیکــه از فــرط انــدوه از پــای درآمــده بــود، برزمیــن افتــاد. طبیعــت بشــری پســر 
یگانــه خــدا، در ایــن ســاعات آزمایــش، بــه لــرزه افتــاده و مضطــرب بــود. اکنــون، او 
بــرای شــاگردانش دعــا نمــی کــرد تــا در ایمانشــان نلغزنــد، بلکــه بــرای جــان وسوســه 
شــده و مضطــرب خویــش دعــا مــی کــرد. لحظــه هولنــاک فــرا رســیده بود—لحظــه ای 
کــه بــرای سرنوشــت جهــان مــی بایســتی تصمیــم گرفتــه شــود. سرنوشــت بشــریت 
نیــز نگــران ایــن تصمیــم گیــری بــود. مســیح میتوانســت حتــی حــاال هــم از نوشــیدن 
جامــی کــه بــرای گناهــان بشــر اختصــاص یافتــه بــود خــودداری کنــد. و هنــوز خیلــی 
دیــر نشــده بــود. او مــی توانســت قطــرات خــون را کــه بــه شــکل عــرق از پیشــانی 
اش مــی چکیــد، پــاک کــرده و انســان را بــه حــال خــود رهــا کنــد تــا بــه واســطه گنــاه 
را  گناهــش  مجــازات  گناهــکار  بگــذار،  بگویــد،  توانســت  مــی  او  شــود.  هــالک 
دریافــت کنــد، و مــن نیــز بــه نــزد پــدر بــاز خواهــم گشــت. آیــا پســر یگانــه خــدا جــام 
تلــخ حقــارت و انــدوه را خواهــد کشــید؟ آیــا بـّـره بــی عیــب و بــی گنــاه، بــرای نجــات 
انســان گناهــکار، عواقــب لعنــت بــار گنــاه را تحمــل خواهــد کــرد؟ و در ایــن لحظــه، 
از لبهــای رنــگ پریــده و مرتعــش مســیح، ایــن ســخنان گفتــه مــی شــود کــه، » اَ بّــا، 
پــدر، همــه چیــز بــرای تــو ممکــن اســت. ایــن جــام را ازمــن دورکــن، اّمانــه بــه خواســت 

مــن، بلکــه بــه اراده تــو «.
مســیح ســه بار، این دعا را بر زبان آورد. و هر ســه بار طبیعت بشــریِ  او خود 
را از قربانــی شــدن عقــب کشــیده بــود. اّمــا اکنــون، سرنوشــت نــژاد بشــر، پیــش 
روی منجــی جهــان نهــاده شــده بــود. او مــی دیــد کــه متجــاوزان بــه شــریعت، اگــر بــه 
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حــال خــود رهــا شــوند، هــالک خواهنــد شــد. او متوجــه عجــز و درماندگــی بشــر 
شــده بــود. او متوجــه قــدرت گنــاه شــده بــود. فریــاد انــدوه و ماتــم دنیــای محکــوم 
و در حــال نابــودی، در مقابــل او ســفیر مــی کشــید. و مســیح بــا مشــاهده نابــودی 
قیمــت  بــه  را  انســان  او  گرفــت.  آن  نجــات  بــه  تصمیــم  جهــان،  الوقــوع  قریــب 
جــان خویــش نجــات خواهــد داد. او تعمیــد خــون را مــی پذیــرد تــا بــه واســطه او، 
میلیونهــا جــان در حــال هالکــت، حیــات جاودانــی یابنــد. او جایهــای آســمانی 
را بــا همــه پاکــی، شــادی و جاللــش، تــرک کــرده بــود تــا تنهــا گوســفند گمشــده، 
از  ترتیــب  و جهــان ســقوط کــرده در گنــاه و عصیــان را نجــات بخشــد. و بدیــن 
ماموریــت خویــش رویگــردان نخواهــد شــد. وکفــاره گناهــان نســلی خواهــد شــد 
کــه مشــتاق گنــاه کــردن بــود. و اکنــون دعاهــای او تنهــا بــا اطاعــت و تســلیم بــر 
زبــان آورده مــی شــود، » اگــر ممکــن نیســت ایــن جــام از مــن بگــذرد، مگــر اینکــه آن 

را بنوشــم، پــس آنچــه اراده توســت انجــام شــود «.
بــا ایــن تصمیــم گیــری، در حــال احتضــار بــه زمیــن افتــاد. اکنــون، شــاگردان کجــا 
بودنــد، تــا دستهایشــان را بــا مهربانــی زیرســر اســتاد خســته و بــی رمــق گذاشــته، 
وســیمای او را کــه از بنــی آدم بیشــتر تبــاه گردیــده بــود، پــاک کننــد. منجــی بــه تنهایــی 

در چرخشــت انگــور لــه مــی شــد و از میــان مــردم هیــچ کــس بــا او نبــود.
انــدوه  و  رنــج  شــاهد  فرشــتگان  بــرد.  مــی  رنــج  خویــش  پســر  بــا  خداونــد  اّمــا 
شــیطانی  نیروهــای  انبــوه  ســوی  از  سرورشــان  کــه  دیدنــد  آنــان  بودنــد.  منجــی 
احاطــه شــده و قامــت اونــه بــه واســطه تــرس و هراســی اســرارآمیز خــم شــده بــود. 
نمــی شــد. مخلوقــات  نــدای چنــگ نواختــه  بــود و  درآســمان ســکوت حکمفرمــا 
فانــی، مــی بایســتی بهــت وحیــرت لشــکرهای آســمان را کــه در ســکوتی اندوهبــار 
شــاهد جــدا شــدن نــور محبــت و جــالل پــدر از پســر محبوبــش بودنــد، را نظــاره 
مــی کردنــد، تــا زشــتی و شــرارت گنــاه را در نظــر خداونــد هرچــه بهتــر درک نماینــد. 
تمامــی کائنــات و فرشــتگان آســمان بــا اشــتیاق کامــل، نظــاره گــر مبــارزه ای بودنــد 

کــه بــه پایــان خویــش نزدیــک مــی شــد.
شــیطان و متحــدان شــریرش، لشــکر ارتــداد، بــا اشــتیاق تمــام، بحــران عظیمــی 
را کــه درکار نجــات ورســتگاری بــه وقــوع پیوســته بــود، نظــاره مــی کردنــد. نیروهــای 
خیــر و شــر منتظــر بودنــد تــا ببیننــد بــه دعاهــای منجــی چــه پاســخی داده خواهــد 
نمــی  چیــزی  اّمــا چنیــن  بودنــد.  منجــی  دادن  تســلی  اشــتیاق  در  فرشــتگان  شــد. 
بایســتی انجــام شــود. بــرای پســر یگانــه خــدا، هیــچ راه گریــزی وجــود نداشــت. در 
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ایــن لحظــات هراســناک بحــران، هنگامــی کــه همــه چیــز در خطــر قــرار داشــت، و 
هنگامــی کــه جــام اســرارآمیز در دســتان منجــی بــه لــرزه افتــاده بــود، آســمان گشــوده 
شــد و در میــان طوفــان ظلمــت و تاریکــی، نــوری درخشــان تابیــدن آغــاز نمــود و 
فرشــته قدرتمنــدی کــه در حضــور خداونــد مــی ایســتد، همــان فرشــته ای کــه پــس 
آمــد. فرشــته  نــزد مســیح  بــه  بــود.  کــرده  او را تصاحــب  از ســقوط شــیطان مقــام 
نیامــده بــود تــا جــام را از دســت مســیح بگیــرد، بلکــه آمــده بــود تــا او را بــرای نوشــیدن 
آن تقویــت کــرده و او را از محبــت پــدر مطمئــن ســازد. او آمــده بــود تــا بــه اســتدعا 
بــه ســوی  را  او  توجــه  کنــد. فرشــته،  قــدرت عطــا  و  قــوت  انســانی  الهــی-  کننــده 
آســمان گشــوده، جلــب کــرده و از جانهایــی کــه در نتیجــه رنــج و فــداکاری او نجــات 
مــی یافتنــد، ســخن گفــت. او بــه مســیح اطمینــان داد کــه پــدر آســمانی از شــیطان 
بســیار بزرگتر و قدرتمندتر اســت و اینکه مرگ او موجب آشــفتگی کامل شــیطان 
بــه مقدســین آن قــادر مطلــق اعطــا خواهــد شــد.  ایــن جهــان  شــده و پادشــاهی 
فرشــته بــه او گفــت کــه رنــج جــان خــود را خواهــد دیــد و بخاطــر اینکــه جماعــت قــوم 

بشــر بطــور ابــدی رســتگار مــی شــوند خشــنود خواهــد گردیــد. 
رنــج و انــدوه منجــی خاتمــه نیافــت اّمــا یــاس و نــا امیــدی او را رهــا کــرده بــود. 
طوفــان بــه هیــچ وجــه فروکــش نکــرده بــود، اّمــا مســیح کــه هــدف ایــن طوفــان بــود، 
بــرای مقابلــه بــا خشــم آن تقویــت شــده بــود. بنابرایــن بــا آرامــش و خونســردی از 
بیــرون آمــد. و در چهــره خونیــن او، ســالمتی آســمانی دیــده  گوشــه خلــوت دعــا 
مــی شــد. او اندوهــی را تحمــل کــرده بــود کــه هرگــز هیــچ انســانی قــادر بــه تحمــل 
آن نبــود، زیــرا بــه خاطــر گنــاه بشــر طعــم مــوت را چشــیده بــود. شــاگردان در حالــی 
کــه خفتــه بودنــد، بــا نــوری کــه اطــراف منجــی را احاطــه کــرده بــود، از خــواب بیــدار 
شــدند. آنــان فرشــته ای را دیدنــد کــه بــه طــرف منجــی کــه بــر زمیــن افتــاده بــود، خــم 
شــده و ســر او را بلند کرده و به ســوی آســمان نظاره می کند. آنان صدای فرشــته 
را شــنیدند کــه هماننــد موســیقی دلنــوازی، کلمــات امیــد وتســلی را بــر زبــان مــی 
آورد. شــاگردان منظــره بــاالی کــوه را کــه درآن ســیمای مســیح دگرگــون شــده بــود، 
بیــاد آوردنــد. آنــان چهــره پُــر جــالل عیســی را در معبــد و ســخنان خداونــد را کــه از 
فــراز ابرهــا بــا وی ســخن گفتــه بــود، بــه یــاد آوردنــد. و اکنــون نیــز همــان جــالل مجــدداً 
آشــکار شــده بــود و شــاگردان، دیگــر نگــران سرورشــان نبودنــد. زیــرا مســیح تحــت 
تــا از او محافظــت  بــود  بــود و فرشــته ای فرســتاده  مراقبــت و حمایــت خداونــد 

کنــد. شــاگردان، بــار دیگــر از فــرط خســتگی بــه خــواب فرومــی رونــد.
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مســیح بار دیگر بازگشــته وآنان را درخواب می یابد و با صدایی سرشــاراز اندوه 
بــه ایشــان مــی گویــد: » آیــا هنــوز در خوابیــد و اســتراحت مــی کنیــد؟ اکنــون ســاعت 

مقرر نزدیک شــده اســت و پســر انســان به دســت گناهکاران تســلیم می شــود «.
در هنگامــی کــه ایــن ســخنان را بــر زبــان مــی آورد، صــدای پاهــای جمعیتــی را 
می شــنود که در جســتجوی او بودند، بنابراین به شــاگردان می گوید: » برخیزید، 
برویــم. اینــک تســلیم کننــده مــن از راه مــی رســد «. هنگامــی کــه عیســی بــه ســوی 
انــدوه  بــر مــی داشــت، در چهــره او نشــانی از رنــج و  تســلیم کننــده خویــش گام 
شــدیدی کــه اخیــراً متحمــل شــده بــود، دیــده نمــی شــد. مســیح پیشــاپیش شــاگردان 
ایســتاده وگفــت: » کــه را مــی جوییــد؟ پاســخ دادنــد، عیســی ناصــری را و عیســی 
پاســخ بــداد، مــن هســتم «. هنگامــی کــه ایــن ســخنان بیــان مــی شــد، فرشــته ای کــه 
قبــالً بــرای تقویــت و محافظــت از عیســی آمــده بــود، میــان او و جمعیــت حرکــت 
کبوتــر  هیئتــی  و  بــود  کــرده  نورانــی  را  منجــی  ســیمای  آســمانی،  نــوری  کــرد.  مــی 
ماننــد بــر او ســایه انداختــه بــود. دشــمنان مســیح حتــی بــرای لحظــه ای نتوانســتند 
نشــینی کردنــد. کاهنــان، مشــایخ،  بایســتند.آنان عقــب  الهــی  در حضــور جــالل 

ســربازان و حتــی یهــودای اســخریوطی، هماننــد مــردگان بــر خــاک افتادنــد.
فرشـــته رفـــت و نـــور ناپدیـــد شـــد. عیســـی ایـــن فرصـــت را داشـــت کـــه بگریـــزد، 
اّمـــا آرام و خونســـرد درجـــای خـــود باقـــی مانـــد. او کـــه پُـــر از جـــالل وشـــکوه بـــود، 
شـــاگردان  بـــود.  ایســـتاده  ســـنگدل  گروهـــی  درمیـــان  ناتـــوان  و  فرســـوده  اکنـــون 
در ســـکوت و بـــا تـــرس و حیـــرت بـــه نظـــاره ایســـتاده بودنـــد. امـــا ناگهـــان صحنـــه 
یهـــودا  و  افتادنـــد. ســـربازان رومـــی، کاهنـــان  راه  بـــه  دگرگـــون شـــد و جمعیـــت 
در اطـــراف مســـیح جمـــع شـــدند. آنـــان از گنـــاه خویـــش احســـاس ســـر افکندگـــی 
کـــرده ولـــی در عیـــن حـــال نگـــران بودنـــد کـــه شـــاید مســـیح بگریـــزد. بـــار دیگـــر منجـــی 
از ایشـــان پرســـید، » کـــه را مـــی جوییـــد؟ « کســـی کـــه در حضـــور ایشـــان ایســـتاده 
امـــا  بـــود  ایشـــان شـــهادت داده شـــده  بـــه  ایـــن موضـــوع  و  بـــود  پســـر خـــدا  بـــود، 
متقاعـــد نمـــی شـــوند. در مقابـــل ایـــن ســـوال کـــه، » کـــه را مـــی جوییـــد؟ « مجـــدداً 
کـــه  گفتـــم  شـــما  بـــه  گفـــت،  منجـــی  آنـــگاه   « ناصـــری.  عیســـی  دادنـــد،  پاســـخ 
خـــودم هســـتم. پـــس اگـــر مـــرا مـــی خواهیـــد، بگذاریـــد اینهـــا برونـــد « و منظـــور او 
شـــاگردان بـــود. مســـیح مـــی دانســـت کـــه ایمـــان شـــاگردان تـــا چـــه انـــدازه ضعیـــف 
او  کنـــد.  محافظـــت  وآزمایشـــات  وسوســـه  از  را  آنـــان  داشـــت  قصـــد  و  اســـت 

ــا بـــه خاطـــر ایشـــان خـــود را فـــدا کنـــد. آمـــاده بـــود تـ
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فرامــوش  داشــت،  برعهــده  کــه  را  ای  کننــده مســیح، وظیفــه  تســلیم  یهــودا، 
نکــرد. هنگامــی کــه جمعیــت وارد بــاغ مــی شــدند او ایشــان را راهنمایــی مــی کــرد. 
او بــه همراهــان خــود عالمتــی داده وگفتــه بــود، » آن کــس راکــه ببوســم، همــان 
اســت، او را بگیریــد « )متــی 26 آیــه ۴٨(. اّمــا اکنــون بــه گونــه ای تظاهــر مــی کــرد تــا 

بگویــد کــه بــا ایشــان هیــچ ارتباطــی نــدارد.
یــک دوســت گرفتــه  را همچــون  او  و دســت  نزدیــک شــد  بــه مســیح  یهــودا   
وگفــت، » ســالم، اســتاد « و پــی در پــی او را بوســید، چنــان کــه گویــی در مصیبــت 

وی همــدردی مــی کنــد.
عیسی به وی گفت: » ای رفیق، کار خود را انجام بده « و سپس با صدایی 
سرشــار از انــدوه بــه او گفــت، » ای یهــودا، آیــا پســر انســان را بــا بوســه تســلیم مــی 
کنــی؟ « ایــن ســوال مــی بایســتی وجــدان یهــودای تســلیم کننــده را بیــدار کــرده و 
قلــب نافرمــان او را متاثــر مــی کــرد، اّمــا احتــرام، وفــاداری و عطوفــت انســانی او 
را تــرک کــرده بــود. او بــا بــی شــرمی وگســتاخانه مقاومــت کــرده و هیــچ تمایلــی بــه 
انعطــاف نشــان دادن نداشــت. و خــود را بــه طــور کامــل تســلیم شــیطان کــرده و 
قــدرت مقاومــت در برابــر وی را از دســت داده بــود. عیســی از بوســیدن کســی کــه 
بــه وی خیانــت کــرده بــود، امتنــاع نورزیــد. جمعیــت وقتــی دیــد کــه یهــودا شــخص 
مســیح را کــه زمانــی پیــش از آن در مقابــل چشمانشــان جــالل یافتــه بــود، لمــس 
کــرد، جســارت یافــت. آنــان اکنــون مســیح را گرفتــه و بــرای بســتن دســتهای دوســت 

داشــتنی او کــه همــواره اعمــال نیکــو انجــام داده بــود، اقــدام نمودنــد.
شــاگردان تصــور مــی کردنــد کــه استادشــان در مقابــل کاهنــان و ســربازان رومــی 
مقاومت نموده و تســلیم نخواهد شــد. زیرا همان قدرتی که موجب شــده بود تا 
جمعیــت پــس رفتــه و ماننــد مــرده بــر زمیــن بیفتنــد، مــی توانســت ایشــان را عاجــز و 
درمانده ســازد تا عیســی و همراهانش از آنجا بگریزند. آنان با مشــاهده ریســمانی 
که برای دســتهای منجی محبوبشــان آورده شــده بود، نا امید و خشــمگین شــدند. 
پطــرس بــا عصبانیــت، شمشــیری را کــه در دســت داشــت کشــید، تــا از مســیح 
دفــاع کنــد، اّمــا بــا ضربتــی کــه بــر خــادم کاهــن اعظــم زد، گــوش راســتش را بُریــد. 
مســیح با دیدن این صحنه، دســتهای خویش را که از ســوی ســربازان رومی محکم 
نگــه داشــته شــده بــود، رهــا کــرده وگــوش آن مــرد را لمــس کــرد و شــفا داد. ســپس بــه 
پطــرس گفــت: » شمشــیر خــود در نیــام کــن، زیــرا هرکــه شمشــیر کِشــد، بــه شمشــیر 
نیــز کشــته شــود. آیــا گمــان مــی کنــی نمــی توانــم هــم اکنــون از پــدر خــود بخواهــم کــه 
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بیــش ازدوازده فــوج فرشــته بــه یــاری ام فرســتد؟ « — یعنــی بــه ازای هــر شــاگرد، 
یــک فــوج. شــاگردان بــا خــود مــی اندیشــیدند، چــرا مســیح، خویشــتن و ایشــان را 
نجــات نمــی دهــد؟ و مســیح بــا پاســخ دادن بــه ســوال ناگفتــه ایشــان، اضافــه کــرد 
کــه، » درآن صــورت پیشــگویی هــای کُتُــب مّقــدس چگونــه تحقــق خواهــد یافــت 
کــه مــی گویــد ایــن وقایــع بایــد رخ دهــد؟ «، » آیــا نبایــد جامــی را کــه پــدر بــه مــن داده 

اســت، بنوشــم؟ «.
مســیح  کننــدگان  تعقیــب  بــه  ایشــان  پیوســتن  از  یهــود  رهبــران  رســمی  مقــام 
تــر ازآن  بــا اهمیــت  آنــان موضــوع دســتگیری عیســی  بــرای  بــود.  ممانعــت نکــرده 
مشــایخ  و  گــر  حیلــه  کاهنــان  دلیــل  بــه همیــن  و  شــود  محــول  دیگــران  بــه  کــه  بــود 
یهــودای  و  معبــد  نگهبانــان  و  بــه چمــاق  مســلح  گروهــی  بــه  وی  دســتگیری  بــرای 
اســخریوطی ملحــق شــده بودنــد. شــگفتا کــه کاهنــان و علمــای دیــن بــا چــه گروهــی 
متحــد شــده بودند!—گروهــی آشــوبگر و مســلح بــه تمامــی تجهیــزات، چنــان کــه 

بــود! یــک حیــوان وحشــی  گویــی در تعقیــب 
مســیح برگشــته و بــا نگاهــی نافــذ بــه کاهنــان و مشــایخ یهــود نظــر انداخــت و 
ســخنانی بــر زبــان آورد کــه ایشــان هرگــز در طــول عمرشــان فرامــوش نمــی کردنــد. 
مســیح بــه ایشــان، » مگــر مــن راهزنــم کــه بــا چمــاق و شمشــیر بــه ســراغم آمــده ایــد؟ 
هــرروز در حضــور شــما در معبــد تعلیــم مــی دادم و دســت بــر مــن دراز نکردیــد. اّمــا 

ایــن ســاعت شماســت و قــدرت تاریکــی «.
شــاگردان بــا دیــدن تســلیم شــدن عیســی بــه جمعیــت، وحشــت زده بودنــد. 
آنــان از اینکــه عیســی چنیــن تحقیــری را تحمــل مــی نمــود، عصبانــی و خشــمگین 
شــدند. و قــادر بــه درک رفتــار و تعالیــم وی نبودنــد، آنــان او را بــه خاطــر تســلیم 
برایشــان مســتولی  تــرس  و  نگرانــی  مــورد مالمــت قراردادنــد.  بــه جمعیــت  شــدن 
شــده بــود و پطــرس پیشــنهاد کردکــه جــان خویــش را نجــات دهنــد. شــاگردان بــا 
قبــول پیشــنهاد پطــرس مســیح را » تــرک کــرده وگریختنــد «. اّمــا مســیح ایــن رهــا 
کــردن را پیــش بینــی کــرده و بــه ایشــان گفتــه بــود، » اینــک زمانــی فــرا مــی رســد، و 
براســتی کــه هــم اکنــون فــرا رســیده اســت، کــه پراکنــده خواهیــد شــد و هریــک بــه 
خانــه وکاشــانه خــود خواهیــد رفــت و مــرا تنهــا خواهیــد گذاشــت، اّمــا مــن تنهــا 

نیســتم، زیــرا پــدر بامــن اســت « )یوحنــا 16 آیــه 32(. 
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کاهنــان، مشــایخ و ســربازان معبــد، عیســی را بــا شــتاب از کنــار نهــر قــدرون و 
از میــان باغهــای زیتــون عبــور داده و بــا گذشــتن از کوچــه هــای خلــوت، بــه شــهر 
رســیدند. شــب از نیمــه گذشــته بــود و صــدای فریــاد جمعیــت کــه در پــی عیســی 
بــود. دســتهای منجــی بســته و  بــه هــم ریختــه  روان بودنــد، ســکوت آرام شــهر را 
بــا  تحــت مراقبــت شــدید بــود و بــه زحمــت راه مــی رفــت. اّمــا اســیرکنندگان او 

اشــتیاق و شــتاب او را بــه ســوی کاخ َحّنــا، کاهــن اعظــم پیشــین مــی بردنــد.
َحّنــا، ریاســت گــروه کاهنــان را برعهــده داشــت. و بــه احتــرام ســنش از ســوی 
مــردم بــه عنــوان کاهــن اعظــم شــناخته مــی شــد. نظــر او بــه عنــوان صــدای خداونــد 

مــورد تلقــی قرارگرفتــه و بــه مرحلــه اجــرا در مــی آمــد.
او نخســت مــی بایســتی مــی دیــد کــه عیســی توســط اقتــدار کاهنــان دســتگیر 

شــده اســت.
مســیح بایــد رســماً در حضــور شــورای یهــود محاکمــه مــی شــد، اّمــا پیــش ازآن 
بــر طبــق  قــرار مــی گرفــت.  َحنــا مــورد بازجوئــی مقدماتــی  بایســتی از ســوی  مــی 
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قوانیــن رومیــان، شــورای یهــود نمــی توانســت کســی را بــه مجــازات مــرگ محکــوم 
کنــد. آنــان فقــط مــی توانســتند زندانــی را مــورد بازجویــی قــرار دهنــد ولــی اجــرای 
حکــم مــی بایســتی از ســوی مقامــات رومــی مــورد تائیــد قرارمــی گرفــت. و بنابرایــن 
الزم بــود اتهامــی راکــه بــه مســیح وارد مــی کردنــد از نظــر مقامــات رومــی بــه عنــوان 
اتهــام جنایــی محســوب مــی شــد. مــوارد اتهــام مــی بایســتی بــه روشــنی اظهــار مــی 
شــد تــا او را در نظــر یهودیــان محکــوم مــی کردنــد. بســیاری از کاهنــان و علمــای 
دیــن بــه واســطه تعالیــم مســیح ایمــان آورده بودنــد، اّمــا تــرس از طــرد شــدن مانــع 
مــی شــد تــا او را اقرارکننــد. کاهنــان ســوال نیقودیمــوس را بــه خوبــی بــه یــاد مــی 
آوردنــد کــه پرســیده بــود، » آیــا شــریعت مــا کســی را محکــوم مــی کنــد بــدون اینکــه 
آیــه 51(.  )یوحنــا ٧  کــرده اســت؟ «  بشــنود و دریابــد چــه  را  او  نخســت ســخن 
یــادآوری ایــن ســوال بــرای لحظاتــی باعــث بــه هــم ریختگــی شــورا شــد و مانــع از 
انجــام نقشــه ایشــان گردیــده بــود. یوســف اهــل رامــه و نیقودیمــوس هنــوز بــه شــورا 
احضــار نشــده بودنــد، اّمــا در میــان شــورا کســانی بودنــد کــه جســارت پشــتیبانی از 
عدالــت را داشــتند. محاکمــه مــی بایســتی بــه گونــه ای هدایــت مــی شــد تــا اعضــای 
شــورا را برعلیــه مســیح متّحــد کند.کاهنــان در صــدد بودنــد تــا دو نــوع اتهــام را بــه 
مســیح وارد کننــد. اگــر اتهــام کفرگویــی عیســی بــه اثبــات مــی رســید، آنــگاه از ســوی 
یهودیــان محکــوم مــی شــد. و اگــر اتهــام تحریــک و ایجــاد اغتشــاش بــه اثبــات مــی 
رســید، محکــوم شــده و مجــازات او از ســوی دولــت روم حتمــی بــود. و َحنــا ابتــدا 
ســعی میکــرد تــا اتهــام دوم یعنــی ایجــاد اغتشــاش را بــه اثبــات برســاند. او ابتــدا 
عیســی را در ارتبــاط بــا شــاگردان و تعالیمــش مــورد ســوال قــرارداد و انتظــار داشــت 
َحّنــا  بــه مقصــود خویــش نزدیــک شــود.  بــا شــنیدن ســخنی از دهــان عیســی،  تــا 
قصــد داشــت بــا شــنیدن عباراتــی از مســیح، اثبــات کنــد کــه وی در صــدد ایجــاد 
یــک انجمــن ّســری بــا هــدف برقــراری یــک پادشــاهی جدیــد مــی باشــد.کاهنان، 
آنــگاه مــی توانســتند عیســی را بــه اتهــام برهــم زدن نظــم عمومــی و عامــل آشــوب بــه 

رومیــان تســلیم کننــد.
گویــی  چنانکــه  خوانــد،  را  کاهــن  هــدف  و  فکــر  بــاز  کتابــی  همچــون  مســیح 
عمــق وجــوِد بازجــوی خویــش را مــی خوانــد. او وجــود هرگونــه ارتبــاط مخفــی میــان 
خویــش بــا پیروانــش و گردهمایــی مخفیانــه ایشــان را بــرای اجــرای اهــداف نهــان 
خویــش انــکار کــرد. او در رابطــه بــا اهــداف و تعالیمــش، مخفیانــه عمــل نمــی کــرد. 
بــه جهــان آشــکارا ســخن گفتــه ام و  مــن  پاســخ داد، »  بــه کاهــن اعظــم  بنابرایــن 
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همــواره در کنیســه و در معبــد کــه محــل گــرد آمــدن همــه یهودیــان اســت، تعلیــم 
داده ام و چیــزی را در نهــان نگفتــه ام «. 

منجــی شــیوه رفتــار خویــش را بــا متهــم کنندگانــش مقایســه کــرد. آنــان بــرای 
ماههــا او را تعقیــب کــرده و تــالش کــرده بودنــد تــا او را بــه دام انداختــه و مخفیانــه 
بــه حضــور شــوای یهــود آورنــد تــا بــا شــواهد و اتهامــات دروغیــن چیــزی را بدســت 
آورنــد کــه بــه دســت آوردن آن بــا شــواهد منصفانــه غیرممکــن بــود. اکنــون، آنــان 
نقشــه خــود را بــه مرحلــه عمــل در مــی آوردنــد. دســتگیری شــبانه مســیح، اســتهزا 
و دشــنام، قبــل از اینکــه حتــی او را متهــم و محکــوم کننــد، شــیوه رفتــار کاهنــان و 
علمــای دیــن یهــود بــود، نــه او. رفتــار آنــان تجــاوز و نقــض شــریعت محســوب مــی 
شــد. زیــرا در قوانیــن خــود ایشــان اعــالم شــده بــود کــه هــر فــردی تــا زمــان اثبــات جــرم 
بــی گنــاه تلقــی شــده و مــی بایســتی بــا وی همچــون فــردی بــی گنــاه رفتــار شــود. و 

بدیــن ترتیــب، کاهنــان بــر طبــق قوانیــن خودشــان مقصــر شــمرده مــی شــدند.
عیســی بــه َحنــا کاهــن اعظــم گفــت: » چــرا از مــن مــی پرســی؟ « آیــا کاهنــان و 
علمــای دیــن، جاسوســانی را بــرای مراقبــت از اعمــال او و گــزارش تمــام ســخنان او 
اعــزام نکــرده بودنــد؟ مگــر ایــن جاسوســان در همــه گــرد همائــی هــای مــردم حضــور 
نداشــته و تمامــی گفتــه هــا وکارهــای او را بــه کاهنــان اطــالع نــداده بودنــد؟ عیســی 
پاســخ داد، » از آنــان بپــرس کــه ســخنان مــرا شــنیده انــد! آنــان نیــک مــی داننــد بــه 

ایشــان چــه گفتــه ام «.
اینکــه مبــادا  تــرس  بــود.  بــا شــنیدن پاســخ قاطــع مســیح، ســکوت کــرده  َحنــا، 
نــا ترجیــح مــی داد از انظــار پنهــان  مســیح، در ارتبــاط بــا روش خطاکارانــه ای کــه حَّ
از  یکــی  نگویــد.  او چیــزی  بــه  تــا درایــن زمــان  بگویــد، موجــب شــد  کنــد، ســخنی 
و  بــود، خشــمگین شــده  دیــده  را  ایســتاده وســکوت وی  آنجــا  کــه  َحنــا  نگهبانــان 
برگونــه عیســی ســیلی زد وگفــت، » ایــن گونــه بــه کاهــن اعظــم پاســخ مــی دهــی؟ «.

مســیح بــا آرامــش پاســخ داد، » اگــر خطــا گفتــم، برخطایــم شــهادت ده، اّمــا اگــر 
راســت گفتــم، چــرا مــرا مــی زنــی؟ « مســیح، ســخنان تنــد و تالفــی جویانــه بــر زبــان 
نیــاورد. پاســخ آرام او از دلــی پــاک، صبــور و مهربــان سرچشــمه مــی گرفــت، دلــی 

کــه تحریــک و عصبانــی نمــی شــد.
مســیح، مشــتاقانه متّحمــل توهیــن و ناســزا شــد. او از ســوی افــرادی کــه خــود 
وی آفریــده بــود و مــی خواســت بــه خاطــر ایشــان قربانــی شــود، هرگونــه توهیــن و 
تحقیر را دریافت کرد. او متناسب با قدوسیت کامل و نفرتش از گناه، متّحمل 
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عــذاب شــد. محاکمــه او از ســوی افــرادی کــه چــون آدمهــای شــیطان صفــت رفتــار 
مــی کردنــد، بــرای او ایثــاری جاودانــی محســوب مــی شــد. احاطــه شــدن بــه وســیله 
بــود. مســیح مــی  بــرای او نفــرت انگیــز  افــرادی کــه تحــت کنتــرل شــیطان بودنــد، 
بــا نشــان دادن آشــکارکردن قــدرت الهــی اش، میتوانســت الســاعه  دانســت کــه 
جفــا دهنــدگان خویــش را نابــود کنــد. و دانســتن ایــن موضــوع، تّحمــل محاکمــه را 

دشــوارتر مــی ســاخت.
 یهودیــان در انتظــار مســیح موعــودی بودنــد کــه در شــکوه و جــالل ظاهــری، 
آشــکار شــود. آنــان از او توقــع داشــتند کــه بــا اراده ای مقاومــت ناپذیــر و در یــک 
چشــم بهــم زدن، ســیر افــکار را تغییــر داده و آنــان را بــرای اعتــراف بــه برتــری خویــش، 
مجبور کند. و بدین ترتیب، اعتقاد داشتند که او می بایستی تعالی و سرافرازی 
خویــش را تضمیــن کــرده و آرزوهــای جــاه طلبانــه قــوم را تحقــق بخشــد. بنابرایــن 
هنگامــی کــه مســیح مــورد تحقیــر و بــی احترامــی قرارگرفــت، شــدیداً وسوســه شــد 
تــا شــخصیت و قــدرت الهــی اش را بــه ایشــان آشــکار کنــد. بــا یــک نــگاه و بــا یــک 
کلمــه، مســیح مــی توانســت شــکنجه گــران خــود را مجبــور بــه اعتــراف کنــد کــه او 
ســرور و خداونــد پادشــاهان، حاکمــان، کاهنــان و معبــد مــی باشــد. اّمــا مســیح مــی 
بایســتی بــه وظیفــه دشــوار خویــش در یکــی شــدن بــا بشــریت جامــه عمــل بپوشــاند.

فرشــتگان آســمان، شــاهِد هرحرکتــی کــه برعلیــه فرمانــده محبوبشــان انجــام 
مــی شــد، بودنــد. آنــان مشــتاق بودنــد تــا مســیح را آزاد ســازند. فرشــتگان تحــت 
فرمــان خداونــد از قــدرت مطلــق برخــوردار مــی باشــند. آنــان، یکبــار در اطاعــت از 
فرمــان مســیح، در یــک شــب، یکصــد و هشــتاد و پنــج هــزار نفــر از لشــکر آشــور را 
بــه هالکــت رســانده بودنــد. فرشــتگانی کــه شــاهد صحنــه شــرم آوِر محاکمــه مســیح 
بودنــد، بــرای اثبــات تنفــر خویــش از دشــمنان خــدا مــی توانســتند آنــان را بــه راحتــی 
هــالک کننــد! اّمــا آنــان دســتور انجــام چنیــن کاری را نداشــتند. او کــه مــی توانســت 
دشــمنان خــود را نابــود کنــد، ســتم ایشــان را تحمــل کــرد. محبــت او بــه پــدر آســمانی 
و تعهــدی کــه از ابتــدای آفرینــش جهــان بــرای بــر دوش کشــیدن گناهــان جهــان بــر 
عهــده او گذاشــته شــده بــود، موجــب شــد تــا رفتــار زشــت آنانــی را کــه بــرای نجــات 
ایشــان آمــده بــود، صبورانــه تحّمــل کنــد. و ایــن بخشــی از رســالت او بــود کــه در 
طبیعــت بشــری اش، تمامــی طعنــه هــا و دشــنام هایــی را کــه انســان مــی توانســت 
بــه او بدهــد، تحمــل کنــد. تنهــا امیــد بشــریت ایــن بــود کــه مســیح بتوانــد ظلــم و ســتم 

دشــمنانش را صبورانــه تحمــل کنــد.
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مســیح بــرای آنکــه بهانــه ای بــه دســت متهــم کنندگانــش ندهــد، ســخنی نگفتــه 
محکــوم  او  کــه  دهنــد  نشــان  تــا  بودنــد  بســته  را  او  دســتهای  حــال  ایــن  بــا  بــود، 
شــده اســت. متهــم کننــدگان او، حتــی نمــی توانســتند تظاهــر بــه عــدل و انصــاف 
کننــد.الزم بــود کــه شــیوه محاکمــه بــه صــورت قانونــی انجــام شــود. اّمــا شــورای 
عالــی یهــود تصمیــم گرفتــه بــود کــه محاکمــه را بــه ســرعت انجــام دهــد. آنــان مــی 
اگــر  کــه  نــد  ترســید  مــی  و  باشــد،  مــی  مــردم  احتــرام  مــورد  مســیح  کــه  دانســتند 
از  کــرد.  اقــدام خواهنــد  او  نجــات  بــرای  مــردم  او شــایع شــود،  خبــر دســتگیری 
ایــن گذشــته، اگــر محاکمــه و اجــرای حکــم، بالفاصلــه همزمــان انجــام نمــی شــد، 
اجــرای آن بــه دلیــل برگــزاری عیــد ِپَســح یــک هفتــه بــه تاخیــر انداختــه مــی شــد. و 
ایــن امــر ممکــن بــود نقشــه ایشــان را بــا شکســت مواجــه ســازد. آنــان بــرای متهــم 
و محکــوم کــردن مســیح بــه هیاهــو و جنجــال جمعیــت نــاآگاه کــه بیشــتر آنــان از 
بــه  اراذل و اوبــاش اورشــلیم بودنــد، متکــی شــدند. اگــر محاکمــه او یــک هفتــه 
تعویــق مــی افتــاد، شــور و هیجــان مــردم فروکــش مــی کــرد و ماجــرا بــه نفــع عیســی 
خاتمــه مــی یافــت. ممکــن بــود مــردم عالقمنــد بــه حمایــت از مســیح برخاســته و بــه 
حقانیــت او شــهادت دهنــد وکارهــای عظیــم او را کــه انجــام داده بــود در معــرض  
بــود خشــم و انزجــار مــردم را برعلیــه  ایــن امــر ممکــن  دیــد عمــوم قــرار دهنــد. و 
شــورای یهــود برانگیــزد. و بدیــن ترتیــب اقدامــات ایشــان محکــوم شــده و مســیح 
آزاد مــی شــد و مــورد تکریــم جمعیــت قــرار مــی گرفــت. بنابرایــن کاهنــان و علمــای 
دیــن تصمیــم گرفتنــد کــه قبــل از اینکــه نقشــه هایشــان آشــکار شــود، عیســی را بــه 

مقامــات دولــت روم تســلیم کننــد.
اّمــا قبــل از هرچیــز، مــی بایســتی مــوارد اتهــام مشــخص و اعــالم شــود. آنــان، تــا 
کنــون بــه چیــزی دســت نیافتــه بودنــد. َحّنــا دســتور داد تــا عیســی را دســت بســته 
بــه نــزد قیافــا بفرســتند. قیافــا از فرقــه صدوقیــان بــود و در میــان اعضــای ایــن فرقــه 
کســانی بودنــد کــه از دشــمنان خطرنــاک عیســی بــه شــمار مــی رفتنــد. خــود قیافــا، 
ماننــد َحّنــا از رفتــاری انعطــاف ناپذیــر و خشــن و غیــر اخالقــی برخــوردار بــود. او 
بــرای نابــودی عیســی از هیــچ کوششــی فروگــذار نمــی کــرد. اکنــون بــا نزدیــک شــدن 
صبــح و در حالــی کــه همــه جــا تاریــک بــود، گــروه مســلح بــه همــراه زندانــی خــود بــا 
کمک مشعل ها و فانوس ها به سوی قصر قیافا، کاهن اعظم رهسپار شدند. 
و در ایــن موقــع، درحالیکــه اعضــای شــورای یهــود دوِر هــم جمــع مــی شــدند، َحّنــا و 

قیافــا بــار دیگــر از عیســی بــاز جویــی کردنــد، اّمــا توفیقــی بدســت نیاوردنــد.
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 هنگامی که شــورا در تاالر دادگاه تشــکیل جلســه داد، قیافا در رئیس اجرائی 
بر کرســی خود نشســت. در دو طرف قضات نشســته بودند و مخصوصاً کســانی 
کــه بــه محکمــه و دادرســی عالقــه منــد بودنــد حضــور داشــتند. ســربازان رومــی روی 
ســکوی پاییــن کرســی قضــاوت مســتقر شــده و عیســی نیــز در پــای آن ایســتاده بــود، 
طــوری کــه نــگاه همــه مــردم بــه ســوی او دوختــه شــده بــود. شــور و هیجــان شــدیدی 
همــه جــا را فــرا گرفتــه بــود و عیســی آرام و خونســرد در میــان جمعیــت هیجــان 
زده ایســتاده بــود. و بــه نظــر مــی رســید کــه فضــای پیرامــون او تحــت تاثیــر نیــروی 

مقدســی قرارگرفتــه باشــد.
قیافــا، عیســی را بــه عنــوان رقیــب خویــش قلمــداد کــرده بــود. اشــتیاق جمعیــت 
بــرای شــنیدن ســخنان منجــی، و عالقــه آشــکار ایشــان بــه پذیــرش تعالیــم او، خشــم 
وکینــه کاهــن اعظــم را برانگیختــه بــود. اّمــا، هنگامــی کــه قیافــا، بــه ســیمای زندانــی 
خویــش نگریســت، از رفتــار بــزرگ منشــانه و بــا شــکوه او شــگفت زده شــد. و ایــن 
فکــر بــه ذهــن او خطــور کــرد کــه ایــن مــرد، شــبیه خداونــد اســت. اّمــا قیافــا، چنیــن 
فکــری را بــا تحقیــر از ذهــن خــود دور کــرد. و ناگهــان صــدای تمســخرآمیز او شــنیده 
شــد کــه بــا لحنــی متکبرانــه بــه عیســی دســتور مــی داد تــا یکــی از معجــزات عظیــم 
خــود را در حضورشــان انجــام دهــد. اّمــا عیســی بــا شــنیدن ســخنان او هیــچ عکــس 
اســت. جمعیــت  نشــنیده  را  او  گویــی ســخنان  کــه  نــداد، چنــان  نشــان  العملــی 
بــا رفتــار متیــن و باشــکوه  َحّنــا و قیافــا را  تنــد، عصبــی و شــریرانه  حاضــر، رفتــار 
عیســی مقایســه کردنــد. حتـّـی در اذهــان جمعیــت ســنگدل ایــن ســوال مطــرح شــده 
بــود کــه، چــرا ایــن فــرد، کــه از شــخصیت الهــی برخــوردار اســت، مــی بایســتی بــه 

عنــوان یــک تبهــکار محکــوم شــود؟
هنگامــی کــه قیافــا متوجــه شــد کــه عیســی مــردم را تحــت تاثیــر قرارمــی دهــد، 
بــه محاکمــه عیســی ســرعت بخشــید. دشــمنان عیســی بــه شــدت پریشــان و نگــران 
شــده بودنــد. آنــان قاطعانــه مــی خواســتند کــه او را محکــوم کننــد، اّمــا چگونــه مــی 
توانســتند، کاری را کــه از عهــده انجــام آن برنمــی آمدنــد، انجــام دهنــد. اعضــای 
شــورا بــه دو گــروه فریســیان و صدوقیــان وابســته بودنــد و در میــان ایشــان دشــمنی 
دیرینــه ای وجــود داشــت و مــوارد آشــکاری از اختــالف بــه چشــم مــی خوردکــه از 
تــرس ایجــاد نــزاع، جــرات گفتگــو در بــاره آن را نداشــتند. عیســی مــی توانســت بــا 
بــه زبــان آوردن ســخنانی، آنــان را نســبت بــه یکدیگــر بدبیــن کــرده و خشــم ایشــان 
را نســبت بــه خــود از میــان بــردارد. قیافــا از ایــن امــر مطلــع بــوده و مایــل بودکــه از 
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جــر و بحــث امتنــاع کنــد. شــواهد زیــادی وجــود داشــت کــه ثابــت مــی کــرد عیســی 
فریســیان و علمــای یهــود را مــورد ســرزنش قــرارداده و آنــان را قاتــل و ریــاکار خوانــده 
بــود، اّمــا مطــرح کــردن چنیــن شــواهدی مصلحــت آمیــز نبــود. زیــرا صدوقیــان نیــز در 
اوج اختــالف و مجادلــه بــا فریســیان از چنیــن زبــان مشــابهی اســتفاده کــرده بودنــد.

هــم چنیــن، وارد کــردن چنیــن اتهاماتــی نســبت بــه عیســی، بــرای تســلیم او بــه 
رومیــان کافــی نبــود، زیــرا خــود آنــان نیــز از ریــاکاری فریســیان بیــزار بودنــد. دالیــل 
وشــواهد بســیاری وجــود داشــت کــه نشــان مــی داد، عیســی تشــریفات وآداب و 
رسوم یهودیان را نادیده گرفته و سخنان توهین آمیزی را نسبت به احکام ایشان 
بــر زبــان آورده بود.اّمــا خــود فریســیان و صدوقیــان نیــز در خصــوص آداب و رســوم، 
برلبه تیغ راه می رفتند. و این اتهام نیز بر رومیان تاثیری نمی گذاشــت. دشــمنان 
مســیح جــرات نداشــتند کــه او را بــا بــه زیــر پــا گذاشــتن مقــررات روز ســبت متهــم 
کننــد مبــادا کــه ایــن بازپرســی خصوصیــات کار او را آشــکار نمایــد. اگــر معجــزات 
شــفای او در معــرض ســوال قــرار مــی گرفــت آنــگاه هــدف کاهنــان بطــور حتــم بــا 

شکســت روبــرو مــی شــد.
کاهنان با دادن رشوه به شاهدان دروغین آنان را وادار کردند تا برعلیه عیسی 
شــهادت دهنــد. و بدیــن ترتیــب ســعی کردنــد او را بــه ایجــاد اغتشــاش و آشــوب و 
تــالش بــرای بنیــاد حکومتــی جداگانــه متهــم کردنــد اّمــا شــهادت آنــان مبهــم و متضــاد 

بــود و در خــالل تحقیــق و بــاز جویــی، بــه اظهــارات دروغیــن خــود اقرارکردنــد.
عیســی در ابتــدای خدمتــش گفتــه بــود، » ایــن معبــد را ویــران کنیــد کــه مــن 
ســه روزه آن را بــاز بــر پــا خواهــم داشــت «. او بــه زبانــی نمادیــن و نبوتــی، مــرگ 
و قیــام خویــش را پیــش بینــی کــرده بــود، » معبــدی کــه او از آن ســخن مــی گفــت 
پیکــر خــودش بــود « )یوحنــا 2 آیــات 1۹ و 21(. یهودیــان ایــن ســخنان را بــه معنــی 
ظاهــری کلمــه تلقــی کــرده و تصــور کردنــد کــه منظــور عیســی معبــد اورشــلیم مــی 
باشــد. از همــه آنچــه کــه مســیح گفتــه بــود، کاهنــان هیــچ چیــزی را نتوانســته بودنــد 
پیــدا کننــد کــه بــر علیــه او بــه کار گیرنــد، بــه اســتثنای ایــن، آنــان بــا بــد مطــرح کــردن 
ایــام، رومیــان  بکننــد. درآن  کــه حداکثــر اســتفاده را  امیــدوار بودنــد  ایــن ســخنان 
مشــغول بازســازی و تزییــن معبــد بــوده و بــه آن مباهــات مــی کردنــد، و هرگونــه بــی 
احترامــی و توهیــن بــه آن بــه طــور قطــع خشــم آنــان را بــر مــی انگیخــت. رومیــان و 
یهودیــان، فریســیان و صدوقیــان در ایــن مــورد اشــتراک نظــر داشــتند، زیــرا همــه 
آنــان، معبــد را مقــدس مــی شــمردند. درایــن مــورد دو شــاهد وجــود داشــت کــه 
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شــهادت آنــان نســبت بــه شــهادتی کــه دیگــران داده بودنــد، خیلــی متناقــض نبــود. 
یکــی از آنــان کــه بــرای متهــم کــردن عیســی رشــوه گرفتــه بــود، گفــت: » ایــن مــرد 
گفتــه اســت، مــن مــی توانــم معبــد خــود را ویــران کنــم و ظــرف ســه روز آن را از نــو 
بســازم «. و بــه ایــن طریــق در بــاره ســخنان مســیح اظهــارات نادرســتی بیــان شــد. 
اگــر ســخنان مســیح دقیقــاً همــان طــوری کــه گفتــه شــده بــود بیــان مــی شــد، حتّــی 
شــورای عالــی یهــود نمــی توانســت او را براســاس آن، محکــوم کنــد. اگــر عیســی 
همانطــوری کــه یهودیــان ادعــا مــی کردنــد، تنهــا یــک فــرد عــادی بــود، آنــگاه ادعــای 
او تنهــا مــی توانســت نشــان دهنــده رفتــاری نامعقــول و خــود ســتایانه بــوده و نمــی 
توانســت بــه کفــر گویــی تعبیــر شــود. ســخنان او حتــی در صــورت تحریــف شــدن از 
ســوی شــاهدان دروغیــن، نمــی توانســت از جانــب رومیــان بــه عنــوان جرمــی کــه 

مســتوجب مــرگ باشــد، تلقــی شــود.
عیســی بــا شــکیبایی بــه شــهادت هــای متناقــض گــوش فــرا داد. و بــرای دفــاع از 
خــود هیــچ ســخنی بــر زبــان نیــاورد. ســرانجام متهــم کننــدگان او مســتاصل، آشــفته و 
عصبانی شدند. در روند محاکمه هیچ پیشرفتی دیده نمی شد. و به نظر می رسید 
که توطئه ایشان برعلیه عیسی با شکست روبرو می شد. قیافا دستپاچه و آشفته 
شــده بــود. تنهــا راه چــاره ایــن بودکــه بــا توســل بــه زور مســیح را وادار کننــد تــا خــود را 
محکــوم کنــد. کاهــن اعظــم بــا چهــره ای درهــم رفتــه از خشــم و بــا صدایــی خشــمگین 
کــه نشــان دهنــده دشــمنی آشــکار وی بــا عیســی بــود، از کرســی قضــاوت برخاســته 
وگفت: » هیچ پاسخ نمی گویی؟ این چیست که علیه تو شهادت می دهند؟ اّما 
عیســی همچنــان خامــوش مانــد «. او مظلــوم شــد اّمــا تواضــع نمــوده، دهــان خــود را 
نگشــود. » مثــل بــره ای کــه بــرای ذبــح مــی برنــد و ماننــد گوســفندی کــه نــزد پشــم بُرنــده 

اش بــی زبــان اســت، همچنــان دهــان خــود را نگشــود « )اشــعیاء بــاب 53 آیــه ٧(.
ســرانجام قیافــا دســت راســت خــود را بــه ســوی آســمان بلنــد کــرده و خطــاب 
بــه عیســی گفــت: » بــه خــدای زنــده ســوگندت مــی دهــم کــه بــه مــا بگویــی آیــا تــو 

مســیح، پســر خــدای زنــده هســتی؟ «.
عیســی در مقابــل ایــن درخواســت نمــی توانســت خامــوش بمانــد. زمانــی بــرای 
خامــوش مانــدن و زمانــی بــرای ســخن گفتــن وجــود داشــت. او تــا ایــن هنــگام ســخن 
نگفتــه بــود. عیســی مــی دانســت کــه پاســخ دادن بــه ایــن ســوال مــرگ حتمــی او را 
بــه همــراه خواهــد داشــت. اّمــا ایــن درخواســت از ســوی کاهــن اعظــم، یعنــی بلنــد 
پایــه تریــن مقــام مــورد تائیــد قــوم یهــود و در نــام خــدای قــادر مطلــق مطــرح شــده بــود. 
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مســیح در نشــان دادن احتــرام شایســته بــه احــکام کوتاهــی نمــی کــرد. مهــم تــر از 
ایــن، ارتباطــش بــا خــدای پــدر مــورد ســوال قــرار گرفتــه بــود. او مــی بایســتی رســالت 

و ســیرت خــود را بــه صراحــت اعــالم کنــد.
 عیســی بــه شــاگردانش گفتــه بــود، » هرکــه نــزد مــردم مــرا اقــرار کنــد، مــن نیــز در 
حضور پدر خود که درآسمان است، او را اقرار خواهم کرد « )متی 10 آیه 32(. 

اکنــون بــا الگــوی خویــش، ایــن درس را تکــرار مــی کــرد.
تمامــی نــگاه مــردم متوجــه او بــود، هنگامــی کــه پاســخ داد، » تــو خــود چنیــن مــی 
گویی «. و به نظر می رســید که نوری آســمانی ســیمای رنگ پریده او را روشــن می 
کــرد، هنگامــی کــه اضافــه کــرد، » و بــه شــما مــی گویــم کــه از ایــن پــس پســر انســان را 

خواهیــد دیــد کــه بــه دســت راســت قــدرت نشســته، بــر ابرهــای آســمان مــی آیــد «.
انســانی او ظاهــر شــده و کاهــن  بــرای لحظاتــی، الوهیــت مســیح در ظاهــر 
اعظــم در مقابــل نــگاه پـُـر نفــوذ منجــی بــر خــود لرزیــده بــود. زیــرا نــگاه منجــی افــکار و 
نیــت هــای پنهــان کاهــن اعظــم را خوانــده و قلــب او را تحــت تاثیــر قرارمــی داد. او 
تــا اواخــر عمــر خویــش نتوانســت نــگاه نافــذ و پــر قــدرت پســر خــدا را فرامــوش کنــد.

عیســی پاســخ داده، » از ایــن پــس، پســر انســان را خواهیــد دیــد کــه بــه دســت 
راســت قــدرت نشســته، بــر ابرهــای آســمان مــی آیــد «. مســیح در ایــن ســخنان، 
چشــم انــداز بعــدی وقایــع را کــه درآینــده اتفــاق مــی افتــاد بــرای ایشــان بیــان کــرد. 
او، ســرور حیــات و زیبایــی، بــه دســت راســت خداونــد نشســته و تمامــی جهــان 
را داوری مــی کنــد. و از داوری او هیــچ فرجــام خواهــی نمــی توانــد باشــد. آنــگاه 
تمامی اســرار پنهان، در نظر خداوند آشــکار شــده و هرکس مطابق اعمالش مورد 

داوری قرارگرفتــه و مجــازات خواهــد شــد.
سـخنان مسـیح، کاهن اعظم را به وحشـت انداخت. این تفکر که مردگان قیام 
کـرده و در حضـور تخـت داوری خداونـد ایسـتاده و براسـاس اعمـال خویـش پـاداش 
خواهند یافت، تمامی وجود قیافا را از ترس و وحشت لبریز می کرد. او مایل نبود 
باور کند که درآینده براساس اعمالش مورد داوری قرارگرفته و مجازات شود. صحنه 
های داوری نهایی با سرعت از مقابل چشمان او گذشت. و برای لحظاتی، منظره 

ترسـناکی را می دید که درآن، قبرها گشـوده شـده و ُمردگان از آن بدر می آمدند.
قیافــا بــرای لحظاتــی در فکــر فــرو رفــت چنانکــه گویــی در حضــور داور نهایــی 
ایستاده است، داوری که چشمانش همه چیز را می بیند، افکار اورا می خواند 

و اســرار درون او را آشــکار مــی کــرد.
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مســیح  ســخنان  گذشــت.  اعظــم  کاهــن  چشــمان  جلــوی  از  منظــره  ایــن 
احساســات او را کــه از فرقــه صدوقیــان بــود، جریحــه دار کــرد. قیافــا، اعتقــاد بــه 
رســتاخیز از مــرگ، داوری نهایــی و زندگــی پــس از مــرگ را انــکار کــرده بــود و اکنــون 
بــا شــنیدن ســخنان مســیح، بســیار خشــمگین شــده بــود. آیــا ایــن فــرد، یعنــی عیســی 
کــه بــه عنــوان یــک زندانــی در حضــور او ایســتاده بــود، مــی بایســتی نظریــه هایــی را 
کــه از نظــر او بســیار گرامــی داشــته مــی شــد،این چنیــن مــورد حملــه قرارمــی داد؟ 
قیافــا بــرای تحــت تاثیــر قــراردادن مــردم، گریبــان خــود را چــاک زد و دســتور داد کــه 
بــدون مقدمــات بعــدی زندانــی را بــه خاطــر کفرگویــی مجــازات کننــد. قیافــا خطــاب 
بــه شــورا گفــت: » دیگــر چــه نیــاز بــه شــاهد اســت؟ کفــرش را شــنیدید. حکمتــان 

چیســت؟ وآنهــا همگــی فتــوا دادنــد کــه ســزایش مــرگ اســت «.
احســاس محکومیــت آمیختــه بــا عصبانیــت، موجــب شــد کــه قیافــا تصمیــم 
خویــش را بــه انجــام برســاند کاری را کــه مــی خواســت انجــام دهــد. او از خــودش 
خشــمگین بود به خاطر اعتقاد به ســخنان مســیح، و به جای اینکه به مســیح بودن 
عیســی اعتــراف نمــوده و قلــب خــود را بــرای درک مفهــوم عمیــق حقیقــت چــاک 
زند، جامه کاهنی خود را در مخالفت قاطعانه با عیســی، چاک زد. اقدام قیافا 
در چــاک زدن گریبــان خــود، بســیار بــا اهمیــت و معنــی دار بــود. او مفهــوم عمیــق 
ایــن اقــدام را درک نمــی کــرد. او ایــن کار را کــرد تــا قضــات را تحــت تاثیــر قــرار دهــد 
و محکومیــت مســیح را تضمیــن کنــد. در حقیقــت، کاهــن اعظــم بــا ایــن اقــدام، 
خــود را محکــوم کــرده و عــدم شایســتگی خــود را از مقــام کاهنــی اعــالم کــرده بــود. 

او حکــم مــرگ خویــش را صادرکــرده بــود.
کاهــن اعظــم نبایــد گریبــان خــود راچــاک زنــد، طبــق قوانیــن الویــان، ایــن عمــل 
حــرام تلقــی شــده و مســتوجب مجــازات مــرگ بــود. کاهــن، تحــت هیــچ شــرایط و 
مناســبتی حــق نداشــت کــه جامــه خــود را چــاک زنــد. در میــان یهودیــان رســم بــر ایــن 
بــود کــه افــراد بــه خاطــر مــرگ عزیــزان و دوســتان جامــه خــود را چــاک مــی زدنــد، اّمــا 
کاهنــان چنیــن کاری را نبایــد انجــام میــدادن. ودرایــن مــورد دســتورات صریحــی از 

ســوی مســیح بــه موســی داده شــده بــود )الویــان بــاب 10 آیــه 6(.
هر چیزی که از ســوی کاهنان پوشــیده می شــد می بایســتی پاک و بی عیب 
باشــد. جامــه هــای رســمی و زیبــای کاهنــان مــی بایســتی نشــان دهنــده شــخصیت 
عظیــم عیســی مســیح باشــد. هیــچ چیــزی بــه جــز، کامــل بــودن درجامــه و هیئــت، 
در کالم و در فکــر نمــی توانــد مــورد قبــول خداونــد قرارگیــرد. زیــرا خداونــد پــاک و 
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مقــدس اســت و شــکوه و کمــال او مــی بایســتی بــه واســطه عبــادت دنیــوی نشــان 
داده شــود. هیــچ چیــزی بــه جــز کمــال نمــی توانــد عبــادت الهــی و مقــدس را بــه 
طــور شایســته ای آشــکار کنــد. انســان فانــی بــا نشــان دادن روح توبــه و فروتنــی مــی 
بایســتی قلــب خویــش را چــاک زنــد. و خداونــد چنینــی روحیــه ای را تشــخیص مــی 
دهــد. اّمــا جامــه کاهنــی نبایــد دریــده شــود زیــرا انجــام چنیــن کاری تصویرچیزهــای 
آســمانی را ضایــع مــی کنــد. کاهــن اعظــم، کســی کــه مقــام مقــدس را پذیرفتــه و 
بــا جامــه چــاک  بــه عهــده داشــت،  مســئولیت انجــام مراســم و عبــادت مذبــح را 
زده، بــه نظــر مــی رســید کــه ارتبــاط خویــش را بــا خداونــد قطــع کــرده اســت. او بــا 
چــاک زدن جامــه اش، خــود را از مقــام نمایندگــی خــدا محــروم کــرده و ازآن بــه بعــد، 
اعمــال او بــه عنــوان کاهــن اعظــم، مــورد قبــول خداونــد نبــود. رفتــار و اعمــال قیافــا، 

نشــان دهنــده خشــم و عــدم کمــال انســانی بــود.
قیافــا بــا چــاک زدن جامــه اش، احــکام و شــریعت خــدا را باطــل خوانــده و از 
آداب و رســوم انســانی متابعــت کــرد. قوانیــن مقــرر شــده از ســوی انســان مشــروط 
بــر ایــن بــود کــه در صــورت مشــاهده کفرگویــی، کاهــن مــی توانــد در انزجــار از گنــاه 
جامــه خــود را چــاک زده و ُمجــرم تلقــی نشــود. و بدیــن ترتیــب احــکام خــدا از ســوی 

احــکام انســانی نادیــده گرفتــه مــی شــد.
هــر اقــدام کاهــن اعظــم از ســوی مــردم بــه دقــت مــورد توجــه قــرار مــی گرفــت و 
قیافــا قصــد داشــت بــا تظاهــر بــه دینــداری مــردم را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. اّمــا در 
ایــن اقــدام کــه بــرای متهــم کــردن مســیح طــرح ریــزی شــده بــود، قیافــا بــه کســی کــه 
خداونــد در بــاره اش فرمــوده بــود، » نــام مــن در اوســت « دشــنام داده و خــودش 
مرتکــب کفرگویــی مــی شــد. او بــا متهــم کــردن مســیح بــه کفــر گویــی، بــرای همیشــه 

خــود را در پیشــگاه خداونــد محکــوم کــرد.
هنگامی که قیافا گریبان خویش را چاک زد، رفتار او نشان دهنده موضعی 
اتخــاذ مــی کردنــد. مردمــی کــه  بعــد از آن در مقابــل خداونــد  یهــود  قــوم  بــود کــه 
کــه  مــی شــد  بــه قومــی  تبدیــل  بــه ســرعت  بــود.  مــورد عنایــت خداونــد  روزگاری 
بــر روی صلیــب فریــاد  از ســوی خداونــد مطــرود مــی شــد. هنگامــی کــه مســیح 
پــرده میــان قــدس و  آیــه 30( و  بــه انجــام رســید « ) یوحنــا 1۹  بــرآورد کــه» دیگــر 
قــدس االقــداس از بــاال تــا پاییــن دو پــاره شــد، خــدای قــدوس اعــالم کــرد کــه قــوم 
کــرده  انــکار  بــود.  ایشــان  الگوهــای  تمامــی  نمونــه و مصــداق  کــه  را  یهــود، کســی 
بودنــد. اســراییل از خداونــد جــدا شــده بــود. و بنابرایــن قیافــا چــاره ای نداشــت جــز 
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اینکــه جامــه رســمی خــود را کــه دال بــر ادعــای او بــه عنــوان نماینــده کاهــن اعظــم 
بــود، چــاک زنــد، زیــرا جامــه او بیشــتر از ایــن بــرای وی یــا بــرای مــردم هیــچ اهمیتــی 
نداشــت. و چــاره ای جــز ایــن نبــود کــه کاهــن اعظــم بــه خاطــر تــرس و وحشــت خــود 

و قــوم، گریبــان خــود را چــاک زنــد.
شــورای عالــی یهــود حکــم قتــل عیســی را صــادر کــرده بــود درحالــی کــه محاکمــه 
افــراد در شــب مغایــر قوانیــن یهــود بــود و بــا محکومیــت قانونــی فــرد، هیــچ گونــه 
اقدامــی بــر علیــه او نبایــد انجــام مــی شــد مگــر در روشــنایی روز و در حضــور تمامــی 
اعضــای شــورای یهــود. بــا وجــود ایــن، بــا منجــی مثــل یــک تبــه کار محکــوم برخــورد 
کرده و او را تســلیم کرده بودند تا از ســوی فاســد ترین و شــریرترین افراد مورد آزار 
و شــکنجه قرارگیــرد. کاخ کاهــن اعظــم دارای حیــاط بســیار بزرگــی بــود کــه در آن 
ســربازان و جمعیــت گــرد هــم آمــده بودنــد و عیســی از وســط ایــن حیــاط بــه اطــاق 
نگهبانــان آورده شــد. در دو طــرف حیــاط افــرادی اجتمــاع کــرده بودنــد کــه عیســی 
را بــه خاطــر ادعــای پســر خــدا بــودن، مــورد اســتهزا قرارمــی دادنــد. آنــان ســخنان 
عیســی را دربــاره » نشســتن بــه دســت راســت قــدرت « و » آمــدن او بــر ابرهــای 
آســمان « را با تمســخر تکرار می کردند. هنگامی که عیســی در اطاق نگهبانان در 
انتظــار محاکمــه قانونــی بــود، مــورد محافظــت قــرار نگرفــت. جمعیــت نــادان رفتــار 
بیرحمانــه ای را کــه بــا عیســی در مقابــل شــورای عالــی یهــود صــورت گرفتــه بــود، 
دیــده بودنــد و آنــان از ایــن موضــوع ســوء اســتفاده کــرده و بــا نشــان دادن هرگونــه 
تمایــالت شــیطانی بــه آزار عیســی پرداختنــد. بــزرگ منشــی، از خــود گذشــتگی و 
بــرد بــاری الهــی مســیح، خشــم ایشــان را بــر انگیختــه بــود. فروتنــی، معصومیــت و 
شــکیبایی بــا شــکوه او موجــب شــد تــا دلهایشــان از خشــم شــیطانی لبریــز شــود. 
رحمــت و عدالــت نادیــده گرفتــه شــده بــود و بــا پســر یگانــه خــدا چنــان غیــر انســانی 

رفتــار شــد کــه هرگــز بــا هیــچ تبهــکاری ایــن چنیــن رفتــار نشــده بــود.
اّمــا درد و انــدوه شــدیدتری قلــب عیســی را شــکافته بــود، ضربــه ای کــه آنچنــان 
اعمــاق وجــود او را زخمــی کــرده بــود کــه هیــچ دشــمنی نمــی توانســت چنیــن ضربــه 
ای را وارد ســازد. مســیح در حالــی کــه از مقابــل جمعیــت اســتهزا کننــده بــه ســوی 
انــکار قــرار گرفتــه  کاخ قیافــا عبــور مــی کــرد. از ســوی یکــی از شــاگردانش مــورد 
بــه  از شــاگردان  تــن  دو  بــاغ جســمیانی،  در  کــردن استادشــان  تــرک  از  بعــد  بــود. 
فاصلــه دورتــری از جمعیــت کــه عیســی را اســیر کــرده بودنــد، بــه دنبــال وی حرکــت 
مــی کردنــد. ایــن دو شــاگرد پطــرس و یوحنــا بودنــد. کاهنــان، یوحنــا را کــه در زمــره 
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شــاگردان معــروف عیســی بــود، شــناخته و بــه او اجــازه ورود بــه حیــاط کاخ را داده 
بودنــد. بــه ایــن امیــد کــه او بــا مشــاهده تحقیــر اســتادش، بــه ادعــای عیســی مبنــی 
بــر پســر خــدا بــودن بــا دیــده تحقیــر نــگاه کنــد. یوحنــا بــه حمایــت از پطــرس ســخن 
گفتــه و مجــوز ورودی را نیــز کســب کــرده بــود. هــوا ســرد بــود. خادمــان و مامــوران 
آتشــی افروختــه و برگــرد آن ایســتاده بودنــد و خــود را گــرم مــی کردنــد. پطــرس نیــز بــا 
آنــان ایســتاده بــود و خــود را گــرم مــی کــرد. پطــرس مایــل نبــود تــا بــه عنــوان یکــی از 
شــاگردان عیســی مورد شناســایی قرار گیرد. او با افرادی که دور آتش جمع شــده 
بودنــد، بــا بــی تفاوتــی عجیــن شــده و امیــدوار بــود کــه جــزء یکــی از افــرادی محســوب 

شــود کــه عیســی را بــه کاخ قیافــا آورده بودنــد.
درایــن هنــگام کنیــزی او را در روشــنایی آتــش شــناخت و بــه او خیــره شــد. ایــن 
کنیــز، هنگامــی کــه پطــرس بــا یوحنــا وارد صحــن حیــاط مــی شــدند، متوجــه ورود آنــا 
ن شــده بــود. او متوجــه چهــره افســرده پطــرس شــده و فهمیــده بــود کــه او ممکــن 
اســت یکــی از شــاگردان عیســی باشــد. بنابرایــن بــه پطــرس گفــت: » تــو نیــز یکــی 
از شــاگردان او هســتی؟ « پطــرس سراســیمه و مبهــوت شــده بــود. ناگهــان نــگاه 
جمعیــت متوجــه او شــد. او چنــان وانمــود کــرد کــه متوجــه ســخنان کنیــز نشــده 
بــا  نیــز  ایــن مــرد  بــه اطرافیــان خــود مــی گفــت کــه  بــا ســماجت  اّمــا کنیــز  اســت، 
عیســی بــود. پطــرس ناگزیــر بــه پاســخ شــده و بــا عصبانیــت گفــت: » ای زن، او را 
نمــی شناســم «. کمــی بعــد، کســی دیگــر او را دیــد وگفــت: » تــو نیــز یکــی از آنهایــی 
«. پطــرس در پاســخ گفــت: » ای مــرد، مــن از آنهــا نیســتم «. ســاعتی گذشــت و 
کســی دیگــر بــه تاکیــد گفــت: » بــی گمــان ایــن مــرد نیــز بــا او بــود، زیــرا جلیلــی اســت. 
پطــرس در پاســخ گفــت: ای مــرد، نمــی دانــم چــه مــی گویــی «. پطــرس بــرای ســومین 
بــار عیســی را انــکار کــرده بــود کــه ناگهــان خــروس بانــگ زد. آه پطــرس، بــه ایــن زودی 

از اســتادت خجــل شــده و او را انکارکــردی!
ایــن حقیقــت را کــه  تــاالر محاکمــه، ســعی نداشــت  بــه  بــا وارد شــدن  یوحنــا 
یکــی از شــاگردان مســیح مــی باشــد، کتمــان کنــد. او بــا جمعیــت بیرحمــی کــه بــه 
اســتادش ناســزا مــی گفتنــد، نیامیختــه بــود. یوحنــا مــورد ســوال قــرار نگرفــت زیــرا 
بــه  بــه دروغ نکــرد و بدیــن ترتیــب خــود را در معــرض اتهــام قــرار نــداد. او  تظاهــر 
گوشــه خلــوت و امنــی پنــاه بــرده بــود تــا بــدون جلــب توجــه جمعیــت، بتوانــد هرچــه 
بیشــتر بــه عیســی نزدیــک شــود. و از همیــن مــکان توانســت همــه آنچــه را کــه در 

محاکمــه عیســی بوقــوع مــی پیوســت ببینــد و بشــنود.
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شــود.  آشــکار  زمانــی  وی  واقعــی  شــخصیت  کــه  کــرد  نمــی  تصــور  پطــرس 
بــه آســانی در  بــی عالقگــی خــود را درصــف دشــمن قــرار داده و  بــه  بــا تظاهــر  او 
دام وسوســه گرفتــار شــده بــود. اگــر او فــرا خوانــده شــده بــود تــا بخاطــر ســرورش 
بجنگــد، مــی بایســتی چــون ســربازی دلیــر رفتــار مــی کــرد. اّمــا هنگامــی کــه مــورد 
اتهــام قرارگرفــت، ترســو بــودن خویــش را بــه اثبــات رســاند. کســانی کــه خــود را از 
جبهــه مبــارزه عقــب مــی کشــند، بــه ســوی اســتهزا کننــدگان کشــیده مــی شــوند تــا 
ایمــان خویــش را انــکار کننــد. و بــا همدســت شــدن بــا کســانی کــه مــی بایســتی از 
آنــان دوری کننــد، خــود را در مســیر وسوســه قرارمــی دهنــد. آنــان بــه دشــمن اجــازه 
مــی دهنــد تــا ایشــان را مــورد وسوســه قراردهــد و مجبــور بــه ارتــکاب اعمالــی مــی 
شــوند کــه هرگــز تحــت هیــچ شــرایطی حاضــر بــه انجــام آن نمــی شــدند. امــروز نیــز 
اگــر شــاگرد مســیح در برخــورد بــا مشــکالت وســختی هــا ایمــان خویــش را پنهــان 

کنــد، هماننــد پطــرس مســیح را انــکار خواهــد کــرد.
خــود  از  ای  گونــه عالقــه  هیــچ  عیســی،  ســرورش  محاکمــه  جریــان  در  پطــرس 
نشــان نــداد، اّمــا بــا مشــاهده رفتــار بــی رحمانــه جمعیــت و رنــج و انــدوه عیســی، بــه 
شــدت دل آزرده شــد. او از اینکــه عیســی بــا تــن در دادن بــه چنیــن رفتــاری، خــود و 
پیروانش را خوارکرده بود، خشمگین وشگفت زده بود. وبه جای اینکه احساسات 
واقعــی خویــش را پنهــان کنــد، ســعی کــرده بــود در اســتهزا کــردن نابجــای شــکنجه 
گــران عیســی، بــه ایشــان ملحــق شــود. اّمــا رفتــار و ظاهــر او غیــر عــادی و مصنوعــی 
بــود. زیــرا بــه دروغ رفتــار مــی کــرد و در حالــی کــه ســعی داشــت بــا بــی اعتنایــی ســخن 
بگوید، نمی توانســت خشــم خود را در مقابل ناســزاهایی که به اســتادش داده می 
شــد، کنترل کند. و برای بار دوم توجه همگان به ســوی او جلب شــده و مجدداً به 
پیــروی از عیســی متهــم شــد. اّمــا ایــن بــار قســم خــورده و اعــالم کــرد کــه، » ایــن مــرد را 
که می گویید، نمی شناسم! «. با این حال فرصت دیگری به اوداده شد. ساعتی 
بعــد، یکــی از خادمــان کاهــن اعظــم کــه از خویشــان آ ن کــس بــود کــه پطــرس گوشــش 
را بریــده بــود، گفــت: » آیــا مــن خــود تــو را بــا او درآن بــاغ ندیــدم؟ شــکی نیســت کــه 
تــو هــم یکــی از آنهــا هســتی زیــرا جلیلــی هســتی و از لهجــه ات پیداســت! پطــرس بــا 
شــنیدن ایــن ســخنان لعــن کــردن آغــاز کــرد، شــاگردان عیســی بــه پــاک ســخن گفتــن 
معــروف بودنــد. اّمــا پطــرس بــرای اینکــه ســوال کننــدگان را کامــالً فریــب داده و رفتــار 
دروغیــن خــود را توجیــه کنــد، بــا لعــن و دشــنام، ســرورش عیســی را انــکار کــرد و آنــگاه 
خروس برای بار دوم بانگ زد. پطرس با شنیدن بانگ خروس سخنان عیسی را به 
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یــاد آورد کــه بــه او گفتــه بــود: پیــش ازآنکــه خــروس دوبــار بانــگ زنــد، ســه بــار مــرا انــکار 
خواهــی کــرد « )مرقــس 1۴آیــه 30(.

در حالی که لعن و دشــنام های اهانت آمیز از دهان پطرس جاری می شــد، 
و صــدای بانــگ خــروس درگــوش او مــی پیچیــد، منجــی روی گردانــد و بــه شــاگرد 
ضعیــف و ناتــوان خــود نــگاه کــرد. در همــان لحظــه چشــمان پطــرس متوجــه مســیح 
شــد و در ســیمای مهربــان او رنــج و انــدوه شــدیدی را مشــاهده کــرد بــا ایــن حــال در 

ســیمای او اثــری از عصبانیــت دیــده نمــی شــد.
مشــاهده آن ســیمای رنــج دیــده و رنــگ پریــده، لبهــای لــرزان و نــگاه دلســوزانه و 
بخشــنده، ماننــد تیــری قلــب پطــرس را شــکافت. اکنــون وجــدان او بیــدار شــده و 
حافظــه او فعــال شــده بــود، پطــرس بیــاد آورد کــه چنــد ســاعت قبــل بــه عیســی قــول 
داده بــود کــه اگــر الزم باشــد بــا او بــه زنــدان رفتــه و خواهــد ُمــرد. او انــدوه خویــش را 
بــه یــاد آورد، هنگامــی کــه منجــی دراطــاق باالخانــه بــه او گفتــه بــود کــه دریــک شــب 
ســه بــار او را انــکار خواهــد کــرد. پطــرس درســت لحظاتــی قبــل اعــالم کــرده بــود کــه 
عیســی را نمــی شناســد، اّمــا اکنــون بــا انــدوه دریافتــه بــود کــه عیســی چــه انــدازه او 
را مــی شــناخته و از قلــب او آگاه بــوده اســت، ریــاکاری و خیانتــی کــه حتــی خــود 

ِ پطــرس ازآن آگاه نبــود.
مهربانــی و رحمانیــت منجــی، بُردبــاری و مالیمــت او نســبت بــه شــاگردان خطــا 
کارش را به یاد آورد. او هشدار مسیح را به یاد آورد که گفته بود: » ای شمعون، 
اّمــا  ای شــمعون، شــیطان اجــازه خواســت شــما را همچــون گنــدم غربــال کنــد. 
مــن بــرای تــو دعــا کــردم تــا ایمانــت تلــف نشــود. پــس چــون بــاز گشــتی، برادرانــت 
را اســتوار بــدار « )لوقــا 22 آیــات 31 و 32(. او بــا تــرس و وحشــت، ناسپاســی، 
دروغ و عهــد شــکنی خــود را بــه خاطــر آورد. پطــرس یکبــار دیگــر بــه ســیمای منجــی 
نــگاه کــرده و دیــد کــه دســتی بــا بــی حرمتــی تمــام بــرای ســیلی زدن بــه صــورت منجــی 
بــه هــوا بلنــد شــده اســت. و دیگــر بیشــتر از ایــن نمــی توانســت چنیــن صحنــه ای را 
تحمــل کنــد، بنابرایــن بــا قلبــی شکســته و بــا شــتاب از حیــاط کاخ قیافــا خــارج شــد.

نمــی  کــه  درحالــی  رفــت،  مــی  پیــش  بــه  شــب  انــزوای  و  تاریکــی  در  پطــرس 
دانســت بــه کجــا مــی رود. ســرانجام خــود را در بــاغ جتســیمانی یافــت و تمامــی 
وقایــع چنــد ســاعت قبــل از ذهــن او خطــور کــرد. ســیمای رنــج کشــیده منجــی و 
عرقــی را کــه همچــون قطــرات خــون از پیشــانی او جــاری بــود، از مقابــل چشــمان او 
مــی گذشــت. پطــرس بــا تاســف و پشــیمانی دردناکــی بــه یــاد آورد کــه چگونــه عیســی 
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در تنهایــی رنــج و انــدوه دعــا کــرده بــود، و آنانــی کــه درآن ســاعات ســخت آزمایــش 
بــا او متّحــد مــی شــدند، درخــواب بودنــد. پطــرس ســفارش خطیــر و جــدی عیســی 
را بــه یــاد آورد کــه بــه ایشــان گفتــه بــود: » بیــدار باشــید و دعــا کنیــد تــا در آزمایــش 
نیفتیــد « )متــی 26 آیــه ۴1(. دانســتن ایــن کــه او بــه بــار ســنگین رنــج و تحقیــر منجــی 
افــزوده بــود، دل ســوخته او را آزار مــی داد. درســت در همــان نقطــه ای کــه عیســی 
روی بــر خــاک افتــاده و رنــج و انــدوه خویــش را در حضــور پــدر آســمانی بــر زبــان 

آورده بــود، پطــرس روی برخــاک افتــاد وآرزو کــرد، کــه ای کاش مــی ُمــرد.
ایــن خــواب غفلــت بــود کــه بدیــن جهــت عیســی بــه آنــان امــر نمــود تــا مراقــب 
تمامــی  شــود.  بــزرگ  گنــاه  مرتکــب  پطــرس  تــا  شــد  باعــث  و  کننــد  دعــا  و  بــوده 
شــاگردان بــه دلیــل خوابیــدن درآن لحظــات بحرانــی، متّحمــل زیــان ســنگینی شــدند. 
مســیح از آزمــون دشــواری کــه شــاگردان مــی بایســتی از آن عبــور مــی کردنــد، آگاه 
بود. او می دانســت که چگونه شــیطان حواس ایشــان را از کار انداخته تا نتوانند 
بــرای مواجــه بــا آزمــون دشــوار آمــاده باشــند. و بــه همیــن دلیــل بــود کــه بــه شــاگردان 
هشــدار داده بــود. اگرشــاگردان در بــاغ جتســیمانی، اوقــات خویــش را در دعــا و 
مراقبــت ســپری مــی کردنــد، پطــرس، ضعیــف و ناتــوان بــه حــال خــود رهــا نمــی شــد 

تــا ســرور و خداونــد خویــش را انــکار کنــد.
اگــر شــاگردان بــا مســیح بیــدار مانــده و دعــا کــرده بودنــد، آنــگاه مــی توانســتند 
بــرای نظــاره کــردن رنــج و انــدوه مســیح بــر روی صلیــب آمــاده شــوند. و ماهیــت 
درد و انــدوه طاقــت فرســای او را تــا انــدازه ای درک کننــد. آنــان مــی توانســتند، 
ســخنان عیســی را کــه رنــج و انــدوه و مــرگ و قیــام خویــش را پیــش بینــی کــرده 

بــود بیــاد آوردنــد.
بــا فــرا رســیدن صبــح، بــار دیگــر شــورای یهــود تشــکیل جلســه داده و عیســی 
مجــدداً بــه اطــاق شــورا آورده شــد. او خــود را پســر خــدا اعــالم کــرده بــود و شــورا 
نیــز بــا ادلــه ای از ســخنان او، وی را متهــم کــرده بــود. اّمــا آنــان نمــی توانســتند او 
را بــه دلیــل ایــن ادعــا محکــوم کننــد، زیــرا بســیاری از آنــان در جلســه شــب قبــل 
شــورا حضــور نداشــتند وســخنان عیســی را نشــنیده بودنــد. و اعضــای شــورا مــی 
دانســتند کــه محکمــه رومیــان، عیســی را بــه دلیــل ایــن ادعــا ســزاوار مــرگ نخواهــد 
دانســت. اّمــا، اگــر آنــان از دهــان خــود عیســی ایــن ادعــا را مــی شــنیدند؛ آنــگاه 
بــه عنــوان عملــی  نایــل شــوند. و ادعــای او را  بــه هــدف خویــش  مــی توانســتند 

تحریــک آمیــز تلقــی و تعبیــر کننــد. 
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آنــان بــه عیســی گفتنــد: » اگــر تــو مســیحی، بــه مــا بگــو «، اّمــا عیســی همچنــان 
خامــوش مانــد. آنــان دوبــاره از او ســوال کردنــد. ســرانجام عیســی بــا لحنــی تاثــرآور 
بــاور نخواهیــد کــرد، و اگــر از شــما بپرســم،  پاســخ داد: » اگــر بگویــم، ســخنم را 
پاســخم نخواهیــد داد «. بــا ایــن حــال بــرای اینکــه آنــان درآینــده عــذر و بهانــه ای 
نداشــته باشــند، طــی ســخنان هشــدار آمیــز اعــالم کــرده » اّمــا از ایــن پــس، پســر 

انســان بــه دســت راســت قــدرت خــدا خواهــد نشســت «. 
آنــان یکصــدا از او پرســیدند، » پــس آیــا تــو پســر خدایــی؟ «. در پاســخ گفــت: 
بــه شــهادت  نیــازی  پــس گفتنــد: » دیگــر چــه  کــه هســتم «  » شــما خــود گفتیــد 

اســت؟ خــود از زبانــش شــنیدیم «.
بنابرایــن بــر اســاس ســومین اتهــام مقامــات یهــود، مســیح بــه مــرگ محکــوم شــد 
تاییــد قــرار گیــرد و  ایــن حکــم از ســوی مقامــات روم مــورد  بــود کــه  و اکنــون الزم 

مســیح بــه ایشــان تســلیم شــود. 
پــس از آن مســیح بــرای ســومین بــار از ســوی جماعــت جاهــل مــورد اســتهزا و 
شــکنجه قرارگرفــت و ایــن واقعــه در حضــور کاهنــان و روســای قــوم یهــود و بــا مجــوز 
از دلهــای  انســانی  نــوع احســاس دلســوزی و عواطــف  افتــاد. هــر  اتفــاق  ایشــان 
بــرای خامــوش کــردن عیســی  اگــر چــه دالیــل ایشــان  بــود.  ایشــان رخــت بربســته 
هایــی  حربــه  بودنــد،  برخــوردار  دیگــری  هــای  حربــه  از  حــال  ایــن  بــا  بــود  ضعیــف 
بــرای  از قبیــل عــذاب، شــکنجه، خشــونت و مــرگ کــه در تمــام قــرون و اعصــار 

خامــوش کــردن بدعــت گــذاران بــه کار بــرده شــده بــود.
خشــمی  شــد،  اعــالم  قضــات  ســوی  از  عیســی  محکومیــت  کــه  هنگامــی 
شــیطانی بــر جمعیــت حاضــر مســتولی شــد. خــروش فریادهــای ایشــان هماننــد 
حیوانــات درنــده بــود. جمعیــت بــه ســوی عیســی هجــوم بــرده و فریــاد مــی زدنــد، او 
گناهکاراســت، مصلوبــش کنیــد. اگرســربازان رومــی در صحنــه حضــور نداشــتند 
عیســی زنــده نمــی مانــد تــا در جلجتــا بــه صلیــب کشــیده شــود. و اگــر مقامــات 
کردنــد،  نمــی  ممانعــت  جمعیــت  خشــونت  از  و  کردنــد  نمــی  مداخلــه  رومــی 

جمعیــت خشــمگین عیســی را تکــه تکــه مــی کردنــد.
جمعیــت  و  کاهنــان  وحشــیانه  رفتــار  از  کافــر،  افــرادی  عنــوان  بــه  رومیــان 
خشــمگین برعلیــه عیســی عصبانــی بودنــد زیــرا اتهامــات او بــه اثبــات نرســیده بــود. 
افســران رومــی، محاکمــه و محکــوم کــردن عیســی را از ســوی یهودیــان نقــض آشــکار 
قوانیــن دولــت روم اعــالم کردنــد. حتــی بــر اســاس قوانیــن یهــود نیــز، محکــوم کــردن 
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مــی شــد.  تلقــی  نقــض قوانیــن  فــرد،  براســاس شــهادت خــود  مــرگ  بــه  فــرد  یــک 
ایــن مداخلــه بــه طــور موقــت باعــث تاخیــر هرگونــه اقدامــی بــر علیــه عیســی شــد، 
اّمــا رهبــران یهــود از شــفقت و مهربانــی بهــره ای نبــرده بودنــد و در کشــتن مســیح 

مصّمــم بودنــد.
بــرده و پســر  یــاد  از  را  یهــود ارزش مقــام و مرتبــه خویــش  کاهنــان و روســای 
خــدا را ناجوانمردانــه مــود آزار و شــکنجه قــرار دادنــد. آنــان، او را بــه همــراه اصــل و 

نســبش مــورد تمســخر قــرار دادنــد.
کاهنــان اعــالم کردنــد کــه گســتاخی او در مســیح خوانــدن خــودش، موجــب 
شــده اســت کــه بــه مرگــی خفــت بــار محکــوم گــردد. و بدیــن ترتیــب، منجــی از ســوی 
فاســدترین افــراد مــورد شــکنجه و آزار قــرار گرفــت. در میــان جمعیــت، گروهــی، بــر 
صــورت عیســی آب دهــان انداختــه او را زدنــد، و بعضــی نیــز بــه او ســیلی زده، مــی 

گفتنــد: » ای مســیح، نبــوت کــن و بگــو چــه کســی تــو را زد؟ «.
فرشــتگان خداونــد بــا منتهــای وفــا داری و بــه دقــت، هــر نــوع نــگاه، کالم و 
رفتــار توهیــن آمیــز برعلیــه فرمانــده محبوبشــان را ثبــت کردنــد. روزی فــرا خواهــد 
رســید کــه افــراد پســت و فرومایــه کــه بــر صــورت رنــگ پریــده مســح ســیلی زده و 
آب دهــان انداختنــد، او را در شــکوه و جاللــش خواهنــد دیــد کــه از خورشــید نیــز 

درخشــنده تــر خواهــد بــود.
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سرنوشــت یهــودا پایــان غــم انگیــز یــک زندگــی اســت کــه مــی توانســت مــورد 
تکریــم و احتــرام خداونــد قرارگیــرد. اگــر یهــودا قبــل ازآخریــن ســفرش بــه اورشــلیم 
مــی ُمــرد، درمیــان دوازده شــاگرد مســیح بــه عنــوان فــردی شایســته تلقــی مــی شــد، 
فــردی کــه فقــدان او عمیقــاً احســاس مــی شــد. تنفــر و انزجــاری کــه در طــی قــرن 
هــا او را یــدک کشــید مــی توانســت وجــود نداشــته باشــد ولــی شــخصیت واقعــی 
او ]کــه از دیــدگان پنهــان مانــده بــود[ در پایــان زندگــی او آشــکار شــد. ایــن هشــدار 

بــه همــه کســانی اســت کــه ماننــد او بــه وعــده و ودیعــه الهــی خیانــت مــی کننــد.
بــرای ســپردن عیســی  بــا کاهــن  را  یهــودا عهــد خــود  از،  ِپَســح  از  پیــش  کمــی 
از  یکــی  از  منجــی  کــه  بــود  شــده  هماهنــگ  آنــگاه  نمــود.  تجدیــد  آنــان  بدســتان 
اســتراحتگاه هــای خــود کــه بــرای تعمــق و دعــا بدانجــا مــی رفــت دســتگیر شــود. از 
زمــان عیــد در خانــه شــمعون، یهــودا فرصــت داشــت تــا آنچــه را کــه عهــد کــرده بــود 
بــه مرحلــه اجــرا بگــذارد مــورد بازنگــری قــرار دهــد ولــی قصــد و نیــت او تغییــر نکــرده 
بــود. بــرای ســی پــاره نقــره – قیمتــی بــرای یــک بــرده – او خداونــد جــالل را بــرای 

مرگــی خفــت بــار فروختــه بــود.
یهودا ذاتاً شــیفته پول بود؛ با این حال به آن اندازه فاســد نشــده بود که مرتکب 
چنیــن عملــی شــود. او روح مــال انــدوزی را در درون خــود پرورانــده بــود تــا جایــی 
کــه انگیــزه حاکــم بــر زندگــی او شــده بــود. عشــق بــه ثــروت انــدوزی، بــر محبــت او 
نســبت بــه مســیح چربیــده بــود. او بــه خاطــر پایبنــدی بــه یــک عــادت بــد، خــود را 
تســلیم شــیطان کــرد تــا بــرای انجــام هــر نــوع عمــل گنــاه آلــود مــورد اســتفاده قرارگیــرد.
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یهودا، هنگامی که جمعیت در پی عیسی روان بودند، به شاگردان او پیوسته 
بــود. تعالیــم منجــی درکنیســه، کنــار دریاچــه و بــر فــراز کــوه، دلهــای ایشــان را تحــت 
بــود کــه چگونــه مریضــان، مفلوجــان و نابینایــان از  تاثیــر قرارمــی داد. یهــودا دیــده 
تمامــی شــهرها و دهکــده هــا در اطــراف عیســی جمــع مــی شــدند. او افــراد در حــال 
مــرگ را دیــده بــود کــه در پیــش پــای او گذاشــته مــی شــدند. یهــودا معجــزات خــارق 
العــاده منجــی را در شــفا دادن مریضــان، در اخــراج دیوهــا و در زنــده کــردن مــردگان 
دیده بود. او شــواهد قدرت مســیح را در وجود خویش احســاس کرده بود و تعالیم 
مســیح را عالــی تــر از تمامــی تعالیمــی کــه تــا آن زمــان شــنیده بــود، مــورد تاییــد قــرارداده 
بــود. او معلــم بــزرگ را دوســت داشــت و مشــتاق همراهــی بــا او بــود. یهــودا نیــاز بــه 
تغییــر رفتــار و شــخصیت را احســاس مــی کــرد و امیــدوار بــود بــا پیوســتن بــه عیســی، 
چنیــن تغییــری را تجربــه کنــد، منجــی، یهــودا را از خــود نرانــد، بلکــه او را در میــان 
دوازده شــاگرد خــود قــرار داد. مســیح بــرای کار بشــارت بــه او اطمینــان کــرد و بــه او 
قــدرت بخشــید تــا مریضــان را شــفا داده و دیوهــا را اخــراج کنــد. اّمــا یهــودا خــود را 
بــه طــور کامــل بــه مســیح تســلیم نکــرد. و از تمایــالت د نیــوی و عالقــه بــه مــال انــدوزی 
دســت بــر نداشــت. او در حالــی کــه مســئولیت واگــذار شــده از ســوی مســیح را 
پذیرفته بود، حاضر نشــد خود را مطیع وی ســازد و در دســتان خداوند شــکل گیرد. 
او فکر میکرد که می تواند عقاید و نظرات خویش را حفظ کند و بدین ترتیب روح 

انتقــاد و متهــم کــردن دیگــران را در ذهــن خــود پــرورش داد.
یهــودا از احتــرام بســیار شــاگردان برخــوردار بــود و نفــوذ فراوانــی بــر روی ایشــان 
داشــت. او نســبت بــه تواناییهــای خویــش نظــر بســیار خوبــی داشــت و بــه عقایــد و 
قابلیــت هــای برادرانــش بــا دیــده حقــارت مــی نگریســت. از نظــر یهــودا، شــاگردان 
موقعیــت هایشــان را درک نمــی کردنــد و فرصــت هــا را غنیمــت نمــی شــمردند. 
او فکــر مــی کــرد کــه کلیســا بــا داشــتن چنیــن رهبــران کوتــه فکــری هرگــز پیشــرفت 
نخواهد داشــت. از نظر او پولس شــخصی عجول بود که بدون مالحظه رفتار می 
کــرد. یوحنــا، کســی کــه حقایــق خــارج شــده از دهــان مســیح را ارج نهــاده و بــه خاطــر 
مــی ســپرد. از نظــر یهــودا یــک ســرمایه دار بــد بخــت شــمرده مــی شــد. متــی، کســی 
که تعالیم مســیح، صداقت و راســتی در تمامی چیزها را به او آموخته بود، کســی 
کــه در خصــوص درســتی و صداقــت بســیار ســخت گیــر و دقیــق بــود و آنچنــان در 
کالم منجی تفکر می کرد که مجذوب سخنان او می شد از نظر یهودا برای انجام 
مســئولیتهای دقیــق و دور اندیشــانه نمــی توانســت مــورد اطمینــان قرارگیــرد. بدیــن 
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ترتیــب یهــودا ســایر شــاگردان را مــورد ارزیابــی قــرارداده وچنیــن نتیجــه گیــری کردکــه 
کلیســا بــدون تواناییهــای او دچــار آشــفتگی وســردرگمی خواهــد شــد.

یهــودا خــود را بســیار شایســته و مایــه ســربلندی و افتخــار مــی دانســت. او 
همــواره خــود را بدیــن ترتیــب معرفــی مــی کــرد. یهــودا از دیــدن ضعــف شــخصیت 
خــود عاجــز بــود و مســیح او را در جایــی قــرار داد تــا ضعــف خــود را دیــده و اصــالح 
کنــد. او بــه عنــوان خزانــه دار شــاگردان برگزیــده شــده بــود تــا نیــاز هــای ایــن گــروه 
کوچــک را فراهــم کنــد و از فقیــران و نیازمنــدان دســت گیــری کنــد. هنگامــی کــه 
عیســی در مراســم شــام آخــر بــه یهــودا گفــت: » آنچــه درپــی انجــام آنــی، زودتــر بــه 
انجــام برســان « )یوحنــا 13 آیــه 2٧(، شــاگردان گمــان بردنــد کــه عیســی بــه او فرمــان 
داده تــا آنچــه بــرای عیــد الزم اســت ِبَخــرد، یــا آنکــه چیــزی بــه فقــرا بدهــد. یهــودا، در 
خدمــت کــردن بــه دیگــران مــی توانســت روح فــداکاری و ایثــار را کســب کــرده و 
پــرورش دهــد. اّمــا در حالــی کــه در تمــام مدتــی کــه بــه تعالیــم روزانــه مســیح گــوش 
فــراداده و شــاهد زندگــی و رفتــار ایثارگرانــه او بــود، یهــودا در صــدد ارضــاء تمایــالت 
حریصانه خود بود. مبالغ اندکی که به وی ســپرده می شــد، مدام باعث وسوســه 
او مــی شــد. بیشــتر اکثــر اوقــات، هنگامــی کــه خدمــت اندکــی بــرای مســیح انجــام 
مــی داد، و یــا بــرای امــور مذهبــی وقــت صــرف مــی کــرد، از همیــن ســپرده انــدک 
بــه خــودش حقــوق پرداخــت مــی کــرد. از نظــر یهــودا، ایــن موضــوع بهانــه ای بــرای 
توجیــه رفتــار او بــود. ولــی از نظــر خداونــد او یــک دزد بــود. اظهــارات مکــرر مســیح 
مبنــی بــر اینکــه پادشــاهی او از ایــن جهــان نبــود. یهــودا را رنجانــده بــود. او برنامــه 
هایــی را تدویــن کــرده بودکــه از مســیح توقــع داشــت آن را انجــام دهــد. طبــق برنامــه 
او، یحیــی تعمیــد دهنــده مــی بایســتی از زنــدان آزاد مــی شــد. اّمــا، یحیــی در زنــدان 
رهــا شــده بــود تــا ســر از تــن وی جــدا شــود، و عیســی بــه جــای نشــان دادن قــدرت 
بــا شــکوه پادشــاهی خــود و انتقــام جویــی از مــرگ یحیــی، بــا شــاگردانش بــه گوشــه 
خلوتــی در بیــرون شــهر عزیمــت کــرد. یهــودا خواســتار مبــارزه ای تهاجمــی تــر بــود. 
او تصــور مــی کــرد کــه اگــر عیســی از انجــام نقشــه هــای شــاگردان جلوگیــری نکنــد، 
کار خدمــت موفــق تــر خواهــد بود.یهــودا دشــمنی فزاینــده رهبــران یهــود را برجســته 
کــرده و دیــده بودکــه چگونــه درخواســت آنــان، هنگامــی کــه از عیســی خواســتند تــا 
آیتی آسمانی به آنان بنمایاند، نشنیده گرفته شده بود. و دل او در معرض شک 
و بــی ایمانــی قرارگرفتــه و دشــمن نیــز افــکار تردیــد و عصیــان گرایانــه را بــه او عرضــه 
کــرد. چــرا عیســی تــا آن ّحدانگشــت روی چیــزی مــی گذاشــت کــه دلســرد کننــده 
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بــود؟ چــرا او عــذاب و شــکنجه را بــرای خــود و شــاگردانش پیــش بینــی کــرده بــود؟ 
امیــد دســتیابی بــه مقــام عالــی در پادشــاهی جدیــد موجــب شــده بــود تــا یهــودا از 
آرمــان و اهــداف مســیح حمایــت کنــد. آیــا امیدهــای او مــی بایســتی بــه نــا امیــدی 
تبدیــل مــی شــد؟ یهــودا اعتقــاد قطعــی نداشــت کــه عیســی پســر خــدا نمــی باشــد، 
با این وجود، تردید داشــت، و در صدد بود برای اعمال و معجزات خارق العاده 

او دلیــل قاطــع کننــده ای بیابــد.
یهــودا، علیرغــم تعالیــم خــود مســیح، دائمــاً اظهــار عقیــده مــی کــرد کــه مســیح 
مــی بایســتی در مقــام پادشــاه بــر اورشــلیم ســلطنت کنــد. در خــوراک دادن بــه پنــج 
هــزار تــن، او ســعی کــرده بــود ایــن کار را جامــه عمــل بپوشــاند و بــه همیــن مناســبت 
در تقســیم کــردن غــذا بــه جمعیــت گرســنه کمــک کــرده بــود. یهــودا از ایــن فرصــت 
استفاده کرده و توانایی خویش را درکمک کردن به دیگران دیده بود و خشنودی را 
که همواره در خدمت به خداوند حاصل میشــود، احســاس کرده بود. او در حمل 
مریضــان و درد منــدان بــه حضــور مســیح، کمــک کــرده و دیــده بــود کــه چــه آرامــش و 
شــادی و شــعفی بــه واســطه قــدرت شــفا بخــش منجــی در دلهــای انســانی بــه وجــود 
مــی آیــد. او شــاید راه و رســم مســیح را درک کــرده بــود اّمــا از درک تمایــالت خــود 
خواهانــه اش عاجــز بــود. یهــودا اولیــن کســی بــود کــه از شــور و اشــتیاق برانگیختــه 

شــده بــه خاطــر معجــزه قرصهــای نــان، حداکثــر اســتفاده را کــرده بــود.
کننــد.  منصــوب  پادشــاهی  بــه  زور  بــه  را  عیســی  تــا  بــود  کشــیده  نقشــه  او   

بــود. دردنــاک  او  ناکامــی  و  زیــاد  او  توقعــات 
خطابــه مســیح درکنیســه دربــاره نــان حیــات نقطــه عطفــی در زندگــی یهــودا بــه 
شــمار مــی رفــت. او ســخنان مســیح را کــه گفتــه بــود: » آمیــن، آمیــن، بــه شــما مــی 
گویــم، کــه تــا بــدن پســر انســان را نخوریــد وخــون او را ننوشــید، در خــود حیــات 
نداریــد «، شــنیده بــود؛ )یوحنــا 6 آیــه 53(. او مــی دیــد کــه عیســی بــه جــای ســخن 
گفتــن دربــاره مســایل دنیــوی دربــاره مســایل روحانــی ســخن مــی گویــد. او خــود را 
آینــده نگــر تلقــی کــرده و فکرمــی کــرد کــه عیســی در آینــده از هیــچ گونــه شــهرتی 
برخــوردار نخواهــد بــود و نخواهــد توانســت مقــام و موقعیــت مّهمــی را بــه پیــروان 
خویــش اعطــا کنــد. بنابرایــن بــه جــای نزدیــک شــدن بــه مســیح، تصمیــم گرفــت کــه از 

او دوری کنــد. او مــی بایســتی مترصــِد فرصتــی بمانــد و مانــد.
یهودا ازآنزمان، شک و تردیدهای خود را بیان کرده و ذهن شاگردان را آشفته 
کــرد. او بــا مطــرح کــردن مباحثــات و عقایــد گمــراه کننــده، همــان جــر و بحــث هایــی 
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را کــه کاتبــان و فریســیان در مخالفــت بــا ادعاهــای مســیح روی آن پافشــاری مــی 
کردنــد، تکــرار مــی کــرد. یهــودا تمامــی مشــکالت بــزرگ و کوچــک و تمامــی ســختی 
ها و موانع ظاهری بر ســر راه انتشــار و توســعه مژده نجات را به عنوان شــواهدی 
بــر علیــه حقایــق آن تفســیر کــرد. او متونــی از کتــب مقــدس را ارایــه مــی کــرد کــه بــا 
حقایــق معرفــی شــده ازســوی مســیح هیــچ ارتباطــی نداشــت. ایــن متــون جــدا شــده 
ازکتــاب مقــدس، شــاگردان را آشــفته کــرده و آنــان را کــه همــواره تحــت فشــار، یــاس 
و نــا امیــدی بودنــد، مایــوس تــر مــی کــرد. و در عیــن حــال، یهــودا تظاهــر مــی کــرد 
کــه همــه ایــن اعمــال را از روی دلســوزی و وظیفــه شناســی انجــام مــی دهــد. و در 
حالــی کــه شــاگردان بــرای تاییــد ســخنان مســیح در جســتجوی شــواهدی در کتــب 
مقدســه بودنــد، یهــودا بــه تدریــج افــکار ایشــان را بــه مســیر دیگــری ســوق مــی داد. 
بدیــن ترتیــب، یهــودا بــا ظاهــری مذهبــی و حکیمانــه، مطالبــی را بیــان مــی کــرد کــه بــا 
حقایق ارایه شــده از ســوی مســیح به شــاگردان متفاوت بود. و به ســخنان مســیح، 
مطالبــی را اضافــه مــی کــرد کــه از ســوی وی بیــان نشــده بــود. عقایــد یهــودا همــواره 
امیــال جــاه طلبانــه بــرای کســب مقــام و موقعیــت هــای دنیــوی را در شــاگردان 
بــر عهــده داشــتند، دور مــی  تحریــک کــرده وآنــان را از انجــام وظایــف مّهمــی کــه 
کرد. مشــاجره شــاگردان درباره این که کدامیک از ایشــان بزرگتر اســت، از ســوی 

یهــودا بــه راه انداختــه شــده بــود.
هنگامــی کــه عیســی شــرایط شــاگردی را بــرای جــوان ثروتمنــد بیــان کــرد، یهــودا 
آزرده و عصبانی شــد. او تصور کرد که شــاید اشــتباهی رخ داده اســت. از نظر او 
اگــر افــرادی ماننــد جــوان ثروتمنــد بــه صــف ایمانــداران مــی پیوســتند، مــی توانســتند 
بــه آرمــان مســیح کمــک کننــد. یهــودا مــی اندیشــید کــه اگــر بــه عنــوان مشــاور مــورد 
مشــورت قرارگیــرد، مــی توانــد طرحهــای زیــادی را بــرای کمــک بــه کلیســای کوچــک 
پیشــنهاد کنــد. اصــول و روشــهای او تــا ّحــدی بــا روشــهای مســیح متفــاوت بــود، اّمــا 

او خــود را خردمندتــر از مســیح مــی پنداشــت.
 در تمامــی آنچــه کــه مســیح بــه شــاگردانش مــی گفــت، چیــزی وجــود داشــت کــه 
یهــودا قلبــاً بــا آن مخالفــت مــی کــرد. و تحــت تاثیــر او، میــل بــه طغیــان و سرکشــی 
در درون او عمــل مــی کــرد. شــاگردان علــت واقعــی ایــن مســایل را درک نکردنــد، 
اّمــا مســیح مــی دیــد کــه چگونــه شــیطان اختیــارات خویــش را بــه یهــودا منتقــل مــی 
کرد تا از طریق آن راهی را برای تحت تاثیر قراردادن ســایر شــاگردان فراهم آورد. 
مســیح یکســال قبــل ازآنکــه یهــودا او رابــه دســت یهودیــان تســلیم کنــد، درایــن بــاره بــه 
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شــاگردان گفتــه بــود: » مگرشــما دوازده تــن را مــن برنگزیــدم؟ بــا ایــن حــال، یکــی از 
شــما اهریمــن اســت « )یوحنــا 6 آیــه ٧0(.

بــا ایــن وجــود، یهــودا مخالفــت خــود را بصــورت علنــی آشــکار نکــرد و تعالیــم 
مســیح را مــورد ســوال قــرار نــداد. او بــرای نخســتین بــار در ضیافتــی کــه در خانــه 
شــمعون بر پا شــده بود، زمزمه اعتراض خود را بلندکرد، هنگامی که مریم پاهای 
منجــی را بــا عطــری بســیار گرانبهــا تدهیــن کــرد، یهــودا خصلــت طمــع کار خویــش را 
آشــکار نمــود. اّمــا بــا توبیــخ شــدن از ســوی مســیح، احساســات او جریحــه دار شــد. 
غــرور جریحــه دار شــده و میــل بــه انتقــام تمامــی موانــع را در هــم شکســت و حــرص 
و طمــع تمامــی وجــود او را تحــت کنتــرل قــرار داد. ایــن موضــوع بــرای همــه کســانی 
کــه در بــازی کــردن بــا گنــاه ســماجت و پافشــاری مــی کننــد، درس عبــرت خواهــد 
قــرار نگرفتــه  مــورد مخالفــت و ســرکوبی  کــه  انحــراف  بــود. نشــانه هــای فســاد و 
باشــد، همــواره بــه وسوســه هــای شــیطان پاســخ داده و در نتیجــه فــرد، اســیر اراده 
شــیطان خواهــد شــد. اّمــا یهــودا هنــوز بــه طــور کامــل بــی عاطفــه نشــده بــود. حتــی 
بعــد از اینکــه بــرای دومیــن بــار متعهــد شــد تــا منجــی را تســلیم کنــد، فرصــت توبــه 
و بازگشــت را داشــت. مســیح در شــام آخــر بــا افشــا کــردن تســلیم کننــده خــود، 
بــه شــاگردان  بــرای خدمــت  بــه اثبــات رســاند. او مهربانــی یهــودا را  الوهیتــش را 
در نظــر گرفــت. اّمــا آخریــن درخواســت محبــت آمیــز نیــز از ســوی یهــودا مــورد بــی 
توجهــی قرارگرفــت. یهــودا تصمیــم خــود را گرفتــه بــود و پاهایــی کــه مســیح شســته 

بــود بــرای تســلیم او بــه پیــش مــی رفــت.
یهودا اســتدالل می کرد که اگر مســیح قرار اســت مصلوب شــود، این واقعه باید 
تحقق یابد و عمل او در تسلیم کردن منجی نتیجه را عوض نخواهد کرد. و اگر قرار 
بر این بود که مسیح نمیرد، چنین کاری او را مجبور خواهد کرد که خودش را تسلیم 
کنــد. ودر هرصــورت، یهــودا بــا خیانــت خــود، چیــزی را کســب خواهــد کــرد. او فکرمــی 

کرد که معامله زیرکانه ای را برای تسلیم مسیح انجام داده است.
بهرحــال، یهــودا بــاور نمــی کــرد کــه مســیح بــه فریســیان وکاهنــان اجــازه دهــد 
تــا وی را دســتگیر کننــد. او بــا خیانــت خــود قصــد داشــت تــا درســی بــه عیســی 
بیامــوزد. او بــا ایــن کار قصــد داشــت کــه منجــی را متوجــه ســازد تــا از آن بــه بعــد بــا 
وی بــا احتــرام رفتــار کنــد. اّمــا یهــودا نمــی دانســت کــه مســیح را تســلیم مــرگ مــی 
کنــد. بارهــا، هنگامــی کــه منجــی تعالیــم خویــش را بــه صــورت َمثَــل هایــی بــه مــردم 
تعلیــم مــی داد، کاتبــان و فریســیان از مثــل هــای فــوق العــاده و جالــب او از خــود 
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بیخــود شــده بودنــد. بارهــا فریســیان وکاتبــان خودشــان را محکــوم کــرده بودنــد! 
غالــب اوقــات، هنگامــی کــه حقیقــت بــر ایشــان ثابــت مــی شــد خشــمگین شــده 
و ســعی کــرده بودنــد تــا او را سنگســار کننــد، اّمــا بارهــا مســیح از دســت ایشــان 
گریختــه بــود. یهــودا فکــر مــی کــرد، همانگونــه کــه مســیح تــا بــه حــال از بســیاری از 
تــا از  بــه بعــد نیــز مطمئنــاً اجــازه نخواهــد داد  دامهــا خالصــی یافتــه اســت، ازآن 

ســوی فریســیان وکاتبــان دســتگیر شــود.
یهــودا تصمیــم گفتــه بــود تــا ایــن موضــوع را در بوتــه آزمایــش قــرار دهــد. اگــر 
عیســی واقعــاً مســیح بــود. مــردم یعنــی همــان کســانی کــه او کارهــا و معجــزات 
عظیمــی بــرای ایشــان انجــام داده بــود، مــی بایســتی در اطــراف او جمــع شــده و او 
را پادشــاه اعــالم کننــد. چنیــن اقدامــی، اذهــان بســیاری از مــردم را کــه در تردیــد 
و دودلــی بــه ســر مــی بردنــد، آســوده مــی کــرد. و یهــودا نیــز مــی توانســت بــا قــرار 
دادن پادشــاه بــر تخــت ســلطنت داود، اعتبــار زیــادی کســب کنــد و بدیــن ترتیــب 
در ملکــوت و پادشــاهی جدیــد، در کنــار عیســی قرارگرفتــه و مقــام شایســته ای را 

بــرای خویــش تضمیــن کنــد.
شــاگرد دروغیــن نقــش خویــش را در تســلیم کــردن مســیح ایفــا نمــود. در بــاغ 
جتســیمانی، زمانــی کــه بــه ســرکردگان اوبــاش گفــت کــه: » آن کــس را کــه ببوســم، 
همــان اســت، او را بگیریــد «، کامــالً گمــان مــی کــرد کــه مســیح از دســت ایشــان 
توانســت  مــی  شــناختند،  مــی  مقصــر  را  او  آنــان  اگــر  ســپس  گریخــت.  خواهــد 

بگویــد، مگــر بــه شــما نگفتــم کــه او را محکــم بگیریــد؟
بــر اســاس ســخنان او  یهــودا نگریســت کــه چگونــه دســتگیر کننــدگان مســیح 
عمــل کــرده و او را محکــم بســتند.او بــا حیــرت مــی دیــد کــه منجــی اجــازه داد تــا او را 
از محــل دســتگیری ببرنــد. و بــا نگرانــی بــه دنبــال او بــراه افتــاده و از بــاغ جتســیمانی 
تــا محــل محاکمــه او در مقابــل رهبــران یهــود، وی را تعقیــب کــرد. و بــا هــر حرکــت 
مســیح، یهــودا انتظــار داشــت کــه او دشــمنانش را غافلگیــر کــرده و در مقــام پســر 
خــدا تمامــی دسیســه هــای ایشــان را خنثــی کنــد. اّمــا هنگامــی کــه زمــان بــه ســرعت 
ســپری مــی شــد و عیســی در مقابــل تمــام ناســزاها و شــکنجه هــای ایشــان گــردن 
او  زیــرا  برگرفــت،  در  را  خائــن  یهــودای  وجــود  تمامــی  وحشــتناکی  تــرس  نهــاد، 

ســرورش را بــه مــرگ تســلیم کــرده بــود.
ایــن  از  پیــش  یهــودا  شــد،  مــی  نزدیــک  خــود  پایــان  بــه  محاکمــه  کــه  هنگامــی 
نتوانســت عــذاب وجــدان را تحمــل کنــد. ناگهــان صدایــی گرفتــه در تــاالر محاکمــه 
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طنیــن انــداز شــد، و جمعیــت حاضــر را وحشــت زده کــرد: او بــی گنــاه اســت، او 
را ببخــش، ای قیافــا.

قامــت کشــیده و بلنــد یهــودا، اکنــون راه خــود را بــا فشــار از میــان جمعیــت 
بهــت زده بــاز مــی کــرد. چهــره او رنــگ پریــده و تکیــده شــده بــود و قطــرات درشــت 
عــرق از پیشــانی او ســرازیر بــود. یهــودا باشــتاب بــه ســوی کرســی قضــاوت هجــوم 
بــرده و ســکه هــای نقــره را کــه بــه خاطــر تســلیم کــردن مســیح دریافــت کــرده بــود، 
در مقابــل کاهــن اعظــم انداخــت. او بــا بــی صبــری جامــه قیافــا را محکــم گرفتــه و 
التمــاس مــی کــرد کــه عیســی را آزاد کنــد. یهــودا اعــالم مــی کــرد کــه اوکاری نکــرده 
اســت کــه ســزاوار مــرگ باشــد. قیافــا بــا عصبانیــت خــود را از ّشــر او خــالص کــرد، 
اّمــا مــات و مبهــوت بــود و نمــی دانســت کــه چــه بگویــد. خیانــت و بــی دینــی کاهنــان 
آشــکار شــده بــود. عکــس العمــل یهــودا نشــان مــی داد کــه کاهنــان و روســای یهــود، 

بــه او رشــوه داده بودنــد تــا اســتاد خویــش را تســلیم کنــد.
گناهــی  بــی  خــون  ریختــن  باعــث  و  کــردم  گنــاه  زد، »  فریــاد  دیگــر  بــار  یهــودا 
شــدم «. اّمــا کاهــن اعظــم، خونســردی خــود را بــاز یافتــه و بــا تحقیــر پاســخ داد: » 
ما را چه؟ خود دانی « )متی 2٧ آیه ۴(. کاهنان خواســته بودند که یهودا را آلت 
دســت خویــش ســازند، اّمــا بــی شــرمی او را مــورد تحقیــر قــرار دادنــد. و هنگامــی کــه 

یهــودا در مقابــل ایشــان بــه گنــاه خویــش اعتــراف کــرد، او را طــرد کردنــد.
یهــودا اکنــون خــود را پیــش پــای عیســی افکنــده و در حالــی کــه او را پســر خــدا 
اعــالم مــی کــرد، از وی درخواســت مــی کــرد کــه خــود را نجــات دهد.منجــی، تســلیم 
کننــده خــود را مــورد ســرزنش قــرار نــداد. او مــی دانســت کــه یهــودا توبــه نکــرده اســت 
و اعتــراف او از روحــی گناهــکار سرچشــمه گرفتــه اســت، روحــی کــه صحنــه هــای 
ترســناک محکومیــت را بــه یــاد آورده و در انتظــار داوری بســرمی بــرد. یهــودا از اینکــه 
پســر بــی گنــاه خداونــد را تســلیم کــرده و یگانــه قــدوس اســراییل را انــکار کــرده بــود، 
دل شکســته و محــزون نبــود. بــا ایــن حــال، عیســی او را محکــوم نکــرد. او بــا شــفقت 

و دلســوزی بــه یهــودا نگریســته وگفــت: بــرای چنیــن لحظــه ای بــه ایــن جهــان آمــدم.
 نجــوای حاکــی از تعجــب در میــان مــردم بــه گــوش مــی رســید. آنــان بــا شــگفتی، 
شــاهد شــکیبایی مســیح در برابــر تســلیم کننــده اش بودنــد. و بــار دیگــر ایــن عقیــده 
کــه او چیــزی بیشــتر از یــک انســان فانــی اســت از ذهــن ایشــان گذشــت. اّمــا آنــان 
از خــود مــی پرســیدند کــه اگــر او پســر خــدا اســت، چــرا خــود را از اســارت ایشــان 

خــالص نمــی کنــد و بــر متهــم کننــدگان خــود پیــروز نمــی شــود؟ 
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» یهودا «  |  7۹1

یهودا به بی ثمر بودن درخواستهای خود پی برده و در حالی که فریاد می زد، 
کار از کار گذشــته اســت ! کار از کارگذشــته اســت ! شــتابان از کاخ قیافــا خــارج 
شــد. او دریافــت کــه نمــی توانــد شــاهد مصلــوب شــدن مســیح باشــد، بنابرایــن بــا 
اضطــراب از آنجــا خــارج شــده و خــود را بــه دار آویخــت. ســاعاتی بعــد، در همــان 
روز، در مســیر کاخ پیالتُــس بــه محــل جلجتــا، فریــاد بــی وقفــه جمعیتــی شــریر بــه 
گوش می رســید که عیســی را به ســوی محل مصلوب شــدنش می بردند. آنان در 
هنگام عبور از مکانی خلوت و دور افتاده، جسد مرده یهودا را دیدند که در پای 
درختــی افتــاده بــود. صحنــه بســیار تهــوع آوری بــود، ســنگینی جســم یهــودا طنابــی را 
کــه او بــا آن خــود را بــدار آویختــه بــود، پــاره کــرده بــود. و بــا ســقوط بــر زمیــن جســم او 
به شــدت متالشــی شــده بود و اکنون ســگان مشــغول خوردن آن بودند. باقیمانده 
جســم او بــه ســرعت بــه خــاک ســپرده شــد، اکنــون فریــاد تمســخرآمیز جمعیــت بــه 
شــدت کاهــش یافتــه بــود و چهــره هــای رنــگ پریــده نشــان دهنــده افــکار درونــی 
ایشــان بــود. و بــه نظــر مــی رســید کــه کیفرآنانــی کــه در ریختــن خــون عیســی مجــرم 

بودنــد از همــان زمــان دامــن ایشــان را مــی گرفــت.
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٧٧
» محاکمه در حضور 

پیالتُس «
]این فصل بر اساس انجیل متی 2٧: 2، 11-31؛ انجیل مرقس 15: 1-20؛ 

 انجیل لوقا 23: 1-25؛ انجیل یوحنا 1٨: 2٨-۴0؛
1۹: 16-1 تدوین گردیده است[

رومــی  فرمانــدار  پیالتُــس  درکاخ  زندانــی  عنــوان  بــه  و  بســته  دســت  مســیح، 
انبــوه  از  کــه  محاکمــه  تــاالر  و  ایســتاده  او  اطــراف  در  ســربازان  گــروه  ایســتاد. 
و  مشــایخ  روســا،  کاهنــان،  یهــود،  شــورای  قضــات  و  بــود  پرشــده  تماشــاگران 

بودنــد. کــرده  اجتمــاع  ورودی  در  بیــرون  در  ایشــان  طرفــدار  جمعیــت 
شــورای عالــی یهــود پــس از محکــوم کــردن عیســی بــه حضــور پیالتـُـس آمــده بودنــد 
تــا حکــم ایشــان را تاییــد و اجــرا کنــد. اّمــا ایــن رهبــران یهــود نمــی توانســتند بــه ســالن 
محاکمــه رومیــان وارد شــوند. بــر اســاس قوانیــن و آداب مذهبــی بــا قــدم گذاشــتن بــه 
چنیــن مکانــی آنــان نجــس شــده و بدیــن ترتیــب نمــی توانســتند در جشــنهای مربــوط 
بــه عیــد ِپَســح شــرکت کننــد. جهالــت و نادانــی آنــان موجــب شــده بــود کــه نتواننــد 
تنفــر وکینــه بــی رحمانــه ای کــه دلهایشــان را فاســد کــرده بــود، درک کننــد. آنــان نمــی 
توانســتند درک کننــد کــه مســیح، بــره حقیقــی ِپَســح بــوده و از زمانــی کــه او را انــکار 
کرده بودند، مراســم عظیم ِپَســح معنا و مفهوم حقیقی خود را از دســت داده بود.
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7۹۴  | آرزوی اعصار

هنگامــی کــه منجــی را بــه تــاالر داوری آوردنــد، پیالتُــس بــا نگاهــی دوســتانه بــه 
وی نــگاه نکــرد. فرمانــدار رومــی بــا عجلــه از اطــاق خوابــش فراخوانــده شــده بــود و 
بــه همیــن دلیــل قصــد داشــت تــا هرچــه ســریعتر بــه ایــن موضــوع رســیدگی کنــد. 
او آمــاده شــده بــود تــا بــا زندانــی خــود بــا رفتــاری بــه شــدت آمرانــه برخــورد کنــد. 
بنابرایــن بــا نگاهــی حاکــی از خشــونت، برگشــت تــا ببینــد کــه ایــن چگونــه شــخصی 
اســت کــه مــی بایســتی مــورد ســوال و بــاز جویــی قرارگیــرد، کســی کــه بــه خاطــر 
او از اســتراحتگاهش در آن صبــح خیلــی زود فراخوانــده شــده بــود. پیالتُــس مــی 
دانســت کــه چنیــن شــخصی بایــد آدم مهمــی باشــد کــه مقامــات یهــود ایــن چنیــن 

نگــران و مشــتاق محاکمــه و مجــازات ســریع وی بودنــد.
پیالتـُـس ابتــدا بــه افــرادی کــه عیســی را متهــم کــرده بودنــد نگریســته وســپس نــگاه 
موشــکافانه او بــر روی عیســی خیــره مانــد. او درگذشــته بــا افــراد تبهــکار بســیاری 
برخــورد کــرده بــود، اّمــا هرگــز پیــش از ایــن، فــردی را کــه ایــن چنیــن از نشــانه هــای 
نیــاورده  او  بــه حضــور  باشــد،  برخــوردار  خــود گذشــتگی  از  و  نجابــت  و  نیکویــی 
بودنــد. پیالتـُـس در ســیمای عیســی، نشــانی از گنــاه، حالتــی از تــرس، گســتاخی و 
ســرپیچی مشــاهده نکــرد. در حضــور پیالتُــس فــردی آرام بــا حالتــی موقــر ایســتاده 

بــود، کــه در ســیمای او نشــانی از تبهــکاری دیــده نمــی شــد.
ســیمای مســیح، تاثیــر خوبــی برپیالتـُـس گذاشــت. او راجــع بــه عیســی و اعمــال 
او چیزهایــی را شــنیده بــود. همســر پیالتـُـس تــا حــدودی ازکارهــای خــارق العــاده ای 
که از ســوی نبی جلیلی که مریضان را شــفا داده و مرده را زنده کرده بود، برای وی 
بازگــو کــرده بــود. اکنــون ایــن موضــوع چــون رویایــی در ذهــن پیالتـُـس جــان می گرفت. 
او شــایعاتی را کــه از منابــع مختلــف شــنیده بــود بــه عیســی یــادآوری کــرد و از رهبــران 

یهــود نیــز خواســت تــا مــوارد اتهــام خویــش را برعلیــه مســیح اعــالم کننــد.
پیالتُــس از ایشــان پرســید، ایــن مــرد کیســت؟ و بــرای چــه او را بــه اینجــا آورده 
ایــد؟ و او را بــه چــه جرمــی متهــم مــی کنیــد؟ یهودیــان دســتپاچه شــدند. روســای 
یهــود چــون نمــی توانســتند اتهامــات نســبت داده شــده بــه مســیح را ثابــت کننــد، 
پاســخ  بنابرایــن  قراردهنــد.  بازجویــی  مــورد  انظــار عمومــی  در  را  او  نبودنــد  مایــل 

دادنــد کــه او قــوم مــا را گمــراه مــی کنــد و نــام او عیســی ناصــری اســت.
پیالتُــس، بــار دیگــر از ایشــان پرســید، » ایــن مــرد را بــه چــه جرمــی متّهــم مــی 
کنیــد؟ «. کاهنــان بــه ســوال پیالتُـُُـس پاســخی ندادنــد، اّمــا در ســخنانی کــه نشــان 
دهنــده خشــم ایشــان بــود، گفتنــد، » اگــر مجــرم نبــود، بــه تــو تســلیمش نمــی کردیــم 
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» محاکمه در حضور پیالتُس «  |  7۹5

«. هنگامــی کــه شــورای عالــی یهــود کــه مــردان عالــی مقــام قــوم هســتند، مــردی را 
کــه ســزاوار مــرگ اســت بــه حضــور تــو مــی آورنــد، دیگــر چــه ضرورتــی بــرای پرســیدن 
مــوارد اتهــام بــر علیــه او، وجــود دارد؟ آنــان امیــدوار بودنــد کــه بــا یــادآوری مقــام مهــم 
خویــش بــه پیالتُــس، او را تحــت تاثیــر قراردهنــد و بدیــن ترتیــب او را وادار ســازند 

تــا بــدون در نظــر گرفتــن هرگونــه اقدامــات مقدماتــی تقاضــای ایشــان را بپذیــرد.
کاهنــان مایــل بودنــد تــا هــر چــه زودتــر، پیالتـُـس حکــم مجــازات مســیح را تاییــد کند، 
زیــرا مــی دانســتند مردمــی کــه اعمــال خــارق العــاده مســیح را دیــده بودنــد، مــی تواننــد 
حکایتی را بازگو کنند که نسبت به حکات جعلی ایشان بسیار متفاوت می باشد.

کاهنــان تصــور مــی کردنــد کــه بــا ضعیــف و متزلــزل شــدن پیالتـُـس، مــی تواننــد 
بدون هیچ مشــکلی نقشــه خویش را عملی ســازند. قبل از این نیز پیالتُس، بدون 
فکــر و عجوالنــه، مجــوز قتــل بســیاری را صادرکــرده بــود و افــرادی را کــه ســزاوار 
مــرگ نبودنــد را بــه مــرگ محکــوم کــرده بــود. از نظــر او، جــان یــک زندانــی چــه بــی 
گنــاه و چــه گناهــکار، ارزش چندانــی نداشــت. بنابرایــن کاهنــان امیــدوار بودنــد 
کــه پیالتُــس بــدون شــنیدن ســخنان عیســی، او را بــه مــرگ محکــوم کنــد. آنــان از 
پیالتـُـس اســتدعا کردنــد کــه بــا صــدور قتــل عیســی، بــه مناســبت عیــد بــزرگ ّملــی، 

قــوم را مــورد مرحمــت قــرار دهــد.
بــرای صــدور حکــم  را  پیالتُــس  کــه  ایــن زندانــی چیــزی وجــود داشــت  اّمــا در 
دچــار تردیــد مــی کــرد. او جــرات انجــام ایــن کار را نداشــت. و در ضمــن از مقاصــد 
کاهنــان نیــز آگاه بــود. پیالتـُـس بــه یــاد آورد کــه چگونــه، زمانــی نــه چنــدان دور عیســی 
ایلعــازر را زنــده کــرد، مــردی کــه چهــار روز از مرگــش گذشــته بــود. بنابرایــن تصمیــم 
گرفــت قبــل از امضــاء کــردن حکــم محکومیــت، از اتهامــات مســیح آگاه شــود و اگــر 

مجــرم بــودن او ثابــت شــد، آنــگاه حکــم محکومیــت را امضــاء کنــد. 
پیالتـُـس بــه کاهنــان و روســای یهــود گفــت، اگــر حکــم شــما کافــی بــود، چــرا او 
را نــزد مــن آوریــد؟، » شــما خــود او را ببریــد و بنابــر شــریعت خویــش محاکمــه کنیــد 
«. کاهنــان گفتنــد، کــه آنــان پیــش از ایــن او را محکــوم کــرده انــد، اّمــا بــرای اعتبــار 
بخشــیدن بــه حکــم صــادره و اجــرای آن، مــی بایســتی پیالتـُـس نیــز آن را تاییــد کنــد.

پیالتُس پرســید حکم شــما چیســت؟ آنان پاســخ دادند: حکم ما مرگ اســت، 
اّمــا مــا اجــازه اعــدام کســی را نداریــم «. آنــان از پیالتُــس تقاضــا کردنــد کــه حــرف 
بــه اجــرا  بــودن مســیح قبــول کــرده و حکــم ایشــان را  ایشــان را در مــورد گناهــکار 
درآورد. در ایــن صــورت، آنــان مســئولیت عواقــب آن را بــه گــردن خواهنــد گرفــت.
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بــودن  بــه رغــم ضعیــف  اّمــا  نبــود،  بــا وجــدان  بــا انصــاف و  پیالتُــس شــخصی 
قدرت اخالقی اش، با تقاضای کاهنان موافقت نکرد. او نمی خواست عیسی 

را محکــوم کنــد. تــا هنگامــی کــه مــوارد اتهــام بــر علیــه او مطــرح شــود.
کاهنــان در وضعیــت دشــواری قــرار گرفتــه بودنــد. آنــان دریافتنــد کــه بایــد ردای 
ریــاکاری خــود را پنهــان کننــد. آنــان نبایــد وانمــود مــی کردنــد کــه مســیح را بــه دالیــل 
مذهبــی دســتگیر کــرده انــد. اگــر ایــن موضــوع بــه عنــوان دلیــل دســتگیری او مطــرح 
مــی شــد، اقدامــات ایشــان بــرای پیالتُــس هیــچ گونــه ارزش و اهمیتــی نداشــت.

آنــان بایــد وانمــود مــی کردنــد کــه عیســی بــر علیــه حقــوق عرفــی و اجتماعــی عمــل 
کــرده و ســپس او را بــه عنــوان متخلّــف سیاســی محکــوم و مجــازات کننــد.

درآن ایــام، قیــام وآشــوب بــر علیــه حکومــت رومیــان، پیوســته درمیــان یهودیــان 
روی مــی داد. رومیــان بــا چنیــن شورشــهایی بــا ســختگیری تمــام برخــورد مــی کردنــد 
و دایمــاً مراقــب بودنــد تــا هــر چیــزی را کــه منجــر بــه ایجــاد آشــوب مــی شــد بــه شــدت 

ســرکوب کننــد.
درســت، چنــد روز قبــل از ایــن، فریســیان ســعی کــرده بودنــد بــا طــرح ســوالی 
عیســی را گرفتــار ســازند، آنــان از وی پرســیده بودنــد: » آیــا پرداخــت خــراج بــه 
قیصــر بــر مــا رواســت یــا نــه؟ «. اّمــا مســیح بــه نیرنــگ ایشــان پــی بــرده و نقشــه 
ایشــان نقــش بــرآب کــرد. او در پاســخ بــه ســوال ایشــان گفــت: » مــال قیصــر را 
بــه قیصــر بدهیــد و مــال خــدا را بــه خــدا « )لوقــا بــاب 20 آیــات 22 تــا 25(. درآن 
موقــع کاهنــان ســعی کردنــد وانمــود کننــد کــه مســیح تعالیــم مــورد انتظــار ایشــان 
را تعلیــم داده اســت، اّمــا اکنــون در اوج نــا امیــدی، بــرای محکــوم کــردن مســیح در 
حضــور پیالتُــس بــه شــهادت دروغ متوســل شــدند. » آنــان از او شــکایت کــرده، 
گفتنــد: ایــن مــرد را یافتــه ایــم کــه قــوم مــا را گمــراه مــی کنــد و مــا را از پرداخــت 
خــراج بــه قیصــر بــاز مــی دارد و ادعــا مــی کنــد مســیح و پادشــاه اســت «. ســه 
آنــان  ایــن را مــی دانســتند.  پایــه و اســاس بودنــد. کاهنــان  بــی  اتهــام کــه هرســه 

بــرای تضمیــن نتیجــه محاکمــه، بــه شــهادت دروغ متوســل شــدند.
پیالتـُـس از نیّــت ایشــان آگاه بــود و بــاور نمــی کــرد کــه زندانــی برعلیــه حکومــت 
توطئــه کــرده باشــد. ســیمای فروتــن، آرام و مطیــع منجــی بــا اتهامــات وارده بــه او 
کامــالً مغایــر بــود. پیالتُــس متقاعــد شــده بــود کــه توطئــه خائنانــه ای بــرای از بیــن 
بــردن انســانی بــی گنــاه کــه بــر ســر راه مقامــات و رجــال یهــودی قــد علــم کــرده بــود، 
در جریــان اســت. پیالتُــس روی بــه عیســی کــرده و از او پرســید،" آیــا تــو پادشــاه 
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یهــودی؟ » منجــی پاســخ داد: » تــو خــود چنیــن مــی گویــی! « و هنگامــی کــه ســخن 
مــی گفــت، ســیمای او مــی درخشــید، چنانکــه گویــی پرتــو آفتــاب بــرآن مــی تابیــد. 
بــا شــنیدن پاســخ مســیح، قیافــا و همراهــان او از پیالتُــس خواســتند کــه اتهامــات 
و  کاتبــان  کنــد. کاهنــان،  را محکــوم  او  و  تاییــد  را  بــه مســیح  نســبت داده شــده 
روســای یهــود بــا فریــاد و هیاهــو تقاضــا مــی کردنــد تــا او بــه مــرگ محکــوم شــود. 
جمعیــت همــراه کاهنــان و کاتبــان نیــز، بــا ایشــان همصــدا شــده و فریــاد ایشــان 
گــوش خــراش بــود. پیالتـُـس آشــفته و نگــران شــده بــود. بــا توجــه بــه اینکــه عیســی بــه 
اتهامات او پاســخی نداده بود، مجدداً از وی پرســید: » آیا هیچ پاســخی نداری؟ 

ببیــن چقــدر بــر تــو اتهــام مــی زننــد. ولــی عیســی بازهــم هیــچ پاســخ نــداد «.
پیــش چشــم تمامــی  بــود،  ایســتاده  کــه پشــت ســر پیالتُــس  مســیح در حالــی 
اّمــا در مقابــل دشــنام و اتهامــات  دادگاه، دشــنام و ناســزاهای ایشــان را شــنید 
ایشــان ســخنی بــر زبــان نیــاورد. رفتــار عالــی و کامــل او نشــان مــی داد کــه بــی گنــاه 
اســت. او در مقابــل امــواج خشــم جمعیــت آرام و بــی اعتنــا ایســتاده بــود، اّمــا 

ســکوت او از هرســخنی گویــا تربــود.
پرســید،  مــی  خــود  از  او  بــود.  شــده  زده  شــگفت  مســیح  رفتــار  از  پیالتُــس 
او  کــه  باشــد  ایــن علــت  بــه  توانــد  مــی  ادامــه دعــوا  بــه  مــرد  ایــن  اعتنایــی  بــی  آیــا 
عالقــه ای بــه نجــات جــان خــود نــدارد؟ پیالتــس هنگامــی کــه دیــد عیســی دشــنام 
بــه اقــدام متقابــل تحمــل  بــدون دســت زدن  و اســتهزای کاهنــان و فریســیان را 
مــی کنــد، فهمیــد کــه او آنطــوری کــه کاهنــان اعــالم مــی کردنــد، بــی انصــاف و 
گناهــکار نیســت. پیالتـُـس بــا ایــن امیــد کــه حقایــق را از خــود مســیح کســب کنــد و 
از آشــوب مــردم خالصــی یابــد، او را بــه کنــاری بــرده و مجــدداً ســوال کــرد: » آیــا تــو 
پادشــاه یهــودی؟" عیســی بــه ایــن ســوال مســتقیماً پاســخی نــداد. او مــی دانســت 
کــه روح القــدس در تــالش اســت تــا پیالتـُـس را قانــع کنــد، بنابرایــن بــه او فرصــت 
داد تــا عقیــده اش را اعــالم کنــد. عیســی بــه او پاســخ داد: » آیــا ایــن را تــو خــود 
مــی گویــی، یــا دیگــران دربــاره مــن بــه تــو گفتــه انــد؟ « یعنــی اینکــه، آیــا اتهامــات 
کــه  بــود  شــده  باعــث  مســیح  و حقیقــت  نــور  دریافــت  بــه  اشــتیاق  یــا  کاهنــان، 

پیالتُــس چنیــن ســوالی را بکنــد.
پیالتـُـس منظــور مســیح را درک کــرده بــود، اّمــا غــرور و تّکّبــر موجــب شــده بــود تــا 
بــه دریافــت حقیقــت اعتــراف نکنــد. بنابرایــن بــه عیســی گفــت: » مگــر مــن یهــودی 
ام؟ «، قوم خودت و سران کاهنان، تو را به من تسلیم کرده اند، چه کرده ای؟ «.
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ایــن حــال،  بــا  از دســت داد.  را  العــاده ای  فــوق  پیالتُــس فرصــت طالیــی و 
عیســی او را از دریافــت حقیقــت محــروم نکــرد. او بــا ایــن کــه بــه ســوال پیالتُــس 
بــه  نمــود.  اعــالم  روشــنی  بــه  را  خویــش  ماموریــت  اّمــا  نــداد،  پاســخی  مســتقیماً 
پیالتـُـس فهمانــد کــه در صــدد کســب پادشــاهی دنیــوی نمــی باشــد. او بــه پیالتـُـس 
پاســخ داد، » پادشــاهی من از این جهان نیســت. اگر پادشــاهی من از این جهان 
بــود، خادمانــم مــی جنگیدنــد تــا بــه دســت یهودیــان گرفتــار نیایــم. اّمــا پادشــاهی مــن 
از ایــن جهــان نیســت «. پیالتُــس از او پرســید: » پــس تــو پادشــاهی؟ « عیســی 
پاســخ داد: » تــو خــود مــی گویــی کــه مــن پادشــاهم. مــن از ایــن رو زاده شــدم و از 
ایــن رو بــه جهــان آمــدم تــا بــر حقیقــت شــهادت دهــم. پــس هرکــس کــه بــه حقیقــت 

تعلّــق دارد، بــه نــدای مــن گــوش فــرا مــی دهــد «.
مســیح تصریح می کرد که کالمش کلیدی بود تا اســرار را برای آنانی که آماده 
پذیــرش آن بودنــد بــر مــال ســازد. کالم او از قــدرت خویشــتن دارانــه ای برخــوردار 
بــود. کالمــی کــه راز گســترش و توســعه پادشــاهی حقیقــی او بــود. مســیح انتظــار 
داشــت کــه پیالتُــس درک کنــد کــه تنهــا بــا پذیــرش و دریافــت حقیقــت، طبیعــت 
فاسد او می توانست از نو تازه و دگرگون شود. پیالتُس برای شناخت حقیقت 
اشــتیاق داشــت. اّمــا ذهــن او آشــفته بــود. او بــا اشــتیاق بــه ســخنان منجــی گــوش 
فــرا مــی داد و دلــش مــی خواســت کــه حقیقــت را شــناخته و دریافــت کنــد. او از 
مســیح پرســید: » حقیقــت چیســت؟ « اّمــا منتظــر پاســخ مســیح نمانــد. هیاهــو 
و آشــوب جمعیتــی کــه در حیــاط کاخ ایســتاده بودنــد، بــه او یــادآوری مــی کــرد کــه 
فرصــت زیــادی بــرای تصمیــم گیــری باقــی نمانــده اســت. در ایــن زمــان کاهنــان نیــز 
بــا هیاهــو وآشــوب، خواســتار اقدامــی فــوری بودنــد. پیالتُــس نــزد یهودیــان بیــرون 
رفت و قاطعانه اعالم کرد که: » من هیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم «.

ســخنان پالتـُـس کــه حاکمــی بــی دیــن بــود، ســرزنش تنــد وگزنــده ای بــود بــه دروغ 
و پیمــان شــکنی روســای یهــود کــه منجــی را متهــم مــی کردنــد. هنگامــی کــه کاهنــان 
و مشــایخ یهــود ســخنان پیالتُــس را شــنیدند، نگرانــی و خشــم ایشــان حــد و مــرزی 
را نمــی شــناخت. آنــان از مدتهــا قبــل نقشــه توطئــه را طــرح کــرده ومنتظــر چنیــن 

لحظــه ای بودنــد.
تُصور رها کردن عیسی، آنان را چنان خشمگین کرده بود که آماده شده بودند 
تــا او را قطعــه قطعــه کننــد. کاهنــان و روســا ی یهــود بــا صــدای بلنــد عمــل پیالتـُـس را 
تقبیــح کــرده و تهدیــد کردنــد کــه بــه دولــت روم شــکایت خواهنــد بــرد. آنــان پیالتـُـس را 

727, 728

DA FA Body.indd   798 9/17/18   11:55 AM



» محاکمه در حضور پیالتُس «  |  7۹۹

متهــم کردنــد کــه از محکــوم کــردن عیســی کــه بــه تاییــد ایشــان بــر علیــه قیصــر آشــوب 
بــه راه انداختــه بــود، خــودداری کــرده اســت. اکنــون صداهــای خشــمگین کاهنــان 
شــنیده می شــد که تاثیر اعمال تحریک آمیز مســیح را در سرتاســر کشــور اعالم می 
کردنــد. کاهنــان گفتنــد کــه: » او در سرتاســر یهودیــه مــردم را بــا تعالیــم خــود تحریــک 

مــی کنــد. از جلیــل آغــاز کــرده و حــال بدینجــا نیــز رســیده اســت «.
پیالتـُـس قصــد نداشــت کــه مســیح را محکــوم کنــد. او مــی دانســت کــه یهودیــان 
خویــش  وظیفــه  از  پیالتُــس  انــد.  کــرده  متهــم  را  او  تعصــب  و  نفــرت  خاطــر  بــه 
آگاه بــود. عدالــت اقتضــا مــی کــرد کــه مســیح ســریعاً آزاد شــود. اّمــا پیالتُــس از 
خصومــت و شــرارت مــردم بیــم داشــت. اگــر او از محکــوم کــردن مســیح و تســلیم 
بودکــه  ایــن چیــزی  و  افتــاد  مــی  راه  بــه  کــرد، آشــوب  مــی  مــردم خــود داری  بــه  او 
پیالتُــس از مواجــه شــدن بــا آن در هــراس بــود. هنگامــی کــه پیالتُــس شــنید مســیح 
اهــل جلیــل اســت، تصمیــم گرفــت کــه او را نــزد هیرودیــس، حاکــم آن ناحیــه کــه 
درآن هنــگام در اورشــلیم بــود، بفرســتد. بــه ایــن طریــق، پیالتُــس قصــد داشــت کــه 
بینــدازد. او همچنیــن قصــد  بــه گــردن هیرودیــس  را  مســئولیت محاکمــه عیســی 
داشــت کــه بــا اســتفاده از ایــن فرصــت اختــالف قدیمــی میــان خــود و هیرودیــس 
را بهبــود بخشــد. و همیــن طــور هــم شــد و ایــن دو حاکــم بــر ســر محاکمــه منجــی بــا 

یکدیگــر مجــدداً پیونــد دوســتی برقرارکردنــد.
و  اســتهزا  میــان  در  و  کــرد  تســلیم  نگهبانــان  بــه  را  عیســی  مجــدداً  پیالتُــس 
چــون  هیرودیــس   « بردنــد.  هیرودیــس  کاخ  ســوی  بــه  را  او  جمعیــت،  دشــنام 
عیســی را دیــد، بســیار شــاد شــد «. او هرگــز پیــش ازآن منجــی را ندیــده بــود، اّمــا، 
» دیــر زمانــی خواهــان دیــدار وی بــود، پــس بنابرآنچــه در بــاره عیســی شــنیده بــود، 
امیــد داشــت آیتــی از او ببینــد «. هیرودیــس، همــان کســی بــود کــه دســتهای او 
بــه خــون یحیــی تعمیــد دهنــده آغشــته شــده بــود. نخســتین بــاری کــه هیرودیــس 
در بــاره عیســی شــنید، وحشــت زده شــده وگفتــه بــود: » ایــن همــان یحیــی اســت 
کــه مــن ســرش را از تــن جــدا کــردم و اکنــون از مــردگان برخاســته اســت « و » از 
)مرقــس   » رســد  مــی  ظهــور  بــه  او  از  قدرتمنــد  اعمــال  ایــن  کــه  روســت  همیــن 
آیــه 2(. باایــن وجــود، هیرودیــس میــل داشــت  بــاب 1۴  آیــه 16 و متــی  بــاب 6 
کــه عیســی را ببینــد. اکنــون فرصــت مناســبی بــرای نجــات جــان ایــن نبــی فراهــم 
نجــات دادن جــان عیســی، خاطــره  بــا  کــه  بــود  امیــدوار  بــود و هیرودیــس  شــده 
ســر آغشــته بــه خــون یحیــی را کــه بــر روی دیــس بزرگــی گذاشــته شــده شــده و بــه 
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حضــور او آورده شــده بــود را بــرای همیشــه از ذهــن و خاطــره خــود بیــرون کنــد. 
هیرودیــس هــم چنیــن میــل داشــت کــه کنجــکاوی خــود را ارضــاء کنــد و تصورمــی 
کــرد کــه اگــر بــه مســیح امیــد بــه آزاد شــدن داده شــود، او حاضــر خواهــد بــود تــا 

هرچــه را کــه از او درخواســت شــود، انجــام دهــد.
نــزد  بــه  مســیح  همــراه  بــه  یهــود  قــوم  روســای  و  کاهنــان  از  بســیاری  عــده 
هیرودیــس آمــده بودنــد. و هنگامــی کــه منجــی را بــه درون ســالن محاکمــه آوردنــد، 
ایــن مقامــات، همگــی بــا هیجــان ســخن گفتــه و بــه اتهامــات نســبت داده شــده 
بــه مســیح تاکیــد و پافشــاری مــی کردنــد. اّمــا هیرودیــس بــه اتهامــات ایشــان توجــه 
نکــرده و دســتور داد کــه همگــی ســکوت کــرده و بــه او فرصــت دهنــد تــا مســیح 
مســیح  هــای  دســت  از  را  زنجیــر  تــا  داد  دســتور  او  دهــد.  قــرار  ســوال  مــورد  را 
بــاز کننــد و همزمــان دشــمنان مســیح را بــه خاطــر بــد رفتــاری و خشــونت مــورد 
نجــات  آرام  بــه چهــره  دلســوزی  بــا  کــه  حالــی  در  داد. هیرودیــس  قــرار  ســرزنش 
دهنــده جهــان مــی نگریســت، در چهــره او بــه جــز حکمــت و پاکــی چیــز دیگــری 
مشــاهده نکــرد. او نیــز هماننــد پیالتُــس متقاعــد شــد کــه مســیح بــه واســطه کینــه 

اتهــام قرارگرفتــه اســت. و دشــمنی یهودیــان مــورد 
هیرودیــس، پرسشــهای بســیار از عیســی کــرد، اّمــا عیســی پاســخی بــه او نــداد، 
بدســتور پادشــاه، اشــخاص معلــول و از کار افتــاده فــرا خوانــده شــدند و از مســیح 
خواســته شــد کــه بــا انجــام معجزاتــی، ادعاهــای خویــش را اثبــات کنــد. هیرودیــس 
بــه عیســی گفــت، مــردم مــی گوینــد کــه تــو مــی توانــی مریضــان را شــفا دهــی. و مــن 
مشــتاق هســتم کــه ببینــم آوازه تــو کــه همــه جــا پیچیــده اســت بــد وانمــود نگردیــده. 
عیسی پاسخی نداد و هیرودیس همچنان پافشاری کرده وگفت، اگر تومی توانی 
بــرای دیگــران معجــزه بکنــی، اکنــون بــه خاطــر جــان خــودت معجــزه بکــن زیــرا انجــام آن 
مشــکل تــو را رفــع خواهــد کــرد. هیرودیــس بــار دیگــر دســتور داد، آیتــی بــه مــا نشــان 
بــده کــه قــدرت تــو را کــه در همــه جــا شــایع شــده اســت اثبــات کنــد. اّمــا مســیح ماننــد 
کســی بــود کــه نــه مــی دیــد و نــه مــی شــنید. پســر خــدا طبیعــت بشــری را برخــود گرفتــه 
بود و می بایستی همان کاری را که افراد در شرایط مشابه انجام می دهند، انجام 
مــی داد. بنابرایــن نمــی بایســت بــا انجــام معجــزه خــود را از تحمــل درد و حقارتــی کــه 
انســان در هنــگام قرارگرفتــن در موقعیــت مشــابه متحمــل مــی شــد خــالص مــی کــرد.

هیرودیــس قــول داد کــه اگرمســیح در حضــور او معجزاتــی انجــام دهــد، او را 
آزاد کنــد. متهــم کننــدگان مســیح بــا چشــمان خــود معجــزات خــارق العــاده او را 
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دیــده بودنــد. آنــان شــنیده بودنــد کــه او بــه گــور فرمــان داده بــود تــا مــرده خــود را 
برخاســته  مــرگ  از  او  از کالم  اطاعــت  بــا  مــرده  کــه  بودنــد  دیــده  آنــان  کنــد.  رهــا 
بــود. بنابرایــن از اینکــه مبــادا عیســی اکنــون در حضــور هیرودیــس معجــزه ای انجــام 
دهــد، تــرس بــر ایشــان مســتولی شــده بــود. کاهنــان و روســای یهــود بیشــتر از هــر 
چیــزی از نمایــش قــدرت مســیح مــی ترســیدند. نمایــش چنیــن قدرتــی، تمامــی نقشــه 

هــای آنــان را افشــاء کــرده و بــه بهــای زندگــی شــان تمــام مــی شــد. 
بــر اتهامــات خــود  بــا نگرانــی و اضطــراب  بــار دیگــر  کاهنــان و روســای یهــود، 
نســبت بــه عیســی پافشــاری کردنــد. آنــان بــا فریــاد اعــالم مــی کردنــد کــه او خائــن 
وکفرگــو اســت و معجــزات خــود را از طریــق قــدرت بعلزبــول، ســرور تاریکــی انجــام 
مــی دهــد. مــردم حاضــر در تــاالر کامــالً گیــج و آشــفته شــده بودنــد و عــده ای چیــزی 

را فریــاد مــی زدنــد و عــده ای دیگــر چیــز دیگــری را.
وجــدان هیرودیــس، اکنــون بســیار کمتــر از موقعــی کــه در مقابــل در خواســت 
هیرودیــا بــرای ســر یحیــی تعمیــد دهنــده از تــرس برخــود مــی لرزیــد، حســاس بــود. 
او بــرای لحظاتــی، عــذاب دردنــاک ناشــی از عمــل وحشــتناک خــود را احســاس 
کــرده بــود، اّمــا درک اخالقــی او بــه خاطــر هرزگــی و بــی بنــد و بــاری، هرچــه بیشــتر 
و بیشــتر فاســد شــده بــود. او اکنــون چنــان بــی عاطفــه شــده بــود کــه مــی توانســت 
حتــی بــه مجــازات کــردن یحیــی تعمیــد دهنــده مباهــات کنــد. هیرودیــس اکنــون بــا 
تهدیــد کــردن عیســی، پــی در پــی اعــالم مــی کــرد کــه قــدرت آزاد کــردن یــا محکــوم 
کــردن او را دارد. اّمــا عیســی همچنــان در مقابــل او ســکوت کــرده بــود، چنانکــه 
گویــی ســخنان او را نمــی شــنید. هیرودیــس از ســکوت عیســی بســیار خشــمگین 
بــود و بــه نظــر مــی رســید کــه اقتــدار او کامــالً مــورد بــی اعتنایــی قرارگرفتــه باشــد. 
بــرای پادشــاه مغــرور و متّکبــر، اینگونــه بــی اعتنایــی بســیار توهیــن آمیزتــر از ســرزنش 
آشــکار تلقــی مــی شــد. هیرودیــس بــار دیگــر بــا عصبانیــت، عیســی را کــه ســاکت 
و بــی حرکــت ایســتاده بــود، تهدیــد نمــود. رســالت مســیح در ایــن جهــان، ارضــاء 
حــس کنجــکاوی و پاســخ گفتــن بــه ســواالت بیهــوده نبــود. او آمــده بــود تــا شکســته 
دالن را شــفا بخشــد. اگــر ســخنان عیســی مــی توانســت روح آزرده و گناهــکاری را 
شــفا بخشــد، او مطمئنــاً ســکوت نمــی کــرد. اّمــا او بــرای کســانی کــه مــی خواســتند 

حقیقــت را زیــر پاهــای ناپاکشــان لگــد مــال کننــد، ســخنی بــرای گفتــن نداشــت.
ســنگدل  پادشــاه  گــوش  بــر  کــه  آورد  زبــان  بــر  ســخنانی  توانســت  مــی  مســیح 
پیــش  در  گناهــان هیرودیــس  تمامــی  قــراردادن  بــا  توانســت  مــی  او  کنــد.  رســوخ 
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روی او و یــادآوری محکومیــت قریــب الوقــوع او، وی را وحشــت زده کنــد. اّمــا 
ســکوت منجی شــدیدترین توبیخی بود که او می توانســت انجام دهد.هیرودیس 
او گفتــه  بــه  یحیــی تعمیــد دهنــده  یعنــی  نبــی  بزرگتریــن  از ســوی  کــه  را  حقایقــی 
شــده بــود، انکارکــرده بــود و هیــچ پیــام دیگــری را نمــی بایســتی دریافــت مــی کــرد. 
پادشــاه آســمان بــرای هیرودیــس کالمــی بــرای گفتــن نداشــت، گوشــی کــه همــواره 
بــرای شــنیدن انــدوه و مصیبــت انســان آمــاده بــود، جــای بــرای شــنیدن دســتورات 
هیرودیــس نداشــت. چشــمانی کــه همــواره بــا شــفقت و همــدردی و بــا محبــت 
آمرزنــده بــه گناهــکاران نــادم نگریســته بــود نمــی توانســت بــه هیرودیــس نظــر کنــد. 
لــب هایــی کــه همــواره موثرتریــن و خــارق العــاده تریــن حقایــق را بــر زبــان آورده و بــا 
لحنــی محبــت آمیــز بــا گناهکارتریــن و فاســد تریــن افــراد ســخن گفتــه بــود، اکنــون در 
مقابــل پادشــاهی متکبــر کــه هیــچ نیــازی بــه منجــی احســاس نمــی کــرد، بســته بــود.

بــا  بــه جمعیــت کــرده و  بــود. او رو  چهــره ی هیرودیــس از خشــم برافروختــه 
بــه مســیح گفت،اگــر  کــرد. ســپس  اعــالم  بــه عنــوان شــیاد  را  عصبانیــت عیســی 
ادعــای خــود را اثبــات نکنــی، تــو را بــه ســربازان و مــردم تســلیم خواهــم کــرد. و آنــان 
تو را مجبور به ســخن گفتن خواهند کرد. اگر شــیاد باشــی، ســزاوار مرگ خواهی 

بــود و اگــر پســر خــدا هســتی، بــا انجــام معجــزه ای جــان خــود را نجــات ده.
مســیح  ســوی  بــه  جمعیــت  بودکــه  نیافتــه  خاتمــه  هیرودیــس  ســخنان  هنــوز 
بــه ســوی طعمــه خــود حملــه کردنــد.  هجــوم بردنــد. آنــان ماننــد حیوانــات درنــده 
عیســی بــه ایــن طــرف و آن طــرف کشــانده مــی شــد و هیرودیــس نیــز در تحقیــر کــردن 
پســر خــدا بــه جمعیــت ملحــق شــده بــود و اگــر ســربازان رومــی مداخلــه نمــی کردنــد 

و جمعیــت عصبانــی را عقــب نمــی زدنــد، منجــی را تکــه تکــه مــی کردنــد.
» آنــگاه هیرودیــس و ســربازانش نیــز بــه او بــی حرمتــی کردنــد و بــه اســتهزایش 
گرفتند. سپس ردایی فاخر بر او پوشاندند «. سربازان رومی نیز در استهزاکردن 
هیرودیــس  کمــک  بــا  فاســد  ســربازان  شــریر،  افــراد  پیوســتند.  ایشــان  بــه  منجــی 
ومقامــات یهــود بــا انجــام ایــن اعمــال شــریرانه ســعی کردنــد تــا مســیح را تحریــک 

کننــد. بــا ایــن وجــود نتوانســتند در شــکیبایی الهــی منجــی خللــی وارد کننــد.
شــکنجه گران مســیح در تالش بودند تا شــخصیت او را با شــخصیت خودشــان 
محــک بزننــد زیــرا آنــان او را بدتــر از خودشــان بــه مــردم معرفــی کــرده بودنــد. اّمــا درپــس 
ظاهــر موجــود، صحنــه دیگــری خــود را تحمیــل کــرده بــود.– صحنــه ای کــه شــکنجه 
تمــام شــکوه و جاللــش خواهنــد دیــد. در میــان  بــا  یــک روز، آن را  گــران مســیح، 
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جمعیــت، کســانی بودنــد کــه در حضــور مســیح بــه رعشــه افتــاده بودنــد. در همــان 
هنــگام کــه جمعیــت گســتاخ بــا اســتهزا در مقابــل عیســی تعظیــم مــی کــرد، عــده ای 
از مــردم کــه بــرای همــان منظــور بــه جلــو آمــده بودنــد، در ســکوت و تــرس بــاز گشــته 
بودنــد، هیرودیــس متقاعــد و محکــوم شــده بــود وآخریــن پرتوهــای روشــن مرحمــت 
برقلــب بــی عاطفــه وگناهــکار او مــی تابیــد. او فهمیــده بــود کــه عیســی یــک انســان 
معمولــی نبــود، زیــرا الوهیــت در جســم انســانی مــی درخشــید. درســت از همــان 
لحظــه ای کــه مســیح از ســوی اســتهزاکنندگان، زانیــان و جانیــان احاطــه شــده بــود، 
هیرودیــس احســاس کــرده بــود کــه خــدا را برتخــت پادشــاهی نظــاره مــی کنــد. او بــا 
اینکه سنگدل و بی عاطفه بود، اّما جرات نکرد که محکومیت مسیح را تایید کند. 
او می خواســت که خود را از مســئولیت وحشــتناک محکوم کردن عیســی خالص 

کنــد، بنابرایــن مجــدداً عیســی را بــرای محاکمــه بــه حضورپیالتـُـس فرســتاد.
 پیالتـُـس بســیار نگــران و ناخشــنود شــد و هنگامــی کــه یهودیــان بــا زندانــی خــود 
بــه نــزد وی بازگشــتند، او بــا بــی حوصلگــی ازآنــان پرســید کــه چــه کاری مــی توانــد بــر 
ایشــان انجــام دهــد. او ســران کاهنــان و بــزرگان قــوم و مــردم را فــرا خوانــد و بــه آنهــا 
گفــت » ایــن مــرد را بــه تهمــت شــوراندن مــردم، نــزد مــن آوریــد. مــن در حضــور شــما 
او را آزمــودم و هیــچ دلیلــی بــر صحــت تهمــت هــای شــما نیافتــم «. او بــه ایشــان 
گفت که آنان اتهامات بســیاری را به عیســی وارد کرده اند اّما نتوانســته اند حتّی 
یکــی از اتهامــات او را اثبــات کننــد. او، عیســی را نــزد هیرودیــس، والــی جلیــل و 
یکــی از هموطنــان خــود فرســتاده بــود اّمــا هیرودیــس نیــز دریافتــه بــود کــه عیســی 
کاری نکرده که مســتحق مرگ باشــد. بنابراین به ایشــان گفت: » او را تازیانه می 

زنــم و آزاد مــی کنــم «.
پیالتـُـس بــا ایــن ســخنان ضعــف خویــش را آشــکار کــرد. او بــه کاهنــان و روســای 
یهــود اعــالم کــرده بــود کــه عیســی بیگنــاه اســت، بــا ایــن حــال مایــل بــود کــه بــرای فــرو 
نشاندن خشم یهودیان و متهم کنندگان مسیح، او را تازیانه بزند. او می خواست 
برای سازش با کاهنان و جمعیت طرفدار آنان، عدالت و اصول اخالقی را قربانی 
کنــد. اتخــاذ چنیــن تصمیمــی، او را در وضعیــت نامطلوبــی قــرار داد. جمعیــت از 
ُمردد بودن او ســوء اســتفاده کرده و با فریاد و هیاهو خواســتار کشــته شــدن زندانی 
شــد. پیالتـُـس اگــر در همــان ابتــدا موضــع محکمــی اتّخــاذ مــی کــرد و از محکــوم کــردن 
عیســی که بی گناه بود خودداری می ورزید، می توانســت خود را از عذاب روحی 
و احســاس پشــیمان کشــنده ای کــه بعدهــا بــا آن روبــرو مــی شــد، نجــات دهــد. اگــر 
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او براســاس اعتقــاد خــود عمــل مــی کــرد، یهودیــان جــرات نمــی کردنــد بــرای او تعییــن 
تکلیف کنند. مسیح، اگر کشته می شد، گناه کشتن او بر دوش پیالتُس قرار نمی 
گرفــت. اّمــا پیالتـُـس بــا هــر اقدامــی کــه بــه عمــل مــی آورد، برخــالف وجــدان خویــش 
عمــل مــی کــرد. او خــود را از قضــاوت منصفانــه و بــی طرفانــه معــذور داشــته بــود و 
اکنــون خــود را در مقابــل کاهنــان و روســای یهــود کامــالً عاجــز و درمانــده حــس مــی 

کــرد. اراده سســت و متزلــزل او موجــب نابــودی وی شــد.
بــود کــه کورکورانــه رفتــار  بــه حــال خــود رهــا نشــده  حتــی حــاال هــم، پیالتُــس 
کنــد. خداونــد از طریــق پیامــی بــه او در بــاره کاری کــه در ُشــرف انجــام آن بــود، 
هشــدار داد. در پاســخ بــه دعاهــای مســیح، همســر پیالتُــس از ســوی فرشــتگان 
آســمان مالقــات شــده بــود و او در خــواب، مســیح را مالقــات و بــا وی گفتگــو کــرده 
بــود. همســر پیالتـُـس یهــودی نبــود، اّمــا هنگامــی کــه در خــواب بــه مســیح نگریســته 
بــود، در رســالت و شــخصیت وی هیــچ تردیــدی نداشــت، او مســیح را کــه ســرور 
آســمان بــود، شــناخت. او دســت هــای بســته عیســی را دیــد کــه همچــون دســتهای 
جنایتــکاری محکــم بســته شــده بــود. او هیرودیــس و ســربازانش را دیــد کــه مشــغول 
انجــام کار وحشــتناکی بودنــد. او کاهنــان و روســای قــوم یهــود را دیــد کــه بــا قلبــی 
ســخنان  او  بودنــد.  مشــغول  مســیح  کــردن  متهــم  بــه  حســادت  و  کینــه  از  آکنــده 
یهودیــان را کــه مــی گفتنــد: » مــا را شــریعتی اســت کــه بنابــرآن او بایــد بمیــرد « 
شــنید. او دیــد کــه پیالتـُـس بعــد از اینکــه اعــالم کــرده بــود » در او گناهــی نیافتــم « 
از ســوی  کــه  را  او محکومیــت مســیح  بــود.  کــرده  تازیانــه زدن تســلیم  بــرای  را  او 
پیالتـُـس اعــالم مــی شــد، شــنید. و او را دیــد کــه عیســی را بــه قاتالنــش تســلیم مــی 
کــرد. او صلیــب مســیح را در جلجتــا دیــده و دیــد کــه زمیــن در لفافــه ای از تاریکــی 
پوشــانده شــده بــود و فریــاد اســرارآمیز » دیگرتمــام شــد « را شــنید. بــا ایــن وجــود، 
صحنــه دیگــری توجــه او را بــه خــود جلــب کــرد. همســر هیرودیــس مســیح را ســوار 
بــر ابــری ســفید و عظیــم دیــد، در حالــی کــه قومهــا از جــوش و خــروش دریــا پریشــان 
بودنــد و قاتــالن او از حضــور پرجــالل وی مــی گریختنــد. او بــا فریــاد وحشــت از 

خــواب بیــدار شــده و در همــان لحظــه بــرای همســرش پیغــام فرســتاد.
هنگامــی کــه پیالتُــس بــر مســند داوری نشســته بــود، پیکــی از میــان جمعیــت 
عبورکــرده و پیغــام همســر وی را بــه او تقدیــم کــرد. مضمــون پیــام ایــن بودکــه، » 
تــو را بــا ایــن مــرد بــی گنــاه، کاری نباشــد، زیــرا امــروز خوابــی در بــاره او دیــدم کــه 

مــرا بســیار رنــج داد «.
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احساســات  واســطه  بــه  او  پریــد.  پیالتُــس  رخ  از  رنــگ  پیغــام،  دریافــت  بــا 
متناقــض خویــش، ســردرگم وآشــفته شــده بــود، و درســت در حالــی کــه تصمیــم 
داشــت تــا اعــالم حکــم را بــه تاخیــر انــدازد، کاهنــان و روســای یهــود افــکار مــردم 
را تحریــک مــی کردنــد. اکنــون پیالتـُـس رســمی را بــه یــاد آورد کــه ممکــن بــود نجــات 
مســیح را تضمیــن کنــد. والــی را رســم بــر ایــن بــود کــه هنــگام عیــد یــک زندانــی را بــه 
انتخــاب مــردم آزاد ســازد. ایــن رســم اختــراع مشــرکین بــود و ذره ای از عدالــت در 
آن یافــت نمــی شــد. امــا یهودیــان بــرای آن ارزش زیــادی قائــل مــی شــدند. درآن 
زمــان مقامــات روم شــخصی بــه نــام بارابــاس را دســتگیر کــرده و بــه مــرگ محکــوم 
کــرده بودنــد. ایــن شــخص مدعــی شــده بــود کــه مســیح مــی باشــد و اقتــدار خــود را 
در بنیــان نهــادن یــک نظــام متفــاوت کــه بتوانــد بــه کار جهــان نظــم وترتیــب ببخشــد، 
اعالم کرده بود. او تحت توهمات شیطانی اعالم کرده بود که هرچه را که از راه 
دزدی و راهزنی کسب کند متعلق به او خواهد بود.او از طریق عوامل شیطانی 
کارهــای خــارق العــاده ای را انجــام داده بــود و در میــان مــردم پیروانــی کســب کــرده 
تحــت پوشــش شــور  او  بــود.  انداختــه  بــه راه  بــر علیــه دولــت روم آشــوب  و  بــود 
و هیجــان مذهبــی بــه تبهــکاری عنــان گســیخته تبدیــل شــده بــود کــه قاطعانــه بــه 
دنبــال خشــونت و عصیــان بــود. پیالتـُـس بــا دادن اختیــار بــه مــردم بــرای انتخــاب بیــن 
بارابــاس و عیســی، قصــد داشــت حــس عدالــت خواهــی مــردم را تحریــک کنــد. 
او امیــدوار بــود کــه همــدردی آنــان را نســبت بــه عیســی در مخالفــت بــا کاهنــان و 
مشایخ یهود کسب کند. بنابر این روی به جمعیت نموده و پرسید: » چه کسی 
را مــی خواهیــد برایتــان آزاد کنــم، بارابــاس را یــا عیســی معــروف بــه مســیح را؟ «.

رســید،  گــوش  بــه  وحشــی  درنــدگان  نعــره  هماننــد  جمعیــت  پاســخ  فریــاد 
بارابــاس!  بارابــاس!  زدنــد،  مــی  فریــاد  آنــان   .» کــن!  آزاد  مــا  بــرای  را  » بارابــاس 
پیالتـُـس تصــور کــرد کــه شــاید مــردم متوجــه ســوال وی نشــده انــد، بنابرایــن بــار دیگــر 
ازآنــان پرســید: » آیــا مــی خواهیــد کــه پادشــاه یهــود را برایتــان آزاد کنــم؟ » اّمــا آنــان 
بلندتــر فریــاد زدنــد: او را از میــان بــردار و بارابــاس را بــرای مــا آزاد کــن «. پیالتـُـس از 
آنــان پرســید: » پــس بــا عیســی معــروف بــه مســیح چــه کنــم؟ «. بــار دیگــر جمعیــت 
هماننــد دیوهــا نعــره بــرآورد، » مصلوبــش کــن.« پیالتـُـس مضطــرب و پریشــان شــد. 
بــه ایــن جــا ختــم شــود. پیالتُــس، از تســلیم کــردن  او فکــر نمــی کــرد کــه موضــوع 
مــردی بــی گنــاه بــرای ِخفــت بارتریــن و بیرحمانــه تریــن مــرگ، اکــراه داشــت. بعــد از 
اینکــه فریــاد و هیاهــوی جمعیــت متوقــف شــد، او روی بــه جمعیــت کــرده وگفــت: 
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» چــرا؟ چــه بــدی کــرده اســت؟ «. اّمــا کار از کار گذشــته بــود. و مــردم خواهــان 
آزادی او نبودنــد، بلکــه مــی خواســتند او محکــوم شــود.

پیالتـُـس همچنــان کوشــید کــه او را آزاد کنــد. » او بــرای ســومین بــار از ایشــان 
پرســید: » چــرا؟ چــه بــدی کــرده اســت؟ مــن کــه هیــچ ســببی بــرای کشــتن او نیافتــم. 
پــس او را تازیانــه مــی زنــم وآزاد مــی کنــم. » اّمــا آنــان بــا فریــاد بلنــد بــه اصــرار مــی 
خواســتند مصلــوب شــود... بــر مصلوبــش کــن، مصلوبــش کــن « ضعــف و تزلــزل 

پیالتـُـس موجــب شــده بــود تــا غوغــا وآشــوب هرلحظــه بیشــتر و بیشــتر شــود.
آنــگاه عیســی را در حالــی کــه خســته و ناتــوان شــده بــود، در مقابــل انظــار مــردم 
تازیانــه زدنــد. آنــگاه ســربازان، عیســی را بــه صحــن کاخ، یعنــی کاخ والــی بردنــد. 
و همــه گــروه ســربازان را نیــز گــرد هــم فــرا خواندنــد. ســپس خرقــه ای ارغوانــی بــر 
او پوشــانیدند و تاجــی از خــار بافتنــد و بــر ســرش نهادنــد. آنــگاه شــروع بــه تعظیــم 
کــرده، مــی گفتنــد: » درود بــر پادشــاه یهــود و بــا چــوب بــر ســرش مــی زدنــد و آب 
دهــان بــر او انداختــه، در برابــرش زانــو مــی زدنــد و ادای احتــرام مــی کردنــد «. هــر 
از گاهــی، دســتی شــریر، چوبــی را کــه ســربازان در دســت عیســی گذاشــته بودنــد، 
چنگ زده و بر تاج خاری که بر ســروی گذاشــته شــده بود می کوبید. با فرو رفتن 

خــار بــر ســر او، خــون از پیشــانی او جــاری شــده بــود.
ای آســمان و ای زمین در شــگفت شــوید! ظالم و مظلوم را بنگرید. جمعیتی 
خشــمگین منجــی جهــان را احاطــه کــرده بــود. فریــاد اســتهزا و تمســخر بــا دشــنام 
هــای زشــت وکفرآمیــز درهــم آمیختــه بــود. تولــد محقرانــه و زندگــی متواضعانــه او از 
ســوی گروهــی مــورد تمســخر بــی رحمانــه قــرار مــی گرفــت. ادعــای او مبنــی بــر پســر 
خــدا بــودن، مــورد تمســخر قرارگرفتــه و شــوخی هــای زشــت و توهیــن آمیــز در بــاره 

او؛ بــر زبــان مــردم جــاری مــی شــد. 
شــیطان جمعیــت بــی رحــم را در دشــنام دادن بــه منجــی، رهبــری مــی کــرد. 
نقشــه شــیطان ایــن بــود کــه مســیح را تحریــک بــه تالفــی جویــی کــرده و یــا اینکــه او 
را وادار کنــد تــا بــا انجــام معجــزه ای خــود را نجــات دهــد و بدیــن ترتیــب نقشــه 
بردارد.وجــود کوچکتریــن خدشــه  میــان  از  بــرای همیشــه  را  رســتگاری  و  نجــات 
ای در زندگــی مســیح و شکســت او در تحمــل آزمایــش وحشــتناک موجــب مــی 
شــد کــه بــرّه خداونــد نتوانــد خــود را بــه عنــوان قربانــی کامــل و عالــی تقدیــم کنــد 
و بدیــن ترتیــب نجــات انســان بــا شکســت مواجــه مــی شــد. اّمــا او کســی کــه مــی 
مــی  کــه  او  بطلبــد –  یــاری  بــه  را  آســمان  لشــکریان  بــا صــدور فرمانــی  توانســت 
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توانســت بــا نشــان دادن جــالل و شــکوه الهــی، آزار دهنــدگان خــود را در تــرس 
و وحشــت متفــرق کنــد، بــا صبــر و شــکیبایی بــی نظیــری در مقابــل زشــت تریــن 

دشــنام هــا و خشــونت هــا گــردن نهــاده بــود. 
دشــمنان مســیح از او خواســته بودنــد تــا بــرای اثبــات الوهیــت خویــش معجــزه 
ای انجــام دهــد. اّمــا آنــان بــه مراتــب از شــواهد بزرگتــری برخــوردار بودنــد. همانطــور 
کــه بــی رحمــی و قســاوت شــکنجه گــران مســیح آنــان را بــه مرتبــه ای پائیــن تــر از 
انســان و به شــباهت شــیطان در آورده بود، همین طور فروتنی و شــکیبایی مســیح 
او را بــه مقامــی باالتــر از مقــام انســانی تعالــی بخشــیده و شــباهت او را بــه خداونــد 
اثبــات کــرد. خــواری و تحقیــر او وثیقــه ای بــرای تعالــی وی شــد. قطــرات خونــی 
کــه از ســر مجــروح مســیح بــر پیشــانی او جــاری بــود، نشــانه ای از َمســح شــدن او بــا 

» روغــن شــادمانی « بــود، )عبرانیــان بــاب 1 آیــه ۹(.
شیطان از اینکه می دید در مقابل دشنام و خشونتی که به وی تحمیل می شد، 
لــب بــه شــکوه و شــکایت نمــی گشــود، بســیار ناراحــت و عصبانــی شــده بــود. مســیح 
اگرچه طبیعت انسانی به خود گرفته بود اّما از تحّمل و شکیبایی الهی برخوردار بود 
و تحــت هیــچ شــرایطی از اراده پــدر دور نشــد. هنگامــی کــه پیالتـُـس عیســی را تســلیم 
کــرد تــا تازیانــه خــورده و اســتهزا شــود، تصــور مــی کــرد کــه احســاس ترحــم، جمعیــت 
برانگیخته خواهد شد. او امیدوار بود که آنان چنین تنبیهی را کافی بدانند. او حتی 
تصــور مــی کــرد کــه حــس کینــه و دشــمنی کاهنــان نیــز ارضــاء خواهــد شــد. اّمــا یهودیــان 
بــا اشــتیاق شــدیدی کــه داشــتند، چنــان مجازاتــی را بــرای مــردی کــه بــی گنــاه معرفــی 
شده بود کم می دیدند. آنان می دانستند که پیالتس در تالش بود تا زندگی زندانی 

را نجــات بدهــد و آنــان مصمــم بودنــد کــه عیســی نبایــد رهــا شــود. 
آنــان متوجــه شــدند کــه پیالتُــس بــرای خشــنود کــردن ایشــان عیســی را تازیانــه 
زده اســت و بــا خــود گفتنــد کــه اگــر در تصمیــم خــود بــرای محکــوم کــردن عیســی 

پافشــاری کننــد، بــه نتیجــه خواهنــد رســید.
پیالتُــس، درآن موقــع دســتور داد تــا بارابــاس بــه دادگاه آورده شــود و ســپس 
در حالــی کــه دو زندانــی را در کنــار هــم قــرار داد بــا اشــاره بــه منجــی و بــا صدایــی 
ملتمســانه گفــت: » اینــک پادشــاه شــما «. » مــن او را بــه نــزد شــما مــی آوردم اّمــا 

بدانیــد کــه مــن هیــچ تقصیــری در او نیافتــم «.
بــود و خــون  بــا تاجــی از خــار ایســتاده  پســر یگانــه خــدا در جامــه ارغوانــی و 
از پشــت تازیانــه خــورده او جــاری بــود. صــورت او از خــون پوشــانده شــده وآثــار 
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خســتگی و درد در چهــره او دیــده مــی شــد. بــا ایــن حــال ســیمای او هرگــز تــا آن 
زمــان ایــن چنیــن زیبــا بــه نظــر نرســیده بــود. در ســیمای او نــه تنهــا نشــانی از خشــم 
دیــده نمــی شــد بلکــه آرامــش، متانــت و دلســوزی نســبت بــه دشــمنان بیرحمــش 
قــدرت  روی  از  بلکــه  بزدلــی،  و  از روی ضعــف  نــه  او  رفتــار  مــی شــد.  مشــاهده 
و ناشــی از تحّملــی بزرگوارانــه بــود. اّمــا شــخصیت بارابــاس کــه در کنــار عیســی 
ایســتاده بــود، کامــالًً مغایــر بــود. در خطــوط چهــره او، شــرارت و ســنگدلی وی را 
آشــکار مــی ســاخت. تفــاوت آشــکار میــان شــخصیت مســیح بــا بارابــاس جمعیــت 
حاضــر را آنچنــان تحــت تاثیــر قــرارداده بــود کــه عــده ای مــی گریســتند. و هــر چــه 
قــدر کــه بــه عیســی مــی نگریســتند دلهــای ایشــان سرشــار از همــدردی و دلســوزی 
مــی شــد و حتــی کاهنــان و روســای یهــود نیــز مجــاب شــده بودنــد کــه او همــان بــود 

کــه ادعــا کــرده بــود.
ســربازان رومــی کــه مســیح را احاطــه کــرده بودنــد، همگــی ســنگدل نبودنــد، عــده 
ای از آنان با جدیّت به سیمای منجی نگاه می کردند تا شاید در رفتار و شخصیت 
او نشــانه ای از خطــر ناکــی و تبهــکاری ببیننــد. آنــان هــر از گاهــی بــا تنفــر و بیــزاری 
بــه بارابــاس نظــر مــی کردنــد. بــرای شــناخت کامــل بارابــاس نیــازی بــه بصیــرت عمیــق 
نبــود. ســربازان مجــدداً متوجــه عیســی شــده و بــا احســاس دلســوزی و مهربانــی بــه 
چهــره آســمانی وی مــی نگریســتند. چهــره آرام و مطیــع مســیح چنــان بــر ذهــن ایشــان 

نقــش بســته بــود کــه هرگــز نمــی توانســتند آن را بــه دســت فراموشــی بســپارند.
پیالتـُـس از شــکیبایی منجــی کامــالً حیــرت زده شــده بــود. او تردیــدی نداشــت 
را  یهودیــان  همــدردی  احســاس  بارابــاس  بــا  او  مقایســه  و  منجــی  مشــاهده  کــه 
برخواهــد انگیخــت. اّمــا او کینــه و دشــمنی تعصــب آمیــز کاهنــان را نســبت بــه 
عیســی کــه بــه عنــوان نــور عالــم، گناهــان و خطاهــای ایشــان را آشــکار کــرده بــود، 
درک نمــی کــرد، آنــان خشــم جمعیــت را برانگیختــه و بــار دیگــر، کاهنــان، روســای 
کــن «.  کــن، مصلوبــش  کــه: » مصلوبــش  برآوردنــد  فریــاد  یکصــدا  مــردم  و  قــوم 
ســرانجام پیالتـُـس در مقابــل قســاوت توجــه ناپذیــر مــردم تحمــل خویــش را از دســت 
داده و بــا نومیــدی فریــاد بــرآورد، » او را بگیریــد و بــر صلیبــش کنیــد، اّمــا مــن در 

اوهیــچ گناهــی نیافتــم «.
پیالتُس، والی رومی اگر چه با صحنه های خشــونت آشــنا بود، اّما با زندانی 
رنجیــده ای کــه از ســوی او محکــوم و تازیانــه خــورده بــود و بــا پیشــانی خونیــن و 
پشــت زخمــی در مقابــل او ایســتاده بــود، احســاس همــدردی مــی کــرد، اّمــا کاهنــان 
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اعــالم کردنــد کــه، » مــا را شــریعتی اســت کــه بنابــرآن او بایــد بمیــرد، زیــرا ادعــا مــی 
کنــد پســر خداســت «.

پیالتُــس هراســان شــده بــود. او اگــر چــه از شــخصیت و رســالت مســیح اطــالع 
درســتی نداشــت، اّمــا بــه طــور مبهــم و نامشــخصی بــه برتــری خداونــد نســبت بــه 
انســان، ایمــان داشــت. فکــری کــه قبــالً یکبــار از ذهــن او گذشــته بــود، اکنــون بــه 
صورتــی واضــح تــر در ذهــن او شــکل گرفتــه بــود. او در مــورد الوهیــت کســی کــه بــا 
جامــه ارغوانــی و تــاج خــار بــر ســر در مقابــل وی ایســتاده بــود تردیــد داشــت. بنابرایــن 
مجــدداً بــه درون کاخ بــاز گشــت و از عیســی پرســید: » تــو از کجــا آمــده ای؟ «. اّمــا 
عیسی پاسخی به او نداد. منجی در مورد رسالت خویش به عنوان شاهد راستی 
و حقیقــت بــا پیالتــس ســخن گفتــه بــود اّمــا پیالتـُـس حقیقــت را نادیــده گرفتــه بــود. او 
با تســلیم شــدن در مقابل درخواســت کاهنان و روســای یهود، از اقتدار خویش در 
اجرای عدالت سوء استفاده کرده بود و بدین ترتیب عیسی حقایق بیشتری را در 
دسترس وی قرارنداده بود. پس پیالتُس او را گفت: » به من هیچ نمی گویی؟ آیا 
نمــی دانــی قــدرت دارم آزادت کنــم و قــدرت دارم برصلیبــت کِشــم؟ عیســی گفــت: 
هیــچ قــدرت بــر مــن نمــی داشــتی، اگــر از بــاال بــه تــو داده نشــده بــود، از ایــن رو، گنــاِه 

آن کــه مــرا بــه تــو تســلیم کــرد، بســی بزرگتراســت «.
بدیــن ترتیــب، منجــی در میــان درد و رنــج شــدید، عمــل والــی رومــی را کــه او 
را بــرای مصلــوب شــدن تســلیم مــی کــرد بــه انــدازه ممکــن توجیــه کــرد. چــه صحنــه 
مبهــوت کننــده ای کــه آمــرزش او را بــه جهــان و در همــه دوران هــا تقدیــم مــی نمــود. 

چــه نــوری بــر شــخصیت خــود مــی تابانیــد، او کــه داور همــه زمیــن اســت!
عیســی بــه پیالتُــس گفــت: » گنــاِه آن کــه مــرا بــه تــو تســلیم کــرد، بســی بزرگتــر 
اســت «. منظــور عیســی، قیافــا کاهــن اعظــم و نماینــده قــوم یهــود بــود. کاهنــان و 
روســای قــوم یهــود از اصــول حاکــم بــر مقامــات رومــی اطــالع داشــتند. آنــان حقایــق 
مربــوط بــه مســیح را در نبوتهــای عهــد عتیــق مطالعــه کــرده بودنــد و از تعالیــم مســیح 
و مهجــزات او آگاهــی داشــتند. حــکام یهــود شــواهد غیــر قابــل تردیــدی را در بــاره 
الوهیــت مســیح دریافــت کــرده بودنــد، اّمــا آنــان وی را بــه مــرگ محکــوم کردنــد. آنــان 

نیــز بــر اســاس اعمــال خــود داوری خواهنــد شــد.
در محکــوم کــردن مســیح، بزرگتریــن گنــاه و ســنگین تریــن مســئولیت، متوجــه 
کســانی اســت کــه در میــان قــوم از عالــی تریــن مقــام برخــوردار بودنــد. و آنــان بــه 
جای امانت داری از حقایق مقدس، با بی شرمی به آن خیانت کردند. پیالتُس، 
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هیرودیس و ســربازان رومی به طور نســبی از شــخصیت عیســی بی اطالع بودند. 
آنــان قصــد داشــتند کــه بــا بــد رفتــاری نســبت بــه عیســی، کاهنــان و روســای یهــود 
را خشــنود ســازند. آنــان از حقایــق فراوانــی کــه در اختیــار قــوم یهــود قــرارداده شــده 
رومــی  ســربازان  اختیــار  در  الهــی  اگــر حقایــق  بودنــد.  اطــالع  بــی  و  محــروم  بــود، 

قــرارداده مــی شــد، آنــان، هماننــد یهودیــان بــا عیســی رفتــار نمــی کردنــد.
بــار دیگــر پیالتـُـس کوشــید تــا منجــی را آزاد کنــد، اّمــا یهودیــان فریــاد زنــان گفتنــد 
: » اگــر ایــن مــرد را آزاد کنــی، دوســت قیصــر نیســتی « و بدیــن ترتیــب کاهنــان 
بــا قیصــر تظاهــر کردنــد. و در میــان همــه مخالفــان حکومــت  بــه دوســتی  ریــاکار 
روم، مخالفــت یهودیــان بــا ســلطه رومیــان از همــه شــدیدتر بــود، اّمــا هنگامــی کــه 
موقعیــت و فرصــت مســاعدی بدســت مــی آوردنــد، در تحمیــل مقــررات ملــی و 
اّمــا اکنــون کــه  مذهبــی خــود از مســتبدانه تریــن روش هــا اســتفاده مــی کردنــد. 
قصــد داشــتند تــا هــدف بــی رحمانــه خــود را در مــورد عیســی بــه اجــراء درآورنــد، 
از حاکمیــت و قــدرت قیصــر تمجیــد مــی کردنــد. آنــان بــرای تکمیــل نقشــه نابــودی 
مسیح، وفاداری خود را به حاکمیت بیگانه اعالم کردند که از آن نفرت داشتند.

ســران کاهنــان در پاســخ بــه ســوال پیالتـُـس گفتنــد: » هرکــه ادعــای پادشــاهی 
کنــد، بــر ضــد قیصــر ســخن مــی گویــد «. پیالتُــس بــا شــنیدن ایــن ســخنان تحــت 
مــی  و  قرارداشــت  اتهــام  مظــان  در  روم  دولــت  ســوی  از  زیــرا  قرارگرفــت  تاثیــر 
دانســت کــه چنیــن گزارشــی بــه مقامــات روم موجــب نابــودی وی خواهــد شــد. او 
هــم چنیــن مــی دانســت کــه اگــر مانــع کار یهودیــان شــود، خشــم آنــان متوجــه وی 
خواهــد شــد. و آنــان بــرای انتقــام جویــی از هیــچ اقدامــی فروگــذار نخواهندکــرد. 
پیــال تـُـس پافشــاری یهودیــان را در انتقــام جویــی از مســیح کــه بــدون هیــچ دلیلــی از 

وی متنفــر بودنــد، بــه عنــوان الگویــی در مــد نظــر داشــت.
آنــگاه، پیالتُــس بــر مســند داوری نشســت و بــا نشــان دادن عیســی بــه مــردم 
او  بــردار،  میــان  از  را  او  برآوردنــد »  آنهــا فریــاد  پادشــاه شــما «.  اینــک  گفــت » 
را از میــان بــردار و بــر صلیبــش کــن «. پیالتُــس بــا صدایــی بلنــد فریــاد بــرآورد: » 
آیــا پادشــاهتان را مصلــوب کنــم؟ اّمــا از زبــان کفرآمیــز و ناســزا گــوی کاهنــان ایــن 

ســخنان جــاری شــد کــه، مــا را پادشــاهی نیســت جــز قیصــر «.
بدیــن ترتیــب قــوم یهــود بــا انتخــاب پادشــاهی مشــرک از حکومــت دینــی فاصلــه 
گرفــت. آنــان خداونــد را بــه عنــوان پادشــاه خویــش انــکار کردنــد و از آن بــه بعــد 
بــه جــز قیصــر نداشــتند وکاهنــان و  نجــات دهنــده ای نداشــتند.آنان پادشــاهی 
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مقابــل  در  آنــان  دادنــد.  بــه ســوی چنیــن شــرایطی ســوق  را  قــوم  یهــود،  معلمیــن 
پیامدهــای وحشــتناک بعــدی مســئول بودنــد وگنــاه و هالکــت یــک قــوم معلــول 

رهبــران دینــی آن بــود.
» چــون پیالتـُـس دیــد کــه کوشــش بیهــوده اســت و حتــی بیــم شــورش مــی رود. 
آب خواســت و دســتهای خــود را در برابــر مــردم شســت و گفــت مــن از خــون ایــن 
مــرد بــری هســتم. خــود مــی دانیــد! «. پیالتـُـس بــا تــرس و محکومیــت بــه منجــی مــی 
تــر بــود. و بــر  نگریســت. در میــان انبــوه جمعیــت، ســیمای عیســی از همــه آرام 
بــاالی ســر او نــور مالیمــی مــی درخشــید. پیــال تـُـس در درون خــود مــی گفــت کــه او 
خداست. او به جمعیت نگریسته و اعالم کرد، من از خون او بری هستم. او را 
بگیریــد و مصلوبــش کنیــد، اّمــا بدانیــد ای کاهنــان و روســای یهــود، مــن او را مــردی 
عــادل اعــالم مــی کنــم. و خــدا، کســی کــه او، ادعــا مــی کنــد پــدر وی اســت، نــه مــرا 
بلکــه شــما را بــه خاطــر ایــن روز داوری کنــد. ســپس بــه عیســی گفــت، مــرا بــه خاطــر 
اعمالم ببخش، من نمی توانم تو را آزاد ســازم و پس از اینکه عیســی را تازیانه زد، 

او را تســلیم کــرد تــا مصلوبــش کننــد.
پیالتُــس قصــد داشــت عیســی را آزاد ســازد، اّمــا دیــد کــه نمــی توانــد ایــن کار 
را انجــام دهــد و در عیــن حــال مقــام وموقعیــت خویــش را حفــظ کنــد. بنابرایــن 
را  بــی گناهــی  مــرد  از دســت ندهــد، زندگــی  را  قــدرت دنیــوی خــود  اینکــه  بــرای 
قربانــی مــی کنــد. امــروز نیــز هســتند کســانی کــه بــه خاطــر موقعیــت هــای دنیــوی، 
اصــول را قربانــی مــی کننــد. مســئولیت و بیــداری یــک چیــزی را خاطــر نشــان مــی 
کننــد و منافــع شــخصی چیــز دیگــری را. جریــان حــوادث افــراد را در مســیر غلطــی 
قرارمــی دهــد وکســی کــه بــا شــیطان مصالحــه کنــد در ظلمــت گنــاه از بیــن خواهــد 
رفــت. پیالتُــس در مقابــل در خواســتهای کاهنــان و مــردم تســلیم شــده بــرای ایــن 
کــه موقعیــت و مقــام خویــش را در معــرض خطــر قــرار ندهــد، عیســی را تســلیم 
کــرد تــا مصلــوب شــود. اّمــا علیرغــم دور اندیشــی و احتیــاط، همــان چیــزی کــه او را 
وحشــت زده مــی کــرد، بــر ســرش آمــد. مــدت زمــان کوتاهــی پــس از مصلــوب شــدن 
مســیح، او از تمامــی افتخــارات خویــش محــروم شــده و از مقــام عالــی خــود خلــع 
گردیــد و بقیــه عمــر خــود را بــا غــروری جریحــه دار شــده وعــذاب وجــدان ســپری 
کــرد. بنابرانــی همــه کســانی کــه بــا گنــاه آشــتی مــی کننــد، چیــزی جــز انــدوه ونابــودی 
کســب نخواهنــد کــرد. » راهــی اســت کــه بــه نظــر آدمــی مســتقیم مــی نمایــد، اّمــا 

عاقبــت آن طریــق مــوت اســت « )امثــال 1۴ آیــه 12(.

738, 739

DA FA Body.indd   811 9/17/18   11:55 AM



812  | آرزوی اعصار

هنگامــی کــه پیالتـُـس خــود را از خــون عیســی بــری دانســت، قیافــا بــا گســتاخی 
چنیــن  مســئولیت   .» بــاد!  مــا  فرزنــدان  و  مــا  برگــردن  او  خــون   « داد:  پاســخ 
وحشــتناکی از ســوی کاهنــان و روســای یهــود بــه گــردن گرفتــه شــده و در فریــاد 
وحشــیانه مــردم طنیــن انــداز شــد. تمامــی مــردم پاســخ دادنــد: » خــون او برگــردن مــا 

و فرزنــدان مــا بــاد «.
قوم اسرائیل تصمیم خود را گرفته بود. آنان به عیسی اشاره کرده و گفته بودند: 

بارابــاس قاتــل و ســارق و نماینــده  بارابــاس را آزاد کــن «.  بلکــه  نــه،  او را   «
شــیطان بــود. اّمــا مســیح نماینــده و ُمعــرف خداونــد بــود. مســیح طــرد شــده بــود و 
بارابــاس انتخــاب شــده بــود. آنــان مــی بایســتی بارابــاس را داشــته باشــند. یهودیــان 
بــا ایــن انتخــاب، کســی را پذیرفتنــد کــه از آغــاز دروغگــو و قاتــل بــود، شــیطان رهبــر 
ایشــان بــود و آنــان بــه عنــوان یــک قــوم مــی بایســتی فرمــان او را اجــراء مــی کردنــد و 
اعمــال او را بــه جــا آورده و حاکمیــت او را تحمــل مــی کردنــد. قومــی کــه بارابــاس 
را بــه جــای عیســی انتخــاب کــرده بــود مــی بایســتی قســاوت و بیرحمــی بارابــاس را 

بــرای تمــام عمــر خویــش احســاس مــی کــرد.
یهودیــان بــا نگریســتن بــه بــره کوبیــده شــده خداونــد فریــاد برآوردنــد: » خــون او 
برگــردن مــا و فرزنــدان مــا بــاد «. ایــن فریــاد وحشــتناک بــه حضــور تخــت خداونــد 
باال رفته بود. جمله اعالم شــده از ســوی ایشــان، در دفترآســمان مکتوب شــد. در 
خواســت ایشــان شــنیده شــد و خــون پســر خــدا بــه عنــوان یــک نفریــن ابــدی برگــردن 

ایشــان و فرزندانشــان قرارگرفــت.
ایــن نفریــن بعدهــا بــه شــکل وحشــتناکی در ویرانــی و انهــدام شــهر اورشــلیم 
درک شــد. ایــن نفریــن بــرای مــدت هجــده قــرن در اوضــاع و شــرایط قــوم یهــود تجلــی 
کــرده بــود. آنــان ماننــد شــاخه ای جــدا شــده از تــاک، خشــک و بــی ثمــر بودنــد، 
شــاخه ای که جمع آوری شــده و در آتش ســوزانده می شــود. آنان در خالل قرنها 

از ســرزمینی بــه ســرزمین دیگــر کــوچ کــرده و در گناهــان خــود هــالک مــی شــدند.
دعــای یهودیــان کــه گفتــه بودنــد، خــون او برگــردن مــا و فرزنــدان مــا بــاد، در روز 
عظیــم داوری بــه شــکل بســیار وحشــتناکی مســتجاب خواهــد شــد. هنگامــی کــه 
مســیح بــار دیگــر نــه بــه عنــوان زندانــی محاصــره شــده از ســوی اراذل واوبــاش، بــه ایــن 
جهــان بیایــد، افــراد او را خواهنــد دیــد. آنــان او را در مقــام پادشــاه آســمان خواهنــد 
دیــد. مســیح در جــالل خویــش و در جــالل پــدر و بــه همــراه فرشــتگان خواهــد آمــد. 
بــا  بــا محبتــی عظیــم و  ده هــا هــزار فرشــته بــه همــراه فرزنــدان پیروزمنــد خداونــد 
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شــکوه، او را در طریــق وی همراهــی خواهنــد کــرد. آنــگاه مســیح بــر تخــت جــالل 
خواهــد نشســت و تمــام قومهــا در حضــور او جمــع خواهنــد شــد و هــر چشــمی او 

را خواهــد دیــد، حتــی آنانــی کــه نیــزه بــر پهلــوی او زدنــد. 
او بــه جــای تاجــی از خــار، تــاج جــالل بــر ســر خواهــد گذاشــت و بــه جــای جامــه 
ارغوانی کهنه، جامه ای سفید و درخشان خواهد پوشید. » آن گونه که در جهان 
هیــچ مــاده ای نمــی توانــد جامــه ای را چنــان ســفید گردانــد « )مرقــس ۹ آیــه 3( و بــر 
داوران او نوشــته اســت، » شــاه شــاهان و رب االربــاب « )مکاشــفه 1۹ آیــه 16(. 
کسانی که او را استهزا کرده و عذاب داده بودند، درآنجا حضور خواهند داشت. 
کاهنــان و روســای یهــود منظــره محاکمــه عیســی را درکاخ پیالتـُـس مجــدداً خواهنــد 
دیــد. تمامــی حــوادث همــان گونــه کــه در دفتــر آتــش مکتــوب شــده اســت، در مقابــل 
ایشــان ظاهــر خواهــد شــد. آنــگاه، آنانــی کــه دعــا کــرده بودنــد، » خــون او برگــرد مــا 
و فرزنــدان مــا بــاد « پاســخ دعایشــان را دریافــت خواهندکــرد. ســپس تمامــی دنیــا 
خواهنــد دیــد و خواهنــد فهمیــد. آنــان خواهنــد فهمیــد کــه ایــن مــردم بیچــاره، عاجــز و 
فانی بر علیه چه کسی و چه چیزی می جنگیدند. آنان با صدایی حاکی از ترس و 
وحشت به کوهها و صخره ها خواهند گفت: » بر ما فرود آیید و ما را از روی آن 
تخــت نشــین و از خشــم بــره فــرو پوشــانید. زیــرا کــه روز بــزرگ خشــم آنــان فــرا رســیده 

وچــه کســی را تــوان ایســتادگی اســت؟ « )مکاشــفه 6 آیــات 16 و 1٧(. 
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انجیل لوقا 23: 26-۴6؛ انجیل یوحنا 1۹: 16-30 تدوین گردیده است[

» و چــون بــه مکانــی کــه جلجتــا نــام داشــت رســیدند، او را مصلــوب کردنــد «. 
و » بدیــن ســان « عیســی نیــز بیــرون دروازه شــهر رنــج کشــید تــا بــا خــون خــود، قــوم 
را تقدیــس کنــد. آدم و حــوا از قوانیــن خداونــد تخطــی کــرده و از بــاغ عــدن رانــده 
شدند. و مسیح جایگزین ما می بایستی بیرون از دروازه های اورشلیم رنج بکشد. 
او بیــرون از دروازه شــهر مصلــوب شــد، مکانــی کــه قاتــالن و تبهــکاران مجــازات مــی 
شــدند. ایــن ســخنان کــه، » مســیح بــه جــای مــا لعــن شــد و ایــن گونــه مــا را از لعنــت 

شــریعت بــاز خریــد کــرد « کالم سرشــار از معنــی اســت، )غالطیــان 3 آیــه 13(.
جمعیــت زیــادی از کاخ پیالتُــس تــا جلجتــا بــه دنبــال عیســی بــه راه افتادنــد. 
خبــر محکومیــت مســیح در سراســر اورشــلیم منتشــر شــده بــود و مــردم از هــر طبقــه 
وگروهــی بــه ســوی محــل مصلــوب شــدن بــه راه افتادنــد. کاهنــان و روســای یهــود 
قــول داده بودنــد کــه اگــر مســیح بــه ایشــان تســلیم شــود، پیــروان او را مــورد ضــرب 
و شــتم قــرار ندهنــد، بنابرایــن شــاگردان و ایمانــداران مســیح از شــهرها و نواحــی 

اطــراف بــه مردمــی کــه بــه دنبــال او بــه راه افتــاده بودنــد، ملحــق شــدند.
بــرای  کــه  صلیبــی  کــرد،  عبــور  پیالتُــس  کاخ  دروازه  از  عیســی  کــه  هنگامــی 
باراباس آماده شده بود، بر شانه های خونین او نهاده شد. دو نفر از همدستان 
بارابــاس کــه بــه مــرگ محکــوم شــده بودنــد بــه همــراه عیســی مــی بایســتی مصلــوب 
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مــی شــدند بنابرایــن صلیــب بــر دوش آنــان نهــاده شــد. بــاری کــه بــر دوش منجــی 
بــرد، بســیار  بــه ســر مــی  بــرای او کــه در حــال ضعــف و رنــج  بــود،  گذاشــته شــده 
ســنگین بــود. از هنگامــی کــه شــام آخــر را بــا شــاگردان گذرانــده بــود، نــه غــذا خــورده 
بــود و نــه چیــزی نوشــیده بــود. او در بــاغ جتســیمانی و در مبــارزه بــا عوامــل شــیطانی 
رنــج بســیاری را متحّمــل شــده بــود. او هــم چنیــن درد و رنــج ناشــی از خیانــت یهــودا 
را تحمــل کــرده و دیــده بــود کــه شــاگردان چگونــه او را رهــا کــرده وگریختــه بودنــد. 
او از ســوی کاهنــان و نگهبانــان دســتگیر شــده و بــه کاخ قیافــا و ســپس بــه کاخ 
پیالتُــس فرســتاده شــده بــود و از آنجــا بــه نــزد هیرودیــس و ســپس بــه نــزد پیالتُــس 
فرســتاده شــده بــود. دشــمنان مســیح در تمامــی طــول شــب نهایــت ســعی خــود را 
کــرده بودنــد تــا بــا دشــنام وشــکنجه و تازیانــه، شــخصیت او را امتحــان کننــد، اّمــا 
مســیح شکســت نخــورد. او کالمــی بــه جــز بــرای جــالل خداونــد بــر زبــان نیــاورده 
بــود. مســیح در خــالل محاکمــه فضاحــت بــار و مضحــک، بــا متانــت و شــرافت 
رفتــار کــرده بــود. اّمــا هنگامــی کــه بــرای دومیــن بــار تازیانــه خــورد و صلیــب بــر دوش 
او نهــاده شــد، طبیعــت انســانی او نمــی توانســت بیــش از ایــن تحمــل کنــد. او زیــر 

بــار ســنگین صلیــب از پــا افتــاده بــود.
جمعیتــی کــه بــه دنبــال منجــی بــه راه افتــاده بــود، گامهــای لــرزان و بــی رمــق او 
رامــی دیــد، اّمــا هیــچ، احســاس همــدردی نشــان نــداد. آنــان او را مســخره کــرده و 
دشــنام مــی دادنــد زیــرا کــه نمــی توانســت صلیــب ســنگین را حمــل کنــد. بــار دیگــر 
صلیــب بــر دوش او قــرار داده مــی شــد و مجــدداً بــر زمیــن مــی افتــاد. شــکنجه گــران 
او دیدنــد کــه نمــی توانــد صلیــب خــود را بیــش از ایــن حمــل کنــد. و در صــدد بودنــد 
کســی را پیــدا کننــد تــا بتوانــد بــار ســنگین حقــارت صلیــب را حمــل کنــد. یهودیــان 
نمــی توانســتند ایــن کار را انجــام دهنــد زیــرا دســت زدن بــه صلیــب آنــان را نجــس 
مــی کــرد و در نتیجــه نمــی توانســتند در مراســم ِپَســح شــرکت کننــد. هیــچ کــس، 
حتــی یــک نفــر از جمعیتــی کــه بدنبــال او بــه راه افتــاده بودنــد حاضــر نبــود خــم شــده 

و صلیــب او را حمــل کنــد.
درایــن هنــگام غریبــه ای بــه نــام شــمعون از اهالــی قیــروان کــه از مــزارع بــه شــهر 
مــی آمــد، بــا جمعیــت روبــرو مــی شــود. او فریــاد اســتهزای جمعیــت را مــی شــنود 
کــه مــی گفتنــد، » راه را بــرای پادشــاه یهــود مُهیــا ســازید «. شــمعون بــا دیــدن ایــن 
صحنــه شــگفت زده مــی شــود و هنگامــی کــه همــدردی خــود را ابــراز مــی کنــد، آنــان 

او را احاطــه کــرده و صلیــب را بــردوش وی قــرار مــی دهنــد.
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شــمعون ســخنان عیســی را شــنیده بــود و پســران او بــه منجــی ایمــان داشــتند، 
اّمــا او خــود در زمــره شــاگردان وی بــه شــمار نمــی آمــد. حمــل صلیــب بــه جلجتــا 
بــرای شــمعون برکــت عظیمــی محســوب مــی شــد و او بعدهــا بــرای چنیــن کاری 
ممنــون و سپاســگزار خداونــد بــود. مّشــیت الهــی باعــث شــده بــود کــه او صلیــب 

مســیح را بــا میــل خــود حمــل کنــد و بــار ســنگین آن را مشــتاقانه تحمــل کنــد.
در میــان جمعیــت تعــداد معــدودی از زنــان حضــور داشــتند کــه بدنبــال عیســی 
بــه راه افتــاده بودنــد. توجــه آنــان بــه او معطــوف شــده بــود. بعضــی از آنــان عیســی را 
قبــالً دیــده بودنــد. گروهــی از آنــان مریضــان و دردمنــدان خــود را بــه حضــور او آورده 

بودنــد. عــده ای نیــز خــود شــفا یافتــه بودنــد.
آنــان از کینــه و دشــمنی جمعیــت نســبت بــه او شــگفت زده شــده و از دیــدن 

مصائــب او متاثــر و دل شکســته شــدند.
 این زنان علیرغم اقدام دیوانه وار جمعیت و سخنان حاکی از خشم کاهنان 
و حاکمــان یهــود، همــدردی خــود را بــا عیســی ابــراز کردنــد و هنگامــی کــه عیســی 
زیــر بــار ســنگین صلیــب از حــال رفتــه و بــر زمیــن مــی افتــاد، فریــاد گریــه و زاری 
ایشــان بــه گــوش مــی رســید. ایــن تنهــا چیــزی بــود کــه توجــه مســیح را جلــب کــرد. او 
بــه رغــم درد و رنــج شــدید و در همــان هنــگام کــه گناهــان جهــان را بــر خــود حمــل 
مــی کــرد، نســبت بــه رنــج و درد دیگــران بــی اعتنــا نبــود. او بــا مهربانــی و دلســوزی بــه 
ایــن زنــان نگریســت. آنــان جــزو پیــروان او نبودنــد، او مــی دانســت کــه آنــان بــرای او 
بــه عنــوان یگانــه فرســتاده خداونــد گریــه وزاری نمــی کننــد، بلکــه گریــه و زاری ایشــان 
ناشــی از برانگیختــه شــدن احســاس همــد ردی انســانی اســت. عیســی احســاس 
تــری را نســبت  همــدردی آنــان را حقیــر نشــمرد بلکــه احســاس همــدردی عمیــق 
بــه ایشــان ابــراز کــرد. عیســی بــه ایشــان گفــت: » ای دختــران اورشــلیم، بــرای مــن 
گریــه مکنیــد، بــرای خــود و فرزندانتــان گریــه کنیــد «. مســیح، چشــم انــداز ویرانــی 
اورشــلیم را پیــش روی خــود مــی دیــد و درآن واقعــه وحشــتناک بســیاری ازآنــان کــه 
اکنون برای او شــیون و زاری می کردند، به همراه فرزندان خود نابود می شــدند.

ذهــن عیســی از ســقوط و ویرانــی اورشــلیم بــه عقوبــت گســترده تــری معطــوف 
گشــت. او در ویرانی شــهر توبه ناپذیر اورشــلیم، نشــانه ای از ویرانی نهایی جهان 
را مــی دیــد. عیســی گفــت: » درآن هنــگام بــه کوههــا خواهنــد گفــت: بــر مــا فــرو 
بــا  َتــر چنیــن کننــد،  بــا چــوب  بــه تپــه هــا کــه: مــا را بپوشــانید! زیــرا اگــر  افتیــد! و 
چــوب خشــک چــه خواهنــد کــرد؟ «. عیســی بــا َمثَــل چــوب َتــر، خــود را بــه عنــوان 
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نجــات دهنــده بــی گنــاه جهــان معرفــی کــرد. خداونــد مقررکــرده بــود کــه گنــاه جهــان 
و عــذاب ناشــی از آن بــر پســر محبوبــش قــرار گیــرد و عیســی مــی بایســتی بــرای 
گناهــان انســان مصلــوب شــود. در ایــن صــورت چــه عذابــی متوجــه گناهکارانــی کــه 
بــه ارتــکاب گنــاه ادامــه مــی دهنــد خواهــد بــود؟ تمامــی کســانی کــه توبــه ناپذیــر و 
بــی ایمــان هســتند، بایــد بداننــد کــه عــذاب و مصیبــت وحشــتناکی در انتظارشــان 

خواهــد بــود، عذابــی کــه زبــان از بیــان آن عاجــز اســت.
در میــان جمعیتــی کــه بدنبــال منجــی بــه ســوی جلجتــا بــه راه افتــاده بودنــد، 
بــاد  بــا فریادهــای خجســته  اورشــلیم  بــه  پیروزمندانــه اش  را در ورود  او  بســیاری 
پادشــاهی کــه بــه نــام خداونــد مــی آیــد، همراهــی کــرده بودنــد. اّمــا اکنــون بســیاری 
کــه  کنیــد «. هنگامــی  کنیــد، مصلوبــش  زدنــد: » مصلوبــش  مــی  فریــاد  آنــان  از 
منجــی ســوار بــر کــره االغــی بــه شــهر اورشــلیم وارد شــده بــود، امیــدواری شــاگردان 
بــه شــکل بســیار مبالغــه آمیــزی بــه اوج رســیده بــود. آنــان در اطــراف مســیح ازدحــام 
کــرده و رابطــه داشــتن بــا او را موجــب افتخــار مــی دانســتند. اّمــا اکنــون در خــواری 
و تحقیــر او، از فاصلــه دوری او را تعقیــب مــی کردنــد. آنــان بــه دلیــل امیدهــای بــر 
بــاد رفتــه، دلشکســته و غــرق انــدوه بودنــد. ســخنان عیســی بــه ایشــان تحّقــق یافتــه 
بــود کــه، » امشــب همــه شــما بــه ســبب مــن خواهیــد لغزیــد. زیــرا نوشــته شــده، " 
شــبان را خواهــم زد وگوســفندان گلّــه پراکنــده خواهنــد شــد « )متــی 26 آیــه 31(. 
بــا رســیدن بــه محــل مصلــوب شــدن، زندانیــان را بــر صلیــب میخکــوب کردنــد. دو 
دزدی کــه مــی بایســتی بــه همــراه عیســی مصلــوب مــی شــدند، بــا کســانی کــه ایشــان 
را بــرروی صلیــب قــرار مــی دادنــد، بــه مشــاجره پرداختنــد. اّمــا عیســی هیــچ مقاومتــی 
از خــود نشــان نــداد. مــادر عیســی بــا مســاعدت یوحنــا شــاگرد محبــوب، پســرش را 
تــا مــکان جلجتــا همراهــی کــرده بــود. او از حــال رفتــن و افتــادن مســیح را در زیــر بــار 
ســنگین صلیــب دیــده بــود وآرزو کــرده بــود کــه ســر مجــروح و خونیــن او را در آغــوش 
گرفتــه و قطــرات خــون را از پیشــانی وی پــاک کنــد. اّمــا او از چنیــن موهبــت و امتیــاز 
غــم انگیــزی محــروم بــود. او هنــوز هــم ماننــد شــاگران ایــن امیــد را در ذهــن خــود مــی 
پرورانــد کــه شــاید عیســی قــدرت خــود را نشــان داده و خــود را از دســت دشــمنان 
خــالص کنــد. اّمــا هنگامــی کــه ســخنان عیســی را کــه تمامــی ایــن وقایــع پیــش بینــی 
کــرده بــود بــه خاطــر آورد، دلــش فــرو ریخــت. هنگامــی کــه دزدان بــه صلیــب آویختــه 
شــدند، او بــا اضطــراب و نگرانــی دردآوری بــه آنــان نگریســت. مریــم از خــود ســئوال 
می کرد که آیا کســی که مرده را حیات بخشــیده بود، متّحمل صلیب می شــد؟ آیا 
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پســر یگانــه خــدا بــه مرگــی ایــن چنیــن بــی رحمانــه تســلیم مــی شــد؟ آیــا او مــی بایســتی 
از ایمــان خویــش بــه عیســی بــه عنــوان مســیح موعــود دســت بــر مــی داشــت؟ آیــا او 
می بایستی شاهد رنج و حقارت او می شد، بدون اینکه بتواند در رنج و اندوهش 
بــه او خدمــت کنــد؟ مریــم دســتهای او را دیــد کــه بــر روی صلیــب دراز شــده و میــخ 
هــا و چکــش آورده شــد و همچنانکــه میــخ هــای بلنــد در دســتهای مهربــان او فــرو مــی 
رفت، شــاگردان دل شکســته عیســی، مادر او را که با دیدن این صحنه قســاوت بار 

از حــال مــی رفــت، از آنجــا دور کردنــد.
قطــرات  اّمــا  بــود  ســاکت  و  آرام  او  ســیمای  و  نکــرد  شــکایتی  و  نالــه  منجــی 
درشــت عــرق از پیشــانی او جــاری شــده بــود. نــه دســت مهربانــی کــه عــرق را از 
صــورت او پــا ک کنــد و نــه کالم تّســلی بخــش و وفادارانــه ای کــه از قلــب انســانی 
او حمایــت کنــد. هنگامیکــه ســربازان مشــغول انجــام کار وحشــیانه خــود بودنــد، 
عیســی بــرای دشــمنانش دعــا کــرد: » ای پــدر، اینــان را ببخــش، زیــرا نمــی داننــد چــه 
مــی کننــد «. عیســی در میــان درد و رنــج خویــش بــه گنــاه و عقوبــت وحشــتناکی 
کــه در انتظــار شــکنجه گرانــش بــود، فکــر مــی کــرد. مســیح ســربازانی را کــه بــا وی 
بــا خشــونت برخــورد مــی کردنــد نفریــن نکــرد و در مقابــل کاهنــان و حاکمــان یهــود 
کــه بــه خاطــر تحقــق نقشــه هایشــان شــادی مــی کردنــد، ســخنی از انتقــام بــر زبــان 
نیــاورد. او از جهالــت و تقصیــر ایشــان متأســف شــده و بــرای ایشــان طلــب آمــرزش 

کــرد. » زیــرا نمــی داننــد چــه مــی کننــد «.
انســان  نجــات  بــرای  کــه  کننــد  مــی  شــکنجه  را  کســی  دانســتند  مــی  اگرآنــان 
از اعمــال خویــش  بــود، مطمئنــاً  ایــن جهــان آمــده  بــه  ابــدی  گناهــکار از هالکــت 
پشــیمان و منزجــر مــی شــدند. بــا ایــن وجــود، جهالــت و ناآگاهــی ایشــان موجــب 
رفــع تقصیــر نخواهــد بــود، زیــرا ایــن موهبــت نصیــب ایشــان شــده بــود کــه عیســی 
را بــه عنــوان نجــات دهنــده خــود بشناســند. بعضــی از آنــان هنــوز فرصــت داشــتند 
تــا بــه گنــاه خویــش پــی بــرده و توبــه کــرده و تبدیــل شــوند. و بعضــی هــا نیــز بــا توبــه 
بــرای خــود غیرممکــن مــی  ناپذیــری خویــش مســتجاب شــدن دعاهــای منجــی را 
کردنــد. بــا ایــن وجــود، نقشــه خداونــد تحقــق مــی یافــت و عیســی ایــن اختیــار را 

بدســت مــی آورد تــا حامــی و مدافــع انســان در حضــور پــدر آســمانی باشــد.
دعــای مســیح بــرای دشــمنانش در برگیرنــده تمامــی جهــان بــود. دعــای او تمامــی 
گناهکارانــی را کــه از ابتــدا تــا انتهــای عالــم در ایــن جهــان زیســته و خواهنــد زیســت، 
در بــر مــی گرفــت. گنــاه مصلــوب کــردن پســر خــدا بــه گــردن تمامــی جهــان قــرار دارد. و 
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آمرزش گناهان نیز به رایگان در دسترس همگان قرار گرفته است تا » همه آنانی « 
کــه بــه او ایمــان آورنــد بــا خداونــد مصالحــه داده شــده و وارث حیــاِت جــاودان گردنــد.

بــه مجــرد اینکــه عیســی بــه صلیــب میخکــوب شــد، صلیــب او از ســوی مــردان 
قــوی بلنــد شــده و بــا فشــار شــدید در جایــی کــه بــرای آن آمــاده شــده بــود قــرار داده 
شــد. ایــن کار موجــب شــد تــا پســرخدا درد شــدیدی را تحّمــل کنــد. ســپس پیالتـُـس 
دســتور داد تــا نوشــته ای را بــه زبــان عبــری، یونانــی و التیــن بــر فــراز صلیــب و بــاالی 
ســر مســیح نصــب کننــد. » عیســی ناصــری، پادشــاه یهــود «. ایــن نوشــته یهودیــان 
را عصبانــی کــرده بــود. آنــان در دادگاه پیالتُــس فریــاد زده بودنــد کــه، » مصلوبــش 
کــن «، » مــا را پادشــاهی نیســت جــز قیصــر « )یوحنــا1۹ آیــه 25(. آنــان اعــالم 
کــرده بودنــد کــه اگــر کســی پادشــاهی غیــر از قیصــر را بــه رســمیت بشناســد خائــن 
اســت و نوشــته پیالتــس نیــز بــر اســاس اظهــار نظــر ایشــان نوشــته شــده بــود. منظــور 
نبــود.  بــه یهودیــان  یهــود « توهیــن  پادشــاه  از نوشــتن عبــارت » عیســی  پیالتــس 
بلکــه بیعــت و ســر ســپردگی واقعــی یهودیــان بــه حاکمیــت دولــت روم را اعــالم مــی 
کــرد. ایــن نوشــته اعــالم مــی کــرد هــر کســی کــه مدعــی پادشــاهی اســراییل شــود از 
ســوی رومیــان محاکمــه و ســزاوار مجــازات مــرگ خواهــد بــود. کاهنــان پــا از ّحــد 
خــود فراتــر نهــاده بودنــد. هنگامــی کــه آنــان نقشــه قتــل مســیح را مــی کشــیدند، 
قیافــا اعــالم کــرده بــود، صــالح در ایــن اســت کــه یــک تــن بــرای قــوم بمیــرد و اکنــون 
ریــاکاری کاهنــان آشــکار شــده بــود. آنــان بــرای نابــود کــردن مســیح حاضــر بودنــد تــا 

موجودیــت ملّــی و قومــی خــود را فــدا کننــد.
تقاضــا  پیالتــس  از  بنابرایــن  انــد،  کــرده  کــه چــه کاری  کاهنــان متوجــه شــدند 
کردنــد کــه نوشــته را تغییــر دهــد. آنــان گفتنــد: منویــس » پادشــاه یهــود «، بلکــه 
بنویــس ایــن مــرد گفتــه اســت کــه مــن پادشــاه یهــودم. اّمــا پیالتُــس کــه از ضعــف و 
ناتوانــی خــود خشــمگین بــود، کاهنــان و روســای حســود و حیلــه گــر یهــود را مــورد 

تحقیــر قــرارداده و بــا بــی اعتنایــی پاســخ داد: » آنچــه نوشــتم، نوشــتم «.
قدرتــی باالتــر از پیالتــس و یهودیــان موجــب شــده بــود تــا ایــن نوشــته بــر بــاالی 
ســر عیســی قــرارداده شــود. خواســت خداونــد ایــن بــود کــه ذهــن مــردم را بیــدار کنــد 
تــا درکتــب مقدســه تفتیــش کننــد. محــل مصلــوب شــدن مســیح نزدیــک شــهر بــود و 
در آن موقــع هــزاران نفــر از تمامــی ســرزمین هــا در اورشــلیم حضــور داشــتند و ایــن 
نوشــته کــه پادشــاهی عیســی ناصــری، آن مســیح موعــود را بــه عنــوان مســیح اعــالم 

مــی کــرد، مــی بایســتی توجــه ایشــان را جلــب مــی کــرد.
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یافــت.  تحقــق  انبیــاء  پیشــگویی  صلیــب،  روی  بــر  مســیح  تحقیــر  و  رنــج  بــا 
قرنهــا پیــش از مصلــوب شــدن، منجــی رفتــار قســاوت بــار مصلــوب کنندگانــش را 
پیشــگویی کــرده بــود. او گفــت » زیــرا ســگان دور مــرا گرفتــه انــد، جماعــت اشــرار 
مــرا احاطــه کــرده، دســتها و پاهــای مــرا ســفته انــد. همــه اســتخوانهای خــود را 
مــی شــمارم. ایشــان بــه مــن چشــم دوختــه، مــی نگرنــد. رخــت مــرا در میــان خــود 
تقســیم کردنــد و بــر جامــه مــن قرعــه انداختنــد « )مزامیــر22 آیــات 16 تــا 1٨(. 
نبــوت پیشــگویی شــده در خصــوص جامــه هــای او بــدون مشــاورت یــا دخالــت 
بــه  او  لبــاس هــای  بــود.  یافتــه  دوســتان و دشــمنانش آن مصلــوب شــده تحقــق 
ســربازی کــه او را بــر روی صلیــب قــرارداده بــود تعلّــق گرفــت. مســیح مشــاجره 
کردنــد،  مــی  تقســیم  خــود  میــان  در  را  او  هــای  لبــاس  کــه  را هنگامــی  ســربازان 
شــنید. جامــه زیریــن او یکپارچــه از بــاال بــه پائیــن بافتــه شــده بــود و درز نداشــت، 
بنابرایــن ســربازان بــه یکدیگــر گفتنــد: » ایــن را تکــه نکنیــم، بلکــه قرعــه بیفکنیــم تــا 

ببینیــم از آن ِ کــه شــود «.
منجــی در نبوتــی دیگــر اعــالم کــرده بــود کــه: » عــار، دِل مــرا شکســته اســت 
و بــه شــدت بیمــار شــده ام. انتظــار ُمشــِفقی کشــیدم، ولــی نبــود و بــرای تســلی 
دهنــدگان، اّمــا نیافتــم. مــرا بــرای خــوراک زردآب دادنــد و چــون تشــنه بــودم مــرا 
ســرکه نوشــانیدند « )مزامیــر 6۹ آیــات 20 و 21(. بــه کســانی کــه متحّمــل مــرگ 
را  تــا درد شــدید  مــی شــد  مــی شــدند، معجــون تخدیــر کننــده ای داده  صلیــب 
تســکین دهــد. ایــن معجــون بــه عیســی داده شــد اّمــا هنگامــی کــه آن را چشــید، 
نخواســت بنوشــد. او نمــی خواســت چیــزی را بنوشــد کــه ذهنــش را پریشــان و 
مّکــدر کنــد. ایمــان او مــی بایســتی بــر خداونــد اســتوار گــردد و همیــن قــوت او بــود. 
پریشــان حالــی او بــه شــیطان امتیــاز مــی داد تــا از فرصــت ســوء اســتفاده کنــد.

دشــمنان عیســی، هنگامــی کــه او بــر روی صلیــب آویــزان بــود خشــم خــود را 
بیــرون مــی ریختنــد. کاهنــان، روســا و فریســیان بــه همــراه مــردم منجــی را کــه در 
حــال مــرگ بــود، اســتهزا مــی کردنــد. در هنــگام تعمیــد عیســی و دگرگونــی ســیمای 
بــود،  کــرده  اعــالم  پســر خویــش  را  کــه عیســی  کــوه، صــدای خداونــد  فــراز  بــر  او 
شــنیده شــده بــود. در بــاغ جتســیمانی و قبــل از تســلیم مســیح نیــز بــار دیگــر خداونــد 
بــر الوهیــت او شــهادت داده بــود. اّمــا اکنــون صدایــی از آســمان شــنیده نمــی شــد. 
هیــچ شــهادتی در پشــتیبانی از مســیح شــنیده نمــی شــد. او بــه تنهایــی دشــنام و 

اســتهزای افــراد شــریر را متحّمــل مــی شــد.
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بیــا و خــود را  پاییــن  اگــر پســر خــدا هســتی، از صلیــب  آنــان مــی گفتنــد: » 
نجــات ده «. » اگــر مســیح اســت و برگزیــده خــدا، خــود را نجــات دهــد «. شــیطان 
در هنــگام وسوســه عیســی در بیابــان بــه او گفتــه بــود، » اگــر پســر خدایــی، بــه ایــن 
ســنگها بگــو نــان شــوند «؛ » اگــر پســر خدایــی، خــود را از فــراز معبــد بزیــر افکــن « 
)متــی بــاب ۴ آیــات 3 و6(. اکنــون نیــز شــیطان بــا فرشــتگان در هیئــت انســانی در 

پــای صلیــب حضــور داشــت.
کــرد.  مــی  یهــود همــکاری  قــوم  بــا کاهنــان و روســای  بــه همــراه ســپاهش  او 
معلمیــن قــوم مــردم جاهــل را تحریــک کــرده بودنــد تــا خواســتار محاکمــه و مجــازات 
مســیح شــوند در حالــی کــه بســیاری از آنــان هرگــز او را ندیــده بودنــد، اّمــا از آنــان 
حــکام،  کاهنــان،  دهنــد.  شــهادت  دروغ  بــه  او  علیــه  بــر  تــا  بــود  شــده  خواســته 
شــیطان  بــا  رهبــران مذهبــی  بودنــد.  شــده  متّحــد  یکدیگــر  بــا  اوبــاش  و  فریســیان 

وفرشــتگان تحــت امــروی متّحــد شــده ودســتورات او را اجــرا مــی کردنــد.
عیســی، در میــان رنــج و انــدوه و از بــاالی صلیــب، تمامــی ســخنان کاهنــان را 
مــی شــنید کــه اعــالم مــی کردنــد، » دیگــران را نجــات داد، اّمــا خــود را نمــی توانــد 
نجــات دهــد! اگــر پادشــاه اســراییل اســت، اکنــون از صلیــب پاییــن بیایــد تــا بــه او 
ایمــان آوریــم «. مســیح مــی توانســت از صلیــب پاییــن بیایــد. اّمــا بــه خاطــر اینکــه 
گناهــکاران بــا خداونــد مصالحــه کــرده و امیــد بــه آمــرزش و مرحمــت را از دســت 

ندهنــد، از صلیــب پاییــن نیامــد وخــود را نجــات نــداد.
در اســتهزای منجــی، افــرادی کــه ادعــا مــی کردنــد مفســرین نبــوت مــی باشــند، 
درســت همــان ســخنانی را تکــرار مــی کردنــد کــه کالم الهــام بخــش در مــورد اظهــار 
نادانــی ایشــان موجــب  ایــن وجــود  بــا  بــود.  پیــش گویــی کــرده  آنــان  آن از ســوی 
شــده بــود کــه تحقــق نبــوت را بدرســتی درک نکننــد. آنــان بــا اســتهزا اظهــار مــی 
کردنــد کــه، » او بــه خــدا تــوکّل دارد، پــس اگــر خــدا دوســتش مــی دارد، اکنــون او 
را نجــات دهــد، زیــرا ادعــا مــی کــرد پســر خداســت! «. آنــان فکرنمــی کردنــد کــه 
شهادتشــان در طــول قــرون و اعصــار شــنیده خواهــد شــد. ایــن ســخنان اگــر چــه 
بــا تمســخر بیــان مــی شــد، اّمــا باعــث مــی شــد کــه افــراد نبوتهــای کتــب مقــدس را 
مــورد تفتیــش و بررســی قــرار دهنــد. افــراد عاقــل و حکیــم، ایــن ســخنان را شــنیده 

و در بــاره آن تحقیــق و تعمــق و دعــا مــی کردنــد. 
بــا  نبوتهــا  بررســی و مقایســه  بــا  آنــان  نگرفتنــد،  آرام  کــه هرگــز  بودنــد کســانی 
یکدیگــر بــه مفهــوم رســالت مســیح پــی بردنــد. او تــا وقتــی کــه بــر صلیــب آویختــه 
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شــد، هرگــز چنیــن شــناخت جامعــی از وی در میــان مــردم وجــود نداشــت. در 
دل بســیاری از افــراد کــه صحنــه مصلــوب شــدن او را دیــده و ســخنان او را شــنیده 

بودنــد، نــور حقیقــت تابیــدن گرفــت.
زمانــی کــه عیســی بــر روی صلیــب در حــال تقــال و جــان کنــدن بــود، صدایــی 
تســلی بخــش بــه گــوش وی رســید. و آن التمــاس دزدی توبــه کار بــود. دو مــردی کــه 
بــا مســیح مصلــوب مــی شــدند، در ابتــدا بــه او اهانــت کــرده بودنــد و یکــی از آنــان بــه 
واســطه ی درد و رنج شــدید، کامالً گســتاخ تر وســرکش تر شــده بود. اّما دزِد دیگر 
چنیــن نبــود. او مــردی جنایتــکار و ســیاه دل نبــود، بلکــه بــه خاطرهمنشــینی بــا افــراد 
شــریر، گمراه شــده بود. او از آنانی که در پای صلیب ایســتاده و منجی را اســتهزا 
مــی کردنــد، بــی تقصیرتــر بــود. او عیســی را دیــده و ســخنان او را شــنیده بــود و بــه 
تعالیمــش ایمــان آورده بــود، اّمــا بــه وســیله کاهنــان و مشــایخ از منجــی رویگــردان 
شــده بــود و بــه دنبــال ســرکوب شــدن ایمــان، هرچــه بیشــتر و بیشــتر در منجــالب 
گنــاه فــرو رفتــه بــود، تــا ایــن کــه دســتگیر شــده و بــه عنــوان جانــی محاکمــه و بــه مــرگ 
صلیــب محکــوم شــده بــود. او در جریــان محاکمــه و در راه جلجتــا همــراه بــا عیســی 
بــود. اوســخنان پیالتــس در بــاره عیســی کــه گفتــه بــود: » مــن هیــچ ســببی بــرای 
محکــوم کــردن او نیافتــم « را شــنیده بــود، )یوحنــا 1۹ آیــه ۴(؛ و رفتــار خداگونــه و 
بخشــش ترحــم آمیــز او را در مقابــل شــکنجه گرانــش دیــده بــود. او از بــاالی صلیــب 
مــی بینــد کــه بســیاری از رهبــران مذهبــی و پیــروان متعصــب دینــی زبــان بــه ناســزا 
گشــوده و خداونــد عیســی را مســخره مــی کننــد. او ســرتکان دادن مــردم را کــه از 
دیــدن واقعــه حیــرت زده شــده بودنــد مــی بینــد و ســخنان کاهنــان و بــزرگان قــوم را 
مــی شــنود کــه بــا نیــش و کنایــه مــی گفتنــد: » مگــر تــو مســیح نیســتی؟ پــس مــا و 
خــودت را نجــات بــده! «. او مــی شــنود کــه رهگــذران از عیســی حمایــت کــرده و بــا 
تکــرار ســخنان او از معجزاتــش ســخن مــی گفتنــد. بنابرایــن بــه مســیح بــودن عیســی 
ایمــان آورده و بــه جنایتــکاری کــه درکنــارش مصلــوب شــده بــود مــی گویــد: » از خــدا 
نمــی ترســی؟ تــو نیــز زیــر همــان حکمــی «. دزد در حــال مــرگ دیگــر از هیــچ کــس 
نمــی ترســید، اّمــا دزد دیگــر بــه وجــود خــدا و روز داوری اعتقــاد داشــت و تــرس از 
خــدا او را بــه لــرزه مــی انداخــت و اکنــون داســتان زندگــی او هماننــد تمامــی افــراد 
آلــوده بــه گنــاه بــه پایــان خــود نزدیــک مــی شــد. بنابرایــن بــه دزد دیگــر کــه بــه مســیح 
اهانــت کــرده بــود گفــت: » مکافــات مــا بــه ّحــق اســت، زیــرا ســزای اعمــال ماســت. 

اّمــا ایــن مــرد هیــچ تقصیــری نکــرده اســت «.
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اکنــون جایــی بــرای شــک و تردیــد و ســرزنش باقــی مانــده بــود. هنگامــی کــه 
دزد بــه خاطــر جنایــت دســتگیر و محکــوم شــد، کامــالً مأیــوس و نــا امیــد شــده بــود، 
اّمــا اکنــون عجیــب بــود کــه افــکار محبــت آمیــز در ذهــن او پیــدا شــده بــود. او همــه 
ســخنان عیســی و چگونگــی شــفای مریضــان و آمــرزش گناهــان را بــه خاطــر مــی 
آورد. او ســخنان افــرادی را کــه بــه عیســی ایمــان آورده و اشــک ریــزان بدنبــال او بــه 
راه افتــاده بودنــد، شــنیده بــود. او نوشــته بــاالی ســر منجــی را دیــده و خوانــده بــود. 
او صــدای عابــران را شــنیده بــود کــه نوشــته بــاال ی ســر منجــی را تکــرار مــی کردنــد، 
عــده ای بــا انــدوه و عــده ای بــا خنــده و تمســخر. روح القــدس ذهــن او را روشــن 
کــرده و رشــته افــکار او را بــه هــم مــی پیوســت. او در عیســای کوفتــه شــده، اســتهزا 
شــده وآویختــه شــده بــر صلیــب، بـَـره خــدا را مــی بینــد کــه گنــاه جهــان را برمــی دارد. 
در صــدای او، امیــد بــا نگرانــی در هــم آمیختــه مــی شــود، هنگامــی کــه جــان ناتــوان 
و در حــال احتضــار خــود را بــر روی منجــی در حــال مــرگ مــی افکنــد،او فریــاد مــی 

زنــد، » ای خداونــد، چــون بــه پادشــاهی خــود رســیدی، مــرا نیــز بــه یــادآور «.
عیســی بــا صدایــی آرام، آکنــده از محبــت، شــّفقت و قــدرت پاســخ داد: » 

آمیــن، بــه تــو مــی گویــم، امــروز بــا مــن در فــردوس خواهــی بــود «.
درطــول ســاعات رنــج و انــدوه صــدای ناســزا و اســتهزا بــه گــوش عیســی رســیده 
بــود و هنگامــی کــه بــر صلیــب آویختــه مــی شــد، هنــوز صــدای دشــنامها و ُهــو کــردن 
هــا درگــوش او طنیــن انــداز بــود. او بــا قلبــی مشــتاق آمــاده شــنیدن ســخنان حاکــی 
از ایمــان شــاگردانش بــود، اّمــا تنهــا ســخنان غــم انگیــز شــان را شــنیده بــود کــه گفتــه 
بودند: » ما باورکرده بودیم که او همان اســت که اســراییل را نجات می دهد «. 
بنابرایــن، اظهــار ایمــان و محبــت از دزدی درحــال احتضــار چقــدر مــی توانســت 
مــورد خوشــایند منجــی باشــد. درحالــی کــه رهبــران یهــود او را انــکار مــی کردنــد، و 
حتــی شــاگردانش در الوهیــت وی تردیــد داشــتند، دزدی بیچــاره در حــال مــرگ، 
عیســی را خداونــد مــی خوانــد. هنگامــی کــه عیســی معجــزات خــود را ظاهــر مــی 
کــرد و بعــد از اینکــه از گــور قیــام کــرده بــود، بســیاری آمــاده بودنــد تــا او را خداونــد 
بخواننــد، اّمــا اکنــون کــه بــر بــاالی صلیــب در حــال مــرگ بــود، هیچکــس بــه جــز 

دزدی نــادم و توبــه کار بــه خداونــد او اقــرار نمــی کــرد.
رهگذران ســخنان دزد را شــنیدند که عیســی را خداوند خوانده بود و ســخنان 
حاکــی از ندامــت و توبــه وی توجــه ایشــان را جلــب کــرده بــود. آنانــی کــه درپــای 
بــرای  و  کردنــد  مــی  مشــاجره  یکدیگــر  بــا  منجــی  هــای  جامــه  خاطــر  بــه  صلیــب 
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تصاحــب جامــه زیریــن او قرعــه مــی انداختنــد، ســکوت کــرده وگــوش فــرا دادنــد. 
نفــس  کــه  و در حالــی  نمــی رســید  گــوش  بــه  ایشــان  اکنــون صــدای خشــمگینانه 

هایشــان در ســینه حبــس شــده بــود، در انتظــار شــنیدن پاســخ منجــی بودنــد.
هنگامــی کــه عیســی کالم وعــده را بــر زبــان آورد، ابــر تاریکــی کــه بــه نظــر مــی 
نــوری روشــن و حیــات بخــش شــکافته  بــا  رســید کــه صلیــب را پوشــانده باشــد. 
شــد. دزِد نــادم ســالمتی کامــل خــدا را در دل خــود احســاس مــی کــرد زیــرا از ســوی 
خداوند پذیرفته شــده بود. مســیح در حقارت خود جالل یافته بود. او که در نظر 
همــگان مغلــوب بــه نظرمــی رســید، پیــروز شــده بــود. زیــرا بــه عنــوان کســی کــه گنــاه 
جهــان را برخــود مــی گرفــت مــورد تأییــد قرارگرفتــه بــود، افــراد مــی توانســتند جســم 
بشــری او را مــورد آزار قــرار دهنــد. آنــان مــی توانســتند نیــزه بــر پهلــوی او فــرو بــرده و 
ســر پــاک و مقدســش را بــا تاجــی از خــار ســوراخ کننــد. آنــان مــی توانســتند جامــه 
هایش را از تن وی بیرون آورده و بر سرتقسیم آن با یکدیگر جر و بحث کنند. اّما 
نمــی توانســتند قــدرت وی را درآمــرزش گناهــان جهــان از وی بگیرنــد. عیســی حتـّـی 
بــر بــاالی صلیــب و در حــال مــرگ نیــز بــه الوهیــت خویــش و بــه جــالل پــدر شــهادت 
مــی دهــد. نــه گــوش او ســنگین اســت کــه نتوانــد بشــنود و نــه دســت او کوتــاه کــه 
نتوانــد نجــات دهــد. او بــه عنــوان پادشــاه ایــن ّحــق را دارد کــه همــه کســانی را کــه بــه 

واســطه او بــه خداونــد ایمــان مــی آورنــد، نجــات دهــد.
عیسی به او گفت: » آمین، به تو می گویم، امروز با من در فردوس خواهی 
بــود «. مســیح قــول نــداد کــه دزد در همــان روز بــا او در فــردوس خواهــد بــود. او، 
خــود همــان روز بــه فــردوس نرفــت. او در گــور خوابیــد و در صبــح روزی کــه قیــام 
کــرد بــه شــاگردانش گفــت: » هنــوز نــزد پــدر صعــود نکــرده ام « )یوحنــا 20 آیــه 1٧(. 
اّما در روز مصلوب شدن، روز شکست و ظلمت ظاهری، این وعده داده شد. 
مســیح بــه گناهــکار درمانــده کــه بــر بــاالی صلیــب بــه عنــوان یــک تبهــکار جــان مــی 

ســپرد، اطمینــان داد کــه » امــروز « بــا مــن در فــردوس خواهــی بــود.
دزدانــی کــه بــا عیســی مصلــوب شــدند، یکــی در طــرف راســت و دیگــری در 
طــرف چــپ و عیســی در وســط آنــان قــرار داده شــد. ایــن کار بــه دســتور کاهنــان و 
روســای یهــود انجــام شــده بــود. قــراردادن مســیح در وســط دزدان بــرای ایــن بودکــه 
تــر و تبهکارتراســت. و بدیــن  نشــان دهنــد او در بیــن ســه نفــر از همــه خطرنــاک 
ترتیــب کالم نبــوت تحقــق یافــت کــه، » او از خطــا کاران محســوب شــد « )اشــعیا 
53 آیــه 12(. اّمــا کاهنــان مفهــوم کامــل رفتارشــان را درک نکردنــد. همانطــوری کــه 
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عیســی، بــرای مصلــوب شــدن! دزدان، » در بیــن عیســی قــرار گرفتنــد «، بــه همــان 
ترتیــب صلیــب او در وســط دنیایــی قــرارداده شــد کــه در گنــاه مــی زیســت. و پیــام 
عفــو و بخشــش گفتــه شــده بــه دزد توبــه کار بارقــه ای از امیــد را روشــن کــرد کــه در 

دور افتــاده تریــن نقــاط جهــان خواهــد درخشــید.
فرشــتگان بــا شــگفتی محبــت عیســی را نظــاره مــی کردنــد کــه در میــان درد و 
انــدوه شــدید جســمی و روحــی، تنهــا بــه دیگــران فکــر مــی کــرد و دزد نــادم را تســلی 
و تشــویق مــی کــرد کــه ایمــان داشــته باشــد. او درخــواری و تحقیــرش در مقــام نبــی، 
دختران اورشلیم را در باره آینده مورد خطاب قرارداده بود. و در مقام کاهن اعظم 
و مدافــع گناهــکاران، از پــدر خواســته بــود تــا گنــاه قاتالنــش را عفــو کنــد و در مقــام 
منجــی محبــوب و دوســت داشــتنی، گناهــان دزِد نــادم و توبــه کار را عفــو کــرده بــود.

هنگامی که عیسی از باالی صلیب به جمعیت اطرافش می نگریست، چهره 
ای توجــه او را بــه خــود جلــب کــرد. مــادر او بــه همــراه شــاگرد محبوبــش یوحنــا در پــای 
صلیــب ایســتاده بــود. او نمــی توانســت دوری پســرش را تحمــل کنــد و یوحنــا کــه مــی 
دانســت پایــان کار عیســی نزدیــک شــده اســت، او را بــه مــکان مصلــوب شــدن آورده 
بــود. مســیح در لحظــه مــرگ، مــادرش را بــه یــاد آورد. او ابتــدا بــه چهــره دل شکســته 
مــادرش و ســپس بــه یوحنــا نگریســته و بــه مــادرش گفــت: » ای زن، اینــک پســر تــو « 
و ســپس بــه یوحنــا گفــت: » اینــک مــادر تــو «. یوحنــا ســخنان مســیح را درک کــرده 
و سرپرســتی مــادر عیســی را پذیرفــت. او همــان ســاعت مریــم را بــه خانــه خــود بــرد 
و از او نگهــداری کــرد. منجــی مهربــان و دلســوز، در بحبوحــه درد و انــدوه جســمی و 
روحــی بــه فکــر مراقبــت از مــادرش بــود. او پولــی نداشــت کــه بــا آن اســباب آســایش و 
راحتــی مــادرش را فراهــم کنــد، اّمــا در قلــب یوحنــا گرامــی داشــته مــی شــد، بنابرایــن 
مــادرش را بــه عنــوان یــادگاری عزیــز و ارزشــمند بــه یوحنــا ســپرد و بدیــن ترتیــب آنچــه 
را کــه بیشــتر از هــر چیــزی بــدان نیازمنــد بــود بــرای مــادرش فراهــم نمــود— یوحنــا بــه 
مریــم محبــت مــی نمــود، زیــرا مریــم عیســی را دوســت مــی داشــت. یوحنــا بــا پذیرفتــن 
مریــم بــه عنــوان یــک امانــت مقــدس، برکــت عظیمــی را مــی پذیرفــت زیــرا مریــم بــرای 

او یــادآور ســرور محبوبــش بــود.
و  باشــکوه  نــوری  چــون  مســیح،  فرزنــدی  محبــت  درخشــان  و  عالــی  نمونــه 
خاموش ناشــدنی، در غبار عصرها خواهد درخشــید. عیســی به مدت ســی ســال 
بــا کار ســخت روزانــه مســئولیت کمــک بــه خانــواده را بــه عهــده گرفتــه بــود و اکنــون 
بــود کــه احتیاجــات زندگــی  بــه فکــرآن  انــدوه  در آســتانه مــرگ و در کــوران رنــج و 
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مــادر رنجدیــده و بیــوه خــود را تامیــن کنــد. چنیــن روحیــه ای در هریــک از شــاگردان 
مســیح دیــده خواهــد شــد. آنانــی کــه از مســیح پیــروی مــی کننــد، احتــرام بــه والدیــن 
و تامیــن نیازهــای ایشــان را بــه عنــوان بخشــی از وظایــف مذهبــی خویــش احســاس 
خواهنــد کــرد و قلبــی کــه محبــت مســیح در آن ســاکن باشــد و حرمــت گذاشــته 
شــود، هرگــز در مراقبــت ّجــدی و دلســوزانه از پــدر و مــادر کوتاهــی نخواهــد کــرد.

اینــک خداونــد جــالل، جانــش را بــه عــوض بســیاری فــدا مــی کــرد. در تســلیم 
پشــتیبانی  مــورد  ای  پیروزمندانــه  شــادی  بــا  مســیح  ارزشــمندش،  زندگــی  کــردن 
مــرگ  از  تــرس  بــود.  تحّمــل  قابــل  غیــر  و  تاریــک  چیــز  همــه  گرفــت.  نمــی  قــرار 
نبــود کــه بــر دوش او ســنگینی مــی کــرد و یــا ننــگ و عــذاب صلیــب باعــث رنــج 
غیــر قابــل توصیــف وی نبــود. مســیح ســرور رنجدیــدگان بــود، اّمــا رنــج او بــر روی 
صلیــب از شــرارت گنــاه ناشــی مــی شــد، انســان بــه خاطــر آشــنایی بــا شــریر قــادر 
بــه دیــدن زشــتی وشــرارت گنــاه نبــود. اّمــا مســیح تســلط و حاکمیــت گنــاه را بــر 
قلــب انســان مــی دیــد. او مــی دیــد کــه چگونــه افــراِد معــدودی مشــتاق رهــا شــدن 
از قــدرت گنــاه هســتند. مســیح مــی دانســت کــه انســان بــدون کمــک خداونــد 
محکــوم بــه هالکــت خواهــد بــود. او مــی دیــد کــه افــراد زیــادی بــا وجــود دسترســی 

بــه کمــک خداونــد هــالک مــی شــدند.
بــود، قرارگرفــت. او از  بــر مســیح کــه جایگزیــن و ضامــن  تقصیــرات همــه مــا 
خطــاکاران محســوب شــد تــا مــا را از محکومیــت شــریعت آزاد ســازد. گنــاه تمامــی 
فرزنــدان آدم بــر قلــب مســیح ســنگینی مــی کــرد. خشــم و غضــب خــدا بــر علیــه 
گنــاه و ظهــور وحشــتناک ناخشــنودی او بــه واســطه گنــاه، جــان فرزنــد یگانــه اش را 
از تــرس و وحشــت آکنــده کــرده بــود. مســیح در سراســر عمــر خویــش، رحمــت و 
محبــت بخشــاینده پــدر را بــه جهــان گناهــکار اعــالم کــرده بــود. نجــات و رســتگاری 
بزرگتریــن گناهــکاران موضــوع مأموریــت او بــود. اّمــا اینــک کــه گنــاه تمامــی جهــان 
ببینــد.  پــدر را  نمــی توانســت ســیمای آشــتی پذیــر  بــود،  قــرار گرفتــه  او  بــر دوش 
قطــع حمایــت الهــی از مســیح در ایــن ســاعات رنــج و انــدوه، قلــب منجــی را چنــان 
محــزون کــرده بــود کــه هرگــز هیــچ انســانی قــادر بــه درک آن نخواهــد بــود. چنیــن 

دردی آنقــدر عظیــم بــود کــه درد و رنــج جســمی بــه ســختی حــس مــی شــد.
شــیطان بــا وسوســه هــای بــی امــان و وحشــیانه اش روح عیســی را آزرده کــرده 
بــود. مســیح نمــی توانســت از مدخــل گــور چیــزی را ببینــد. امیــد و انتظــار بیــرون 
آمــدن از گــور بــه عنــوان یــک فاتــح بــه او عرضــه نشــده بــود و هــم چنیــن پذیــرش 

753, 754

DA FA Body.indd   827 9/17/18   11:55 AM



828  | آرزوی اعصار

قربانــی از ســوی پــدر بــه او گفتــه نشــده بــود. مســیح از موهــن بــودن گنــاه در نظــر 
خداونــد آگاه بــود و مــی ترســید کــه گنــاه باعــث جدایــی ابــدی او از خــدا شــود. 
مســیح همــان رنجــی را احســاس کــرد کــه گناهــکار آن را در هنگامــی کــه رحمــت 
دیگــر از نــژاد گناهــکار حمایــت نمــی کنــد، احســاس خواهــد کــرد. و ایــن گنــاه بــود 
کــه خشــم خداونــد را بــر او بــه عنــوان جایگزیــن انســان، موجــب مــی شــد و همیــن 

امــر جامــی را کــه نوشــیده بــود تلــخ تــر کــرده و دل پســرخدا را شکســته بــود.
آســمان  ســپاهیان  بودنــد.  منجــی  انــدوه  و  رنــج  شــاهد  حیــرت  بــا  فرشــتگان 
صورتهــای خــود را از ایــن منظــره ترســناک پوشــاندند و طبیعــت بــی جــان همــدردی 
خــود را بــا کاتــب وآفریننــده در حــال احتضــار خــود اعــالم کــرد. خورشــید از نگریســتن 
بــه چنیــن صحنــه وحشــتناکی امتنــاع کــرد. درخشــش کامــل و نورانــی خورشــید کــه 
زمیــن را در اواســط روز روشــن کــرده بــود بــه ناگهــان از درخشــیدن بــاز ایســتاده و 
» حدود ساعت ششم بود که تاریکی تمامی آن سرزمین را فراگرفت و تا ساعت 
نهــم ادامــه یافــت «. کســوف ویــا علــت طبیعــی دیگــری باعــث ایــن تاریکــی نشــده 
بــود. آســمان ماننــد نیمــه شــبی بــدون مــاه و ســتاره تاریــک بــود. و آن شــهادتی معجــزه 

آســا بــود کــه از ســوی خداونــد داده شــد تــا ایمــاِن نســلهای آینــده را تقویــت کنــد.
درآن تاریکــی شــدید حضــور خداونــد پنهــان و پوشــانده شــده بــود. او تاریکــی 
را خیمــه خــود ســاخته و جــالل خــود را از انظــار مــردم پنهــان کــرده بــود. خداونــد و 
فرشــتگان مقدســش در کنــار صلیــب حضــور داشــتند. پــدر بــا پســرش بــود. بــا ایــن 
حــال حضــور او آشــکار نبــود. اگرجــالل او از فــراز ابرهــا آشــکار مــی شــد، تمامــی 
نظــاره گــران نابــود مــی شــدند. و درآن ســاعات وحشــتناک، مســیح نمــی بایســتی بــا 
حضــور پــدر تســلی مــی یافــت. او َچرُخشــِت خشــم خــدای قــادر مطلــق را زیــر پــای 

خــود مــی افُشــرد و از مــردم هیچکــس بــا او نبــود.
ســکوتی مرگبــار بــر جلجتــا حاکــم شــده بــود و ترســی ناشــناخته و غیــر قابــل 
فراگرفتــه  بودنــد،  آمــده  هــم  گــرد  اطــراف صلیــب  در  کــه  را  توصیــف، جمعیتــی 
بــود. دشــنام و اســتهزا بــه مســیح متوقــف شــده بــود. مــردان، زنــان وکــودکان بــه 
خــاک افتــاده بودنــد. هــر از گاهــی برقــی درخشــان از فــراز ابرهــا ظاهــر شــده و 
صلیــب و نجــات دهنــده مصلــوب شــده را آشــکار مــی کــرد. کاهنــان، مشــایخ، 
حــکام، شــکنجه گــران و مــردم همگــی فکــر کردنــد کــه زمــان مکافاتشــان فــرا رســیده 
از صلیــب  اکنــون  کــه عیســی  عــده ای زمزمــه میکردنــد  از مدتــی،  پــس  اســت. 
بــا کورمــال کــردن راه خویــش  نــد  نیــز مــی کوشــید  پائیــن خواهــد آمــد. عــده ای 
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را بــه ســوی شــهر پیــدا کننــد، آنــان در حالیکــه بــر ســینه خــود مــی کوفتنــد آنجــا را 
تــرک مــی کردنــد.

در ســاعت نهــم تاریکــی از بیــن رفــت اّمــا هنــوز منجــی را احاطــه کــرده بــود و ایــن 
تاریکــی نشــانه ای از عــذاب و وحشــتی بــود کــه بــر قلــب او ســنگینی مــی کــرد. هیــچ 
چشــمی قــادر نبــود بــه درون تاریکــی کــه صلیــب را احاطــه کــرده بــود نفــوذ کنــد و 
مهمتــر ازآن هیــچ چیــزی نمــی توانســت بــه تاریکــی عمیــق تــری کــه روح دردمنــد منجــی 
را احاطه کرده بود نفوذ کند. صاعقه خشمگین گویی که به او دشنام می داد، در 
حالیکــه بــر فــراز صلیــب آویختــه شــده بــود. آنــگاه عیســی بــا صــدای بلنــد فریــاد بــرآورد 
» خــدای مــن چــرا مــرا تــرک کــرده ای؟ «. هنگامیکــه تاریکــی در اطــراف منجــی ســایه 
انداخــت، بســیاری فریــاد مــی زدنــد کــه خشــم الهــی بــر او نــازل شــده اســت، زیــرا کــه 
او خــود را پســر خــدا خوانــده بــود و بســیاری از آنــان کــه بــه او ایمــان داشــتند، فریــاد 
او را شــنیدند و امیدشــان را از دســت دادنــد. اگــر خداونــد عیســی را رهــا کــرده بــود، 

ایمانــداران او بــه چیــزی مــی توانســتند تــوکل و ایمــان داشــته باشــند؟
هنگامــی کــه تاریکــی، روح ســتمدیده منجــی را رهــا کــرد، بهــوش آمــده و عــذاب 
بــا  جســمی را احســاس کــرده و گفــت، » تشــنه ام «. یکــی از ســربازان رومــی، 
مشــاهده لــب تشــنه منجــی، دلشــان بــه رحــم آمــده و اســفنجی آغشــته بــه ســرکه، 
بــر شــاخه ای از زوفــا گذاشــته، پیــش دهــان او بُــرد. اّمــا کاهنــان، درد و رنــج او را 
بــه تمســخر گرفتنــد. هنگامــی کــه تاریکــی زمیــن را فراگرفتــه بــود، آنــان وحشــت زده 
شــده بودنــد، اّمــا بــا از بیــن رفتــن تاریکــی، تــرس ایشــان کاهــش یافتــه بــود و ایــن بــار 
مــی ترســیدند کــه عیســی از چنــگ ایشــان فرارکنــد. آنــان ســخنان عیســی را کــه 
فریــاد زده بــود: »خدایــا، خدایــا، چــرا مــرا تــرک کــرده ای «، را بــه غلــط تفســیر کــرده 
بودنــد و بــا اســتهزا و تحقیــر گفتنــد: » ایــن مــرد، الیــاس را مــی خوانــد « و بدیــن 
ترتیــب آخریــن فرصــت را بــرای التیــام دردهــا و رنجهــای منجــی از دســت دادنــد. 
کاهنــان گفتنــد: » او را بــه حــال خــود واگذاریــد تــا ببینیــم آیــا الیــاس مــی آیــد او را 

از صلیــب پاییــن آورد؟ «.
پســر بــی عیــب و بــی گنــاه خداونــد بــر فــراز صلیــب آویختــه بــود، بــدن او بــا 
تازیانــه زخمــی شــده و دســتهایی کــه همــواره بــرای برکــت دادن بــه کار بــرده مــی 
در خدمــت  کــه  ناپذیــری  پاهــای خســتگی  و  میخکــوب شــده،  بــه صلیــب  شــد، 
محبــت آمیــز قــدم برداشــته بــود، بــه صلیــب میخکــوب شــده بــود. تــاج خــار، ســر او 
را ُســفته بــود و لبهــای لــرزان او، در مقابــل مصیبــت فریــاد مــی زد. و همــه آنچــه را 
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کــه او تحمــل کــرد — قطــرات خونــی کــه از ســر او ســرازیر شــده بــود، دســت هــای 
بــود، و اضطــراب غیــر قابــل  او، پاهــای او، رنجــی کــه جســم او را شــکنجه داده 
وصفــی کــه بــه واســطه پنهــان شــدن صــورت پــدر، روح و جــان او را پرکــرده بــود، — 
خطــاب بــه هــر یــک از فرزنــدان بشــر اعــالم مــی کنــد کــه، بــه خاطــر تــو بــود کــه پســر 
خــدا راضــی شــد تــا بارگنــاه را بــر دوش گیــرد، بــه خاطــر تــو بــود کــه او قــدرت مــرگ را 
باطــل و ضایــع مــی کنــد و دروازه هــای ملکــوت را مــی گشــاید. اوکــه امــواج متالطــم 
را آرام کــرده و بــر روی آب راه رفتــه بــود، اوکــه شــیطان را بــه لــرزه انداختــه و موجــب 
فرار وی شــده بود، او که چشــمان کوران را شــفا و مرده را از گور برخیزانیده بود، 

خــود را بــر روی صلیــب بــه خاطــر محبــت بــه تــو قربانــی مــی کنــد.
 او، بــه خاطــر تــو گنــاه جهــان را برخــود مــی گیــرد و خشــم و عــذاب الهــی را 

مــی شــود. متحمــل 
نظــاره گــران در ســکوت منتظــر پایــان ایــن واقعــه هراســناک بودنــد. خورشــید 
درخشــیدن آغــاز کــرده بــود اّمــا هنــوز تاریکــی صلیــب را احاطــه کــرده بــود. کاهنــان 
و حــکام بــه ســوی اورشــلیم نگریســتند و ابرهــای متراکــم بــر فــراز شــهر اورشــلیم و 
دشــتهای یهودیــه ســایه افکنــده بــود. آفتــاب عدالــت و نــور جهــان، شــعاع نورانــی 
خــود را از شــهر اورشــلیم بازمــی گرفــت. صاعقــه خشــم و غضــب خداونــد متوجــه 

شــهر تیــره بخــت اورشــلیم شــده بــود.
ناگهــان تاریکــی از بــاالی صلیــب محــو شــد و عیســی بــا صدایــی پیروزمندانــه کــه 
گویــی در سرتاســر آفرینــش طنیــن انــداز شــده بــود، فریــاد بــرآورد: » دیگــر تمــام شــد. 
ای پــدر، روح خــود را بــه دســتان تــو مــی ســپارم «. اکنــون، نــوری روشــن صلیــب را 
احاطــه کــرد و ســیمای منجــی بــا شــکوهی هماننــد خورشــید، مــی درخشــید. پــس از 

آن، عیســی ســرخود را روی ســینه خم کرده و جان ســپرد.
تــرک شــده  از ســوی خــدا  کــه ظاهــراً  تاریکــی وحشــتناک،  میــان  مســیح در 
بــود، جــام مصیبــت انســانی را تــا بــه آخــر ســر کشــید. درآن ســاعات وحشــتناک، 
بــود،  شــده  داده  او  بــه  ایــن  از  پیــش  کــه  پــدر  پذیــرش  مــورد  شــواهد  بــه  مســیح 
بــود و عدالــت، رحمــت و  پــدر آشــنا  بــا ســیرت و شــخصیت  اطمینــان کــرد. او 
محبــت عظیــم او را درک مــی کــرد. او بــا ایمــان، بــه خداونــد تکیــه کــرد و اطاعــت 
از او همــواره مایــه شــادی و خوشــی وی بــود. و هنگامــی کــه بــا اطاعــت خــود 
را بــه خداونــد تســلیم نمــود، مــورد لطــف و رحمــت پــدر قــرار گرفــت. مســیح بــه 

پیــروز شــد. واســطه ایمــان، 
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شــاهد  کــه  مردمــی  بــود  نکــرده  مشــاهده  را  ای  صحنــه  چنیــن  هرگــز  جهــان 
صحنــه بودنــد، در جــای خــود میخکــوب شــده و در حالــی کــه نفــس در ســینه هــا 
بــار دیگــر تاریکــی سراســر  بــه منجــی خیــره شــده بودنــد.  بــود  شــان حبــس شــده 
بــرق شــنیده شــد. زلزلــه  بــه رعــد و  زمیــن را فراگرفــت و غــرش صدایــی، شــبیه 
شــدیدی، زمیــن را لرزانــد و مــردم ســخت هراســان شــدند و درکوههــای اطــراف، 
صخــره هــا شــکافته و بــه دشــتهای اطــرا ف ســرازیر شــد نــد. قبرهــا گشــوده شــد و 
بدنهــای بســیاری از مقدّســان کــه آرمیــده بودنــد، برخاســتند. کاهنــان، روســای 
بــر  و  تــرس متحیّــر و خامــوش شــده  از  مــردم  گــران و  یهــود، ســربازان، شــکنجه 

افتادنــد. زمیــن 
بـــه گـــوش  هنگامـــی کـــه فریـــاد بلنـــد » اینـــک تمـــام شـــد « از لبهـــای منجـــی 
رســـید، کاهنـــان در معبـــد مشـــغول انجـــام مراســـم مذهبـــی بودنـــد. و زمـــان قربانـــی 
کـــردن فـــرا رســـیده بـــود. بـــرّه ای کـــه معـــرف مســـیح بـــود بـــرای ذبـــح آورده شـــده بـــود. 
بـــا چاقوئـــی در دســـت ایســـتاده بـــود،  بـــا شـــکوه  بـــه لبـــاس زیبـــا و  کاهـــن ملبّـــس 
درســـت ماننـــد ابراهیـــم کـــه در ُشـــرُف قربانـــی کـــردن فرزنـــد خـــود بـــود. مـــردم بـــا 
عالقـــه و هیجـــان شـــدیدی نظـــاره مـــی کردنـــد. اّمـــا زمیـــن بـــه شـــدت مـــی لـــرزد زیـــرا 
خـــوِد خداونـــد نزدیـــک مـــی شـــود. و در همـــان دم، پـــرده قُـــدس بـــه وســـیله دســـتی 
تـــا پاییـــن دوپـــاره مـــی شـــود و مکانـــی کـــه قبـــالً آکنـــده از حضـــور  بـــاال  نامریـــی از 
خداونـــد بـــود در مقابـــل نگاههـــای خیـــره مـــردم گشـــوده مـــی شـــود. در ایـــن مـــکان 
َســـکینه ســـاکن شـــده بـــود. و در همیـــن مـــکان، خداونـــد جـــالل خویـــش را بـــر فـــراز 
تخـــت رحمـــت آشـــکارکرده بـــود. هیـــچ کـــس بـــه جـــز کاهـــن اعظـــم ّحـــق ورود بـــه ایـــن 
مـــکان را نداشـــت. او هرســـال یکبـــار وارد قـــدس االقـــداس مـــی شـــد و همیشـــه 
نیـــز خـــون بـــه همـــراه داشـــت تـــا بـــرای خـــود و بـــرای گناهـــان قـــوم تقدیـــم کنـــد. اّمـــا 
اکنـــون، ایـــن پـــرده دوپـــاره شـــده بـــود و مقـــدس تریـــن مـــکان مذبـــِح زمینـــی از ایـــن 

پـــس مقـــدس نبـــود.
تــرس وآشــفتگی همــه را فــرا گرفتــه اســت. کاهــن در آســتانه قربانــی کــردن بــره 
بــود، اّمــا کارد از دســتان ناتــوان او بــه زمیــن مــی افتــد و بــره مــی گریــزد. در مــرگ 
پســرخدا، نمونــه بــا اصــل یکــی شــده بــود. قربانــی عظیــم انجــام شــده بــود. راه ورود 
به قدس االقداس گشوده شد و راه تازه و محکمی برای همگان آماده می شود. 
دیگــر نیــازی نیســت کــه انســان گناهــکار و دردمنــد بــرای آمــدن کاهــن اعظــم منتظــر 
بمانــد. از ایــن بــه بعــد منجــی مــی بایســتی در مقــام کاهــن اعظــم و مدافــع در خیمــه 
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آســمانی انجــام وظیفــه کنــد. همــه چیــز بــه گونــه ای بــود کــه گویــی صدایــی زنــده و 
رســا خطــاب بــه عبــادت کننــدگان اعــالم کــرده بــود! اکنــون زمــان تقدیــم قربانــی هــا 
و هدایــا بــه پایــان رســیده اســت، زیــرا پســر خــدا مــی بایســتی بــر اســاس کالمــش 
بیایــد، » اینــک مــن خــود مــی آیــم، تــا اراده تــو را ای خــدا بــه جــای آورم، همانگونــه 
کــه در طومــار کتــاب در بــاره ام نوشــته انــد «، » او بــا خــون خــود، بــه مــکان اقــدس 

داخــل شــد و فدیــه ابــدی رایافــت « )عبرانیــان بــاب 10 آیــه ٧؛ بــاب ۹ آیــه 12(.
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مســیح بــا انجــام دادن رســالتی کــه بــه خاطــر آن بــه ایــن جهــان آمــده بــود، روح 
خــود را تســلیم کــرده و در حالــی کــه نَفــس هــای آخــر را مــی کشــید، اعــالم کــرد: 

» دیگــر تمــام شــد « )یوحنــا 1۹ آیــه 30(.
مسیح در نبرد پیروز شده بود. دست راست او و بازوی مقدسش او را پیروز 
کــرده بــود. او بــه عنــوان فاتــح و پیروزمنــد بیــرق خــود را برفــراز قلــه هــای جاودانــی بــر 
افراشــته بــود. آیــا در میــان فرشــتگان شــادی برپــا نبــود؟. تمامــی فرشــتگان الهــی در 
پیــروزی منجــی شــادی مــی کردنــد. شــیطان شکســت خــورده بــود و مــی دانســت کــه 

پادشــاهی اش را از دســت داده اســت.
بــا  و  عمیــق  مفهــوم  از  کائنــات  و  فرشــتگان  بــرای   » شــد  دیگرتمــام   « فریــاد 
اهمیتــی برخــوردار بــود. تحقــق یافتــن، کار عظیــم نجــات و رســتگاری نــه تنهــا بــرای 
مــا، بلکــه بــرای فرشــتگان الهــی نیــز بــا اهمیــت بــود. آنــان بــه همــراه مــا از ثمــرات 

پیــروزی مســیح برخــوردار مــی شــوند.
تا هنگام مرگ مســیح، شــخصیت شــیطان برای فرشــتگان آســمان و موجودات 
ســماوی بــه روشــنی آشــکار نشــده بــود. شــیطان آنچنــان خــود را درجامــه فریــب و 
نیرنــگ پوشــانده بــود کــه حتّــی موجــودات مقــدس نیــز اصــول اخالقــی و مــرام او را 
درک نکــرده بودنــد. آنــان بــه طــور واضــح، طبیعــت عصیانگرانــه و ســرکش او را ندیــده 
بودنــد. او موجــودی عالــی، قدرتمنــد و بــا شــکوه بــود کــه خــود را در مقابــل خداونــد 
قــرارداده بــود. خداونــد دربــاره لوســیفر مــی گویــد« » تــو خاتــم کمــال و مّملــو حکمــت 
وکامــل جهــان هســتی « )حزقیــال 2٨ آیــه 12(. لوســیفر، کروبــی ســایه گســتر بــود و 
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در نــوِر حضــور خداونــد مــی ایســتاد. او در میــان تمــام موجــودات از همــه باالتــر بــود 
و درآشــکار کــردن اهــداف خداونــد بــه کائنــات مّقــدم بــود. او بعــد از اینکــه گنــاه کــرد، 
قــدرت فریــب وی، فریبنــده تــر شــده وآشــکار ســاختن شــخصیت وی ســخت تــر 

گردیــد زیــرا در حضــور خداونــد از مقــام رفیعــی برخــوردار بــود.
خداونــد مــی توانســت شــیطان و همراهانــش را درهمــان ابتــدای کار بــه راحتــی 
نابــود کنــد. اّمــا ایــن کار را نکــرد. زیــرا عصیــان و سرکشــی نمــی بایســتی بــا توســل 
بــه زور از میــان برداشــته شــود. توســل بــه زور و خشــونت تنهــا درحکومــت شــیطان 
دیــده مــی شــود و اصــول الهــی بدیــن ترتیــب عمــل نمــی کنــد. اقتــدار خداونــد بــر 
نیکویــی و احســان، رحمــت و محبــت اســتوار مــی باشــد و هــدف آن معرفــی و 
بــه کارگیــری ایــن اصــول مــی باشــد. حکومــت خداونــد اخالقــی اســت و راســتی و 

محبــت مــی بایســتی قــدرت حاکــم و غالــب باشــد.
هــدف خداونــد ایــن بــود کــه اوضــاع را بــرای همیشــه بــر پایــه امنیــت قــرار دهــد، 
و در شــورای آســمان تصمیــم گرفتــه شــده بــود کــه بــه شــیطان فرصــت داده شــود 
تــا اصــول اخالقــی را کــه پایــه و زیــر بنــای حکومــت وی بــود، آشــکار کنــد. او ادعــا 
کــرده بــود کــه پایــه واســاس حکومتــش از اصــول الهــی برتــر مــی باشــد. بنابرایــن بــه 
شــیطان مهلــت داده شــد کــه اصــول خــود را بــه کار گیــرد تــا موجــودات ســماوی از 

ســیرت وی آگاه شــوند.
شــیطان، انســان را بــه ارتــکاب گنــاه هدایــت کــرده بــود و در نتیجــه نقشــه نجــات 
بــرای تعالــی  بــرای مــدت چهــار هــزار ســال، مســیح  بــود.  بــه اجــرا گذاشــته شــده 
انســان تــالش کــرده بــود و در طــول همیــن مــدت شــیطان بــرای گمراهــی و نابــودی 

انســان کوشــیده بــود و همــه کائنــات شــاهد ایــن موضــوع بودنــد.
هنگامــی کــه عیســی بــه ایــن جهــان آمــد، شــیطان تمــام قدرتــش را برعلیــه او بــه 
کار بــرد. از همــان آغــاز کــه عیســی بــه عنــوان طفلــی در بیــت لحــم چشــم بــه جهــان 
گشــود، غاصــب تــالش کــرد او را نابــود کنــد. و بــه هــر طریــق ممکــن تــالش کــرد تــا از 
رشــد و پــرورش عالــی عیســی در کودکــی و جوانــی و هــم چنیــن از خدمــت مقــدس 
او جلوگیــری کنــد. اّمــا بــا شکســت مواجــه شــد. او نتوانســت عیســی را بــه ارتــکاب 
گنــاه وادار ســازد. او نتوانســت عیســی را دلســرد کنــد و یــا او را از انجــام رســالتی 
که برای تحقق آن به این جهان آمده بود، باز دارد. از هنگام وسوسه او در بیابان 
تــا پــای صلیــب جلجتــا، طوفــان خشــم شــیطان بــر او کوبیــده شــده بــود. اّمــا شــیطان 
هرچــه بــی رحــم تــر مــی شــد، پســر خــدا، محکــم تــر بــه دســتهای پــدر چســبیده و 
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بــه پیــش مــی رفــت. تمامــی کوششــهای شــیطان  درمســیر خونیــن قربانــی شــدن 
بــرای تحــت فشــار قــراردادن و غالــب شــدن بــر عیســی صرفــاً شــخصیت پــاک و 

مقــدس او را آشــکارترکرده بــود.
تمامــی کائنــات و فرشــتگان شــاهد مبــارزه شــیطان بــا عیســی بودنــد و بــا عالقــه 
شــدیدی پایــان یافتــن ایــن نبــرد را دنبــال مــی کردنــد. آنــان منجــی را دیدنــد کــه وارد 
باغ جتســیمانی می شــد درحالی که جان وی از ترس تاریکی عظیمی تکیده شــده 
بــود. آنــان دعــای او را شــنیدند کــه گفتــه بــود، » ای پــدر، اگــر اراده توســت، ایــن 
جــام را از مــن دورکــن « )متــی 26 آیــه 3۹(. و هنگامــی کــه حضــور پــدر او را تــرک 
کــرده بــود، آنــان مــی دیدنــد کــه چگونــه بــا رنــج و انــدوه فــراوان، مبــارزه بــا قــدرت مــرگ 
را ادامــه مــی دهــد. آنــان دیدنــد کــه عــرق از پیشــانی او همچــون قطــرات خــون بــه 
زمیــن مــی چکیــد و دعــا بــرای خالصــی، ســه بــار از لبــان او شــنیده شــد. آســمان، 
بیــش از آن نمــی توانســت شــاهد درد و رنــج جانــگاه منجــی باشــد و بنابرایــن فرشــته 

ای فرســتاده شــد تــا پســر خــدا را تســلی دهــد.
آســمان مســیح را دیــد کــه بــه عنــوان قربانــی، در دســتهای گروهــی جنایتــکار 
تســلیم شــد و عجوالنــه و بــا اســتهزا و خشــونت از دادگاهــی بــه دادگاه دیگــری بــرده 
مــی شــود. آســمان فریــاد شــکنجه گــران را مــی شــنید کــه تولــد حقیرانــه و ســاده او 
را مســخره مــی کردنــد. آســمان انــکاِر همــراه بــا لعــن کــردن و قســم خــوردن یکــی از 
شاگردان محبوبش را شنید. او، کار دیوانه وار و عنان گسیخته شیطان و قدرت 
او را بــر قلبهــای آدمیــان دیــد. آه، چــه صحنــه وحشــتناکی ! منجــی در نیمــه هــای 
شــب در بــاغ جتســیمانی محاصــره و دســتگیر شــده و بــه زور از مکانــی بــه مکانــی 
دیگــر کشــیده مــی شــد. او دوبــار بنــزد کاهنــان، دوبــار بــه نــزد شــورای یهــود، دوبــار 
بــه نــزد هیرودیــس و یکبــار بــه نــزد پیالتُــس آورده شــد. او مــورد اســتهزا قرارگرفــت، 
تازیانــه خــورده و محکــوم و مصلــوب شــد. مســیح بــار ســنگین صلیــب را در میــان 

گریــه و زاری دختــران اورشــلیم و اســتهزای گروهــی اراذل و اوبــاش تحمــل کــرد.
آســمان بــا انــدوه و شــگفتی، مــی دیــد کــه مســیح بــر صلیــب آویختــه شــده و خــون 
از ســر مجــروح او جــاری شــده وقطــرات عــرق آمیختــه بــه خــون پیشــانی او را پوشــانده 
بــود. خــون از دســتها وپاهــای او ســرازیر بــوده و قطــره قطــره بــر روی صخــره ای کــه 
در پــای صلیــب قرارداشــت، مــی ریخــت. زخمهایــی کــه بــه وســیله میخهــا ایجــاد 
شــده بــود، بــه علــت ســنگینی کــردن وزن او بــر روی دســتهایش، شــکافته شــده بــود. 
هنگامی که بار ســنگین گناه جهان بر وی قرارگرفت، نفس کشــیدن او تندتر شــد. 
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تمامــی آســمان بــا شــنیدن دعــای عیســی در تقــالی رنــج و عــذاب، غــرق حیــرت شــد، 
» ای پــدر، اینهــا را بیامــرز، زیــرا کــه نمــی داننــد چــه مــی کننــد « )لوقــا 23 آیــه 2۴(. 
مردمــی کــه بــه شــباهت خداونــد آفریــده شــده بودنــد، درحــال نابــود کــردن فرزنــد یگانــه 

او بودنــد. و بــرای فرشــتگان آســمان چــه صحنــه غــم انگیــزی بــود؟
ریاســات و قدرتهــای تاریکــی در اطــراف صلیــب گــرد آ مــده بودنــد، و ســایه ای 
از شــک و بــی ایمانــی را در دلهــای افــراد مــی افکندنــد. هنگامــی کــه خداونــد ایــن 
موجــودات را آفریــد تــا در حضــور تخــت وی بایســتند، آنــان زیبــا و بــا شــکوه بودنــد. 
زیبایی و پاکی آنان با مقام رفیعشان متناسب بودآنان با حکمت خداوند آراسته 
شــده و بــا لبــاس فاخــر آســمانی پوشــانده شــده بودنــد. آنــان خادمیــن یهــوه بودنــد. 
اّمــا چــه کســی مــی توانســت در فرشــتگان ســقوط کــرده و گناهــکار، فرشــتگان بــا 
شــکوهی را کــه زمانــی در جایهــای آســمانی خدمــت مــی کردنــد، تشــخیص دهــد؟

 عوامــل شــیطانی بــا افــراد شــریر متّحــد شــدند تــا مــردم را متقاعــد کننــد کــه 
مســیح رئیــس گناهــکاران بــوده و الیــق نفــرت و بیــزاری مــی باشــد. آنانــی کــه مســیح 
را بــر روی صلیــب اســتهزا کردنــد، از روح شــیطانی آکنــده بودنــد. شــیطان، آنــان 
را از ســخنان زشــت و نفــرت انگیــز پُــر کــرده و آنــان را ترغیــب مــی کــرد تــا مســیح را 
اســتهزا کننــد. اّمــا بــا انجــام دادن تمامــی ایــن اعمــال، هیــچ چیــزی بدســت نیــاورد.

اگــر کوچکتریــن گناهــی در مســیح یافــت مــی شــد، اگــر او بــرای فــرار از شــکنجه 
وحشــتناک حتّــی دریــک مــورد مشــخص، تســلیم خواســتهای شــیطان مــی شــد، 
دشــمن خداونــد و مــردم پیــروز مــی شــد. مســیح ســر خــود را خــم کــرد و جــان ســپرد، 
اّمــا در ایمــان و اطاعــت از خداونــد، اســتوار و وفــادار مانــد. » آنــگاه صدایــی بلنــد 
درآســمان شــنیدم کــه مــی گفــت: اکنــون نجــات و قــدرت و پادشــاهی مــا، و اقتــدار 
مســیح او فــرا رســیده اســت. زیــرا کــه آن مّدعــی بــرادران مــا کــه شــبانه روز در پیشــگاه 
خــدای مــا برآنــان اتهــام مــی زنــد، بــه زیــر افکنــده شــده اســت « )مکاشــفه 12 آیــه 10(. 
شیطان دریافت که جامه مبّدل وی دریده شده است. زیرا اساس حکومت 
او در مقابــل فرشــتگان آســمان و تمامــی کائنــات افشــاء شــده بــود. او خــود را بــه 
عنوان قاتل آشکار کرده بود. شیطان با ریختن خون پسر خدا، خود را از همراهی 
و حمایــت موجــودات الهــی جــدا کــرده بــود. از ایــن بــه بعــد کار شــیطان محــدود مــی 
شد. شیطان دیگر نمی توانست با هر انگیزه بی پایه واساسی، ایمانداران مسیح 
را در حضــور فرشــتگان آســمانی بــه گنــاه وفســاد متهــم کنــد. آخریــن رشــته همــدردی 

و هــم فکــری میــان شــیطان و موجــودات آســمانی پــاره شــده بــود.
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بــا اینحــال، شــیطان درآن موقــع نابــود نشــد. حتّــی فرشــتگان نیــز درآن موقــع 
از تمامــی وقایعــی کــه در مجادلــه میــان شــیطان و مســیح درجریــان بــود، آگاهــی 
نداشــتند. اســاس حکومــت شــیطان مــی بایســتی بــه طــور کامــل آشــکار مــی شــد. 
و موجودیــت شــیطان بــه خاطــر انســان مــی بایســت ادامــه یابــد. انســان نیــز هماننــد 
فرشــتگان مــی بایســتی تفــاوت میــان ســرور نــور بــا ســرور تاریکــی را ببینــد. اوســت 

کــه بایــد انتخــاب کنــد کــه چــه کســی را خدمــت کنــد. 
درآغــاز مجادلــه بــزرگ، شــیطان اعــالم کــرده بــود کــه شــریعت خداونــد نمــی 
توانــد اجــراء شــود. زیــرا عدالــت مغایــر بــا رحمــت بــوده و بــا زیــر پــا گذاشــته شــدن 

شــریعت، امــکان آمــرزش گناهــکاران غیرممکــن خواهــد بــود. 
بــا کیفــر پاســخ داده شــود و  او تاکیــد مــی کــرد کــه هــر گناهــی مــی بایســت 
اگــر خداونــد از مجــازات گناهــکاران صرفنظــر کنــد، آنــگاه ایــن امــر بــا عدالــت و 
حقیقــت وی ســازگار نخواهــد بــود. هنگامــی کــه انســان شــریعت خداونــد را نقــض 
کــرد و اراده او را نادیــده گرفــت، شــیطان شــادی کــرد. او اعــالم کــرد کــه ادعایــش 
بــه اثبــات رســیده و اینکــه شــریعت نمــی توانــد اجــرا شــود و انســان گناهــکار نمــی 
توانــد آمرزیــده شــود. و چــون خــودش بعــد از ارتــکاب گنــاه از آســمان رانــده شــده 
بــود، ادعــا مــی کــرد کــه نــژاد بشــر نیــز مــی بایســتی بــرای همیشــه از لطــف و مرحمــت 
خداونــد محــروم شــود. او اصرارمــی کــرد کــه اگــر خداونــد بــه انســان گناهــکار رحــم 

کنــد، خــدای عــادل و بــا انصافــی نخواهــد بــود.
بســیار  شــیطان  موقعیــت  بــا  انســان  موقعیــت  گناهــکار،  یــک  بعنــوان  اّمــا 
متفــاوت بــود. لوســیفر درآســمان و در نــور جــالل خداونــد، مرتکــب گنــاه شــده بــود. 

محبــت خداونــد بــرای او بیشــتر از هــر مخلــوق دیگــری آشــکار شــده بــود.
شــیطان بــا آگاهــی از ســیره الهــی و شــناخت احســان و نیکویــی خداونــد، از 
خواســته هــای خــود خواهانــه و مســتقل خــود پیــروی کــرد. ایــن انتخــاب نهایــی بــود 
و دیگــر خداونــد نمــی توانســت بــرای نجــات او اقدامــی بــه عمــل آورد. اّمــا انســان، 
انســان عمــق و طــول  بــود.  تاریــک شــده  بــا فریــب  او  بــود و فکــر  فریــب خــورده 
محبــت خــدا را نمــی شــناخت و بــرای او ایــن امیــد وجــود داشــت کــه بــه محبــت 

خــدا اقرارکنــد و بــا شــناخت ســیرت الهــی، بــه خداونــد نزدیــک شــود.
مرحمت خدا، به وسیله عیسی به انسان آشکار شد، با این حال، مرحمت، 
عدالــت را نادیــده نمــی گیــرد. شــریعت مظهــر و نشــانه شــخصیت خداســت و 
همــزه یــا نقطــه ای از آن، نمــی توانــد بــرای مواجهــه بــا انســان در موقعیــت گنــاه 
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آلــودش تغییــر کنــد. خــدا شــریعت خــود را تغییــر نــداد، اّمــا خــود را در مســیح، بــرای 
نجــات انســان قربانــی کــرد، » یعنــی اینکــه در مســیح بــود و جهــان را باخــود مصالحــه 

مــی داد « )دوم قرنتیــان 5 آیــه 1۹(.
ایجــاب مــی کنــد، — زندگــی پرهیزکارانــه، شــخصیتی  شــریعت، عدالــت را 
کامــل و انســان نمــی توانــد بــه چنیــن نیــازی پاســخ دهــد. او نمــی توانــد بــه طــور کامــل 
و برطبــق شــریعت مقــدس خداونــد عمــل کنــد. اّمــا مســیح، بــه صــورت پســر انســان 
بــه ایــن جهــان آمــد و پــاک و مقــدس زندگــی کــرد و ماهیــت کامــل و عالــی خــود 
را آشــکار کــرد. او همــه ایــن چیــز هــا را بــه صــورت رایــگان در اختیــار آنانیکــه بــه او 
ایمــان مــی آورنــد قرارمــی دهــد. حیــات او مظهــر و نماینــده حیــات انســان مــی شــود 
و کســانی کــه حیــات او را دریافــت مــی کننــد، خداونــد از گناهــان گذشــته ایشــان 
صرفنظــر مــی کنــد و مهــم تــر از ایــن، مســیح، انســان را از ویژگــی هــای الهــی سرشــار 
مــی کنــد. او شــخصیت بشــری را بــه شــباهت شــخصیت خداونــد در مــی آورد، 
صنعتــی زیبــا بــا قــدرت روحانــی خــارق العــاده و بدیــن ترتیــب عدالــت و پارســایی 
مورد نظر شــریعت در ایماندار به مســیح، تحقق می یابد. خداوند عادل اســت و 
» کســی را نیــز کــه بــه عیســی ایمــان دارد، پارســا مــی شــمارد « )رومیــان 3 آیــه 26(.

در  اســت،  شــده  آشــکار  او  رحمــت  در  کــه  انــدازه  همــان  خداونــد  محبــت 
عدالت وی نیز آشــکار می شــود. زیرا عدالت، پایه و اســاس حکومت خداوند و 
ثمــره محبــت وی مــی باشــد. هــدف شــیطان ایــن بــود کــه رحمــت خــدا را از عدالــت 
و راســتی آن جــدا کنــد. او در صــدد بــود تــا اثبــات کنــد کــه عدالــت شــریعت خــدا، 
دشــمن ســالمتی اســت. اّما مســیح نشــان می دهد که در نقشــه خداوند، عدالت 
و رحمــت بــه طــور الینفــک و بــرای همیشــه بــه یکدیگــر پیونــد خــورده انــد و هــر کــدام 
بدون دیگری نمی توانند وجود داشــته باشــند. » رحمت و راســتی با هم مالقات 

کــرده انــد. عدالــت و ســالمتی یکــد یگــر را بوســیده انــد « )مزامیــر٨5 آیــه 10(.
مســیح بــا زندگــی و مــرگ خویــش ثابــت کــرد کــه عدالــت خــدا، رحمــت او را زایــل 
نمــی کنــد، و اینکــه گنــاه بخشــیده مــی شــود و شــریعت عــادل و راســت اســت و مــی 
تواند به طور کامل رعایت شود. بنابراین اتهامات شیطان باطل شده بود و خداوند 

عالئــم آشــکار و غیــر قابــل تردیــدی از محبــت خــود را بــه انســان اعطــا کــرده بــود.
اکنــون شــیطان در صــدد بــود تــا دروغ دیگــری را مطــرح کنــد. او ادعــا کــرد کــه 
رحمــت، عدالــت را زایــل کــرده و اینکــه مــرگ مســیح، شــریعت پــدر را باطــل کــرده 
اســت. اگــر ادعــای تغییــر و باطــل شــدن شــریعت امــکان پذیــر بــود، درآن صــورت 
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نیــازی نبــود کــه مســیح بمیــرد. باطــل کــردن شــریعت مــی توانســت منجــر بــه جاودانــه 
کردن گناه شــده و جهان را برای همیشــه تحت کنترل وســلطه شــیطان قرار دهد. 
بــا اطاعــت  انســان صرفــاً  اینکــه  ناپذیــری شــریعت و بدلیــل  بــه دلیــل تغییــر  تنهــا 
از مفاهیــم شــریعت مــی توانســت نجــات یابــد، مســیح بــه صلیــب کشــیده شــد. 
درســت بــه همــان طریقــی کــه مســیح شــریعت را بنیــاد نهــاده و رســمیت بخشــید، 
شــیطان ســعی کــرد آن را نابــود کنــد. آخریــن مبــارزه از مجادلــه بــزرگ میــان شــیطان 

و مســیح نیــز از همیــن جــا آغــاز خواهــد شــد.
ایــن کــه، شــریعتی کــه از زبــان خــود خــدا بیــان شــده بــود، ناقــص اســت، ایــن 
کــه بعضــی از خصوصیــات نادیــده گرفتــه شــده، ادعایــی اســت کــه شــیطان اکنــون 
مطــرح مــی کنــد. و ایــن آخریــن و بزرگتریــن دروغــی اســت کــه او بــه جهــان عرضــه 
خواهــد کــرد. او الزم نیســت کــه بــه تمامــی شــریعت حملــه کنــد، اگــر او بتوانــد 
افــراد را وادار کنــد کــه یکــی از اجــزاء شــریعت را نادیــده بگیرنــد، بــه هــدف خویــش 
جــزء  یــک  در  و  دارد  نــگاه  را  تمــام شــریعت  کــه  هــر  زیــرا، »  نایــل خواهــد شــد. 
بلغــزد، ملــزم همــه مــی باشــد « )یعقــوب 2 آیــه 10(. انســان بــا نقــض یــک جــزء از 
شــریعت، مطیــع قــدرت شــیطان خواهــد شــد. شــیطان بــا جایگزیــن کــردن قوانیــن 
بشــری بجــای شــریعت الهــی، ســعی مــی کنــد جهــان را مطیــع خــود ســازد. ایــن کار 
شــیطان در نبوتهــای عهــد عتیــق پیشــگویی شــده اســت. در نبــوت دانیــال نبــی در 
بــاره قــدرت عظیــم ُمرتــد کــه ُمعــرف شــیطان مــی باشــد، آمــده اســت، » و ســخنان 
بــه ّضــد حضــرت اعلــی خواهــد گفــت و مقدســان حضــرت اعلــی را ذلیــل خواهــد 
ســاخت و قصد تبدیل نمودن زمانها و شــرایع خواهد نمود و ایشــان به دســت او 

تســلیم خواهنــد شــد « )دانیــال بــاب ٧ آیــه 25(.
افــراد بــدون شــک قوانینشــان را بــرای مقابلــه بــا قوانیــن الهــی ایجــاد خواهنــد 
کــرد. آنــان تــالش خواهنــد کــرد تــا بــا توســل بــه خشــونت، قوانیــن خــود را بــه دیگــران 
بــر ضــد  آزار وســتم قراردهنــد. محاربــه  مــورد  را  کــرده و همنوعــان خــود  تحمیــل 
شــریعت خداونــد کــه ابتــدا درآســمان آغــاز شــد، تــا زمــان هــای آخــر ادامــه خواهــد 
یافــت. هــر فــردی مــورد امتحــان قرارخواهــد گرفــت. اطاعــت یــا عــدم اطاعــت، 
ســئوالی اســت کــه مــی بایســتی از ســوی تمامــی جهــان پاســخ داده شــود. همــه فــرا 
خوانــده خواهنــد شــد تــا میــان شــریعت خداونــد و قوانیــن بشــری، یکــی را انتخــاب 
کننــد. و در همیــن جــا، خــط فاصــل کشــیده خواهــد شــد. و افــراد بــه دو دســته 
تقســیم خواهنــد شــد. شــخصیت وســیرت هرکســی آشــکار خواهــد شــد و همــه 
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نشــان خواهنــد داد کــه آیــا جانبــداری و وفــاداری را انتخــاب کــرده انــد، یــا جانــب 
عصیــان و سرکشــی را.

آنــگاه آخــر زمــان فــرا خواهــد رســید و خداونــد حقانیــت شــریعت را اثبــات 
کــرده و قومــش را نجــات خواهــد داد. شــیطان و همــه کســانی کــه در عصیــان بــر 
علیــه خداونــد بــه او پیوســته بودنــد، نابــود خواهنــد شــد. گنــاه وگناهــکار هــالک 
بــرای  نــه شــاخه ای  نــه ریشــه و  خواهنــد شــد و چنــان خواهنــد ســوخت کــه » 
ایشــان باقــی خواهــد مانــد « )مالکــی ۴ آیــه 1(، — شــیطان بــه عنــوان ریشــه و 
پیــروان او بــه عنــوان شــاخه، خواهنــد ســوخت. کالم خداونــد بــه ســرور تاریکــی 
تحقــق خواهــد یافــت، » چونکــه تــو دل خــود را مثــل دل خدایــان گردانیــده ای، و 
تــو را ای کروبــی ســایه گســتر، از میــان ســنگهای آتشــین نابــود خواهــم کــرد؛... و 
تــو محــل دهشــت شــده، دیگــر تــا بــه ابــد نخواهــی بــود « وآنــگاه » بعــد از انــدک 
 .» بــود  نخواهــد  و  کــرد  تأمــل خواهــی  مکانــش  در  بــود،  نخواهــد  شــریر  زمانــی 
» وچنــان خواهنــد شــد کــه گویــا نبــوده انــد « )حزقیــال 2٨ آیــات 6 و1۹؛ مزامیــر 

3٧ آیــه 10؛ عوبدیــا آیــه 16(. 
و این عمل نشــان دهنده رفتار مســتبدانه خداوند نمی باشــد. انکار کنندگان 
رحمــت خداونــد، آنچــه را کــه خــود کاشــته انــد، درو خواهنــد کــرد. زیــرا خداونــد 
چشــمه حیــات اســت و هنگامــی کــه فــرد اســیر گنــاه مــی شــود خــود را از خداونــد 
جــدا مــی کنــد و بدیــن ترتیــب از دریافــت حیــات خداونــد محــروم مــی شــود. مســیح 
مــی گویــد، » هرکــه مــرا دشــمن دارد، مــوت را دوســت دارد «. خداونــد بــه آنــان 
فرصــت مــی دهــد، تــا شــخصیت و اصــول اخالقــی خــود را آ شــکار کننــد. بنابرایــن 
آنــان نتایــج اعمــال خویــش را دریافــت مــی کننــد. شــیطان و متحــد انــش بــه واســطه 
گنــاه و سرکشــی، خــود را آنچنــان در ناهماهنگــی بــا خداونــد قرارمــی دهنــد کــه 
حضــور خداونــد بــرای ایشــان همچــون آتشــی نابــود کننــده اســت. جــالل و شــکوه 

او کــه محبــت اســت، ایشــان را هــالک خواهــد کــرد.
در ابتــدای مجادلــه بــزرگ، فرشــتگان ایــن موضــوع را درک نمــی کردنــد. اگــر 
شــیطان و ســپاه همراهــش محصــول کامــل گناهشــان را همــان ابتــدای عصیــان، 
درو مــی کردنــد، مــی بایســتی نابــود مــی شــدند، اّمــا چنیــن امــری بــرای موجــودات 
آســمانی بــه عنــوان نتیجــه اجتنــاب ناپذیــر گنــاه، آشــکار نمــی شــد و درآن صــورت 
امــکان داشــت کــه بــذر شــک و تردیــد در بــاره نیکویــی و احســان خداونــد در ذهــن 

ایشــان کاشــته شــود و ثمــرات مرگبــار گنــاه و مصیبــت را بــه بــار آورد.
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اّمــا هنگامــی کــه مجادلــه بــزرگ پایــان یابــد، دیگــر ایــن طــور نخواهــد بــود. درآن 
تمامــی مخلوقــات  بــرای  ســیرت خداونــد  کامــل شــود،  نجــات  نقشــه  کــه  هنــگام 
آفرینــش آشــکار خواهــد شــد. اجــزای شــریعت او کامــل و غیــر قابــل تغییــر بــه نظــر 
خواهــد رســید. درآن هنــگام گنــاه، طبیعــت خویــش را و شــیطان، ســیرت خــود را 
آشــکار خواهــد کــرد. آنــگاه نابــودی گنــاه، حقانیــت محبــت خداونــد را بــه اثبــات 
خواهــد رســاند و عــزت و عظمــت او در حضــور تمامــی موجــودات آفرینــش کــه 
اشــتیاق بجــا آوردن اراده او را داشــته و شــریعت او را دوســت مــی دارنــد، تحقــق 

یافتــه و بــه رســمیت شــناخته خواهــد شــد.
درآن هنــگام فرشــتگان بــا نگریســتن بــه صلیــب مســیح شــادی خواهنــد کــرد، 
اکنــون  کننــد،  درک  مــورد  ایــن  در  را  چیــز  همــه  توانســتند  نمــی  زمانــی  چــه  واگــر 
خواهنــد دانســت کــه نابــودی گنــاه و شــیطان بــرای همیشــه قطعــی خواهــد بــود و 
اینکــه رهایــی انســان تامیــن شــد و کائنــات بــرای همیشــه بــه مکانــی امــن تبدیــل شــد. 
خــوِد مســیح نتایــج قربانــی شــدن بــر فــراز جلجتــا را کامــل درک کــرد. و هنگامــی کــه 
در بــاالی صلیــب فریــاد بــرآورد کــه » دیگــر تمــام شــد «، مشــتاقانه انتظــار چنیــن 

نتایجــی را داشــت. 
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ســرانجام عیســی بــه آرامــش رســیده بــود و روز طوالنــی ننــگ و شــکنجه پایــان 
یافتــه بــود، هنگامــی کــه آخریــن شــعاع آفتــاب در روز ســبت ناپدیــد مــی شــد، پســر 
یگانــه خــدا در قبــر یوســف بــه آرامــی خوابیــده بــود، کار او بــه اتمــام رســیده بــود و در 
حالی که دستهایش در آرامش بر روی سینه اش قرار داشت، در خالل ساعات 

مقــدس روز ســبت آرام گرفتــه بــود.
درآغــاز، پــدر و پســر بعــد از اتمــام کارآفرینــش در روز ســبت آرام گرفتــه بودنــد، 
» هنگامــی کــه آســمانها و زمیــن و همــه لشــکر آنهــا تمــام شــد « )پیدایــش 2 آیــه 1(. 
خالــق و تمــام مخلوقــات آســمانی از مشــاهده منظــره بــا شــکوه خلقــت و اتمــام 
بــا هــم ترنّــم نمودنــد و  کار آفرینــش، شــادی کردنــد. و » تمامــی ســتارگان صبــح 
جمیــع پســران خــدا آواز شــادمانی دادنــد « )ایــوب 3٨آیــه ٧(. اکنــون عیســی نیــز 
بعــد از تحقــق یافتــن کار نجــات آرام گرفتــه بــود وهــر چنــد کــه دوســتداران او در ایــن 
جهــان در انــدوه مــرگ وی ماتــم گرفتــه بودنــد، اّمــا در آســمان شــادی عظیمــی برپــا 
شــده بــود. وعــده مربــوط بــه آینــده، در نظــر مخلوقــات آســمانی بســیار باشــکوه بــود.

خلقتــی بازیافتــه شــده، نســلی نجــات یافتــه کــه بــر گنــاه پیــروز شــده و دیگــر هرگــز در 
دام آن ســقوط نمــی کــرد اینهــا همــه محصــول کار عالــی و تحقــق یافتــه مســیح بــود 
که خدا و فرشــتگان آن را دیدند. روزی که مســیح درآن آرام گرفت، برای همیشــه 
بــا چنیــن منظــره ای پیونــد خــورده اســت. زیــرا » اعمــال او کامــل و همــه طریقهــای 
او انصــاف اســت « و » هرآنچــه خــدا مــی کنــد تــا ابداالآبــاد خواهــد مانــد « )تثنیــه 
32 آیــه ۴(؛ جامعــه 3 آیــه 1۴(. و » تــا ایامــی کــه همــه چیــز بنابرآنچــه خــدا از دیربــاز 
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بــه زبــان همــه پیامبــراِن مقــّدس خــود گفتــه اســت، احیــا ءگــردد« ســبت آفرینــش، 
روزی کــه درآن عیســی در قبــر یوســف آرام گرفــت، هنــوز هــم روز آرامــی و شــادی 
از  و »  پرســتش خداونــد متحــد خواهنــد شــد  زمیــن در  و  بــود وآســمان  خواهــد 
ســبتی تــا ســبت دیگــر، اقــوام نجــات یافتــه، خداونــد و بّــره را بــا شــادی پرســتش 

خواهنــد کــرد « )اعمــال 3 آیــه 21 و اشــعیا 66 آیــه 23(.
در وقایــع پایانــی روز مصلــوب شــدن مســیح، شــواهد تــازه ای در مــورد تحقــق 
کــه  هنگامــی  شــد.  داده  او  الوهیــت  بــاره  در  جدیــدی  وشــهادت  نبوتهــا  یافتــن 
تاریکــی از بــاالی صلیــب ناپدیــد شــد وفریــاد مــرگ منجــی شــنیده شــده بــود، بــه 
ناگهان صدایی دیگر شــنیده شــد که می گفت: » به راســتی که این مرد پســرخدا 

بــود « )متــی 2٧ آیــه 5۴(.
ایــن ســخنان بــا لحنــی آرام گفتــه نشــد. همــه نگاههــا بــه ســمتی برگشــت کــه 
صدا از آن شنیده شده بود. چه کسی این سخنان را بر زبان آورده بود؟ فرمانده 
ســربازان کــه مأمــور نگهبانــی از عیســی بــود، ایــن ســخنان را گفتــه بــود. شــکیبایی 
فــرد  ایــن  صلیــب،  روی  بــر  او  پیــروزی  فریــاد  و  او  ناگهانــی  مــرگ  منجــی،  الهــی 
ُمشــرک را تحــت تأثیــر قــرار داده بــود. فرمانــده ســربازان رومــی در جســم کوبیــده 
و شکســته شــده ای کــه بــر فــراز صلیــب آویختــه شــده بــود، قامــت پســر خــدا را 
شــناخته بــود. او نمــی توانســت از اعتــراف بــه ایمــان خــود داری کنــد. بدیــن ترتیــب، 
پیــش گویــی هایــی کــه بــه رنــج و مصیبــت منجــی اشــاره کــرده بــود، مجــدداً بــر اســاس 
اثبــات رســید. درســت در روز مــرگ منجــی، ســه نفــر کــه از یکدیگــر  بــه  شــواهد 
کامــالً متفــاوت بودنــد، بــه او ایمــان آوردنــد. ایــن ســه نفــر عبــارت بودنــد از، فرمانــده 
نگهبانــان رومــی، نفــر دیگــر شــخصی بــود کــه صلیــب منجــی را حمــل کــرده بــود و نفــر 

ســوم کســی بــود کــه در کنــار او مصلــوب شــده بــود.
با فرا رســیدن غروب، ســکوتی ســنگین بر جلجتا حاکم شــد و جمعیت بتدریج 
بــه  ایشــان  کــه روحیــه  بــاز گشــتند در حالــی  بــه اورشــلیم  ناپدیــد شــدند. بســیاری 
کلــی تغییــر کــرده بــود. بســیاری از روی کنجــکاوی در اطــراف محــل مصلــوب شــدن 
منجــی اجتمــاع کــرده بودنــد. ایــن افــراد نســبت بــه مســیح هیچگونــه کینــه و خصومتــی 
نداشــتند، اّمــا تحــت هیجــان غیــر عــادی بــه جمعیــت طرفــدار کاهنــان ملحــق شــده و 
بــه مســیح ناســزا گفتــه بودنــد. اّمــا هنگامــی کــه محــل مصلــوب شــدن مســیح در هالــه 
ای از تاریکــی فــرو رفــت، آنــان بــه عــذاب وجــدان دچــار شــده و احســاس کردنــد کــه 
مرتکــب گناهــی عظیــم شــده انــد. دیگــر فریــاد ناســزا و توهیــن شــنیده نمــی شــد و 
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هنگامــی کــه تاریکــی از بیــن رفــت، ایشــان در ســکوتی ســنگین بــه خانــه هایشــان بــاز 
گشــتند. آنــان بــه دروغ بــودن اتهــام فریســیان کــه عیســی را تبهــکار خوانــده بودنــد، 
پــی بردنــد و چنــد هفتــه بعــد، هنگامــی کــه پطــرس در روز پنطیکاســت موعظــه کــرد، 

ایشــان نیــز در میــان هزارنفــری بودنــد کــه بــه عیســی ایمــان آورده بودنــد.
رهبــران یهــودی بــا مشــاهده ایــن وقایــع هیــچ گونــه تغییــری نکردنــد وکینــه و نفــرت 
ایشــان بــه مســیح کاهــش نیافتــه بــود. تاریکــی کــه در زمــان مصلــوب شــدن مســیح 
زمیــن را پوشــانده بــود، از تاریکــی کــه افــکار کاهنــان و علمــای دیــن را احاطــه کــرده 
بــود، شــدید تــر نبــود. در هنــگام تولــد مســیح، ســتارگان او را شــناخته بودنــد و ُمغــان 
را بــه ســوی آخــوری کــه عیســی در آن خوابیــده بــود، هدایــت کــرده بودنــد. فرشــتگان 
و  لحــم ســرودهای حمــد  بیــت  فــراز دشــتهای  بــر  و  بودنــد  را شــناخته  او  آســمان 
پرســتش خوانده بودند. دریا صدای او را می شــناخت و فرمان او را اطاعت کرده 
بــود. بیمــاری و مــرگ، اقتــدار او را شــناخته بودنــد و قربانیهایشــان را بــه او تســلیم 
کــرده بودنــد. خورشــید او را شــناخته بــود و بــا منظــره مــرگ اندوهبــار او روی خــود را 
پوشانده بود. صخره ها او را شناخته و با شنیدن فریاد او بر روی صلیب، تکه تکه 
شده بودند. طبیعت بی جان مسیح را شناخته و به الوهیت او گواهی داده بود. 

اّمــا کاهنــان و علمــای دیــن در اســراییل پســر یگانــه خــدا را نشــناختند.
کاهنــان و علمــای دیــن آرام و قــرار نداشــتند. آنــان نقشــه خویــش را درکشــتن 
مســیح بــه مرحلــه اجــرا درآورده بودنــد، بــا ایــن حــال آن پیــروزی را کــه انتظــار داشــتند، 
واســطه  بــه  پیــروزی ظاهریشــان،  در ســاعات  آنــان حتــی  نمــی کردنــد.  احســاس 
تردیدهایشــان وحشــت زده بودنــد زیــرا نمــی دانســتند کــه بعــد از آن چــه اتفاقــی 
خواهــد افتــاد؟ آنــان فریــاد مســیح را کــه گفتــه بــود، » دیگــر تمــام شــد « و » ای 
پدر، روح خود را به دستان تو می سپارم «، شنیده و شکافته شدن صخره ها را 
دیــده و زمیــن لــرزه شــدید را احســاس کــرده بودنــد و بــه همیــن دلیــل آشــفته و نگــران 

بودنــد، )یوحنــا 1۹ آیــه 30؛ لوقــا 23 آیــه ۴6(.
آنــان در زمــان حیــات مســیح بــه خاطــر نفــوذ او بــر روی مــردم احســاس حســادت 
مــی کردنــد واکنــون حتــی در مــرگ او نیــز احســاس حســادت مــی کردنــد، کاهنــان و 
علمــای دیــن از پیکــر بــی جــان مســیح بیشــتر از زنــده او مــی ترســیدند. آنــان از اینکــه 
توجــه مــردم بــه وقایعــی کــه پــس از مصلــوب شــدن مســیح بــه وقــوع مــی پیوســت، 
جلــب شــود، احســاس نگرانــی میکردنــد و از نتایــج اعمالــی کــه در آن روز مرتکــب 
شــده بودند، به شــدت می ترســیدند. پیکر مســیح به هیچ وجه نباید در خالل روز 
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ســبت بــر روی صلیــب باقــی مــی مانــد. اکنــون روز ســبت فــرا مــی رســید و باقــی 
ماندن اجســاد بر روی صلیب توهین به شــعایر و مقدســات روز ســبت محســوب 
مــی شــد. بنابرایــن رهبــران یهــود بــا مستمســک قــرار دادن ایــن موضــوع، از پیالتـُـس 
در خواســت کردنــد تــا مــرگ قربانیــان تســریع شــود و اجســاد ایشــان قبــل از غــروب 

آفتــاب از روی صلیــب برداشــته شــود.
پیالتُــس نیــز هماننــد ایشــان مایــل نبــود کــه پیکــر عیســی بــر بــاالی صلیــب باقــی 
بمانــد. بنابرایــن رضایــت او کســب شــد و بــرای ســرعت بخشــیدن بــه مــرگ دو دزد 
بــاالی صلیــب پاهــای ایشــان شکســته شــد، اّمــا معلــوم شــد کــه عیســی جــان ســپرده 
باشــد. ســربازان ســنگدل بــه خاطــر آنچــه کــه از مســیح دیــده و شــنیده بودنــد، نــرم 
شــده و از شکســتن پاهــای او امتنــاع کردنــد. بدیــن ترتیــب در قربانــی کــردن بـّـره خــدا، 
قوانین ِپَســح به انجام رســیده بود. » چیزی از آن تا صبح نگذارند واز آن اســتخوانی 

نشــکنند، برحســب جمیــع فرائــض ِپَســح آن را معمــول دارنــد « )اعــداد ۹ آیــه 12(.
کاهنــان و حاکمــان بــا آگاه شــدن از مــرگ مســیح، شــگفت زده شــدند. مــرگ بــه 
وســیله صلیــب، یــک رونــد تدریجــی بــود و مشــخص کــردن زمــان مــرگ بســیار مشــکل 
بود. تا آن زمان، هرگز شــنیده نشــده بود که کســی به خاطر مصلوب شــدن، درطی 
شــش ســاعت جــان ســپارد. کاهنــان مــی خواســتند ازمــرگ عیســی مطمئــن شــوند 
بنابراین از سربازان خواستند تا نیزه ای را در پهلوی او فرو برند. از زخمی که بدین 
ترتیــب ایجــاد شــده بــود، خــون وآب روان شــد. ایــن واقعــه از ســوی تمامــی شــاهدان 
مــورد توجــه قــرار گرفــت و یوحنــای رســول آن را بــا جزئیــات کامــل توضیــح داده و مــی 
گویــد: » اّمــا یکــی از ســربازان نیــزه ای بــه پهلــوی او فــرو بــرد کــه در َدم خــون وآب 
از آن روان شــد. آن کــه ایــن را دیــد، شــهادت مــی دهــد تــا شــما نیــز ایمــان آوریــد، 
شهادت او راست است و او می داند که حقیقت را می گوید. اینها واقع شد تا 
کتــب مقــدس بــه حقیقــت بپیونــدد کــه هیچیــک ازاســتخوانهایش شکســته نخواهــد 
شــد و نیــز بخشــی دیگــر از کتــاب کــه مــی گویــد: آن را کــه بــر او نیــزه زدنــد، خواهنــد 

نگریســت « )یوحنــا 1۹ آیــات 3۴ تــا 3٧(.
بعــد از قیــام مســیح از مــرگ، کاهنــان و علمــای دیــن شــایع کردنــد کــه او بــر 
روی صلیــب نمــرده بــود، بلکــه از حــال رفتــه و مجــدداً بهــوش آمــده اســت. شــایعه 
دیگــری کــه از ســوی کاهنــان انتشــار یافــت ایــن بــود کــه یــک جســد واقعــی در قبــر 
مدفــون نشــده، بلکــه چیــزی شــبیه بــه یــک جســد در درون قبــر قــرار گرفتــه بــود. 
اقــدام ســربازان رومــی کــذب بــودن ایــن ادعاهــا را بــه اثبــات رســانید. آنــان پاهــای 
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بــرای متقاعــد کــردن  بــود. آنــان  عیســی را نشکســتند زیــرا کــه او پیــش ازآن مــرده 
کاهنــان پهلــوی او را ســوراخ کردنــد. و اگــر عیســی تــا آن زمــان نمــرده بــود، چنیــن 

زخمــی بالفاصلــه موجــب مــرگ وی مــی شــد.
بــا ایــن حــال، آن چیــزی کــه باعــث مــرگ مســیح شــد، نــه فشــار نیــزه بــود و نــه درد 
و رنــج صلیــب. فریــاد بلنــد او بــر روی صلیــب، در لحظــه مــرگ و جــاری شــدن خــون 
وآب از پهلــوی ســوراخ شــده او، نشــان مــی داد کــه مــرگ او بــه خاطــر دلشکســتگی 
بــود. قلــب منجــی بــه خاطــر رنــج و انــدوه روحــی شکســته شــده بــود و او بــه خاطــر 

گنــاه جهــان کشــته شــده بــود.
بــا مــرگ مســیح، آرزوهــای شــاگردان از بیــن رفــت. آنــان بــه چشــمهای بســته و 
موهای آغشــته به خون و دســتها و پاهای ســوراخ شــده او نگریســتند و درد و اندوه 
ایشــان غیــر قابــل توصیــف بــود. شــاگردان تــا آخریــن لحظــه بــاور نکــرده بودنــد کــه او 
مــرده باشــد زیــرا مــرگ مســیح بــرای ایشــان غیــر قابــل بــاور بــود. آنــان چنــان غــرق انــدوه 
و مصیبــت بودنــد کــه ســخنان مســیح را در ارتبــاط بــا مرگــش بــه خاطــر نمــی آوردنــد. 
ســخنانی که مســیح پیش از مرگ به شــاگردان گفته بود، ایشــان را تســلی نمی داد. 
آنــان فقــط صلیــب و قربانــی غرقــه بــه خــون آن را مــی دیدنــد. در نظــر ایشــان، آینــده 
بســیار تاریــک و نگــران کننــده بــود، ایمــان ایشــان بــه مســیح از بیــن رفتــه بــود، بــا ایــن 
حــال، هرگــز سرورشــان را تــا ایــن انــدازه دوســت نداشــتند آنــان پیــش از ایــن، قــدر و 

ارزش و نیــاز بــه حضــور او را هرگــز ایــن چنیــن احســاس نکــرده بودنــد.
حتــی پیکــر مــرده مســیح نیــز بــرای شــاگردانش عزیــز و ارزشــمند بــود، آنــان آرزو 
داشــتند تــا جســد او را بــا احتــرام بــه خــاک بســپارند، اّمــا نمــی دانســتند کــه چگونــه 

ایــن کار را انجــام دهنــد.
خیانــت بــه دولــت روم، جرمــی بــود کــه مســیح بــه خاطــر آن محکــوم و مجــازات 
شــده بــود واشــخاصی کــه بــه خاطــر چنیــن جرمــی محاکمــه و بــه مــرگ محکــوم مــی 
بــود  افــرادی اختصــاص داده شــده  بــرای دفــن چنیــن  کــه  بایــد در مکانــی  شــدند 
بــه خــاک ســپرده مــی شــدند. یوحنــای رســول بــه همــراه زنانــی کــه از جلیــل آمــده 
بودنــد در محــل مصلــوب شــدن مســیح باقــی ماندنــد. آنــان نمــی توانســتند پیکــر 
ســرور و خداوندشــان را رهــا کننــد تــا از ســوی ســربازان ســنگدل رومــی حمــل شــده 
و در قبــری نامناســب دفــن شــود. بــا ایــن حــال نمــی توانســتند از چنیــن اقدامــی 
جلوگیــری کننــد. آنــان نمــی توانســتند موافقــت مقامــات یهــودی را جلــب کننــد و 

هــم چنیــن بــر روی پیالتُــس هیــچ نفــوذی نداشــتند.
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کمــک  بــه  نیقودیمــوس  و  رامــه  اهالــی  از  یوســف  بحرانــی،  لحظــات  ایــن  در 
شــاگردان شــتافتند. هــر دوی ایــن افــراد از اعضــای شــورای یهــود بودنــد. ایــن دو 
نفــر، مردانــی ثروتمنــد و بــا نفــوذ بودنــد و اعتقــاد داشــتند کــه پیکــر مســیح بایــد بــه 

شــکلی شایســته بــه خــاک ســپرده شــود.
یوســف بــا شــهامت بــه نــزد پیالتـُـس رفــت و پیکــر عیســی را طلــب کــرد. پیالتـُـس 
مــرده اســت. گــزارش هــای ضــد و  بــرد کــه عیســی واقعــاً  پــی  بــار  بــرای نخســتین 
نقیضــی در ارتبــاط بــا واقعــه مصلــوب شــدن مســیح بــه گــوش او رســیده بــود. اّمــا 
خبــر مــرگ مســیح عمــداً از وی مخفــی نــگاه داشــته شــده بــود. کاهنــان و علمــای 
دیــن در مــورد نیرنــگ شــاگردان در ارتبــاط بــا جســد مســیح بــه پیالتـُـس هشــدار داده 
بودنــد. بنابرایــن پیالتـُـس بــه محــض شــنیدن درخواســت یوســف، فرمانــده ســربازان 
را کــه مســئول مصلــوب کــردن مســیح بــود احضــار کــرد تــا از مــرگ او مطمئــن شــود. 
بــرای تأییــد شــهادت یوســف، شــرح وقایــع مصلــوب شــدن مســیح  او هــم چنیــن 

درجلجتــا را از فرمانــده ســربازان جویــا شــد.
مــورد  در  یوحنــا  کــه  حــال  همــان  در  و  شــد  پذیرفتــه  یوســف  درخواســت 
بــرای  پیالتُــس  فرمــان  بــا  یوســف  بــود،  مضطــرب  و  نگــران  اســتادش  خاکســپاری 
دریافــت پیکــر مســیح مراجعــت کــرد و نیقودیمــوس نیــز بــرای تدهیــن مســیح آمــده 
و بــا خــود آمیختــه ای از ُمــر و عــود بــه وزن یکصــد لیتــر آورد. در مــرگ شــریف تریــن 
و پــر آوازه تریــن فــرد در تمامــی اورشــلیم چنیــن احترامــی نشــان داده نشــده بــود. 
شــاگردان بــا مشــاهده ایــن مــردان ثروتمنــد و بــا نفــوذ کــه بــرای بــه خــاک ســپردن 

بودنــد، شــگفت زده شــدند. ایشــان عالقمنــد  انــدازه  بــه  اســتاد و سرورشــان 
بــه  بــه طــور علنــی  نــه نیقودیمــوس در زمــان حیــات منجــی او را  نــه یوســف و 
اخــراج  باعــث  اقدامــی  چنیــن  کــه  دانســتند  مــی  آنــان  نپذیرفتنــد.  منجــی  عنــوان 
ایشــان از شــورای عالــی یهــود خواهــد شــد. ایــن دو امیــدوار بودنــد کــه بــا اســتفاده 
مدتــی چنیــن  بــرای  و ظاهــراً  کننــد  از مســیح محافظــت  در شــورا،  نفوذشــان  از 
بــه نظــر مــی رســید کــه در انجــام ایــن کار موفــق شــده باشــند. اّمــا کاهنــان حیلــه 
ایشــان جلوگیــری  نقشــه  انجــام  از  از مســیح،  ایشــان  پشــتیبانی  بــا مشــاهده  گــر 
کردنــد. آنــان در غیــاب ایــن دو نفــر، عیســی را محکــوم کــرده و او را تســلیم کردنــد 
تــا مصلــوب شــود. اکنــون کــه عیســی بــه قتــل رســیده بــود، ایــن دو نفــر دلبســتگی 
بــه او را پنهــان نمــی کردنــد. زمانــی کــه شــاگردان مــی  و محبــت خــود را نســبت 
ترسیدند تا خودشان را به طور علنی پیرو او معرفی کنند، یوسف و نیقودیموس 
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بــا شــجاعت بــه کمــک ایشــان شــتافتند. کمــک و همــکاری ایــن مــردان ثروتمنــد و 
نیکنــام درآن شــرایط دشــوار بــه شــدت مــورد نیــاز بــود. آنــان بــرای پیکــر استادشــان 
کاری را انجــام مــی دادنــد کــه انجــام آن بــرای شــاگردان فقیــر غیرممکــن بــود. ثــروت 
و نفــوذ ایــن دو، ایشــان را تــا انــدازه زیــادی در مقابــل کینــه و دشــمنی کاهنــان و 

علمــای دیــن محافظــت مــی کــرد.
شــاگردان به همراه یوســف و نیقودیموس، با احترام و مالیمت، پیکر عیســی 
را از روی صلیــب پائیــن آوردنــد و هنگامــی کــه بــه قامــت مجــروح وکوبیــده شــده او 
نگریســتند، اشــک ماتم از چشمانشــان ســرازیر شــد. یوســف مقبره ای داشــت که 
از ســنگ تراشــیده شــده بــود. او ایــن مقبــره را کــه در نزدیکــی جلجتــا قــرار داشــت 
بــرای خــود اختصــاص داده بــود. اّمــا اکنــون آن را بــرای دفــن عیســی آمــاده کــرده 
بــود. پیکــر عیســی بــا عطریاتــی کــه بــه وســیله نیقودیمــوس آورده شــده بــود، تدهیــن 
شــده و درکتانــی پیچیــده و در قبــر گذاشــته شــد. در ایــن جــا، ســه شــاگرد مســیح 
دســت و پــای مجــروح و ســفته شــده او را مرتــب کــرده و دســتهای کوبیــده شــده او 
را بــر روی ســینه اش قــرار دادنــد. زنانــی کــه از جلیــل از پــی عیســی آمــده بودنــد بــه 
دنبــال یوســف رفتنــد و مــکان مقبــره و چگونگــی قــرار گرفتــن پیکــر اســتاد محبوبشــان 
را دیدنــد. آنــان دیدنــد کــه ســنگی ســنگین در جلــو دهانــه مقبــره غلتانیــده شــد و 
منجــی در آرامــش قبــر رهــا شــد. ایــن زنــان آخریــن کســانی بودنــد کــه محــل مصلــوب 
شــدن و پس از آن محل مقبره را ترک کردند. با فرا رســیدن غروب، مریم مجدلیه 
و مریــم دیگــری در اطــراف مقبــره گــرد آمــده و در انــدوه مــرگ منجــی گریــه و زاری 
مــی کردنــد. آنــان » ســپس بــه خانــه بــاز گشــته، حنــوط و عطریــات آمــاده کردنــد و در 

روز ســبت طبــق حکــم شــریعت، آرام گرفتنــد « )لوقــا 23 آیــه 56(.
ایــن ســبت، بــرای شــاگردان مصیبــت زده و هــم چنیــن بــرای کاهنــان، علمــای 
در  خورشــید  غــروب  بــا  بــود.  نشــدنی  فرامــوش  روزی  مــردم،  و  کاتبــان  دیــن، 
آمدنــد.  در  بــه صــدا  ســبت  آغــاز  بــه عالمــت  شــیپورها   » تهیــه   « روز  شــامگاه 
مراســم ِپَســح همانطــور کــه در طــول قرنهــا برگــزار شــده بــود، درآن روز نیــز برگــزار 
قتــل  بــه  بــه دســت شــریران  بــود،  کــرده  اشــاره  آن  بــه  ِپَســح  کــه  اّمــا کســی  شــد، 
رســیده و در قبــر یوســف بــه خــاک ســپرده شــده بــود. در روز ســبت، صحــن هــای 
معبــد پــر از انبــوه جمعیــت بــود، کاهــن اعظــم کــه در جلجتــا حضــور داشــت، بــا 
جامــه بــا شــکوه کهانــت در صحــن معبــد ایســتاده بــود. کاهنــان بــا عمامــه هــای 

بــه انجــام وظایفشــان مشــغول بودنــد.  ســفید 
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اّمــا هنگامــی کــه خــون گاوهــا و بزهــا بــرای گنــاه تقدیــم مــی شــد، عــده ای از 
حاضریــن آرام و قــرار نداشــتند. آنــان از ایــن کــه فرزنــد یگانــه خــدا بــه خاطرگناهــان 
جهــان قربانــی شــده بــود، اطــالع نداشــتند و نمــی دانســتند کــه از ایــن پــس انجــام 
آئیــن هــای مربــوط بــه قربانــی هیچگونــه ارزشــی نخواهــد داشــت و نمونــه بــا اصــل 
ایــن  بــا  بــود.  شــده  انجــام  جهــان  گناهــان  بــرای  ابــدی  قربانــی  و  بــود  شــده  یکــی 
حــال احســاس غریبــی برهمــه چیــز حاکــم بــود. صــدای شــیپورها وآالت موســیقی 
وصــدای ســرود خوانــان مثــل همیشــه رســا و واضــح بــود. پیــش از ایــن هرگــز چنیــن 
احســاس متفاوتــی در ایــن مراســم دیــده نشــده بــود. مــردم در بــاره وقایعــی کــه اخیــراً 
بــه وقــوع پیوســته بــود از یکدیگــر ســوال مــی کردنــد. مــکان قــدس االقــداس تــا آن روز 
از ســوی نگهبانــان بــه شــدت محافظــت مــی شــد و ورود بــه آن بــرای مــردم ممنــوع 
بود. اّما اکنون این مکان در معرض دید همگان قرار داشــت. پرده ســنگین قدس 
االقــداس کــه از کتــان خالــص بافتــه شــده و بــا رنگهــای طالیــی و قرمــز و ارغوانــی 
زینــت شــده بــود از بــاال بــه پائیــن دوپــاره شــده بــود. مکانــی کــه در آن خداونــد بــا 
کاهــن اعظــم مالقــات کــرده و جــالل و شــکوه خــود را آشــکار کــرده بــود، مکانــی کــه 
مســکن مقــدس خداونــد بــود، اکنــون در معــرض دیــد همــگان قــرار گرفتــه و دیگــر از 
ســوی خداونــد بــه رســمیت شــناخته نمــی شــد. کاهنــان بــا نگرانــی در مقابــل مذبــح 
به خدمت مشــغول بودند. پاره شــدن پرده قدس االقداس، اضطراب و وحشــت 

زیــادی را بــر دلهــای ایشــان حاکــم کــرده بــود.
بســیاری از مــردم بــه واقعــه مصلــوب شــدن مســیح در جلجتــا مــی اندیشــیدند، 
از لحظــه مصلــوب شــدن مســیح تــا روز قیــام او از مــرگ، چشــمهای بــی خــواب 
بسیاری بی وقفه، نبوتها را مورد مطالعه قرار داده بودند. بعضی های با مطالعه 
نبوتهــا در پــی آن بودنــد تــا مفهــوم کامــل عیــدی را کــه جشــن مــی گرفتنــد درک کننــد 
وعــده ای دیگــر بــه دنبــال شــواهدی بودنــد تــا ثابــت کننــد مســیح آن کســی نبــود کــه 
ادعــا کــرده بــود، اّمــا گروهــی دیگــر بــا دلهــای محنــت زده در جســتجوی شــواهدی 
بودنــد تــا اثبــات کننــد کــه او همــان مســیح موعــود مــی باشــد. هــر چنــد کــه ایــن 
افــراد بــا اهــداف و دیدگاههــای متفاوتــی بــه جســتجوی نبوتهــا پرداختــه بودنــد، اّمــا 
همگــی بــا یــک حقیقــت مواجــه شــدند وآن ایــن بودکــه در وقایــع چنــد روز گذشــته 
نبوتهــا تحقــق یافتــه وکســی کــه مصلــوب گردیــده بــود همــان مســیح یعنــی منجــی 
جهــان بــود. بدیــن ترتیــب، بســیاری از ایشــان کــه تــا آن زمــان در مراســم عیــد ِپَســح 
شــرکت کرده بودند، از آن به بعد از شــرکت در این مراســم خودداری کردند حتّی 
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بســیاری از کاهنــان در مــورد شــخصیت واقعــی عیســی و مســیح بــودن او متقاعــد 
شــدند. مطالعات ایشــان در باره نبوتها بی نتیجه نمانده بود و بعد از قیام مســیح 

از مــرگ، اعتــراف کردنــد کــه او همــان پســر خــدا بــود.
هنگامــی کــه نیقودیمــوس عیســی را بــر بــاالی صلیــب بــر افراشــته دیــد، ســخنان 
او را در شــبی کــه بــا وی برفــراز کــوه زیتــون مالقــات کــرده بــود بــه خاطــر آورد. عیســی 
بــه او گفتــه بــود: » همانگونــه کــه موســی آن مــار را در بیابــان بــر افراشــت، پســر 
بــه او ایمــان آَورَد، حیــات جاویــدان  تــا هــر کــه  بــر افراشــته شــود  انســان نیــز بایــد 
داشــته باشــد « )یوحنــا 3 آیــات 1۴ و 15(. درآن روز ســبت، هنگامــی کــه عیســی 
در قبــر یوســف نهــاده شــد، نیقودیمــوس فرصــت یافــت تــا بــه ســخنان مســیح فکــر 
کنــد. اکنــون نــور حقیقــت ذهــن او را روشــن کــرده بــود وســخنانی کــه عیســی بــه او 
گفتــه بــود، دیگــر بــرای وی اســرار آمیــز و ناشــناخته نبــود. او فهمیــد کــه بــا ملحــق 
نشــدن بــه مســیح در زمــان حیــات وی چــه فرصــت ارزشــمندی را از دســت داده 
اســت. نیقودیمــوس، اکنــون وقایــع جلجتــا را در ذهــن خــود مرورمــی کــرد. دعــای 
مســیح بــرای قاتالنــش و پاســخ او بــه اســتدعای دزدی کــه در کنــار وی بــر بــاالی 
صلیب در حال جان سپردن بود، قلب او را جریحه دار کرد. او بار دیگر سیمای 
رنجدیــده منجــی را بــه خاطــر آورد و فریــاد پیروزمندانــه او بــر روی صلیــب کــه اعــالم 
کــرده بــود » دیگــر تمــام شــد « مجــدداً در گــوش او طنیــن انــداز شــد. زمیــن لــرزه، 
تاریــک شــدن آســمان، شــکاف صخــره هــا و دو پــاره شــدن پــرده قــدس االقــداس 
بــار دیگــر از ذهــن او خطــور کــرد و ایمــان او بــرای همیشــه اســتوار گردیــد. درســت 
همــان وقایعــی کــه امیــد شــاگردان را از بیــن بــرده بــود، یوســف و نیقودیمــوس را 
بــه واســطه  تــرس و نگرانــی شــاگردان  کــرد.  الوهیــت عیســی متقاعــد  بــه  نســبت 

ایمــان راســخ و تزلــزل ایشــان بــر طــرف شــد.
مســیح هرگــز توجــه مــردم را بــه آن انــدازه کــه اکنــون در قبــر یوســف نهــاده شــده 
بــود، بــه خــود جلــب نکــرده بــود. مــردم مطابــق معمــول مریضــان خــود را بــه صحــن 
معبــد آورده و در مــورد عیســی ناصــری ســوال مــی کردنــد. بســیاری از نقــاط دور 
و نزدیــک بــرای مالقــات بــا او کــه مریضــان را شــفا داده و مــردگان را زنــده کــرده 
بــود، مالقــات کننــد، صــدای فریــاد مــردم کــه خواســتار مالقــات بــا مســیح و شــفا 
دهنــده بودنــد. از هــر ســو شــنیده مــی شــد. درآن زمــان، آنانــی کــه نشــانه هــای 
جــذام در ایشــان دیــده مــی شــد، بــه وســیله کاهنــان مــورد معاینــه قــرار مــی گرفتنــد 
و اگر بیماری ایشــان تشــخیص داده می شــد، در آن صورت مجبور می شــدند که 
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خانــه و همســر و فرزندانشــان را رهــا کننــد. آنــان هرجــا کــه مــی رفتنــد بایــد بــا فریــاد 
» ناپــاک، ناپــاک « بــه دیگــران هشــدار مــی دادنــد تــا از معاشــرت بــا ایشــان اجتنــاب 
ورزنــد. اّمــا دســتهای مهربــان وشــفا بخــش عیســی ناصــری کــه هرگــز از لمــس کــردن 
وشــفا دادن ایــن اشــخاص دردمنــد و بیمــار اجتنــاب نکــرده بــود، اکنــون در قبــرآرام 
خواســت  در  همــواره  کــه  لبهایــی  بــود.  گرفتــه  قــرار  وی  ســینه  روی  بــر  یوســف، 
جذامیــان را بــا ســخنان تســلی بخــش » مــی خواهــم، پــاک شــو « پاســخ مــی داد، 
اکنــون خامــوش شــده بــود. بســیاری از ایــن افــراد، بــه کاهــن اعظــم و علمــای دیــن 
التمــاس کــرده بودنــد کــه ایشــان را شــفا داده و تســلی بخشــد، اّمــا التمــاس ایشــان 
بــی نتیجــه بــود. آنــان از قــرار معلــوم مصمــم بودنــد کــه مســیح زنــده را بــار دیگــر در 
میــان خــود داشــته باشــند. بــه همیــن دلیــل، بــا اصــرار بــه دنبــال عیســی مــی گشــتند.

آنــان قصــد نداشــتند از صحــن معبــد خــارج شــوند، اّمــا بــه زور از صحــن معبــد رانــده 
شــدند. ســربازان در مقابــل دروازه هــای ورودی معبــد مســتقر شــدند تــا از ورود 

افــرادی کــه مریضــان خــود را بــه آنجــا مــی آوردنــد، جلوگیــری کننــد.
مریضانــی کــه آمــده بودنــد تــا بــه وســیله منجــی شــفا یابنــد، بــا ندیــدن او غــرق 
در نــا امیــدی شــدند. کوچــه هــا و خیابانهــای منتهــی بــه معبــد از شــیون و نالــه ایــن 
افــراد آکنــده شــده بــود. مریضــان بــه خاطــر فقــدان لمــس شــفا بخــش عیســی در 
آســتانه مــرگ بودنــد و مشــورت بــا پزشــکان نیــز هیــچ فایــده ای نداشــت زیــرا هیــچ 
کــس هماننــد او کــه در قبــر یوســف خوابیــده بــود، قــدرت و مهــارت نداشــت تــا 

مریضــان را شــفا بخشــد.
هــزاران نفــر بــا شــنیدن فریــاد و نالــه و شــیون مریضــان و دردمنــدان فهمیدنــد 
کــه مســیح، نــور عالــم از ایــن جهــان رخــت بربســته اســت. بــدون او، جهــان تیــره 
و تــار بــود. جمعیتــی کــه در تــاالر محاکمــه پیالتــس فریــاد زده بودنــد، مصلوبــش 
کنیــد، مصلوبــش کنیــد، اکنــون فهمیــده بودنــد کــه بــه چــه مصیبتــی گرفتــار شــده 
انــد، ایشــان بــا خــود مــی گفتنــد کــه ای کاش از پیالتــش خواســته بودنــد کــه مســیح 

را بــه ایشــان ببخشــد.
کاهنــان کشــته شــده  بــه وســیله  کــه عیســی  متوجــه شــدند  مــردم  کــه  زمانــی 
اســت، راجــع بــه مــرگ او پــرس وجــو کردنــد. جرئیــات محاکمــه او تــا ّحــد امــکان 
محرمانــه نگــه داشــته شــده بــود، اّمــا در طــول مدتــی کــه در قبــر بــود، نــام او بــه ســر 
زبــان هــا افتــاده و اخبــار محاکمــه او و رفتــار غیــر انســانی کاهنــان و حــکام یهــود 
در همــه جــا انتشــار یافتــه بــود. ایــن کاهنــان و علمــای دیــن فراخوانــده شــده بودنــد 
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تــا نبوتهــای عهــد عتیــق در ارتبــاط بــا مســیح را بــرای مــردم توضیــح دهنــد وآنــان در 
تمــام مدتــی کــه ســعی مــی کردنــد در پاســخ بــه ایــن دعــوت بــه کــذب و دروغ متوســل 
شــوند، بــه افــرادی ابلــه و نــادان تبدیــل مــی شــدند. آنــان نمــی توانســتند نبوتهایــی 
را کــه بــه رنــج و مــرگ مســیح اشــاره مــی کــرد توضیــح دهنــد اّمــا بســیاری از ســوال 

کننــدگان متقاعــد شــدند کــه نبوتهــای کتــب مقــدس تحقــق یافتــه اســت.
انتقامی که کاهنان تصورکرده بودند بســیار شــیرین و دلپذیر باشــد، اکنون در 
نظــر ایشــان تلــخ و ناخوشــایند شــده بــود. آنــان مــی دانســتند کــه بــا انتقــاد و ســرزنش 
مــردم روبــرو مــی شــوند و فهمیدنــد کــه همــه آنانــی را کــه بــر علیــه عیســی تحریــک 
ایــن  انــد.  زده شــده  ننگینشــان وحشــت  اعمــال  واســطه  بــه  اکنــون  بودنــد،  کــرده 
کاهنــان ســعی کــرده بودنــد تــا عیســی را فریبــکار معرفــی کننــد، اّمــا کوشــش هــای 
ایشــان بیهــوده بــود. عــده ای از آنــان کــه در کنــار گــور ایلعــازر ایســتاده بودنــد، بــا 
چشــمهای خویــش دیــده بودنــد کــه او از مــرگ بــه زندگــی بازگردانــده شــده بــود. آنــان 
اکنــون مــی ترســیدند کــه خــود مســیح از مــرگ قیــام کنــد و بــار دیگــر در مقابلشــان 
ظاهرشــود. کاهنــان و علمــای دیــن یهــود ســخنان مســیح را شــنیده بودنــد کــه اعــالم 
کــرده بــود قــدرت و اختیــار ایــن را دارد کــه جــان خــود را فــدا کنــد و مجــدداً آن را بــاز 
ســتاند. آنــان ســخنان او را بــه یــاد آوردنــد کــه گفتــه بود،"ایــن معبــد را ویــران کنیــد کــه 
مــن ســه روزه آن را بــاز بــر پــا خواهــم داشــت" یوحنــا 2 آیــه 1۹. یهــودای اســخریوطی 
ســخنان عیســی بــه شــاگردان را هنگامــی کــه بــرای آخریــن بــار بــه اورشــلیم عزیمــت 
مــی کــرد، بــه کاهنــان گفتــه بــود کــه » اینــک بــه اورشــلیم مــی رویــم. در آنجــا پســر 
بــه  را  او  آنهــا  کــرد.  دیــن تســلیم خواهنــد  بــه ســرای کاهنــان و علمــای  را  انســان 
مــرگ محکــوم خواهنــد نمــود و بــه غیــر یهودیــان خواهنــد ســپرد تــا اســتهزا شــود و 
تازیانــه خــورَد و بــر صلیــب شــود. اّمــا در روز ّســوم قیــام خواهــد کــرد « )متــی 20 
آیــات 1٨ و 1۹(. کاهنــان ایــن ســخنان مســیح را مــورد تمســخر و اســتهزا قــرار داده 
بودنــد اّمــا اکنــون بــه خاطــر مــی آوردنــد کــه تمامــی پیــش گویــی هــای مســیح تــا کنــون 
تحقــق یافتــه اســت. او گفتــه بــود کــه در روز ّســوم قیــام خواهــد کــرد و چــه کســی 
مــی  بــه وقــوع نخواهدپیوســت؟ کاهنــان  کــه چنیــن چیــزی  بگویــد  توانســت  مــی 
کوشــیدند تــا بــه ایــن چیزهــا فکــر نکننــد اّمــا نمــی توانســتند. آنــان نیــز ماننــد پدرشــان، 

شــریر بــاور مــی کردنــد و بــر خــود مــی لرزیدنــد.
اکنــون کــه شــور و هیجــان عمومــی فــرو نشســته بــود، تصویــر مســیح از ذهــن 
ایشــان دور نمــی شــد. آنــان او را مــی دیدنــد کــه باآرامــش وشــکیبایی در مقابــل 
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بــدون هیــچ گونــه گلــه وشــکایتی از رفتــار زشــت وتوهیــن  دشــمنانش ایســتاده و 
آمیــز ایشــان رنــج مــی بـُـرد. تمــام وقایــع مربــوط بــه محاکمــه و مصلــوب شــدن مســیح 
در ذهــن ایشــان زنــده مــی شــد و بــه طــرز مقاومــت ناپذیــری ملــزم مــی شــدند کــه او 
همــان پســر یگانــه خداســت. کاهنــان و علمــای دیــن احســاس مــی کردنــد کــه او 
ممکــن اســت در هــر زمانــی در مقابــل ایشــان ظاهــر شــود و آنــگاه متهــم شــونده بــه 
متهــم کننــده، محکــوم بــه محکــوم کننــده تبدیــل شــده و مقتــول، قاتلیــن خــود را مــورد 

محاکمــه قــرارداده و مجــازات کنــد.
آنــان در روِز ســبت، آرام و قــرار نداشــتند و بــا وجــود اینکــه ازتــرس نجــس شــدن 
نمــی خواســتند بــه دربــار پیالتــس کــه یــک فــرد غیــر یهــودی بــود وارد شــوند بــا ایــن 
حــال در ارتبــاط بــا پیکــر مســیح شــورایی تشــکیل دادنــد. مــرگ وگــور مــی بایســت او 
را کــه ایشــان مصلــوب کــرده بودنــد اســیر مــی کــرد. بنابرایــن کاهنــان و فریســیان نــزد 
پیالتـُـس گردآمــده، گفتنــد: » ســرور مــا، بــه یــاد داریــم کــه آن گمــراه کننــده وقتــی زنــده 
بــود، مــی گفــت: پــس از ســه روز برخواهــم خواســت پــس فرمــان بــده مقبــره را تــا روز 
ّســوم نگهبانی کنند، مبادا شــاگردان او آمده، جســد را بدزدند و به مردم بگویند که 
او از مــردگان برخاســته اســت، کــه درآن صــورت، ایــن فریــب آخــر از فریــب اّول بدتــر 
خواهــد بــود. پیالتُــس پاســخ داد: شــما خــود نگهبانــان داریــد. برویــد وآن را چنانکــه 

صــالح مــی دانیــد، حفاظــت کنیــد « )متــی 2٧ آیــات 62 تــا 65(.
کاهنــان بــرای حفاظــت از مقبــره مســیح دســتوراتی را صــادر کردنــد و ســنگ 
ایــن  بزرگــی در مدخــل ورودی مقبــره گذاشــته شــد و آن را مهــر و مــوم کردنــد. 
از صــد  ُمرکــب  کــرد. گروهــی  نمــی  مــوم حرکــت  بــدون شکســتن مهــر و  ســنگ 
شــود.  نزدیــک  آن  بــه  نتوانــد  کســی  تــا  شــدند  مســتقر  مقبــره  اطــراف  در  ســرباز 
کاهنــان بــرای نگهــداری پیکــر مســیح در مقبــره از هیــچ کوششــی فروگــذار نکردنــد. 
مقبــره مســیح آن چنــان مهــر و مــوم شــده بــود کــه گویــی مــی بایســت بــرای همیشــه 

درآن جــا باقــی بمانــد.
طــرح و نقشــه کاهنــان و حــکام یهــود بســیار احمقانــه بــود. ایــن قاتــالن از بیهــوده 
بودن کوششها یشان بی اطالع بودند. با این حال، خداوند در عمل ایشان جالل 
یافــت. تمامــی تــالش هایــی کــه بــرای جلوگیــری از قیــام مســیح بــه عمــل آمــده بــود بــه 
قاطــع تریــن گــواه قیــام او از مــرگ تبدیــل شــد. هرچــه بــه تعــداد ســربازان در اطــراف 
مقبــره او افــزوده مــی شــد، بــر تعــداد شــاهدانی کــه بــه قیــام او از مــرگ شــهادت مــی 
دادنــد افــزوده مــی شــد. صدهــا ســال پیــش ازمــرگ مســیح، روح القــدس از طریــق 
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ســراینده مزامیــر اعــالم کــرده بــود کــه » چــرا امــت هــا شــورش نمــوده انــد وطوایــف 
در باطــل تفکــر مــی کننــد؟ پادشــاهان زمیــن برمــی خیزنــد وســروران باهــم مشــورت 
نمــوده انــد، بــه ّضــد خداونــد وبــه ّضــد مســیح او، کــه بندهــای ایشــان را بگســلیم 
و زنجیرهــای ایشــان را از خــود بیندازیــم. او کــه بــر آســمانها نشســته اســت مــی 
خنــدد. خداونــد بــر ایشــان اســتهزا مــی کنــد « )مزامیــر 2 آیــات 1 تــا ۴(. نگهبانــان و 
تمامــی لشــکریان دولــت روم قــادر نبودنــد تــا ســرور حیــات را در قبــر محبــوس کننــد، 

زیــرا زمــان رهایــی و قیــام منجــی از مــرگ نزدیــک شــده بــود. 
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٨1
 » خداوند قیام 

کرده است «
شــب اولیــن روز هفتــه بــه آرامــی ســپری شــده بــود. تاریکتریــن ســاعت، پیــش از 
آغــاز ســپیده دم، از راه رســیده بــود. مســیح هنــوز در قبــر تنــگ و تاریــک خــود زندانــی 
بــود، ســنگ بــزرگ در ســرجای خــود بــود و ُمهــر و مــوم رومیــان شکســته نشــده بــود. 
سربازان رومی به نگهبانی مشغول بودند و نگهبانان نامریی نیز درکنار مقبره مسیح 
حضــور داشــتند. ســپاه فرشــتگان شــریر در اطــراف محــل اجتمــاع کــرده بودنــد. ســرور 
تاریکــی بــه همــراه ســپاه مرتــدش مــی خواســتند تــا پســر یگانــه خــدا را بــرای همیشــه در 
قبــرش محبــوس نگــه دارنــد. اّمــا گروهــی از فرشــتگان آســمانی مقبــره مســیح را احاطــه 
کــرده بودنــد. ایــن فرشــتگان کــه در قــدرت بــی نظیــر بودنــد، از مقبــره مســیح محافظــت 

کــرده و در انتظــار بودنــد تــا از ســرور حیــات اســتقبال کننــد.
و » نا گاه زمین لرزه شدیدی واقع شد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شد « 
این فرشــته که از ابر جالل خداوند پوشــیده شــده بود، از جایهای آســمانی نازل شــده 
بود. انوار درخشان جالل خداوند پیشاپیش او حرکت کرده و مسیر او را روشن می 
کــرد » چهــره آن فرشــته همچــون بــرِق آســمان مــی درخشــید و جامــه اش چــون بــرف، 

ســفید بــود. نگهبانــان از هــراِس دیــدن او بــه لــرزه افتــاده، چــون مــردگان شــدند «.
کــه ای  پرســیده شــود،  یهــود  از کاهنــان و حاکمــان  کــه  بــود  آن  زمــان  اکنــون 
ســربازان  ســربازانتان؟  و  نگهبانــان  قــدرت  کجاســت  دیــن،  علمــای  و  کاهنــان 
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858  | آرزوی اعصار

شجاعی که هرگز از قدرت انسانی نترسیده بودند، اکنون بدون استفاده از قدرت 
شمشیر و نیزه، اسیر شده بودند. چهره ای که سربازان به آن می نگریستند، چهره 
یــک جنگجــوی فانــی و انســانی نبــود. آنــان بــه ســیمای قدرتمندتریــن فرشــته خداونــد 
می نگریستند. این فرشته همان کسی بود که پس از سقوط شیطان از آسمان در 
مقام وی منصوب شــده بود. او همان فرشــته ای بود که خبر تولد مســیح را بر فراز 
تپــه هــای بیــت لحــم اعــالم کــرده بــود. بــا نــزول ایــن فرشــته، زمیــن بــه لــرزه در مــی آیــد و 
ســپاه فرشــتگان شــریر پــا بــه فــرار مــی گذارنــد. هنگامــی کــه او ســنگ را از برابــر مقبــره 
بــه کنــاری مــی غلتانیــد، گویــی آســمان بــه زمیــن آمــده بــود، نگهبانــان او را مــی بیننــد کــه 
ســنگ بــزرگ را ماننــد ســنگریزه ای کنــار مــی زنــد و صــدای او را مــی شــنوندکه مــی 
گویــد، پســر خــدا، برخیــز، پــدر تــو را مــی خوانــد. آنــان ســپس، عیســی را مــی بیننــد کــه 
از قبــر بیــرون آمــده و صــدای او را مــی شــنوند کــه در کنــار مقبــره شــکافته شــده اعــالم 
مــی کنــد کــه » مــن قیامــت و حیــات هســتم « همانطــور کــه مســیح بــا جــالل و شــکوه 
از مــرگ قیــام مــی کنــد، فرشــتگان در مقابــل او ســجده کــرده و بــا ســرودهای حمــد و 

پرســتش بــه منجــی جهــان خــوش آمــد مــی گوینــد.
زمیـن لـرزه اّول نشـان دهنـده لحظـه ای بـود کـه او جـان خـود را بـه جهـت گناهـان 
جهـان فـدا کـرد و زمیـن لـرزه دوم نشـان دهنـده لحظـه ای بودکـه او آن را بـا پیـروزی بـاز 
سـتاند. او کـه مـرگ وگـور را شکسـت داده بـود، در میـان زمیـن لـرزه و غـرش رعـد و 
درخشش نور، با گامهای پیروزمندانه از قبر بیرون آمده و هنگامی که بار دیگر به این 
جهان باز گردد، نه تنها زمین، بلکه آسمان را نیز به لرزه در خواهد آورد » و زمین مثل 
مسـتان افتـان و خیـزان خواهـد شـد و مثـل سـایه بـان بـه چـپ و راسـت حرکـت کـرده 
و گناهـش بـر آن سـنگینی خواهـد کـرد. پـس افتـاده و بـار دیگـر بـر نخواهدخاسـت«، 
» آسـمان مثل طومار پیچیده خواهد شـد « و » اجرام و عناصر سـماوی به وسـیله 
آتـش نابـود خواهـد شـد و زمیـن و همـه کارهایـش خواهـد سـوخت « اّمـا » خداونـد 
ملجـا و تکیـه گاه قـوم خـود و قـوت بنـی اسـراییل خواهـد بـود « )عبرانیـان 12 آیـه 26؛ 

اشـعیا 2۴ آیـه 20؛ 3۴ آیـه ۴؛ دوم پطـرس 3 آیـه 10 یوئیـل نبـی 3 آیـه 16(.
ســربازان در هنــگام مــرگ عیســی دیــده بودندکــه زمیــن در وســط روز در لفافــه 
ای از تاریکــی پوشــانده شــده بــود و اکنــون بــا قیــام او مــی دیدنــد کــه نــور فرشــتگان، 
شــب را چــون روز، نورانــی و روشــن کــرده بــود. آنــان آوازهــای شــادمانی ســاکنان 
قــوای  و  تــو شــیطان   « مــی خواندنــد  پیروزمندانــه ســرود  کــه  شــنیدند  را  آســمان 

تاریکــی را شکســت دادی و تــو بــا پیــروزی بــر مــرگ غلبــه یافتــی «. 
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مســیح بــا جــالل و شــکوه از قبــر بیــرون آمــد و نگهبانــان رومــی او را دیدنــد. 
و  اســتهزا  اخیــراً  را  او  کــه  بــود  شــده  کســی  ســیمای  مســحور  ایشــان  نگاههــای 
مســخره کــرده بودنــد. آنــان فهمیدنــد کــه ایــن موجــود باشــکوه همــان کســی اســت 
کــه بــه عنــوان زندانــی در تــاالر قصــر پیالتُــس دیــده بودنــد. همــان کســی کــه آنــان 
بــر ســر او تاجــی از خــار گذاشــته بودنــد. او همــان کســی بــود کــه آرام و صبــور 
در مقابــل پیالتُــس ایســتاده و قامــت او بــه واســطه تازیانــه مجــروح شــده بــود. او 
همــان کســی بــود کــه بــه صلیــب میخکــوب شــده وکاهنــان و حــکام از خــود راضــی 
سرهایشــان را بــه ســوی او بلنــد کــرده و گفتــه بودنــد: » او دیگــران را نجــات داد، 
بــود کــه در  ایــن، او  آیــه ۴2(.  اّمــا نمــی توانــد خــود را نجــات دهــد « )متــی 2٧ 
مقبــره جدیــد یوســف نهــاده شــده بــود. فرمــان الهــی، اســیر را آزاد کــرده بــود. اگــر 
تمامــی کوههــا بــر روی هــم انباشــته شــده و بــر روی مقبــره او قــرار مــی گرفتنــد، 

نمــی توانســتند فرزنــد خــدا را در قبــر نگــه دارنــد.
مــردگان  چــون  و  افتــاده  پــا  از  فرشــتگان  و  منجــی  دیــدن  بــا  رومــی  نگهبانــان 
شــدند و هنگامــی کــه خیــِل فرشــتگان از نظــر ایشــان پنهــان شــدند، برپــا ایســتاده 
و بــه ســوی دروازه بــاغ بــه راه افتادنــد. آنــان در حالــی کــه ماننــد مســتان تلوتلــو 
مــی خوردنــد بــه جانــب شــهر روان شــده و بــر ســر راه خــود، اخبــار قیــام مســیح 
را بــه مــردم اعــالم کردنــد. نگهبانــان قصــد داشــتند بــه قصــر پیالتُــس رفتــه و خبــر 
قیــام مســیح را بــه او اعــالم کننــد، اّمــا خبــر ایشــان بــه گــوش مقامــات یهــود رســیده 
بــود وکاهــن اعظــم شــخصی را فرســتاد تــا آنــان را بــه نــزد وی بیاورنــد. نگهبانــان 
رفتــار عجیبــی از خــود نشــان مــی دادنــد. آنــان بــا تــرس و در حالــی کــه رنــگ از 
را  هرچــه  نگهبانــان  دادنــد.  شــهادت  مســیح  قیــام  بــه  بــود،  پریــده  رخسارشــان 
بــا ظاهــری اندوهگیــن  بــه کاهــن اعظــم گفتنــد. آنــان  کــه دیــده و شــنیده بودنــد 
اعتــراف کردنــد، کســی کــه مصلــوب شــده بــود، پســر خــدا بــود و مــا شــنیدیم کــه 

فرشــتگان او را سرورآســمان و پادشــاه جــالل مــی خواندنــد.
چهــره کاهنــان چــون مــردگان شــده بــود. قیافــا ســعی کــرد چیــزی بگویــد. لبهــای 
او حرکــت مــی کــرد اّمــا نمــی توانســت ســخن بگویــد. ســربازان در حــال تــرک کــردن 
اطاق شــورا بودند که صدایی ایشــان را متوقف کرد. قیافا، ســرانجام لب به ســخن 
گشــوده وگفــت : صبــر کنیــد، صبــر کنیــد، آنچــه را کــه دیــده ایــد بــه هیــچ کــس نگوئیــد.

ســپس، گزارشــی دروغیــن بــه ســربازان داده شــد. کاهنــان بــه ایشــان گفتنــد: 
بــه مــردم بگوئیــد کــه شــاگردان او شــبانه آمدنــد و هنگامــی کــه مــا در خــواب   «

781, 782

DA FA Body.indd   859 9/17/18   11:55 AM



860  | آرزوی اعصار

بودیــم، جســد او را دزدیدنــد «. در اینجــا کاهنــان مرتکــب حماقــت شــده بودنــد. 
ســربازان چگونــه مــی توانســتند بگوینــد، هنگامــی کــه در خــواب بودیــم، شــاگردان 
آمــده و جســد را دزدیدنــد؟ اگــر آنــان در خــواب بودنــد، چگونــه از چنیــن واقعــه 
ای خبــردار مــی شــدند؟ و اگــر گنــاه شــاگردان در دزدیــدن جســد مســیح اثبــات 
یــا  نبایــد ایشــان را محکــوم مــی کردنــد؟ و  آیــا نخســت خــود کاهنــان  مــی شــد، 
اگــر نگهبانــان در کنــار قبــر خوابیــده بودنــد، آیــا نبایــد کاهنــان برعلیــه ایشــان بــه 

پیالتُــس شــکایت مــی کردنــد؟
نگهبانــان از اینکــه بــه دلیــل خوابیــدن در محــل نگهبانــی مــورد اتهــام قرارگیرنــد، 
بســیار وحشــت زده بودنــد. چنیــن اشــتباهی، مجــازات مــرگ را بــه همــراه داشــت. 
آیــا آنــان بایــد شــهادت دروغ داده و بــا فریــب مــردم زندگــی خودشــان را بــه خطــر 
انجــام  بــا هشــیاری کامــل وظایفشــان را  بــا وجــود خســتگی،  آنــان  آیــا  بیندازنــد؟ 
نــداده بودنــد؟ آنــان حتــی اگــر بــه خاطــر پــول شــهادت دروغ مــی دادنــد، چگونــه مــی 

توانســتند از محاکمــه و مجــازات جــان ســالم بــدر برنــد؟
را  ایشــان  امنیــت  تــا  دادنــد  قــول  نگهبانــان  کــردن  خامــوش  بــرای  کاهنــان 
بــه مــردم بگوئیــد  بایــد  بــه ایشــان وجــه زیــادی داده و گفتنــد: »  تأمیــن کننــد. و 
کــه شــاگردان او شــبانه آمدنــد و هنگامــی کــه مــا در خــواب بودیــم، جســد او را 
بــه گــوش والــی برســد، مــا خــود او را راضــی خواهیــم  دزدیدنــد و اگــر ایــن خبــر 
کــرد تــا بــرای شــما مشــکلی ایجــاد نکنــد «. بدیــن ترتیــب، نگهبانــان رومــی شــرف 
از  بــاری  بــا کولــه  آنــان  بــه یهودیــان فروختنــد.  پــول  بــه خاطــر  را  و حیثیــت خــود 
زیباتریــن و شــگفت انگیــز تریــن حقایــق بــه نــزد کاهنــان آمــده بودنــد، اّمــا اکنــون بــا 
کولــه بــاری از پــول از نــزد ایشــان مــی رفتنــد تــا گــزارش دروغــی را کــه کاهنــان بــه 

بــرای دیگــران بازگــو کننــد. ایشــان داده بودنــد 
درایــن اثنــا خبــر قیــام مســیح بــه اطــالع پیالتـُـس رســیده بــود. هــر چنــد کــه پیالتـُـس 
بــه خاطــر محاکمــه و تســلیم کــردن مســیح بــه مــرگ، مســئول بــود، بــا ایــن حــال در 
مقابــل ایــن خبــر نســبتاً بــی تفــاوت بــود. از زمانــی کــه او بــا اکــراه و همــراه بــا تأســف، 
منجــی را محکــوم کــرده بــود تــا ایــن زمــان ندامــت و پشــیمانی واقعــی را احســاس 
نکــرده بــود. اّمــا اکنــون چنــان وحشــت زده شــده بــود کــه خــود را در قصــرش حبــس 
کــرده و میــل نداشــت بــا کســی مالقــات کنــد. اّمــا کاهنــان بــه نــزد او رفتــه و داســتان 
دروغینــی را کــه ســر هــم کــرده بودنــد بــرای وی توضیــح داده و از او خواســتند تــا از 
مجــازات نگهبانــان بــه خاطــر ســهل انــگاری در انجــام وظایفشــان، صرفنظــر کنــد، 
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پیالتـُـس پیــش از موافقــت بــا تقاضــای کاهنــان، شــخصاً از نگهبانــان بازجویــی کــرد 
ترتیــب  بدیــن  و  کننــد  پنهــان  را  تــا چیــزی  نکردنــد  تــرس جانشــان جــرأت  از  وآنــان 
پیالتـُـس از تمــام آنچــه کــه واقــع شــده بــود اطــالع یافــت. او ایــن واقعــه را بیــش از ایــن 

پیگیــری نکــرد اّمــا از آن زمــان بــه بعــد هرگــز روی آرامــش بــه خــود ندیــد.
هنگامیکــه عیســی در قبــر خوابیــده بــود، شــیطان احســاس پیــروزی مــی کــرد. او 
آنچنــان امیــدوار شــده بــود کــه فکــر مــی کــرد منجــی نخواهــد توانســت جــان خــود را 
باز ســتاند. شــیطان برای زندانی کردن عیســی در قبر، نگهبانان خود را در اطراف 
نــازل شــدن فرشــته خداونــد، ســپاه  بــا  اّمــا هنگامــی کــه  بــود  مقبــره مســتقر کــرده 
فرشــتگان شــریر پابــه فــرار گذاشــتند، شــیطان بــه شــدت عصبانــی شــد. و زمانــی کــه 
منجــی بــا پیــروزی از قبــر بیــرون آمــد، شــیطان پــی بــرد کــه پادشــاهی وی خاتمــه یافتــه 

و مــرگ وی فــرا رســیده اســت.
بــه ابــزار شــیطان تبدیــل شــده بودنــد. آنــان چنــان  بــا کشــتن مســیح، کاهنــان 
بــه  بنابرایــن  نداشــتند،  گریــزی  راه  هیــچ  کــه  بودنــد  شــده  گرفتــار  شــیطان  دام  در 
مبــارزه بــا مســیح ادامــه دادنــد. آنــان هنگامــی کــه خبــر قیــام مســیح را شــنیدند از 
خشــم و غضــب مــردم وحشــت زده شــدند و احســاس کردنــد کــه زندگــی هایشــان 
در خطراســت. تنهــا امیــد ایشــان ایــن بــود کــه بــا انــکار خبــر قیــام مســیح، او را در 
نظــر مــردم، شــیاد معرفــی کننــد. آنــان بــه ســربازان رشــوه داده و پیالتُــس را نیــز بــه 
نقــاط  را در  اخبــار دروغیــن و ســاختگی خــود  بودنــد. ســپس  ســکوت وا داشــته 
نمــی  را  ایشــان  کــه  اّمــا شــاهدانی وجــود داشــتند  نزدیــک منتشــر کردنــد.  دور و 
توانســتند ســاکت کننــد. بســیاری از مــردم شــهادت نگهبانــان در ارتبــاط بــا قیــام 
مســیح را شــنیده بودنــد. تعــدادی از مــردگان کــه بــا مســیح قیــام کــرده بودنــد خــود 
را بــه مــردم ظاهرکــرده و خبــر قیــام منجــی را اعــالم کــرده بودنــد. اخبــار مربــوط بــه 
ایــن افــراد از ســوی کســانی کــه ایشــان را دیــده و شــهادت ایشــان را نشــیده بودنــد، 
بــه اطــالع کاهنــان رســیده بــود. کاهنــان و علمــای دیــن از راه رفتــن درکوچــه هــا و 
خیابانهــا و حتّــی درخلــوت خانــه هایشــان وحشــت داشــتند زیــرا مــی ترســیدند کــه 
بــار دیگــر بــا مســیح روبــرو شــوند. آنــان هــر روز و هــر شــب، صحنــه هــای هولنــاک 
محاکمــه مســیح در تــاالر قصــر پیالتـُـس را بــه یــاد مــی آوردنــد وفریادهــای » خــون او 
برگــردن مــا وفرزنــدان مــا بــاد «، دائمــاً از ذهــن ایشــان خطــور مــی کــرد؛ )متــی 2٧ آیــه 
25(. خاطــره ایــن صحنــه هــا دیگــر هرگــز از اذهــان ایشــان بیــرون نمــی رفــت و نمــی 

توانســتند بــا آرامــش ســر بــه بالیــن بگذارنــد.
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هنگامــی کــه صــدای فرشــته قدرتمنــد در کنــار قبــر مســیح شــنیده شــد کــه مــی 
گفــت، پــدرت تــو را مــی خوانــد، منجــی بــا همــان حیاتــی کــه درخــود او بــود، از قبــر 
بیــرون آمــد. اکنــون درســتی ســخنان او بــه اثبــات رســیده بــود کــه » مــن جــان خــود 
را مــی نهــم تــا آن را بــاز ســتانم.... اختیــار دارم آن را بدهــم و اختیــار دارم آن را بــاز 
ســتانم «. اکنــون نبوتــی را کــه او بــه کاهنــان و علمــای دیــن گفتــه بــود، تحقــق یافتــه 
بــود » ایــن معبــد را ویــران کنیــد کــه مــن ســه روزه آن را بــاز برپــا خواهــم داشــت « 

)یوحنــا 10 آیــات 1٧ و1٨؛ بــاب 2 آیــه 1۹(.
مسـیح در کنـار مقبـره تراشـیده شـده یوسـف، بـا پیـروزی اعـالم کـرد کـه: » مـن 
قیامـت و حیـات هسـتم «. فقـط خداونـد مـی توانسـت چنیـن سـخنانی را بـر زبـان 
آَورَد. تمامـی مخلوقـات بـا اراده و قـدرت خداونـد زندگـی مـی کننـد. آنـان حیـات خـود 
را از خداونـد دریافـت مـی کننـد. از عالـی تریـن فرشـتگان تـا پسـت تریـن حیوانـات، 
همه از منبع بیکران حیات الهی تغذیه می شوند. فقط او که با خداوند یکی است 
مـی توانـد بگویـد کـه مـن اختیـار دارم جـان خـود را بدهـم و اختیـار دارم آن را مجـدداً بـاز 
ستانم. مسیح به واسطه الوهیتش اختیار داشت تا زنجیرهای مرگ را درهم بگسلد.

مســیح بــه عنــوان نوبــر محصــول از میــان آنانــی کــه در خــواب بودنــد، از مــرگ 
قیــام کــرد. او نقطــه مقابــل بافــه جنبنــده بــود و قیــام او مصــادف بــا روزی بــود کــه 
نوبــر محصــوالت گنــدم مــی بایســتی در حضــور خداونــد تقدیــم مــی شــد. ایــن آئیــن 
ایــام، خوشــه هــای  مــی شــد. در آن  برگــزار  از هــزار ســال  بیــش  بــرای  ســمبلیک 
درو شــده گنــدم از مــزارع جمــع آوری مــی شــد و هنگامــی کــه مــردم بــرای برگــزاری 
مراســم عیــد ِپَســح بــه اورشــلیم مــی رفتنــد، نوبــر بافــه هــای گنــدم بــه عنــوان قربانــی 
شــکرگزاری در حضــور خداونــد جنبانــده مــی شــد. تــا زمانــی کــه نوبــر بافــه هــا بــه 
حضــور خداونــد تقدیــم نمــی گردیــد، دروی گنــدم و جمــع آوری آن انجــام نمــی شــد. 
بافــه تقدیــم شــده بــه خداونــد نشــان دهنــده محصــول بــود و بــه همیــن ترتیــب مســیح 
مظهــر محصــول عظیــم و خــارق العــاده ای بــود کــه بایــد بــرای ملکــوت خداونــد جمــع 
آوری مــی شــد. قیــام او مظهــر قیــام همــه عادالنــی اســت کــه مــرده انــد، » زیــرا اگــر 
ایمــان داریــم کــه عیســی مــرد و بــاز زنــده شــد، پــس بــه همیــن ســان خــدا آنــان را نیــز 
کــه در عیســی خفتــه انــد، بــا وی بــاز خواهــد آورد « )اول تســا لــو نیکیــان ۴ آیــه 1۴(.

هنگامــی کــه مســیح قیــام کــرد، مــردگان بســیاری بــا او قیــام کردنــد. زمیــن لــرزه 
ای کــه در هنــگام مــرگ او بــه وقــوع پیوســت، قبرهــای مقدســان را گشــوده بــود و بــا 

قیــام او، ایــن مقدســان نیــز بــا او قیــام کردنــد.
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جــان  ســاختن  فــدا  بــا  و  کــرده  بــا خداونــد همــکاری  کــه  بودنــد  کســانی  آنــان 
بــاره  بایــد در  نیــز  اکنــون  و  بودنــد.  بــه حقیقــت و راســتی شــهادت داده  خویــش 

دادنــد. مــی  شــهادت  بــود  برخیزانیــده  مــرگ  از  را  ایشــان  کــه  عیســی 
عیســی در طــول کار بشــارت خــود، مــردگان را زنــده کــرده بــود. او پســر بیــوه زن 
نائینــی، دختــر یکــی از رئیســان و ایلعــازر را زنــده کــرده بــود. اّمــا ایــن افــراد فناناپذیــر 
نبودنــد و بعــد از زنــده شــدن هنــوز هــم در معــرض ســلطه مــرگ قــرار داشــتند. ولــی 
بــر خاســتند زندگــی جاودانــه یافتنــد و نشــانه  بــا قیــام مســیح از قبرهــا  آنانــی کــه 
پیــروزی او بــر گــور و مــرگ، بــا وی بــه آســمان صعــود کردنــد. عیســی فرمــود کــه ایــن 
افــراد دیگــر اســیر شــیطان نیســتند، زیــرا مــن ایشــان را آزاد کــرده ام مــن آنــان را بــه 
عنــوان نوبــر قــدرت خویــش از گــور بیــرون آوردم تــا جایــی کــه هســتم بــا مــن باشــند و 

دیگــر هرگــز روی مــرگ و انــدوه را نبیننــد.
مقدســانی کــه بــا عیســی قیــام کردنــد بــه شــهر داخــل شــده و اعــالم کردنــد کــه 
مســیح از مــرگ قیــام کــرده و مــا نیــز بــا او بــر خاســتیم. بدیــن ترتیــب حقیقــت بــا 
شــکوه قیــام مســیح بــرای همیشــه جاودانــه شــد. مقدســانی کــه قیــام کــرده بودنــد بــه 
حقیقــت ایــن کالم شــهادت دادنــد » مــردگان تــو زنــده خواهنــد شــد و جســد هــای 
من خواهند برخاســت «. قیام ایشــان تصویری از تحقق کالم نبوت بود که قرنها 
پیــش از آن از ســوی اشــعیای نبــی اعــالم شــده بــود کــه » ای شــما کــه در خــاک 
ســاکنید، بیــدار شــده ترنــم نماییــد زیــرا کــه شــبنم تــو شــبنم نباتــات اســت و زمیــن 

مــردگان خــود را بیــرون خواهــد افکنــد « )اشــعیا 26 آیــه 1۹(.
مســـیح بـــرای ایمانـــدار قیـــام و حیـــات اســـت. حیاتـــی کـــه بـــه واســـطه گنـــاه از 
بیـــن رفتـــه بـــود، بـــه واســـطه منجـــی احیـــا شـــد زیـــرا او در خـــود حیـــات دارد و بـــه 
ــا بـــه  ــار بـــه او اعطـــا شـــده اســـت تـ ــا مـــی کنـــد. ایـــن اختیـ هرکـــس کـــه بخواهـــد اعطـ
هرکـــس کـــه بخواهـــد حیـــات جاویـــدان بخشـــد. حیاتـــی کـــه او در جامـــه بشـــری 
فـــدا کـــرد. مجـــدداً بازمـــی ســـتاند و بـــه انســـان اعطـــا میکنـــد. او مـــی فرمایـــد، » مـــن 
آمـــده ام تـــا ایشـــان حیـــات داشـــته باشـــند و از آن بـــه فراوانـــی بهـــره منـــد شـــوند «. 
هرکـــه از آن آب کـــه مـــن بـــه او دهـــم بنوشـــد، هرگـــز تشـــنه نخواهـــد شـــد، زیـــرا آبـــی 
کـــه مـــن مـــی دهـــم در او چشـــمه ای مـــی شـــود کـــه تـــا بـــه حیـــات جاویـــدان جوشـــان 
اســـت «؛ » هـــر کـــه بـــدن مـــرا بخـــورَد و خـــون مـــرا بنوشـــد، حیـــات جاویـــدان دارد 
و مـــن در روز واپســـین او را بـــر خواهـــم خیزانیـــد « )یوحنـــا 10 آیـــه 10؛ یوحنـــا ۴ 

آیـــه 1۴؛ یوحنـــا 6 آیـــه 5۴(.
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86۴  | آرزوی اعصار

بــرای ایمانــدار، مــرگ مســئله بســیار کــم اهمیتــی اســت. مســیح دربــاره مــرگ 
چنــان ســخن مــی گویــد کــه گویــی مــرگ یــک لحظــه کوتــاه اســت. او مــی فرمایــد: 
» اگــر کســی کالم مــرا نــگاه دارد، مــرگ را تــا بــه ابــد نخواهــد دیــد" و "طعــم مــرگ را 
تــا بــه ابــد نخواهــد چشــید «. بــرای مســیحیان، مــرگ چیــزی بیــش از خــواب و لحظــه 

ای ســکوت و تاریکــی نیســت.
 حیــات خداونــد در مســیح پنهــان شــده اســت و » چــون مســیح کــه زندگــی 
شماســت، ظهــور کنــد، آنــگاه شــما نیــز بــه همــراه او بــا جــالل ظاهــر خواهیــد شــد « 

)یوحنــا ٨ آیــات 51 و 52؛ کولســیان 3 آیــه ۴(.
فریــاد » دیگــر تمــام شــد « مســیح بــر روی صلیــب در میــان مــردگان شــنیده 
شــد. ایــن فریــاد، دیوارهــای قبرهــا را شــکافت و مــردگان را بــه زندگــی فــرا خوانــد. 
زمانــی کــه بــار دیگــر صــدای مســیح از آســمان شــنیده شــود، همیــن واقعــه مجــدداً بــه 
وقــوع خواهــد پیوســت. صــدای او قبرهــا را خواهــد شــکافت و مــردگان در مســیح 
قیــام خواهنــد کــرد. بــا قیــام مســیح، تعــدادی از قبرهــا شــکافته شــدند، اّمــا بــا ظهــور 
مجــدد او تمامــی مقدســان صــدای او را خواهنــد شــنید و در جــالل و شــکوه قیــام 
خواهنــد کــرد. همــان قدرتــی کــه مســیح را از مــرگ برخیزانیــد، کلیســای او را نیــز بــر 
خواهــد خیزانیــد وآن را مافــوق تمامــی قدرتهــا و ریاســات، مافــوق تمامــی نامهــا نــه 

فقــط در ایــن جهــان، بلکــه در جهــان آینــده جــالل خواهــد داد.
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» چرا گریانید «

]این فصل بر اساس انجیل متی 2٨: 1 و 5-٨؛ انجیل لوقا 2۴: 1-12؛ انجیل 
یوحنا 20: 1-1٨ تدوین گردیده است[

زنانی که در پای صلیب مســیح ایســتاده بودند، منتظر ماندند تا ســاعات روز 
ســبت ســپری شــود. آنــان در ســپیده دم نخســتین روز هفتــه ادویــه هایــی گرانبهــا 
را کــه بــرای تدهیــن پیکــر مســیح فراهــم کــرده بودنــد، بــا خــود برداشــته و بــه ســوی 
بــه قیــام او از مــرگ نمــی اندیشــیدند. خورشــید امیــد  مقبــره روانــه شــدند. آنــان 
ایشــان غــروب کــرده بــود و شــب تاریــک نــا امیــدی در دلهایشــان مســتقر شــده بــود. 
آنــان همانطــور کــه بــه ســوی مقبــره مــی رفتنــد، اعمــال رحمــت آمیــز وســخنان تســلّی 
بخــش او را بــه خاطــر مــی آوردنــد، اّمــا ایــن ســخن او را کــه گفتــه بــود » بــاز شــما را 

خواهــم دیــد «، بــه یــاد نمــی آوردنــد؛ )یوحنــا 16 آیــه 22(.
آنــان حتــی از واقعــه ای کــه درآن موقــع در حــال وقــوع بــود، اطــالع نداشــتند و بــا 
نزدیــک شــدن بــه بــاغ بــه یکدیگــر گفتنــد: » چــه کســی ســنگ را بــرای مــا از جلــو مقبــره 
خواهــد غلتانیــد؟ «. آنــان مــی دانســتند کــه نمــی تواننــد ســنگ را جابجــا کننــد، اّمــا 
هــم چنــان بــه راهشــان ادامــه دادنــد. و نــاگاه نــوری عظیــم و پــر جــالل آســمان را روشــن 
کــرده و زمیــن لــرزه شــدیدی واقــع شــد. آنــان دیدنــد کــه ســنگ مدخــل مقبــره بــه کنــاری 
غلتانیده شده است و چون به مقبره داخل شدند، بدن عیسی خداوند را نیافتند.

ایــن زنــان، همگــی از یــک مســیر مشــابه بــه جانــب قبــر نیامــده بودنــد. نخســت 
مریــم مجدلیــه بــه محــل رســیده بــود و بــا مشــاهده غلتانیــده شــدن ســنگ بــا عجلــه 
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از آنجــا دور شــد تــا بــه شــاگردان اطــالع دهــد. در ایــن فاصلــه زنــان دیگــر نیــز بــه آنجــا 
رســیدند. در اطــراف قبــر نــوری در حــال درخشــیدن بــود اّمــا قبــر عیســی خالــی بــود. 
آنــان در حالــی کــه در اطــراف مقبــره جمــع شــده بودنــد، بــه ناگهــان در یافتنــد کــه تنهــا 
نیستند. مرد جوانی با جامه ای درخشان در کنار قبر نشسته بود. او همان فرشته 
ای بــود کــه ســنگ را از جلــوی مقبــره غلتانیــده بــود. ایــن فرشــته بــا هیئــت انســانی 
تغییــر منظــر داده بــود تــا ایــن زنــان از دیــدن وی وحشــت زده نشــوند و بــا ایــن حــال نــور 
جــالل خداونــد هنــوز در اطــراف او مــی درخشــید و زنــان بــا دیــدن او هراســان شــده 
و مــی خواســتند از آنجــا بگریزنــد، اّمــا ســخنان فرشــته ایشــان را متوقــف کــرد. او بــه 
ایشــان گفــت: » هراســان مباشــید! مــی دانــم کــه در جســتجوی عیســی مصلــوب 
هستید. او اینجا نیست، زیرا همان گونه که فرموده بود، بر خاسته است! بیایید 
و جایــی را کــه او خوابیــده بــود، ببینیــد، ســپس بــی درنــگ برویــد و بــه شــاگردان او 
بگوییــد کــه او از مــردگان بــر خاســته اســت «. آنــان مجــدداً بــه داخــل قبــر نگریســته 
و بــار دیگــر خبــر خــارق العــاده را شــنیدند. فرشــته دیگــری کــه در هیئــت انســانی در 
کنــار قبــر نشســته بــود بــه ایشــان گفــت: » چــرا زنــده را در میــان مــردگان مــی جوییــد؟ 
او اینجــا نیســت، بلکــه برخاســته اســت! بــه یــاد آوریــد هنگامــی کــه در جلیــل بــود، بــه 
شــما چــه گفــت؟ گفــت کــه پســر انســان بایــد بــه دســت گناهــکاران تســلیم شــده، بــر 

صلیــب کشــیده شــود و در روز ّســوم بــر خیــزد! «.
تکــرار  بارهــا  را  ایــن جملــه  زنــان  اســت!  کــرده  قیــام  او  اســت!  کــرده  او قیــام 
بــود و  زنــده  نبــود. منجــی  پیکــر عیســی  بــرای تدهیــن  نیــازی  کردنــد. اکنــون دیگــر 
نمــرده بــود. او گفتــه بــود کــه مجــدداً بــر خواهــد خاســت. روز قیــام مســیح، بــرای ایــن 
جهــان، روز خــارق العــاده ای بــود و ســپس، » زنــان بــا هراســی آمیختــه بــه شــادِی 
ایــن  تــا  بــه ســوی شــاگردان شــتافتند  بــی درنــگ از مقبــره خــارج شــدند و  عظیــم 

واقعــه را بــه آنــان خبــر دهنــد «.
ِ قیــام را نشــنیده بــود. او بــا انــدوه بــه نــزد پطــرس و یوحنــا  مریــم خبــر خــوش 
رفتــه و بــه آنــان گفــت: » ســرورمان را از مقبــره بــرده انــد و نمــی دانیــم کجــا گذاشــته 
انــد. پــس شــاگردان بــا عجلــه بــه ســوی مقبــره روان شــدند، اّمــا قبــر عیســی را خالــی 
یافتنــد. آنــان دیدنــد کــه پارچــه هــای کفــن در آنجــا هســت، اّمــا خداوندشــان در قبــر 
نبــود. دســتمالی کــه گــرد ســر عیســی بســته بودنــد نــه در کنــار پارچــه هــای کفــن، 
بلکــه جداگانــه تــا شــده و در جایــی دیگــر گذاشــته شــده بــود. یوحنــا کــه نخســت بــه 
مقبــره رســیده بــود، بــه درون آمــد و دیــد و ایمــان آورد «. یوحنــا هنــوز کتــب مقــدس 
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را درک نکــرده بــود کــه او بایــد از مــردگان بــر خیــزد. اّمــا اکنــون ســخنان پیــش گویانــه 
منجــی در ارتبــاط بــا قیــام او را بــه خاطــر آورد.

ایــن خــود مســیح بــود کــه کفــن را بــا چنیــن دقتــی تــا کــرده و در آنجــا گذاشــته بــود. 
هنگامی که فرشته قدرتمند در کنار مقبره فرود آمد، فرشته دیگری نیز در کنار وی 
حضــور داشــت. او همــان فرشــته ای بــود کــه بــه همــراه گروهــی از فرشــتگان از پیکــر 
مسیح محافظت می کردند. هنگامی که فرشته قدرتمند سنگ را از جلوی مقبره 
کنــار زد، فرشــته دیگــر وارد مقبــره شــده وکفــن را از قامــت مســیح بازکــرده بــود. اّمــا 
دســتهای منجــی بــود کــه کفــن را تــا کــرده و بــر ســر جــای خــود قــرار داده بــود. در نظــر 
او کــه کهکشــانها و ســیارات را بــا نظــم و ترتیــب هدایــت مــی کنــد، هیــچ چیــزی کــم 

اهمیــت نیســت. نظــم و ترتیــب وکمــال در تمامــی اعمــال او دیــده مــی شــود.
مریم به دنبال یوحنا و پطرس به ســوی مقبره عیســی روانه شــده بود و هنگامی 
کــه آن دو بــه خانــه هایشــان بازگشــتند او در آنجــا مانــد و همانطــور کــه بــه قبــر خالــی 
مــی نگریســت دلــش غــرق ماتــم و انــدوه شــد. مریــم در حالــی کــه مــی گریســت بــه 
درون مقبــره نــگاه مــی کــرد. ناگهــان دو فرشــته را دیــد کــه جامــه هــای ســفید بــر تــن 
داشــتند وآنجــا کــه پیکــر عیســی نهــاده شــده بــود، یکــی در جــای ســر و دیگــری در جــای 
پاهــای او نشســته بودنــد. آنهــا از او پرســیدند، » ای زن، چــرا گریانــی؟ «. او پاســخ 

داد: » ســرورم را بــرده انــد و نمــی دانــم کجــا گذاشــته انــد «.
ســپس مریم از کنار مقبره دورشــده و بدنبال کســی می گشــت تا از او جویا 
شــود کــه چــه بــر ســر پیکــر عیســی آمــده اســت. ناگهــان صــدای دیگــری او را مــورد 
خطــاب قــرار داده وگفــت: » ای زن، چــرا گریانــی؟ کــه را مــی جویــی؟ و مریــم 
بــه گمــان اینکــه باغبــان اســت، گفــت: » ســرورم اگــر تــو او را بــر داشــته ای، بــه 
مــن بگــو کجــا گذاشــته ای تــا بــروم و او را برگیــرم «. اگــر مقبــره ایــن مــرد ثروتمنــد 
بــرای محــل دفــن عیســی مــکان بســیار قابــل احترامــی تصــور مــی شــد، خــود مریــم 
مــکان دیگــری را بــرای دفــن او فراهــم مــی کــرد. قبــری بــود کــه صــدای خــود مســیح 
آن را خالــی کــرده بــود، ایــن قبــر، قبــری بــود کــه ایلعــازر درآن دفــن شــده بــود. آیــا 
بــرای  بیایــد؟  کــردن ســرور و خداونــدش  بــرای دفــن  مــی توانســت مکانــی  مریــم 
مریــم، مراقبــت از پیکــر مصلــوب شــده و ارزشــمند مســیح، در ایــن اوقــات ماتــم 

و انــدوه، مایــه تســلی بــود.
اّمــا، اکنــون عیســی بــا صــدای شــناخته شــده خــود بــه او گفــت: مریــم! و مریــم 
دانســت کســی کــه او را مــورد خطــاب قــرارداد، غریبــه نبــود. بنابرایــن روی بــه جانــب 
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اوگردانــد و مســیح زنــده را در مقابــل خــود دیــد. مریــم آنچنــان خوشــحال بــود کــه 
فرامــوش کــرد مســیح مصلــوب شــده اســت. او بــه جانــب مســیح دویــد تــا پاهــای او 
را در آغــوش بگیــرد، اّمــا مســیح دســت خــود را بلنــد کــرده وگفــت » بــر مــن میاویــز، 
زیــرا هنــوز نــزد پــدر صعــود نکــرده ام، بلکــه نــزد برادرانــم بــرو و بــه آنهــا بگــو کــه نــزد پــدر 
خــود و پــدر شــما و خــدای خــود و خــدای شــما صعــود مــی کنــم « و مریــم رفــت تــا 

خبــر مســرت بخــش را بــه شــاگردان اطــالع دهــد.
عیســی تــا زمانــی کــه از پذیرفتــه شــدن قربانــی خویــش از ســوی پــدر آســمانی 
مطمئــن نشــده بــود، از قبــول احتــرام قومــش خــودداری کــرد. او بــه جایهــای آســمانی 
صعــود کــرد و از خــود خداونــد شــنید کــه کفــاره او بــه جهــت گناهــان انســان کافــی 
بــوده و اینکــه بــه واســطه ریختــه شــدن خــون او بــر صلیــب، همــگان مــی تواننــد حیــات 
جاودانــی را دریافــت کننــد. پــدر آســمانی عهــدی را کــه بــا مســیح بســته بــود تاییــد کــرد 
تــا او افــراد توبــه کار و مطیــع را بپذیــرد وآنــان را محبــت کنــد، بــه همــان انــدازه کــه او 
پسرش را محبت می کند. مسیح باید کار خویش را به اتمام می رساند و به وعده 
خویــش کــه » مــردم را از زر خالــص و انســان را از طــالی اُوفیــر کمیــاب تــر خواهــم 
گردانیــد « عمــل مــی کــرد؛ )اشــعیا 13 آیــه 12(. تمامــی قــدرت درآســمان و بــر زمیــن 
بــه ســرور حیــات داده شــده بــود و او بــه میــان پیــروان خــود در ایــن جهــان گناهــکار 

مراجعــت کــرده بــود تــا قــدرت و جــالل خویــش را بــه ایشــان اعطــا کنــد.
در حالیکــه منجــی در محضــر خــدا بــود و بــرای کلیســایش عطایــای روحانــی 
دریافــت مــی کــرد، شــاگردانش بــر بــاالی قبــر خالــی او نشســته و بــه گریــه و زاری 
مشــغول بودنــد. روزی کــه بــرای تمامــی آســمان، روز جشــن و شــادمانی بــود، بــرای 
شــاگردان، روز تردیــد و بالتکلیفــی، ســردرگمی و پریشــانی بــود. تردیــد وکــم ایمانــی 
ایشــان در برابــر شــهادتی کــه زنــان در بــاره قیــام مســیح داده بودنــد، نشــان مــی داد 
کــه ایمــان ایشــان تــا چــه انــدازه ضعیــف شــده اســت. اخبــار مربــوط بــه قیــام مســیح 
بــا آنچــه کــه ایشــان انتظــار داشــتند، بســیار متفــاوت بــود وآنــان نمــی توانســتند آن 
بــا خــود مــی گفتنــد کــه خیلــی خــوب اســت اگــر چنیــن  بــاور کننــد. شــاگردان  را 
خبری واقعیت داشــته باشــد. آنان در باره تعالیم و فرضیه های باصطالح علمی 
صدوقیــان چیزهــای زیــادی را شــنیده بودنــد کــه اثــرات آن، اذهــان ایشــان را در 

ارتبــاط بــا رســتاخیز بعــد از مــرگ، گنــگ و مبهــم ســاخته بــود.
آنــان مفهــوم قیــام ازمــرگ را بــه ســختی درک مــی کردنــد و قــادر نبودنــد چنیــن 

موضــوع بــا اهمیتــی را بپذیرنــد.
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فرشــتگان بــه زنهــا گفتــه بودنــد » حــال، برویــد و بــه شــاگردان او و بــه پطــرس 
بگوییــد کــه او پیــش از شــما بــه جلیــل مــی رود، در آنجــا او را خواهیــد دیــد، چنانکــه 
پیشــتر بــه شــما گفتــه بــود «. ایــن فرشــتگان از ابتــدا تــا انتهــای زندگــی مســیح بــه 
شــدن  و مصلــوب  محاکمــه  آنــان  بودنــد.  همــراه  او  بــا  محافــظ  فرشــتگان  عنــوان 
ایــن  بــه شــاگردان را شــنیده بودنــد.  منجــی را دیــده بودنــد و ســخنان او خطــاب 
از طریــق پیــام ایشــان بــه شــاگردان نشــان داده شــده بــود و بایــد آنــان را نســبت بــه 
صحــت آن متقاعــد مــی کــرد. چنیــن ســخنانی مــی توانســت از ســوی فرســتادگان 

مســیح بــر زبــان آورده شــود.
فرشــتگان گفتنــد: » بــه شــاگردان او و بــه پطــرس بگوئیــد «. پطــرس، از مــرگ 
مســیح بــه ایــن طــرف، زیــر بــار افســوس و ندامــت تکیــده شــده بــود. انــکار بــی شــرمانه 
خداوند از سوی او و نگاه غمگینانه و سرشار از محبت منجی همواره در مقابل او 
بود. او بیشتر از همه شاگردان متحمل درد و رنج شد. و فرشتگان با ذکر نام او، به 
وی اطمینــان مــی دهنــد کــه توبــه اش پذیرفتــه شــده وگناهــش آمرزیــده شــده اســت.

» بــه شــاگردان او و بــه پطــرس بگوییــد کــه او پیــش از شــما بــه جلیــل مــی رود و 
در آنجــا او را خواهیــد دیــد «. همــه شــاگردان عیســی، او را تــرک کــرده بودنــد، اّمــا 
دعوت دیدار با او، همه ایشان را شامل می شد. عیسی، ایشان را رها نکرده بود. 
هنگامی که مریم مجدلیه به ایشان گفت که خداوند را دیده است، دعوت دیدار 
در جلیــل را بــرای ایشــان تکــرار کــرد و بدیــن ترتیــب دعــوت از شــاگردان بــرای دیــدار 
از مســیح بــرای ســومیّن بــار بــه ایشــان اطــالع داده شــد. عیســی بعــد از صعــود بــه نــزد 
پــدر، بــه زنــان دیگــر ظاهــر شــد و بــه ایشــان گفــت: » ســالم بــر شــما بــاد! و زنــان پیــش 
آمدنــد و بــر پایهــای وی افتــاده، او را پرســتش کردنــد. آنــگاه عیســی بــه ایشــان فرمــود: 
مترسید! بروید و به برادرانم بگوئید که به جلیل بروند. در آنجا مر اخواهند دید «.

و مســیح در اولّیــن اقــدام خــود بعــد از قیــام از مــرگ، بــه شــاگردانش اطمینــان 
بخشــید کــه عالقــه و محبــت وی نســبت بــه ایشــان کاهــش نیافتــه اســت. او بــرای 
اینکــه بــه ایشــان نشــان دهــد کــه منجــی زنــده ایشــان اســت و ایــن کــه او موانــع قبــر 
را درهــم شکســته و دشــمن قدرتمنــد یعنــی مــرگ را شکســت داده و هنــوز هــم 
چــون گذشــته بــه ایشــان عالقمنــد مــی باشــد، بارهــا خــود را بــه ایشــان ظاهــر کــرد. 
او قصد داشــت که شــاگردان را با رشــته های ناگسســتنی محبت به خود نزدیکتر 
کنــد و بــه همیــن دلیــل بــه مریــم گفــت: » نــزد برادرانــم بــرو و بــه آنهــا بگــو کــه بــه جلیــل 

برونــد و درآنجــا مــرا خواهنــد دیــد «.
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هنگامــی کــه شــاگردان ایــن وعــده را کــه بســیار بــه صراحــت گفتــه شــده بــود، 
شــنیدند، دربــاره ســخنان مســیح بــه ایشــان کــه قیــام خویــش را پیــش بینــی کــرده بــود، 
اندیشیدند. آنان حتی اکنون نیز خوشحال نشدند. شاگردان نمی توانستند تردید 
و نگرانــی را کنــار بگذارنــد. حتــی هنگامــی کــه زنــان اعــالم کردنــد کــه خداونــد را دیــده 

انــد، ایشــان بــاور نکردنــد زیــرا فکــر مــی کردنــد کــه ایــن زنــان دچــار توهــم شــده انــد.
مشــکالت از هــر ســو برایشــان هجــوم آورده بــود. آنــان در ششــمین روز هفتــه 
پیکــر  از دیــدن  بعــد،  مــرگ سرورشــان را دیــده بودنــد و در نخســتین روز هفتــه 
بــرای فریــب مــردم،  پــس از آن متهــم شــدند کــه  بــی نصیــب مانــده بودنــد و  او 
پیکــر استادشــان را دزدیــده انــد. آنــان بــه قــدری مایــوس بودنــد کــه بــرای تصحیــح 
هیچگونــه  بــود،  شــده  اعــالم  ایشــان  علیــه  بــر  کــه  دروغینــی  نظــرات  و  عقایــد 
مــی  مــردم  غضــب  و  خشــم  و  کاهنــان  دشــمنی  از  زیــرا  کردنــد.  نمــی  اقدامــی 
ترســیدند. آنــان ســخت مشــتاق حضــور عیســی بودنــد کــه ایشــان را در تمامــی 

بــود. یــاری کــرده  مشــکالت 
شــاگردان غالــب اوقــات ایــن ســخنان را تکــرار کردنــد » مــا امیــد داشــتیم کــه او 
همــان باشــد کــه مــی بایســت اســرائیل را رهایــی بخشــد «. آنــان در اوقــات انــدوه 
و تنهایــی بارهــا ســخنان او را بــه یــاد آوردنــد کــه » اگــر بــا چــوب تــر چنیــن کننــد، بــا 
چــوب خشــک چــه خواهنــد کــرد؟ « )لوقــا 2۴ آیــه 21، 23 آیــه 31(. آنــان در اطــاق 
باالخانــه جمــع مــی شــدند و درهــا را محکــم مــی بســتند زیــرا فکــر مــی کردنــد کــه 

ممکــن اســت در هــر لحظــه بــه سرنوشــت اســتاد محبوبشــان دچــار شــوند.
آنــان در همــه اوقــات مــی توانســتند بــا شــناختن منجــی قیــام کــرده شــادی کننــد. 
هنگامــی کــه مریــم مجدلیــه در بــاغ و در کنــار مقبــره مســیح گریــه وزاری مــی کــرد. 
عیســی در نزدیکــی او ایســتاده بــود. او آنقــدر گریــه کــرده بــود کــه نمــی توانســت 
منجــی را تشــخیص بدهــد. و هــم چنیــن دلهــای شــاگردان پــر از رنــج و انــدوه بــود و 

آنــان پیــام فرشــتگان و یــا ســخنان خــود مســیح را بــاور نکردنــد. 
کــه  دهنــد  مــی  انجــام  را  کاری  همــان  هــم،  هنــوز  کــه  افــرادی  بســیارند  چــه 
شــاگردان مســیح انجــام دادنــد. چــه تعــدادی هنــوز هــم ماننــد مریــم مأیوســانه فریــاد 
مــی زننــد کــه » ســرورم را بــرده انــد و نمــی دانــم کجــا گذاشــته انــد! «. منجــی هنــوز 
هــم عــده بســیاری را مــورد خطــاب قــرار داده و مــی پرســد، چــرا گریانــی؟ کــه را مــی 
جویــی؟ او در کنــار ایشــان ایســتاده اســت اّمــا چشــمان گریــان ایشــان او را نمــی 
شناســد. منجــی بــا ایشــان ســخن مــی گویــد اّمــا آنــان ســخنان او را درک نمــی کننــد.
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بلنــد شــود و چشــمان اشــک  اگــر ســرهای خمیــده  آه کــه چــه خــوب اســت 
بــار بــرای شــناختن او گشــوده شــود وگوشــها ســخنان او را بشــنودکه » بــرو و بــه 
شــاگردان او بگــو کــه او از مــردگان برخاســته اســت «. بــه آنهــا بگــو کــه بــه مقبــره 
تــازه یوســف کــه بــا ســنگ بــزرگ بســته شــده و از ســوی رومیــان مهــر و مــوم گردیــده 
اســت نــگاه نکننــد. مســیح در آنجــا نیســت. بــه مقبــره خالــی نــگاه نکنیــد. هماننــد 
کســانی کــه بیچــاره و بــی پنــاه هســتند، گریــه و زاری نکنیــد. عیســی زنــده اســت و 
چــون او زنــده اســت، مــا هــم خواهیــم زیســت. بــا قلبــی شــکرگزار و بــا لبهایــی کــه 
با آتش مقدس مســح شــده اســت، ســرود شــادمانی بخوانید زیرا مســیح برخاســته 
اســت. او زنــده اســت تــا بــرای مــا شــفاعت کنــد. بــه او تــوکل کنیــد زیــرا تــوکل بــه او 
روح و جــان شــما را ماننــد لنگــری محکــم و اســتوار مــی ســازد. ایمــان بیاوریــد، آنــگاه 

جــالل خــدا را خواهیــد دیــد.
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٨3
» در راه عمائوس «

]این فصل بر اساس انجیل لوقا 2۴: 13-33 تدوین گردیده است[

بعــد از ظهــر روز قیــام دو تــن از شــاگردان بــه ســوی دهکــده ای بنــام عمائــوس 
مــی رفتنــد، کــه در فاصلــه دو فرســنگی اورشــلیم واقــع شــده بــود. ایــن شــاگردان 
ایمانــداران  از  اّمــا  نبودنــد،  برخــوردار  ای  ویــژه  از جایــگاه  بشــارت مســیح  کار  در 
صــادق و صمیمــی بــه شــمار مــی رفتنــد. آنــان بــرای بــه جــا آوردن مراســم عیــد ِپَســح 
بــه اورشــلیم آمــده بودنــد و بــه خاطــر وقایعــی کــه بــه تازگــی بــه وقــوع پیوســته بــود، 
بســیار نگــران و حیــرت زده بودنــد. آنــان اخبــار مربــوط بــه جابجایــی جســد مســیح از 
قبــر را کــه در صبــح آن روز منتشــر شــده بــود و هــم چنیــن خبــر مربــوط بــه مالقــات 
زنــان بــا فرشــتگان وعیســی را شــنیده بودنــد. ایــن دو، اکنــون بــرای دعــا و تفکــر بــه 
خانــه هایشــان بــاز مــی گشــتند و در طــول راه در بــاره وقایــع مربــوط بــه محاکمــه و 
مصلــوب شــدن صحبــت مــی کردنــد. آنــان پیــش از ایــن هرگــز تــا ایــن انــدازه دلســرد 

و نــا امیــد نشــده بودنــد.
ناگهــان  کــه  بودنــد  نکــرده  را طــی  زیــادی  آنــان در مســیر سفرشــان، مســافت 
غریبــه ای بــه ایشــان ملحــق شــد، اّمــا آنچنــان غــرق نــا امیــدی و انــدوه بودنــد کــه او 
را نشــناختند و بــا بیــان نیــات قلبــی خویــش بــه گفتگــوی خویــش ادامــه دادنــد. آنــان 
در مــورد تعالیمــی کــه مســیح داده بــود بــا یکدیگــر تبــادل نظــر مــی کردنــد و چنیــن بــه 
نظر می رســید که قادر به درک آن نیســتند. هنگامی که در باره وقایعی که اتفاق 
تــا ایشــان را تســلی  بــود ســخن مــی گفتنــد، مســیح ســخت مشــتاق شــد  افتــاده 
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دهــد. او رنــج و انــدوه ایشــان را دیــده بــود و از افــکار پیچیــده و مشوشــی کــه از 
اذهــان ایشــان خطــور مــی کــرد کامــالً آگاه بــود.

ایــن افــکار موجــب شــده بــود تــا ایــن دو شــاگرد از خــود ســوال کننــد کــه آیــا ایــن 
مــرد، کســی کــه متحمــل خفــت و خــواری شــده بــود، مــی توانســت همــان مســیح 
باشــد؟ رنــج و انــدوه ایشــان مهــار نمــی شــد و مــی گریســتند. عیســی از محبــت 
ایشــان نســبت بــه خــود آگاه بــود و اشــتیاق داشــت تــا اشــکهای ایشــان را پــاک کنــد 
و دلهایشــان را از شــادی و شــعف آکنده ســازد. اّما نخســت باید به ایشــان درســی 

مــی داد کــه هرگــز آن را فرامــوش نکننــد.
او از ایشان پرسید، » در راه، در باره چه گفتگو می کنید؟ آنها با چهره هایی 
اندوهگین، خاموش ایســتادند. آنگاه یکی از ایشــان که کلئوپاس نام داشــت، در 
پاســخ گفــت: آیــا تــو تنهــا شــخص غریــب در اورشــلیمی کــه از آنچــه در ایــن روزهــا 
بــر عیســی  بــی خبــری؟ عیســی پرســید: کــدام واقعــه؟ گفتنــد: آنچــه  واقــع شــده 
ناصــری گذشــت. او پیامبــری بــود کــه در پیشــگاه خــدا و نــزد همــه مــردم، کالم و 
اعمــال پــر قدرتــی داشــت. اّمــا ســران کاهنــان و بــزرگان مــا او را ســپردند تــا بــه مــرگ 
محکــوم شــود و بــر صلیبــش کشــیدند. ســپس بــا انــدوه و نــا امیــدی و بــا لبهایــی 
بایســت اســرائیل را  مــی  امیــد داشــتیم او همــان باشــد کــه  مــا  لــرزان گفتنــد کــه 
رهایــی بخشــد. افــزون برایــن، بواقــع اکنــون ســه روز از ایــن وقایــع گذشــته اســت «.

عجیــب بــود کــه شــاگردان ســخنان مســیح را بــه خاطــر نمــی آوردنــد و درک نمــی 
کردنــد کــه خــود او ایــن وقایــع را از قبــل پیــش بینــی کــرده بــود. آنــان نفهمیدنــد کــه 
قســمت آخــر پیشــگویی او، درســت هماننــد قســمت اول، تحقــق خواهــد یافــت، 
یعنی اینکه او در روز ســوم از مرگ بر خواهد خاســت. این، بخشــی از پیشــگویی 
او بــود کــه ایشــان بایســت بــه خاطــر مــی آوردنــد. کاهنــان و علمــای دیــن یهــود ایــن 
موضــوع را فرامــوش نکــرده بودنــد. آنــان، در روزی کــه پــس از » روز تهیــه « بــود، 
نــزد پیالتــس گــرد آمــده، گفتنــد » ســرور مــا، بــه یــاد داریــم کــه آن گمــراه کننــده وقتــی 
زنــده بــود، مــی گفــت، پــس از ســه روز بــر خواهــم خاســت « )متــی 2٧ آیــات 62 و 

63(. اّمــا شــاگردان ایــن ســخنان منجــی را بــه یــاد نیاوردنــد.
آنــگاه بــه ایشــان گفــت » ای بــی خــردان کــه دلــی دیرفهــم بــرای بــاور کــردن گفتــه 
هــای انبیــاء داریــد! آیــا نمــی بایســت مســیح ایــن رنجهــا را ببینــد و ســپس بــه جــالل 
خــود درآیــد؟ «. شــاگردان از خــود مــی پرســیدند، ایــن غریبــه چــه کســی مــی توانــد 
باشــد کــه ایــن چنیــن پــر قــدرت و بــا امیــدواری ســخن مــی گویــد. آنــان بــرای نخســتین 
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بــار بعــد از ماجــرای مصلــوب شــدن مســیح، احســاس امیــدواری مــی کردنــد. آنــان 
اغلب اوقات با جدیّت به همسفرشــان نگریســته و با خود اندیشــیدند که ســخنان 
او، دقیقــاً ســخنانی بــود کــه فقــط مســیح مــی توانســت بــر زبــان آورد. آنــان از ســخنان 

او در شــگفت شــده و دلهایشــان بــا انتظــاری شــادی بخــش شــروع بــه تپیــدن کــرد.
ســپس از موســی و همــه انبیــاء آغــاز کــرد وآنچــه را کــه در تمامــی کتــب مّقــدس 
در بــاره او گفتــه شــده بــود، برایشــان توضیــح داد. اگــر او از همــان ابتــدا خــود را 
بــه ایشــان معرفــی کــرده بــود، دلهــای ایشــان خرســند مــی شــد و در اوج شــادی، 
هیــچ نیــازی بــرای درک حقیقــت احســاس نمــی کردنــد. اّمــا بــرای آنــان الزم بــود تــا 
شــهادتهایی را کــه از طریــق آیــات و نبوتهــای عهــد عتیــق در بــاره او داده شــده بــود، 
درک کننــد. ایمــان آنــان بایــد بــر همیــن اســاس بنــا شــود. مســیح بــرای متقاعــد کــردن 
آنــان معجــزه نکــرد، زیــرا نخســتین وظیفــه او ایــن بــود کــه کتــب مقــدس را بــرای آنــان 
توضیــح دهــد. آنــان مــرگ او را بــه منزلــه از بیــن رفتــن تمامــی امیدهــا و آرزوهایشــان 
تلقــی کــرده بودنــد و اکنــون مســیح از طریــق نبوتهــا بــه ایشــان نشــان مــی داد کــه 

مــرگ او، قــوی تریــن نشــانه بــرای ایمانشــان مــی باشــد.
در تعلیم این شاگردان، عیسی اهمیت عهد عتیق را به عنوان شاهد رسالت 
خــود آشــکار کــرد. بســیاری از باصطــالح مســیحیان، عهــد عتیــق را کنــار گذاشــته و 
ادعــا مــی کننــد کــه دیگــر مفیــد نمــی باشــد. درحالــی کــه مســیح چنیــن ادعایــی را نمــی 
پذیــرد. او بــرای عهــد عتیــق چنــان اهمیــت و ارزش فــوق العــاده ای قائــل بــود کــه در 
بــاره آن فرمــود، » اگــر بــه ســخنان موســی و انبیــا گــوش ندهنــد، حتـّـی اگــر کســی هــم 

پــس از مــرگ زنــده شــود، بــاز بــاور نخواهنــد کــرد « )لوقــا 16 آیــه 31(.
از  اســرائیل  انبیــاء  و  بــزرگان طایفــه  از طریــق  کــه  اســت  ایــن صــدای مســیح 
ایــام آدم تــا انتهــای زمــان، ســخن مــی گویــد. منجــی در عهــد عتیــق نیــز بــا همــان 
صراحــت عهــد جدیــد آشــکار شــده اســت. ایــن نــور مربــوط بــه نبوتهــای عهــد عتیــق 
اســت کــه زندگــی مســیح و تعالیــم عهدجدیــد را بــه صراحــت و زیبایــی عرضــه مــی 
کند.معجــزات مســیح دلیــل الوهیــت او مــی باشــند، اّمــا دلیــل قــوی تــری کــه بــه مــا 
نشــان مــی دهــد مســیح منجــی جهــان مــی باشــد، در مقایســه نبوتهــای عهــد عتیــق 

بــا تاریخچــه عهــد جدیــد دیــده مــی شــود.
مســیح بــا تشــریح نبوتهــای عهــد عتیــق مشــکالتی را کــه مــی بایســت در جامــه 
بشــری بــا آنهــا روبــرو شــود و هــم چنیــن وظایــف خــود را بــرای شــاگردان توضیــح 
داد. توقــع شــاگردان از او کــه مــی بایســت بــر طبــق انتظــارات انســانی بــر تخــت 
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ســلطنت داود تکیــه کنــد، انتظــاری کامــالً اشــتباه وگمــراه کننــده بــود. چنیــن توقعــی 
پائیــن تریــن مقامــی  بــه  بــا درک صحیــح هبــوط او از عالــی تریــن مقــام  از مســیح 
کــه مــی توانســت اِشــغال شــود، کامــالً مغایــر بــود. او انتظــار داشــت کــه اذهــان 
شــاگردانش از هــر جهــت پــاک و صادقانــه باشــد. آنــان مــی بایســت تــا حــد امــکان 
در خصوص جام مصیبت که به او اختصاص داده شــده بود، اطالع می یافتند. 
مســیح بــه ایشــان نشــان داد کــه مجادلــه هولناکــی را کــه ایشــان هنــوز قــادر بــه درک 
آن نبودنــد، تحقــق وعــده ای بــود کــه پیــش از بنیــان عالــم بنــا نهــاده شــده بــود. مســیح 
بایــد مــی ُمــرد، همانطــور کــه یــک آدم متخلــف از شــریعت کــه در صــورت ادامــه 
گنــاه، بایــد مــی ُمــرد. همــه اینهــا بایــد واقــع شــود، اّمــا نبایــد بــه شکســت ختــم شــود، 
بلکــه مــی بایســت بــه پیــروزی بــا شــکوه و جاودانــی منجــر گــردد. عیســی بــه آنــان 
گفــت کــه بــرای نجــات جهــان از گنــاه، تمــام ســعی خــود را بــه کار گیرنــد. پیــروان 
او بایــد همانطــور کــه او زندگــی کــرد، زندگــی کننــد و بــا تالشــی جــدی و خســتگی 

ناپذیــر بــرای نجــات بشــریت از گنــاه، عمــل کننــد.
مســیح، بــه ایــن طریــق بــرای شــاگردانش ســخن گفــت و اذهــان ایشــان را آمــاده 
کــرد تــا کتــب مقدســه را درک کننــد. آنــان خســته بودنــد اّمــا گفتگــو خاتمــه نیافتــه 
بــود. ســخنان حیــات بخــش و دلگــرم کننــده از لبهــای منجــی جــاری بــود، بــا ایــن 
حــال، چشــمان ایشــان هنــوز بــه روی حقیقــت بــاز نشــده بــود. هنگامــی کــه مســیح 
از ویرانــی اورشــلیم بــرای ایشــان ســخن گفــت، بــا زاری و انــدوه بــه ایــن شــهر رو بــه 
زوال نگریســتند. اّمــا هنــوز هــم کســی را کــه بــا ایشــان ســفر مــی کــرد، نشــناخته 
بودنــد. آنــان تصــور نمــی کردنــد کــه موضــوع موردگفتگویشــان، یعنــی مســیح، در 
کنار ایشــان در حال راه رفتن باشــد، زیرا مســیح طوری وانمود می کرد که شــخص 
دیگــری اســت. آنــان فکــر مــی کردنــد کــه او یکــی از کســانی اســت کــه در جشــن 
بــزرگ حضــور یافتــه بــود و اکنــون بــه خانــه خویــش بــاز مــی گشــت. مســیح بــه همــراه 
ایشــان از میــان جــاده ســنگالخ و ناهمــوار راه مــی رفــت و هــر از گاهــی توقــف 
کــرده و بــه اســتراحت مــی پرداخــت. بــه ایــن طریــق آنــان در ابتــدا راه کوهســتانی بــه 
پیــش مــی رفتنــد و در حالــی کــه، کســی کــه بــزودی مــی بایســت در دســت راســت 
خداوند قرار گیرد، کسی که می توانست بگوید » تمامی قدرت در آسمان و در 
زمین به من داده شــده اســت «، در کنار ایشــان راه می رفت، )متی 2٨ آیه 1٨(.

در طــول ســفر ایشــان، خورشــید غــروب کــرده بــود و قبــل از اینکــه مســافران بــه 
محــل اســتراحت برســند، کارگرانــی کــه در مــزارع کار مــی کردنــد، محــل کارشــان را 
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تــرک کــرده بودنــد. هنگامــی کــه شــاگردان بــه خانــه هایشــان نزدیــک شــدند، غریبــه 
ای کــه بــا ایشــان ســفر مــی کــرد، طــوری وانمــود کــرد کــه مــی خواهــد بــه ســفرش 
شــنیدن  تشــنه  آنــان  بودنــد.  شــده  منــد  او عالقــه  بــه  شــاگردان  اّمــا  دهــد.  ادامــه 
ســخنان او بودنــد، بنابرایــن گفتنــد، » بــا مــا بمــان «، بــه نظــر نمــی رســید کــه مســیح 
دعــوت آنــان را بپذیــرد، اّمــا، ایشــان اصــرار کــرده وگفتنــد، » چیــزی بــه پایــان روز 
نمانــده و شــب نزدیــک اســت « و مســیح دعــوت ایشــان را پذیرفــت و داخــل شــد 

تــا بــا ایشــان بمانــد.
اگــر شــاگردان در دعــوت از مســیح پافشــاری نمــی کردنــد، نمــی توانســتند آگاه 
بــر خاســته  شــوند کــه همســفر ایشــان همــان عیســی مســیح اســت کــه از مــرگ 
بــود. مســیح، هرگــز همراهــی خــود را بــه کســی تحمیــل نمــی کنــد. او خــود را بــه 
آنانــی کــه نیازمنــد او هســتند، مربــوط مــی دانــد و بــا شــادمانی بــه کلبــه هــای محّقــر 
ایشــان وارد شــده و دلهــای ایشــان را آرامــی و تســلّی مــی بخشــد. اّمــا اگــر افــراد 
کنــار  از  نیــز  او  باشــند،  تفــاوت  بــی  او  از  بــه میهمــان آســمانی و دعــوت  نســبت 
ایشــان خواهــد گذشــت. بــه ایــن نحــو، بســیاری، فرصــت عالــی بــا مســیح بــودن را 
از دســت می دهند. آنان نیز مانند آن دو شــاگردی که با مســیح ســفر می کردند، 

او را نخواهنــد شــناخت.
بــزودی، غــذای ســاده ای آمــاده مــی شــود و جلــوی میهمــان کــه بــر ســر میــز 
نــان را  نشســته اســت قــرار داده مــی شــود. مســیح دســت خــود را دراز کــرده و 
برکــت مــی دهــد. شــاگردان بــا دیــدن دســتهای او از تــرس و وحشــت، بــه عقــب 
مــی رونــد زیــرا او دســتهای خــود را درســت بــه همــان طریقــی کــه اســتاد ایشــان بــاز 
میکــرد، بــاز کــرده بــود. آنــان بــار دیگــر بــه دســتهای او نــگاه مــی کننــد و اینــک آثــار میــخ 
هــا را در دســتهای او مــی بیننــد. هــر دوی ایشــان، همزمــان فریــاد مــی زننــد: ایــن 

عیســی خداونــد اســت! او از مــرگ برخاســته اســت!
آنــان بــر مــی خیزنــد تــا خودشــان را بــه پــای او افکنــده و او را پرســتش کننــد، اّمــا 
او از نظــر ایشــان ناپدیــد مــی شــود. آنــان از یکدیگــر مــی پرســند، » آیــا هنگامــی کــه 
در راه بــا مــا ســخن مــی گفــت وکتــب مقــدس را بــر ایمــان تفســیر مــی کــرد، دل در 

درون مــا نمــی تپیــد؟ «.
اّمــا بــا ایــن اخبــار عظیمــی کــه بایــد بــه اطــالع دیگــران میرســاندند، نمــی توانســتند 
بنشینند وگفتگو کنند. خستگی وگرسنگی ایشان از بین رفته بود. آنان غذایشان 
را دســت نخــورده رهــا مــی کننــد و بالفاصلــه از همــان مســیری کــه آمــده بودنــد، بــه 
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ســوی اورشــلیم رهســپار مــی شــوند تــا خبــر خــوش قیــام منجــی را بــه سایرشــاگردان 
اطــالع دهنــد. در بعضــی از قســمت هــا، راه نــا امــن بــود، اّمــا آنــان بــا صعــود بــه 
مکانهــای پرسراشــیب، بــه راه خــود ادامــه دادنــد. آنــان نمــی داننــد و نمــی بیننــد کــه 
مســیح، در طــول ســفر از ایشــان محافظــت مــی کنــد. ایــن دو، بــا وســایل ســفر در 
دســت، بــه پیــش رفتــه و قصــد دارنــد تــا آنجــا کــه امــکان دارد ســریعتر راه برونــد. آنــان 
راهشــان را گــم مــی کننــد اّمــا بعــد از مدتــی دوبــاره مســیر را پیــدا مــی کننــد. بعضــی 
اوقــات دوان دوان، بعضــی اوقــات تلوتلــو خــوران بــه راه خویــش ادامــه مــی دهنــد، 

درحالــی کــه همســفر نامریــی در تمــام طــول راه بــا ایشــان همراهــی مــی کنــد.
دلهــای  درخشــد.  مــی  ایشــان  بــر  عدالــت  آفتــاب  اّمــا  اســت  تاریــک  شــب، 
ایشــان از شــادی مــی تپــد. بــه نظــر مــی رســد کــه در دنیایــی تــازه بــه ســر مــی برنــد. 
مســیح، منجــی ایشــان زنــده اســت و دیگــر نیــازی نیســت تــا در مــرگ او زاری کننــد. 
مســیح از مــرگ برخاســته اســت آنــان ایــن جملــه را بارهــا و بارهــا تکــرار مــی کننــد. 
ایــن پیامــی اســت کــه آنــان بــرای مصیبــت زدگان حمــل مــی کننــد. آنــان بایــد حکایــت 
عالــی و خــارق العــاده راه عمائــوس را بــه همــگان اعــالم کننــد و بایــد بگوینــد کــه چــه 
کســی در راه بــه ایشــان ملحــق شــده بــود. آنــان حامــل بزرگتریــن پیامــی بودنــد کــه تــا 
کنــون بــه جهــان داده مــی شــد، پیامــی کــه امیدهــا و انتظــارات خانــواده بشــری در 

تمامــی زمانهــا بــه آن بســتگی داشــت.
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» سالم بر شما باد «

 ]این فصل بر اساس انجیل لوقا 2۴: 33-۴٨؛
انجیل یوحنا 20: 1۹-2۹ تدوین گردیده است[

شــاگردان بــا رســیدن بــه اورشــلیم از دروازه شــرقی کــه در ایــام عیــد ِپَســح در 
طــول شــب بــاز بــود، وارد شــهر مــی شــوند. خانــه هــا تاریــک و ســاکت هســتند. 
اّمــا مســافران از خیابانهــای تاریــک شــهر کــه بــا نــور مهتــاب روشــن شــده اســت بــه 
راه خــود ادامــه مــی دهنــد. آنــان بــه ســوی باالخانــه ای کــه عیســی آخریــن ســاعات 
بــود، رهســپار  عمــر خــود را در شــب قبــل از مــرگ خویــش درآنجــا ســپری کــرده 
مــی شــوند.آنان مــی دانســتند کــه برادرانشــان در ایــن مــکان جمــع شــده انــد. اگــر 
چــه دیــر وقــت بــود، اّمــا ایشــان مــی دانســتند کــه شــاگردان تــا زمانــی کــه در مــورد 
پیکــر استادشــان بــه یــک نتیجــه قطعــی نرســند، نخواهنــد خوابیــد. هنگامــی کــه بــه 
باالخانــه مــی رســند، متوجــه مــی شــوند کــه در ورودی محکــم بســته شــده اســت. 
آنــان بــا کوبیــدن در اجــازه ورود مــی خواهنــد اّمــا پاســخی دریافــت نمــی کننــد. همــه 
جــا ســاکت و آرام اســت. ســپس نامهایشــان را اعــالم مــی کننــد و در بــا دقــت 
گشــوده مــی شــود و وارد مــی شــوند، مســیح نیــز بــدون اینکــه دیــده شــود بــه همــراه 
ایشــان وارد مــی شــود و بــار دیگــر در بســته مــی شــود تــا جاسوســان وارد نشــوند.

بــا ورود مســافران، تمامــی حاضریــن شــگفت زده مــی شــوند و صــدای حمــد و 
شــکرگزاری در فضای اتاق طنین انداز می شــود. آنان می گویند، » این حقیقت 
دارد کــه خداونــد قیــام کــرده اســت، زیــرا بــر شــمعون ظاهــر شــده اســت «. پــس 
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از آن، دو شــاگردی کــه در طــول سفرشــان بــه عمائــوس بــا عیســی برخــورد کــرده 
بودنــد، نفــس نفــس زنــان ماجــرای حیــرت انگیــز سفرشــان را بــرای شــاگردان توضیــح 
مــی دهنــد. درســت هنگامــی کــه سخنانشــان خاتمــه مــی یابــد و درحالــی کــه عــده 
ای مــی گوینــد کــه نمــی تواننــد آن را بــاور کننــد، چــرا کــه خیلــی خــوب اســت اگــر 
چنیــن چیــزی صحــت داشــته باشــد، کــه ناگهــان، شــخص دیگــری در مقابــل ایشــان 

ظاهــر مــی شــود. 
تمامــی نگاههــا بــه ایــن غریبــه دوختــه مــی شــود. هیچکــس بــرای وارد شــدن در 
را نکوبیــده بــود. هیــچ صــدای پــا شــنیده نشــده بــود. شــاگردان مــات ومبهــوت شــده 
واز یکدیگــر مــی پرســیدند، چــه شــده اســت؟ ایــن چــه مــی توانــد باشــد؟.... پــس از 
آن صدایــی را مــی شــنوند کــه صدایــی بــه جــز صــدای استادشــان نیســت. عیســی 

بــا لحنــی آرام و مهربــان بــه ایشــان مــی گویــد: » ســالم بــر شــما بــاد «.
اّمــا آنــان حیــران و ترســان، پنداشــتند شــبحی مــی بیننــد و عیســی بــه ایشــان 
گفت: » چرا اینچنین مضطربید؟ چرا شک و تردید به دل راه می دهید؟ دست 
و پایــم را بنگریــد. خــودم هســتم! بــه مــن دســت بزنیــد و ببینیــد، شــبح گوشــت و 
اســتخوان نــدارد، اّمــا چنانکــه مــی بینیــد، مــن دارم! ایــن را گفــت و دســتها و پاهــای 

خــود را بــه ایشــان نشــان داد «.
آنــان دســت هــا و پاهــای او را کــه بــه خاطــر میخکــوب شــدن بــی رحمانــه آســیب 
دیــده بــود، مشــاهده کردنــد و صــدای او را نشــناختند. شــاگردان از فــرط شــادی 
و حیــرت نمــی توانســتند بــاور کننــد. پــس عیســی بــه ایشــان گفــت : چیــزی بــرای 
خــوردن داریــد؟..... تکــه ای ماهــی بریــان بــه او دادنــد. آن را گرفــت و در برابــر 
چشــمان ایشــان خــورد. و » شــاگردان بــا دیــدن خداونــد شــادمان شــدند «. ایمــان 
و شــادمانی جــای بــی ایمانــی را گرفــت. آنــان بــا احساســاتی کــه هیــچ کالمــی قــادر 

بــه بیــان آن نبــود، قیــام منجــی را مــورد تأییــد قــرار دادنــد.
در آســتانه تولّد عیســی، فرشــته خداوند کالم صلح وســالمتی را برمردمان زمین 
اعــالم کــرد و اینــک عیســی در نخســتین ظاهــر شــدِن بــه شــاگردانش بعــد از قیــام از 

مــرگ، ایشــان را بــا کالم، » ســالمتی بــر شــما بــاد « مــورد خطــاب قــرار مــی داد.
او همــواره آمــاده اســت تــا افــرادی را کــه زیــر بــار ســنگین تردیدهــا و نگرانــی هــا 

قــرار دارنــد، بــا کالم صلــح وســالمتی مــورد خطــاب قراردهــد. 
مســیح منتظــر اســت تــا درهــای قلبمــان را بــه روی او بگشــاییم و بگوییــم تــا در 
مــا ســاکن شــود. او خــود مــی فرمایــد، » اکنــون بــردر ایســتاده مــی کوبــم، کســی اگــر 
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صــدای مــرا بشــنود و در را بــه رویــم بگشــاید، بــه درون خواهــم آمــد و بــا او همســفره 
خواهــم شــد و او بــا مــن « )مکاشــفه 3 آیــه 20(.

قیــام مســیح، مظهــر قیــام نهایــی همــه کســانی اســت کــه در او خوابیــده انــد. 
ســیمای قیــام کــرده منجــی، رفتــار او، ســخنان او، بــرای شــاگردان کامــالً آشــنا بــود. 
او خوابیــده  در  کــه  آنانــی  هــم چنیــن  برخاســت،  مــرگ  از  کــه عیســی  همانگونــه 
انــد، بــار دیگــر قیــام خواهنــد کــرد و مــا ایشــان را خواهیــم شــناخت، همانطــور کــه 
شــاگردان عیســی او را شــناختند. آنــان ممکــن اســت در ایــن زندگــی فانــی، مریــض، 
معیوب و از ریخت افتاده باشند، اّما در سالمتی و تناسب کامل قیام خواهند 
کــرد و در عیــن حــال هویــت ایشــان در بــدِن جــالل یافتــه بــه طــور عالــی و کامــل 
بــا کمــال  بــه کمــال خواهیــم شــناخت، چنانکــه  آنــگاه  محفــوظ خواهــد مانــد. » 
شــناخته خواهیــم شــد « )اول قرنتیــان 13 آیــه 12(. و در ســیمای ایشــان کــه بــا نــور 
درخشــان صــورت عیســی روشــن شــده اســت، حتــی خطــوط چهــره عزیزانمــان را 

تشــخیص خواهیــم داد.
هنگامــی کــه عیســی بــا شــاگردان مالقــات کــرد، ســخنانی را کــه پیــش از مرگــش 
گفتــه بــود، بــه ایشــان یــادآور شــد، ایــن کــه تمــام آنچــه کــه در تــورات موســی وکتــب 
انبیاء و مزامیر درباره او نوشته شده بود، باید به حقیقت بپیوندد. » سپس، ذهن 
ایشــان را روشــن ســاخت تا بتوانند کتب مقدس را درک کنند. و به ایشــان گفت: 
مکتــوب اســت کــه مســیح رنــج خواهدکشــید و در روز ّســوم از مــردگان برخواهــد 
خاســت، و بــه نــام او توبــه و آمــرزش گناهــان بــه همــه قومهــا موعظــه خواهــد شــد و 

شــروع آن از اورشــلیم خواهــد بــود. شــما شــاهدان ایــن امــور هســتید «.
شاگردان ماهیت و حدود وظایفشان را درک کردند. آنان باید حقایق عظیمی 
را کــه مســیح بــه ایشــان ســپرده بــود بــه جهانیــان اعــالم مــی کردنــد. وقایــع زندگــی 
او، مــرگ و قیــام او، نبوتهایــی کــه بــه ایــن وقایــع اشــاره کــرده بــود، قداســت احــکام 
خداونــد، اســرار نقشــه نجــات و رســتگاری، قــدرت عیســی بــرای آمــرزش گناهــان — 
آنــان شــاهدان ایــن امــور بودنــد و بایــد آنهــا را بــه جهانیــان اعــالم مــی کردنــد. آنــان بایــد 

انجیــل ســالمتی و نجــات را بــه واســطه توبــه و قــدرت منجــی اعــالم مــی کردنــد.
اگــر  بیابیــد  را  القــدس  روح  فرمــود: »  و  دمیــد  آنــان  بــر  گفــت،  را  ایــن  چــون 
گناهــان کســی را ببخشــایید، برآنهــا بخشــیده خواهــد شــد، و اگــر گناهــان کســی را 
نابخشــوده بگذاریــد، نابخشــوده خواهــد مانــد «. روح القــدس هنــوز بــه طــور کامــل 
نــازل نشــده بــود زیــرا مســیح هنــوز جــالل نیافتــه بــود. نــزول کامــل روح القــدس و 
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اعطــای آن بــه شــاگردان زمانــی واقــع مــی شــد کــه مســیح بــه آســمان صعــود مــی 
کــرد و تــا زمانــی کــه روح القــدس بــه طــور کامــل دریافــت نمــی شــد، شــاگردان نمــی 
توانســتند مأموریــت موعظــه انجیــل بــه جهانیــان را تحقــق بخشــند. اّمــا اکنــون روح 
القــدس بــرای مقصــود معینــی بــه ایشــان داده شــده بــود. پیــش از اینکــه شــاگردان 
وظایــف رســمی خــود را در ارتبــاط بــا کلیســا انجــام دهنــد، مســیح روح را برایشــان 
دمیــد و ایــن درحالــی بودکــه او مهمتریــن مســئولیت را بــه ایشــان محــول مــی کــرد 
و قصــد داشــت ایــن حقیقــت را بــه ایشــان بفهمانــد کــه بــدون روح القــدس نمــی 

تواننــد چنیــن مســئولیتی را تحقــق بخشــند.
روح القــدس مظهــر و نشــانه حیــات روحانــی در فــرد مــی باشــد. اعطــای روح، 
بــه منزلــه اعطــای حیــات مســیح مــی باشــد و دریافــت کننــده را از ویژگــی هــای 
مســیح لبریــز مــی ســازد. تنهــا آنانیکــه بــه ایــن نحــو از خداونــد تعلیــم مــی گیرنــد وآنانــی 
کــه روح القــدس در درون ایشــان عمــل مــی کنــد و حیــات مســیح در زندگــی ایشــان 
مشــهود مــی باشــد، بایــد بــه عنــوان نماینــدگان افــراد برگزیــده شــوند و بــرای منفعــت 

کلیســا خدمــت کننــد.
مســیح فرمــود: » اگــر گناهــان کســی را ببخشــایید، برآنهــا بخشــیده خواهــد 
شــد و اگــر گناهــان کســی را نابخشــوده بگذاریــد، نابخشــوده خواهــد مانــد «. در 
اینجــا، مســیح اختیــار قضــاوت و داوری کــردن بــر دیگــران را بــه هیــچ کســی اعطــا 
بــر  افــراد را از داوری کــردن  فــراز کــوه زیتــون،  بــر  نمــی کنــد. او در موعظــه خــود 
دیگــران برحــذر داشــت. زیــرا داوری بشــر در انحصــار خداونــد مــی باشــد. بــا ایــن 
حال در تشــکیالت کلیســا، به هریک از افراد مســئولیتی ســپرده می شــود. وظیفه 
کلیســا، هشــدار، تعلیــم و در صــورت امــکان بازگردانــدن افــراد خاطــی وگناهــکار بــه 
مســیر ســالمتی مــی باشــد. خداونــد مــی فرمایــد، » بــا صبــر بســیار و تعلیــم دقیــق 

بــه اصــالح و توبیــخ و تشــویق بپــرداز « )دوم تیموتائــوس ۴ آیــه 2(.
 در مقابــل خطــاکاران بــا صبــر رفتــار کنیــد. بــه افــرادی کــه درخطــر گنــاه هســتند 
هشدار دهید. اجازه ندهید کسی خود را بفریبد. گناه را با ذکر نام آن مشخص 
کنیــد و آنچــه را کــه خداونــد در ارتبــاط بــا دروغ گفتــن، نگــه نداشــتن ســبت، دزدی، 
زنــا و هــر شــرارت دیگــر فرمــوده اســت، اعــالم کنیــد. » آنانــی کــه مرتکــب چنیــن 
اعمالــی مــی شــوند، پادشــاهی خــدا را بــه میــراث نخواهنــد بــرد « )غالطیــان 5 آیــه 
21(. اگــر آنــان بــر گنــاه خــود اصــرار ورزنــد، حکمــی را کــه شــما از طریــق کالم خــدا 
اعــالم کردیــد، درآســمان نیــز بــر ایشــان اعــالم خواهــد شــد. چنیــن اشــخاصی بــا 
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گزینــش گنــاه، مســیح را انــکار مــی کننــد. کلیســا بایــد نشــان دهــد کــه اعمــال ایشــان 
را تأییــد نمــی کنــد و بــه ســرور خــود بــی احترامــی نمــی کنــد. کلیســا بایــد همــان 
چیــزی را کــه خداونــد در بــاره گنــاه فرمــوده اســت بــه اعضــا خــود و ســایرین اعــالم 
کنــد. او بایــد بــا گنــاه همانگونــه برخــورد کنــد کــه خداونــد دســتور داده اســت، آنــگاه 
عمــل او درآســمان مــورد تأییــد قــرار مــی گیــرد. کســی کــه اقتــدار کلیســا را ناچیــز مــی 

شــمارد، اقتــدار مســیح را انــکار مــی کنــد.
اّما این تصویر، طرف روشن تری نیز دارد. » اگر گناهان کسی را ببخشایید، 
برآنهــا بخشــیده خواهــد شــد «. اجــازه دهیــد، چنیــن تفکــری بــه عالــی تریــن شــکل 
حفــظ شــود. درخدمــت بــه گناهــکاران، تمامــی نگاههــا بایــد متوجــه مســیح باشــند. 
شــبانان بایــد از گوســفندان مرتــع خداونــد بــا مهربانــی مراقبــت کننــد. آنــان بایــد 
رحمــت و فیــض منجــی را بــه گناهــکاران اعــالم کننــد و ایشــان را تشــویق کننــد تــا 
توبــه کــرده و بــه او کــه مــی توانــد گناهــان ایشــان را بیامــرزد، ایمــان آورنــد. آنــان بایــد 
بــا تکیــه بــر کالم مقتــدر و حیــات بخــش خداونــد اعــالم کننــد کــه » اگــر بــه گناهــان 
خــود اعتــراف کنیــم، او کــه امیــن و عــادل اســت، گناهــان مــا را مــی آمــرزد و از 
هــر نادرســتی پاکمــان مــی ســازد « )اول یوحنــا 1 آیــه ۹(. همــه آنانــی کــه توبــه مــی 
کنند، باید ایمان داشــته باشــند که » او بر ایشــان رحمت خواهد نمود و عصیان 
ایشــان را پایمال خواهد کرد و جمیع گناهان ایشــان را به عمق های دریا خواهد 

انداخــت « )میــکا ٧ آیــه 1۹(.
تــا  بــا شــکرگزاری پذیرفتــه شــود  بایــد از ســوی کلیســا  توبــه شــخص گناهــکار 
شــخص نــادم از تاریکــی بــی ایمانــی بــه روشــنی ایمــان و پارســایی هدایــت گــردد. 
دســتهای لــرزان او بایــد در دســتهای مهربــان و بــا محبــت عیســی گذاشــته شــود. 
چنیــن آمرزشــی از ســوی آســمان مــورد تأییــد قــرار مــی گیــرد. تنهــا بــا چنیــن درکــی 
اســت کــه کلیســا قــدرت مــی یابــد تــا گناهــکار را عفــو کنــد. آمــرزش گناهــان تنهــا از 
طریــق شایســتگی و فضیلــت مســیح کســب مــی شــود. قــدرت آمــرزش گناهــان بــه 
هیــچ فــرد و یــا گروهــی داده نشــده اســت. مســیح بــه شــاگردانش دســتور داد تــا در 
نــام او، آمــرزش گناهــان را در میــان قومهــا موعظــه کننــد، امــا بــه خــود آنــان اختیــار 
داده نشــده بــود تــا یــک لکــه ای از گنــاه را از میــان بردارنــد. زیــرا » زیــر آســمان نامــی 
جــز نــام عیســی بــه آدمیــان داده نشــده تــا بــدان نجــات یابیــم « )اعمــال ۴ آیــه 12(.

نخســتین بــار کــه عیســی بــا شــاگردانش در اطــاق باالخانــه مالقــات کــرد، تومــا بــا 
ایشــان نبــود. او اخبــار مربــوط بــه قیــام عیســی را از دیگــران شــنیده بــود، بــا ایــن حــال 
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شــک و بــی ایمانــی قلــب او را پــر کــرده بــود. هنگامــی کــه شــاگردان از ظاهــر شــدن 
خــارق العــاده منجــی بعــداز قیــام، بــا او ســخن گفتنــد، تردیــد وآشــفتگی او بیشــتر 
شــد. اگــر عیســی واقعــاً از مــرگ قیــام کــرده بــود، دیگــر هیــچ امیــدی بــرای برقــراری 
پادشــاهی دنیــوی نمــی توانســت وجــود داشــته باشــد. ایــن تفکــر، غــرور تومــا را آن 
چنــان جریحــه دار کــرده بــود کــه فکــر مــی کــرد اســتادش خــود را بــه جــز او، بــه همــه 
شــاگردان ظاهــر خواهــد کــرد. تومــا مصمــم شــده بــود تــا ظهــور منجــی را بــاور نکنــد. او 
در طــول یــک هفتــه در ماتــم فــرو رفتــه بــود و چنیــن بــه نظــر مــی رســید کــه بــد بختــی او 

در مقایســه بــا امیــد و ایمــان برادرانــش، بســیار بیشــتر باشــد.
او در طــول ایــن اوقــات مکــرراً اعــالم کــرده بــود کــه » تــا خــود، نشــان میخهــا 
دســت  و  نگــذارم  میخهــا  جــای  بــر  را  خــود  انگشــت  و  نبینیــم  دســتهایش  در  را 
خویــش را در ســوراخ پهلویــش ننهــم، ایمــان نخواهــم آورد. او نمــی خواســت از 
نــگاه برادرانــش بــه ایــن موضــوع نــگاه کنــد و یــا ایمانــی را کــه بــر مشــاهدات ایشــان 
مبتنــی بــود بــه کار بنــدد. تومــا، بــه طــرز پــر شــوری، ســرور و خداونــدش را دوســت 
داشــت، بــا ایــن حــال اجــازه داده بــود تــا حســادت و بــی ایمانــی ذهــن و قلــب او 

را بــه تملــک خــود درآَورَد.
مــکان موقتشــان  بــه  را  باالخانــه مشــهور  از شــاگردان،  تعــدادی  درآن روزهــا، 
تبدیــل کردنــد و عصرهــا همگــی بــه جــز تومــا در آنجــا جمــع مــی شــدند. یــک روز 
ایمانــی،  بــی  او علیرغــم  کنــد.  دیــدار  بــا ســایرین  تــا  تومــا تصمیــم گرفــت  غــروب 
اندکــی امیــدوار بــود کــه خبــر خــوش قیــام، حقیقــت داشــته باشــد. درحالــی کــه 
شــاگردان مشــغول خــوردن عصرانــه بودنــد و از شــواهدی کــه مســیح در ارتبــاط بــا 
نبوتهــا بــه ایشــان داده بــود، ســخن مــی گفتنــد، » عیســی آمــد و در میــان ایشــان 
ایســتاد وگفــت: ســالم برشــما «. آنــگاه بــه تومــا نگریســته وگفــت: » انگشــت خــود 
را اینجــا بگــذار و دســتهایم را ببیــن، و دســت خــود را پیــش آور و در ســوراخ پهلویــم 
بگــذار و بــی ایمــان مبــاش، بلکــه ایمــان داشــته بــاش «. ایــن ســخنان نشــان داد کــه 
مســیح بــا افــکار وگفتــه هــای تومــا اطــالع داشــت. تومــا مــی دانســت کــه هیچیــک از 
شــاگردان عیســی را در طــول هفتــه ندیــده بودنــد. آنــان نمــی توانســتند از بــی ایمانــی 
او بــه اســتاد ســخن گفتــه باشــند. او، کســی را کــه در برابــر وی ایســتاده بــود، بــه 
عنــوان خداونــد اقــرار کــرد. تومــا، دیگــر نیــازی بــه شــواهد و دالیــل نداشــت. بنابرایــن 
بــا قلبــی سرشــار از شــادی و بــا چشــمانی اشــک بــار خــود را بــه زیــر پــای عیســی 

افکنــد وگفــت: » خداونــد مــن وخــدای مــن «.
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عیســی اعتــراف او را پذیرفــت، اّمــا بــی ایمانــی او را بــا مهربانــی و مالیمــت 
مــورد ســرزنش قــرار داد وگفــت: » آیــا چــون مــرا دیــدی ایمــان آوردی؟ خوشــا بحــال 
آنــان کــه نادیــده ایمــان آورنــد «. ایمــان آوردن تومــا مــی توانســت موجــب خشــنودی 
بیشــتر منجــی شــود اگــر او حاضــر مــی شــد تــا بــا تکیــه بــر شــهادت برادرانــش ایمــان 
آورد. مردمــان ایــن جهــان اگــر از الگــوی تومــا پیــروی کننــد، هیچکــس نجــات را بــاور 
بــه مســیح ایمــان مــی آورنــد، بایــد از طریــق  نخواهــد کــرد، زیــرا همــه کســانی کــه 

شــهادت دیگــران چنیــن کاری را انجــام دهنــد.
کســانی کــه دچــار تردیــد شــده انــد بــرای خودشــان توجیــه مــی کننــد کــه اگــر آنــان 
شــواهدی را دریافــت مــی کردنــد کــه تومــا از دوســتانش دریافــت کــرده بــود، آنــگاه 
ایمــان مــی آوردنــد. آنــان متوجــه نیســتند کــه در مقایســه بــا تومــا، از شــواهد بســیار 
زیادتــری برخــوردار هســتند و کســانی کــه ماننــد تومــا منتظــر مــی ماننــد تــا تمامــی 
دالیــل تردیــد از میــان برداشــته شــود، هرگــز پــی بــه خواســته هایشــان نخواهنــد بــرد. 
بــی ایمانــی خــود اصــرار خواهنــد کــرد. کســانی کــه خودشــان را  آنــان بتدریــج در 
عــادت مــی دهنــد تــا همیشــه بــه جنبــه منفــی و تاریــک قضایــا نگریســته و لــب بــه 
شــکایت مــی گشــایند، نمــی داننــد چــه مــی کننــد. چنیــن اشــخاصی بــذر تردیــد را 
مــی کارنــد و محصــول تردیــد و بــی ایمانــی را درو خواهنــد کــرد و در زمانــی کــه ایمــان 
و تــوکل بیــش از هــر چیــزی مــورد نیــاز مــی باشــد، بســیاری بدیــن ترتیــب، خودشــان 

را فاقــد ایمــان و امیــد خواهنــد یافــت.
آموخــت.  پیروانــش  بــه  را  مهمــی  بســیار  درس  تومــا،  بــا  برخــورد  در  عیســی 
رفتــار او بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه چگونــه بــا افــراد ضعیــف وکــم ایمــان برخــورد 
کنیــم. عیســی بــا ســرزنش کــردن تومــا، او را خجلــت زده نکــرد و بــا او بــه جــر و 
بحــث نپرداخــت. او خــود را بــه تومــای مشــکوک ظاهــر کــرد. هــر چنــد کــه تومــا بــا 
تعییــن شــرایط ایمانــش، بســیار غیرمنطقــی رفتــار کــرده بــود، اّمــا عیســی بــا محبــت 
فــراوان و رعایــت حــال او، تمــام موانــع را از میــان برداشــت. شــک و تردیــد بــه 
نــدرت بــا جــر و بحــث از میــان برداشــته مــی شــود زیــرا شــخص مــردد همــواره ســعی 
مــی کنــد تــا از موضــع خــود دفــاع کــرده وکــم ایمانــی خــود را موجــه جلــوه دهــد. 
بنابرایــن اجــازه بدهیــد تــا عیســی بــا محبــت و رحمــت خویــش و در مقــام منجــی 
مصلــوب شــده بــه اشــخاص مــردد وکــم ایمــان ظاهــر شــود، آنــگاه از لبهــای بــی 
عالقــه بســیاری، اعتــراف تومــا بــه گــوش خواهــد رســید، کــه گفــت: » ای خداونــد 

و ای خــدای مــن «. 
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٨5
 » یکبار دیگر در

کنار دریا «
]این فصل بر اساس انجیل یوحنا 21: 1-22 تدوین گردیده است[

عیســی مقــرر کــرده بــود کــه بــا شــاگردانش در جلیــل دیــدار کنــد. بالفاصلــه بعــد 
از پایــان یافتــن هفتــه ِپَســح، شــاگردان بــه ســوی ناحیــه جلیــل عزیمــت کردنــد. غیبــت 
ایشان از اورشلیم در خالل ایّام عید ِپَسح به منزله عصیان و ارتداد تعبیر می شد، 
بنابرایــن تــا خاتمــه یافتــن عیــد در اورشــلیم باقــی ماندنــد، اّمــا بــه محــض خاتمــه یافتــن 

آن بــا خوشــحالی بــه ســوی مکانــی کــه منجــی تعییــن کــرده بــود، بــه راه افتادنــد.
محقــر  جامــه  آنــان  داشــتند.  حضــور  گــروه  ایــن  در  شــاگردان  از  تــن  هفــت 
ماهیگیــری بــر تــن داشــتند و از نظــر مــال و ثــروت دنیــوی فقیــر بودنــد، بــا ایــن حــال 
در شــناخت و عمــل کــردن بــه حقیقــت بســیار غنــی بودنــد. همیــن امــر موجــب 
شــده بــود تــا خداونــد عالــی تریــن مقــام یعنــی مقــام معلّمــی را بــه ایشــان اعطــا 
کنــد. آنــان در مــدارس انبیــاء درس نخوانــده بودنــد، اّمــا بــرای مــدت ســه ســال از 
ســوی بزرگتریــن معلّمــی کــه جهــان تــا کنــون بــه خــود دیــده اســت؛ تعلیــم دیــده 
بودنــد. ایــن شــاگردان تحــت تعالیــم مســیح تعالــی یافتــه و بــه افــرادی هوشــمند 
بــه ســوی  را  بشــریت  بودنــد  قــادر  کــه  افــرادی  بودنــد،  تبدیــل شــده  فرهیختــه  و 

کننــد. شــناخت حقیقــت رهبــری 
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بــود.  شــده  ســپری  جلیــل  دریاچــه  مجــاورت  در  مســیح  ایــام خدمــت  بیشــتر 
برایشــان  مزاحمــت  احتمــال  کــه  مناســبی  مــکان  یــک  در  شــاگردان  کــه  هنگامــی 
وجــود نداشــت جمــع شــدند، خودشــان را در محاصــره خاطــرات عیســی و اعمــال 
قدرتمنــد او یافتنــد. روی ایــن دریــا، هنگامــی کــه دلهایشــان از تــرس و وحشــت 
لبریــز شــده بــود و طوفــان خشــمگین ایشــان را بــه ســوی نابــودی مــی بُــرد، مســیح بــا 
قــدم زدن بــر روی امــواج ســهمگین بــه کمــک ایشــان شــتافته بــود. در همیــن مــکان، 
طوفــان بــه دســتور او آرام شــده بــود. در دیــدرِس ایشــان ســاحلی قــرار داشــت کــه 
مســیح بــر روی آن هــزاران نفــر را بــا پنــج نــان و دو ماهــی خــوراک داده بــود. دهکــده 
کفرناحــوم، جایــی کــه شــاهد بســیاری از معجــزات مســیح بــود، در نزدیکــی ایشــان 
قــرار داشــت. هنگامــی کــه شــاگردان بــه ایــن منظــره نگریســتند، اذهــان ایشــان از 

ســخنان و اعمــال منجــی لبریــز شــد.
و  قایــق  بــه  گذشــته  ماننــد  هــم  هنــوز  پطــرس  و  بــود  دلپذیــری  و  آرام  غــروب 
ماهیگیــری عالقمنــد بــود. او بــه شــاگردان گفــت: مــن بــه صیــد ماهــی مــی روم، 
آنهــا گفتنــد، مــا نیــز بــا تــو مــی آییــم، زیــرا بــه غــذا و پوشــاک نیــاز داشــتند و موفقیــت 
در ماهیگیــری نیــاز ایشــان را تأمیــن میکــرد. پــس بیــرون رفتــه، ســوار قایــق شــدند. 
اّمــا درآن شــب چیــزی صیــد نکردنــد. آنــان تمــام شــب زحمــت کشــیدند اّمــا موفــق 
منجــی  غیبــت  از  کننــده شــب،  ســاعات خســته  در سراســر  شــاگردان  نشــدند. 
ســخن گفتنــد و وقایــع خــارق العــاده ای را کــه در طــول خدمــت او در کنــار دریــای 
جلیــل دیــده بودنــد، بــه خاطــر آوردنــد. آنــان دربــاره آینــده خودشــان بحــث وگفتگــو 

کردنــد و بــا تفکــر بــه چشــم انــداز آینــده غمگیــن و نگــران شــدند.
در تمــام ایــن مــدت کــه شــاگردان در دریــا مشــغول صیــد ماهــی بودنــد، نظــاره 
گــری تنهــا، بــدون اینکــه دیــده شــود، آنــان را در طــول ســاحل تعقیــب کــرده بــود. 
ســرانجام صبــح فــرا رســیده بــود و در حالــی کــه قایــق بــه ســاحل نزدیــک مــی شــد، 
شــاگردان غریبــه ای را دیدنــد کــه در ســاحل ایســتاده بــود. او از ایشــان پرســید: 
تــور را  نــه! گفــت :  بــرای خــوردن نداریــد؟ پاســخ دادنــد:  » ای فرزنــدان، چیــزی 
بــه جانــب راســت قایــق بیندازیــد کــه خواهیــد یافــت. ایشــان چنیــن کردنــد و از 

فراوانــی ماهــی قــادر نبودنــد تــور را بــه درون قایــق بکشــند «.
یوحنــا، غریبــه را شــناخت و بــه پطــرس گفــت: » خداونــد اســت «. پطــرس 
چنان خوشحال و هیجان زده شده بود که خود را به دریا افکند، و طولی نکشید 
کــه در کنــار ســرورش ایســتاده بــود. اّمــا دیگــر شــاگردان بــا قایــق آمدنــد، درحالــی کــه 
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تــور پــر از ماهــی را بــا خــود مــی کشــیدند. چــون بــه ســاحل رســیدند، دیدنــد آتشــی بــا 
زغــال برافروختــه اســت و ماهــی بــرآن نهــاده شــده، و نــان نیــز هســت.

آنــان آنقــدر شــگفت زده بودنــد کــه ســوال نکردنــد، آتــش و غــذا از کجــا آمــده 
است. » عیسی به ایشان گفت: از آن ماهیها که هم اکنون گرفتید، بیاورید «. 
شــمعون پطرس با عجله به ســوی توری که انداخته بود رفت و به ســایر برادرانش 
کمک کرد تا تور را به ساحل بکشند. بعد از اینکه کار به اتمام رسید و غذا مهیا 
شــد، عیســی بــه شــاگردان گفــت: » بیاییــد صبحانــه بخوریــد «. او پیــش آمــده، 
نــان را برگرفــت و بــه آنهــا داد و نیــز ماهــی را. تمامــی هفــت شــاگرد او را شــناخته 
و اقرارکردنــد. اکنــون معجــزه خــوراک دادن بــه پنجهــزار نفــر در دامنــه کــوه بــه ذهــن 
ایشــان خطــور کــرد، اّمــا تــرس عجیبــی بــر ایشــان مســتولی شــده بــود و در ســکوت بــه 

منجــِی قیــام کــرده خیــره شــده بودنــد.
شــاگردان اکنــون بــه وضــوح واقعــه کنــار دریــا را بــه خاطــر آوردنــد کــه عیســی بــه 
ایشــان گفتــه بــود تــا از او پیــروی کننــد. آنــان بیــاد آوردنــد کــه چگونــه بــه دســتور او 
تورهایشــان را در قســمت عمیــق دریاچــه افکنــده و آنقــدر ماهــی گرفتــه بودنــد کــه 
تورهایشــان نزدیــک بــود پــاره شــود. پــس از آن عیســی از ایشــان خواســته بــود تــا 
قایــق هایشــان را رهــا کننــد و وعــده داده بــود تــا ایشــان را صیــاد انســان ســازد. بــرای 
یادآوری این صحنه به اذهان ایشــان و تفهیم عمیق آن به شــاگردان بود که مســیح 
بــار دیگــر معجــزه کــرده بــود. عمــل او بــه منزلــه یــادآوری مجــّدد وظایــف شــاگردان بــه 
ایشــان بــود و بــه آنــان نشــان مــی داد کــه مــرگ ســرور و استادشــان، مسئولیتشــان را 
بــرای انجــام کاری کــه او بــه ایشــان محــول کــرده بــود، کاهــش نــداده بــود. آنــان اگــر 
چــه از مصاحبــت شــخصی و امکانــات حمایتــی منجــی محــروم مــی شــدند، بــا ایــن 
حــال هنــوز هــم او از ایشــان مراقبــت مــی کــرد. در تمــام مدتــی کــه ایشــان وظایــف 
محــول شــده را انجــام مــی دادنــد، او نیــاز هــای ایشــان را تأمیــن مــی کــرد. هنگامــی 
کــه عیســی از ایشــان خواســت تــا تورهایشــان را بــه جانــب راســِت قایــق بیندازنــد، 
یــک منظــوری داشــت. او در جانــب راســِت ســاحل ایســتاده بــود وآنجــا جانــِب 
ایمــان بــود. آنــان اگــر در ارتبــاط بــا منجــی عمــل مــی کردنــد، قــدرت الهــی او بــا تــالش 

انســانی آنــان تــوأم مــی شــد و در آنصــورت پیــروزی ایشــان حتمــی بــود.
درس دیگــری کــه مســیح بایــد بــه شــاگردان مــی داد در ارتبــاط بــا پطــرس بــود. 
انــکار مســیح از ســوی پطــرس بــا وجــود ادعاهــای گذشــته او مبنــی بــر وفــادار مانــدن 
بــه مســیح، عملــی شــرم آور محســوب مــی شــد. او بــا بــی احترامــی کــردن بــه مســیح، 
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اعتبــار خویــش را در میــان شــاگردان از دســت داده بــود آنــان تصــور مــی کردنــد کــه 
بــه پطــرس اجــازه داده نخواهــد شــد تــا در میــان ایشــان از همــان موقعیــت ســابق 
برخــوردار شــود و خــود پطــرس نیــز احســاس مــی کــرد کــه اعتبــار خویــش را از دســت 
داده اســت. او پیــش از اینکــه بــار دیگــر در مقــام رســول مســیح کار خویــش را آغــاز 
کنــد، ابتــدا بایــد در حضــور همــگان نشــان دهــد کــه از اعمــال گذشــته خــود پشــیمان 
بــوده و اظهــار ندامــت کنــد. بــدون ایــن کار، گنــاه او، هــر چنــد کــه بــه خاطــر آن 
توبــه کــرده باشــد، ممکــن بــود بــه نفــوذ او بــه عنــوان خــادم مســیح لطمــه بزنــد. منجــی 
بــه او فرصــت داد تــا مجــدداً اعتمــاد برادرانــش را کســب کنــد و تــا حــد امــکان، 

ســرافکندگی را کــه بــرای بشــارت انجیــل بــه بــار آورده بــود، جبــران کنــد.
در اینجا درس دیگری نیز به همه پیروان مسیح داده می شود. کتاب مقدس 
بــا گنــاه و شــرارت، ســازش نمــی کنــد. کالم خداونــد، گنــاه را توجیــه نمــی کنــد. 
گناهــان پنهــان بایــد در نهــان بــه حضــور خداونــد اعتــراف شــوند. اّمــا گنــاه آشــکار، 
بایــد بــه طــور آشــکار اعتــراف شــود. ســرافکندگی حاصــل از گنــاه شــاگرد متوجــه 
مســیح مــی شــود و باعــث مــی شــود تــا شــیطان احســاس پیــروزی کــرده و افــراد 
متزلــزل را بــه گنــاه وادارکنــد. شــاگرد مســیح بایــد بــا اثبــات توبــه و تــا جایــی کــه در 

تــوان دارد، ایــن بــی آبرویــی و ســرافکندگی را از میــان بــردارد.
هنگامــی کــه مســیح و شــاگردان بــا یکدیگــر در کنــار دریاچــه غــذا مــی خوردنــد، 
منجــی بــا اشــاره بــه برادرانــش از پطــرس پرســید: » ای شــمعون، پســر یونــا، آیــا مــرا 
بیــش از اینهــا محبــت مــی کنــی؟ «. پطــرس یــک بــار در گذشــته گفتــه بــود: » حتــی 
اگــر همــه بــه ســبب تــو بلغزنــد، مــن هرگــز نخواهــم لغزیــد « )متــی 26 آیــه33(. اّمــا 
اکنــون پطــرس یــک ارزیابــی صحیــح تــری از خــود ارائــه میکــرد. او پاســخ داد: » بلــه 
ســرورم، تــو مــی دانــی کــه دوســتت دارم «. در اینجــا هیــچ اعتمــاد بــه نفــس مفرطــی 
وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد پطــرس، مســیح را بیشــتر از برادرانــش دوســت داشــته 
باشــد. پطــرس در بــاره دلبســتگی و ســر ســپردگی اش بــه مســیح، فقــط نظــر خــودش 
را بیــان نمــی کنــد. او بــه طــور خالصانــه قضــاوت در ایــن مــورد را بــه خــود مســیح کــه از 
تمامــی نیــات باطنــی آگاه مــی باشــد، واگــذار مــی کنــد. او بــه عیســی مــی گویــد: » تــو 
مــی دانــی کــه دوســتت دارم « و عیســی بــه او مــی گویــد » بــره هــای مــرا غــذا بــده «.

بــا تکرارســخنان قبلــی  بــار دیگــر پطــرس را مــورد امتحــان قــرارداد و  » عیســی 
خــود از او پرســید: ای پطــرس، پســر یونــا، آیــا مــرا محبــت مــی کنــی؟ ایــن بــار از 
پطــرس نپرســید کــه آیــا او را بیشــتر از ســایر برادرانــش دوســت دارد یــا نــه. پاســخ 
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دوم پطــرس ماننــد پاســخ اول او، عــاری از اطمینــان اغــراق آمیــز بــود بلــه ســرورم، 
مــی دانــی کــه دوســتت مــی دارم. عیســی بــه او گفــت گوســفندان مــرا شــبانی کــن. 
یکبــار دیگــر منجــی از او پرســید: ای شــمعون، پســر یونــا، آیــا مــرا محبــت مــی کنــی؟ 
پطرس آزرده شد و فکر کرد که مسیح درباره محبت او تردید دارد. او از دلیل بی 
اعتمــادی منجــی نســبت بــه خــود آگاه بــود، بنابرایــن بــا انــدوه پاســخ داد: ســرورم، تــو 
از همه چیز آگاهی، تو می دانی که دوســتت دارم. عیســی بار دیگر به او گفت: 

گوســفندان مــرا غــذا بــده «.
پطــرس ســه بــار خداونــد را انــکار کــرده بــود و اکنــون عیســی بــرای اطمینــان یافتــن 
از محبــت و وفــاداری پطــرس نســبت بــه خــود، ســه بــار او را مــورد امتحــان قــرارداده 
بــود. او، عمــق ندامــت پطــرس را بــه شــاگردان آشــکار کــرد و نشــان داد کــه ایــن شــاگرد 

کــه زمانــی از مغرورتریــن شــاگردان بــه شــمار مــی آمــد، چگونــه فروتــن شــده اســت.
پطــرس ذاتــاً فــردی افراطــی و شــتاب زده بــود و شــیطان بــا ســوء اســتفاده از 
ایــن ضعفهــا ســعی کــرده بــود تــا او را مغلــوب کنــد. درســت پیــش از اینکــه پطــرس 
بــا انــکار خداونــد مرتکــب گنــاه شــود، خداونــد بــه او گفتــه بــود: » ای شــمعون، ای 
شــمعون، اینــک شــیطان خواســت شــما را چــون گنــدم غربــال کنــد، لیکــن مــن بــرای 
تــو دعــا مــی کنــم تــا ایمانــت تلــف نشــود. پــس چــون بازگشــتی، برادرانــت را اســتوار 
بــدار « )لوقــا 22 آیــات 31 و 32(. اکنــون زمــان آن رســیده بــود و عالیــم تغییــر و 
دگرگونــی در پطــرس کامــالً مشــهود بــود. ســواالت پــی درپــی و دشــوار مســیح از او 
بــا عجلــه و اتــکا بــه خــود پاســخ داده نشــده بــود و اینــک پطــرس بــه واســطه ندامــت 
بــه عنــوان شــبان  تــا رســالت خویــش را  و تواضــع، بیــش از هــر زمانــی آمــاده بــود 

گوســفندان خداونــد آغازکنــد.
بــه او  بــه خدمــت  بــاز گردانــدن پطــرس  بــرای  نخســتین وظیفــه ای کــه مســیح 
محــول کــرد، مراقبــت از گوســفندان بــود. ایــن وظیفــه ای بــود کــه پطــرس بــرای انجــام 
آن کــم تجربــه بــود. چنیــن کاری مســتلزم مهربانــی، صبــر و خویشــتنداری بــود. او 
فــرا خوانــده شــده بــود تــا بــه آنانــی کــه در ایمــان کــم تجربــه بودنــد، خدمــت کنــد، 
ناآگاهــان را تعلیــم دهــد وکتــب مقدســه را بــرای ایشــان توضیــح دهــد وآنــان را بــرای 
خدمــت فعــال وموثــر مســیح، تعلیــم دهــد. پطــرس، پیــش از ایــن، بــرای انجــام چنیــن 
کاری شایســتگی نداشــت وحتــی از اهمیــت آن آگاه نبــود. اّمــا ایــن کاری بــود کــه 
عیســی اکنــون او را بــرای انجــام آن فــرا خوانــده بــود و بــرای انجــام ایــن کار، تجربــه 

غــم انگیــز و ندامــت خــوِد او، وی را آمــاده کــرده بــود.
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دائمــاً  شــود،  گنــاه  مرتکــب  و  کــرده  انــکار  را  عیســی  اینکــه  از  پیــش  پطــرس، 
نســنجیده و بــدون تفکــر ســخن مــی گفــت. او همیشــه در صــدد اصــالح دیگــران 
بــود و پیــش از اینکــه از خــودش و یــا از ســخنانی کــه مــی خواســت بــر زبــان آَورَد، 
درک روشــنی داشــته باشــد، اظهــار نظــر مــی کــرد. اّمــا پطــرس متحــول شــده فــرد 
بســیار متفاوتــی شــده بــود. او شــور و اشــتیاق ســابق را حفــظ کــرده بــود اّمــا فیــض 
بــه خــود و متکبــر  مســیح اشــتیاق او را تعدیــل کــرده بــود. پطــرس عجــول، متکــی 
نبــود، بلکــه فــردی آرام، خویشــتندار و تعلیــم پذیــر تبدیــل شــده بــود و از ایــن بــه بعــد 

مــی توانســت از گوســفندان گلــه مســیح مراقبــت کنــد.
روش برخــورد منجــی بــا پطــرس، بــرای او و برادرانــش درس بســیار مهمــی را بــه 
همــراه داشــت. مســیح بــه آنــان آموخــت تــا بــا فــرد گناهــکار، بــا صبــر، دلســوزی و 
محبــت آمرزنــده رفتــار کننــد. بــا وجــود ایــن کــه پطــرس، ســرورش را انکارکــرده بــود، 
اّمــا محبــت منجــی نســبت بــه او هرگــز متزلــزل نشــد. کســی کــه گوســفندان مســیح 
را شــبانی مــی کنــد بایــد بــا چنیــن محبتــی رفتــار کنــد. پطــرس بــا یــادآوری شــعفها و 
شکســت هایــش بایــد همانگونــه کــه مســیح بــا وی رفتــار کــرده بــود، بــا گوســفندان 

گلــه مســیح رفتــار مــی کــرد.
ســوال مســیح از پطرس بســیار مشــخص و واضح بود. او یگانه شــرط شــاگردی 
و خدمــت را بــه او یــاد آور شــده وگفــت: » آیــا مــرا دوســت داری؟ «. محبــت 
بــه مســیح شــرط اساســی خدمــت مــی باشــد. پطــرس ممکــن بــود از تمــام شــرایط 
گلــه  بــرای  توانســت  نمــی  مســیح  محبــت  بــدون  حــال  ایــن  بــا  باشــد،  برخــوردار 
خداونــد، شــبان امیــن و وفــاداری باشــد. شــناخت، نیکــوکاری، فصاحــت کالم، 
ســخنوری و حــق شناســی، همگــی بــرای انجــام خدمــت ضــروری مــی باشــند، اّمــا 
بــدون محبــت مســیح، خــادم مســیحی درکارخــود بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد.

بــود کــه میــل داشــت  بــه تنهایــی قــدم زد، زیــرا موضوعــی  بــه پطــرس  عیســی 
فقــط بــه پطــرس بگویــد. عیســی پیــش از مــرگ خویــش بــه او گفتــه بــود: » جایــی کــه 
مــی روم، االن نمــی توانــی از پــی مــن بیایــی، اّمــا بعدهــا از پــی ام خواهــی آمــد « 
و پطــرس در پاســخ گفتــه بــود: » ســرورم، چــرا اکنــون نتوانــم از پــی ات بیایــم؟ مــن 
جانــم را در راه تــو خواهــم نهــاد « )یوحنــا 13 آیــات 36 و 3٧(. هنگامــی کــه پطــرس 
ایــن ســخنان را بــر زبــان مــی آورد از فــراز و نشــیب مســیری کــه مســیح درآن گام 
بــر مــی داشــت، اطــالع چندانــی نداشــت، بــا فــرا رســیدن لحظــه آزمایــش، پطــرس 
شکســت خــورده بــود. بــا ایــن حــال، بایــد فرصــت دیگــری بــه او داده مــی شــد تــا 
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محبــت خویــش را بــه مســیح اثبــات کنــد. مســیح بــرای تقویــت کــردن ایمــان پطــرس، 
بــودن و  بــه او گفــت کــه پــس از عمــری مفیــد  بــه وی آشــکار کــرده و  آینــده او را 
خدمــت کــردن، هنگامــی کــه زمــان پیــری فــرا رســد، او بــه راســتی از پــی ســرورش 
خواهــد آمــد. مســیح بــه او گفــت: » زمانــی کــه جــوان تــر بــودی کمــر خویــش بــر 
مــی بســتی و هرجــا کــه مــی خواســتی مــی رفتــی، اّمــا چــون پیــر شــوی دســتهایت 
را خواهــی گشــود ودیگــری کمــر تــو را بســته، بــه جایــی کــه نمــی خواهــی خواهــد 
بــرد «. عیســی بــا ایــن ســخنان بــه چگونگــی مــرگ او اشــاره مــی کــرد کــه باعــث جــالل 

خداونــد مــی شــد. 
عیســی بــه ایــن ترتیــب، نحــوه مــرگ پطــرس را عینــاً بــه او آشــکار کــرد. او حتــی 
بــه او  بــر روی صلیــب را پیــش گویــی کــرد و مجــدداً  کشــیده شــدن دســتهای او 
گفــت: » از پــی مــن بیــا «. پطــرس بــه خاطــر ایــن مکاشــفه دلســرد نشــد زیــرا مشــتاق 

بــود تــا هــر نــوع مرگــی را بــه خاطــر مســیح تحمــل کنــد.
پطــرس تــا آن زمــان ماننــد بســیاری از مــردم زمــان مــا، مســیح را بــه عنــوان یــک 
دیگــر  او  بودشــناخت  یافتــه  او وســعت  تفکــر  اکنــون،  اّمــا  بــود.  انســان شــناخته 

ماننــد قبــل در قالــب رابطــه بشــری نبــود.
او پیــش از ایــن مســیح را بــه عنــوان یــک انســان و معلــم آســمانی محبــت کــرده 
بــود، اّمــا اکنــون او را بــه عنــوان خــدا دوســت مــی داشــت. او در حــال آموختــن 
درســی بــود کــه درآن مســیح بــرای او همــه چیــز بــود. اینــک پطــرس آمــاده بــود تــا در 
رســالت فداکارانــه مســیح ســهیم شــود و ســرانجام هنگامــی کــه بــه پــای صلیــب 
آورده شــد بنــا بــه خواســته خــودش بــه طــور وارونــه مصلــوب شــد زیــرا فکــر مــی کــرد 
که شایستگی آن را ندارد تا همانند استاد و سرورش متحّمل رنج و عذاب شود.

بــرای پطــرس جملــه » از پــی مــن بیــا « آکنــده از تعلیــم بــود. ایــن تعلیــم نــه تنهــا 
بــرای مــرگ او، بلکــه بــرای تمــام مراحــل زندگــی او داده شــده بــود. او همــواره مایــل 
بــود بــه طــور مســتقل عمــل کنــد و بــه جــای پیــروی از نقشــه خداونــد ســعی کــرده 
بــود، بــرای کار او برنامــه ریــزی کنــد و در ایــن کار هیچگونــه موفقیتــی کســب نکــرده 
بــود. بــه همیــن دلیــل عیســی بــه او مــی گویــد » از پــی مــن بیــا « و در جلــوی مــن 
حرکــت نکــن. درآن صــورت لشــکریان شــیطان بــه تــو آســیبی نخواهنــد رســاند. اگــر 

مــن پیشــاپیش تــو حرکــت کنــم، بــه وســیله دشــمن مغلــوب نخواهــی شــد.
هنگامی که پطرس درکنار عیسی راه می رفت، یوحنا را دید که از پی ایشان 
مــی آیــد و ایــن فکــر بــه نظــرش رســید تــا دربــاره آینــده یوحنــا از عیســی ســوال کنــد. 
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او از عیســی پرســید: » ســرور مــن، پــس او چــه مــی شــود؟ عیســی بــه اوگفــت: اگــر 
بخواهــم تــا بازگشــت مــن باقــی بمانــد، تــو را چــه؟ تــو از پــی مــن بیــا «. پطــرس بایــد 
توجــه مــی کــرد کــه ســرورش، همــه آنچــه را کــه دانســتن آن بــرای او بهتریــن بــود، بــه 
وی آشــکار مــی کــرد. وظیفــه هــر فــردی ایــن اســت کــه بــدون نگرانــی بــی جهــت، و 
دخالــت نکــردن درکار محولــه بــه دیگــران، از مســیح پیــروی کنــد. در ســخن گفتــن 
از یوحنــا » اگــر بخواهــم تــا بازگشــت مــن باقــی بمانــد « عیســی تضمیــن نکــرد کــه 
قــدرت عالــی و عظیــم  بــر  او صرفــاً  بمانــد.  زنــده  او  آمــدن دوبــاره  تــا  ایــن شــاگرد 
ایــن کار  کــه چنیــن شــود،  میکــرد  اراده  او  اگــر  اینکــه حتــی  و  کــرد  تاکیــد  خویــش 
بــه هیچوجــه در وظیفــه پطــرس تأثیــری نمــی گذاشــت. آینــده پطــرس و یوحنــا در 
دســتهای خداونــد ایشــان قــرار داشــت و پیــروی از او وظیفــه ای بــود کــه از هــردوی 

ایشــان انتظــار مــی رفــت.
بــه مســایل دیگــران  آنــان  مــی کننــد.  نیــز بســیاری ماننــد پطــرس رفتــار  امــروزه 
در  کــه  درحالــی  شــوند  خبــر  بــا  ایشــان  کارهــای  از  دارنــد  میــل  و  بــوده  عالقمنــد 
خطــر ســهل انــگاری از وظایفشــان قــرار دارنــد. وظیفــه همــه مــا ایــن اســت کــه بــه 
مســیح نــگاه کــرده و از او پیــروی کنیــم. مــا اشــتباهات زندگــی اشــخاص و نقائــص 
شــخصیتی ایشــان را خواهیــم دیــد زیــرا همــه افــراد در محاصــره خطــا وگنــاه قــرار 
دارنــد. اّمــا در مســیح، قدوســیت وکمــال را خواهیــم یافــت و بــا نگریســتن بــه او و 

پیــروی از او تبدیــل خواهیــم شــد.
یوحنــا آنقــدر زیســت کــه پیــر و ســالخورده شــد. او ویرانــی اورشــلیم و انهــدام 
معبد با شــکوه آن را که مظهر نابودی نهایی جهان می باشــد. به چشــم دید. یوحنا 
تــا آخریــن روزهــای عمــر خــود از منجــی و ســرورش پیــروی کــرد. گوهــره شــهادت او 
بــه کلیســا ایــن بــود » ای عزیــزان، یکدیگــر را محبــت کنیــم... وکســی کــه در محبــت 
ســاکن اســت، در خــدا ســاکن اســت وخــدا در او « )اول یوحنــا ۴ آیــات ٧ و1٧(.

پطــرس مجــدداً بــرای ادامــه خدمــت فــرا خوانــده شــده بــود، اّمــا مقــام و اقتــداری 
کــه از مســیح دریافــت کــرده بــود، موجــب برتــری او بــر ســایر شــاگردان نشــده بــود. 
مســیح ایــن موضــوع را در پاســخ بــه ســوال پطــرس بــه طــور واضــح آشــکار کــرده بــود » 
پس او چه می شود؟ « و عیسی گفته بود: » تو را چه؟ تو از پی من بیا «. پطرس 
بــه عنــوان ســر کلیســا برگزیــده نشــده بــود محبتــی کــه مســیح بــا بخشــیدن گنــاه پطــرس 
بــه او نشــان داده بــود وکار مراقبــت ازگوســفندان را بــه او ســپرده بــود و همچنیــن 
صداقــت خــود پطــرس در پیــروی از مســیح، موجــب جلــب حمایــت ســایر شــاگردان 
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شــده بــود. پطــرس در کلیســا از نفــوذ بســیار زیــادی برخــوردار بــود. اّمــا درســی را کــه 
مسیح در کنار دریاچه جلیل به او آموخته بود، در سرتاسر زندگیش فراموش نکرد. 
او، بعدهــا در یکــی از رســاالتش کــه بــا الهــام از روح القــدس نوشــته شــده اســت 
خطــاب بــه کلیســا مــی گویــد » مــن کــه خــود از مشــایخ هســتم و شــاهد بــر رنجهــای 
مســیح و شــریک جاللــی کــه آشــکار خواهــد شــد، مشــایخ را در میــان شــما پنــد مــی 
دهم. گله خداوند را که به دست شما سپرده شده است شبانی و نظارت کنید، 
اّما نه به اجبار بلکه با میل و رغبت، آن گونه که خدا می خواهد، و نه برای منافع 
نامشــروع بلکه با عشــق و عالقه، نه آنکه بر کســانی که به دســت شــما ســپرده شــده 
انــد ســروری کنیــد، بلکــه بــرای گلــه نمونــه باشــید. تــا چــون شــبان اعظــم ظهــور کنــد، 

تــاج جــالل غیرفانــی را دریافــت کنیــد « )اول پطــرس 5 آیــات 1 و ۴(.
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٨6
» همه قومها را 

تعلیم دهید «
]این فصل بر اساس انجیل متی 2٨: 16-20 تدوین گردیده است[

مســیح در حالــی کــه در یــک قدمــی تخــت ســلطنت آســمانی خویــش ایســتاده 
قــدرت  تمامــی   « فرمــود:  او  کــرد.  ابــالغ  شــاگردان  بــه  را  بــزرگ  مأموریــت  بــود، 
درآســمان و بر زمین به من ســپرده شــده اســت. پس بروید و همه قومها را شــاگرد 
بــه همــه خالیــق موعظــه  را  برویــد و خبــر خــوش  بــه سرتاســرجهان  ســازید «، » 
کنیــد « )مرقــس 16 آیــه 15(. ایــن ســخنان بارهــا تکــرار شــد تــا شــاگردان اهمیــت 
آن هــا را درک کننــد. نــور الهــی بــا انــوار روشــن و پــر قدرتــش مــی بایســت برتمامــی 
ســاکنان زمیــن از فقیــر و غنــی، ضعیــف و قــوی، پرتــو افکنــد. شــاگردان بایــد درکار 

نجــات جهــان بــا منجــی همــکاری مــی کردنــد.
مســیح ایــن مأموریــت را در مالقاتــش بــا دوازده شــاگرد در اطــاق باالخانــه بــه 
ایشان ابالغ کرده بود، اّما اکنون باید به عده بیشتری ابالغ می کرد. درگردهمایی 
بــاالی کــوه جلیــل، تمامــی ایماندارانــی کــه مــی توانســتند فراخوانــده شــوند، گردهــم 
آمــده بودنــد. خــود مســیح پیــش از مــرگ خویــش زمــان و مــکان ایــن گــرد همایــی را 
تعییــن کــرده بــود. فرشــته ای کــه در کنــار مقبــره مســیح ایســتاده بــود، وعــده دیــدار 
او را بــا شــاگردان بــه ایشــان یــادآوری کــرده بــود. وعــده مالقــات بــه ایماندارانــی کــه 
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در خــالل عیــد ِپَســح در اورشــلیم جمــع شــده بودنــد، تکــرار شــده بــود و از طریــق 
ایشــان بــه اطــالع بســیاری از دوســتداران مســیح کــه در مــرگ خداوندشــان ماتــم 
گرفتــه بودنــد، رســیده بــود. همــه آنــان بــا عالقــه شــدیدی در انتظــار مالقــات بــا او 
بودنــد. مــردم بــرای اجتنــاب از تحریــک ســوء ظــن یهودیــان متعصــب از مســیرهای 
پــر پیــچ و خــم و از هــر ســو بــه ســوی محــل گردهمایــی بــه راه افتادنــد. آنــان بــا دلهــای 
شــگفت زده آمدنــد و بــا یکدیگــر از اخبــاری کــه در بــاره مســیح بــه ایشــان رســیده 

بــود، ســخن مــی گفتنــد.
در زمــان مقــرر یــک گــروه کوچــک پانصــد نفــری از ایمانــداران در دامنــه کــوه 
بــه ســخنان شــاگردان کــه مســیح را بعــد از  تــا  جمــع شــدند. آنــان مشــتاق بودنــد 

قیامــش دیــده بودنــد گــوش فــرا دهنــد. 
 بنابرایــن شــاگردان گــروه گــروه بــه میــان جمعیــت رفتــه و همــه آن چیزهایــی 
را کــه از عیســی دیــده و شــنیده بودنــد بــرای آنــان شــرح دادنــد. آنــان همانگونــه کــه 
عیســی از کتــب مقدســه بــرای ایشــان ســخن گفتــه بــود، بــرای مــردم ســخن گفتنــد. 
تومــا، ماجــرای بــی ایمانــی خــود را بــرای مــردم شــرح داد وگفــت کــه چگونــه شــک و 
تردید او از میان رفت. ناگهان عیســی در میان ایشــان ظاهر شــد. هیچ کس نمی 
توانســت بگویــد کــه او چــه زمــان و چگونــه آمــده اســت. بســیاری از مــردم کــه درآنجــا 
حضــور داشــتند، پیــش از ایــن هرگــز او را ندیــده بودنــد، اّمــا آثــار مصلــوب شــدن را 
در دســتها و پاهــای او مشــاهده کردنــد. ســیمای او همچــون ســیمای خــدا بــود، 

هنگامــی کــه او را دیدنــد، وی را پرســتش کردنــد.
بــود. زیــرا کســانی هــم  فقــط عــده ای شــک کردنــد. همیشــه چنیــن خواهــد 
هســتند کــه باورکــردن را امــری مشــکل مــی یابنــد و خودشــان را در موضــع تردیــد 
قرارمــی دهنــد. ایــن افــراد بــه خاطــر ایمانشــان متحمــل زیــان بســیار خواهنــد شــد.

ایــن نخســتین بــار بــود کــه عیســی پــس از قیامــش بــا عــده زیــادی از ایمانــداران 
مالقــات مــی کــرد. او بــه میــان ایشــان آمــد وگفــت: » تمامــی قــدرت در آســمان و بــر 
زمیــن بــه مــن ســپرده شــده اســت «. پیــش از اینکــه عیســی ســخنانش را آغــاز کنــد، 
شــاگردان او را پرســتش کــرده بودنــد، اّمــا ســخنان جــاری شــده از لبهــای او، لبهایــی 
کــه بــا مــرگ بســته شــده بــود، دلهــای ایشــان را قــوت و تســلّی مــی بخشــید. او، 
اینــک منجــی قیــام کــرده بــود. بســیاری از شــاگردان، قــدرت او را در شــفا بخشــیدن 
بــه مریضــان و اخــراج ارواح شــیطانی دیــده بودنــد. آنــان ایمــان داشــتند کــه او ایــن 
قــدرت را دارد تــا پادشــاهی خــود را در اورشــلیم بنیــان نهــد، قــدرت ســرکوب کــردن 
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مخالفــت، قدرتــی مافــوق نیــروی طبیعــت. او طوفــان دریــا را آرام کــرده بــود و بــر 
فــراز امــواج متالطــم دریــا راه رفتــه بــود. او مــرده را زنــده کــرده بــود واکنــون اعــالم 
بــه او ســپرده شــده اســت. ســخنان او، اذهــان  مــی کــرد کــه » تمامــی قــدرت « 
مخاطبینــش را از مســایل دنیــوی و فانــی بــه مــوارد آســمانی و جاودانــی ســوق داده 

بــود. آنــان مفهــوم عظمــت و جــالل او را بــه بهتریــن شــکلی درک مــی کردنــد.
ســخنان مســیح در دامنــه کــوه نشــان مــی داد کــه قربانــی او بــه خاطــر گناهــان 
بشــر، کامــل وکافــی بــود. شــرایط کفــاره تحقــق یافتــه بــود وکاری راکــه او بــرای انجــام 
آن بــه ایــن جهــان آمــده بــود، خاتمــه یافتــه بــود. اینــک، مســیح درآســتانه صعــود بــه 
آســمان بود تا از طرف فرشــتگان، ریاســات و قوات مورد احترام قرار گیرد. او کار 
میانجیگرانــه خــود را آغــاز کــرده بــود. بنابرایــن بــا اقتــدار بیکــران، مأموریــت خویــش 
را بــه شــاگردان ابــالغ کــرد. » پــس برویــد و همــه قومهــا را شــاگرد ســازید و ایشــان را 
بــه نــام پــدر، پســر و روح القــدس تعمیــد دهیــد و بــه آنــان تعلیــم دهیــد کــه هرآنچــه 
بــه شــما فرمــان داده ام، بــه جــا آورنــد. اینــک مــن هــر روزه تــا پایــان ایــن دنیــا بــا شــما 

هســتم « )متــی 2٨ آیــات 1۹ و 20(.
قــوم یهــود از ســوی خداونــد بــه عنــوان امانــت داران حقیقــت مقــدس تعییــن 
شــده بودنــد، اّمــا سیســتم ریاکارانــه فریســیان، ایشــان را بــه متکبرتریــن و متّعصــب 
تریــن قــوم در میــان ســایر اقــوام جهــان تبدیــل کــرده بــود. تمامــی چیزهــای مربــوط 
فرایــض  و  رســوم  و  آداب  پوشــیدن،  لبــاس  قبیــل،  از  دیــن  کاهنــان وعلمــای  بــه 
باعــث شــد تــا ایشــان نتواننــد نــور جهــان باشــند. آنــان خودشــان را بــه چشــم قــوم 
یهــود و بــه مثابــه تمامــی جهــان نگریســتند. اّمــا مســیح بــه شــاگردانش مأموریــت 
داده بــود تــا ایمــان و عبادتــی را اعــالم کننــد کــه هیــچ ربطــی بــه یــک نظــام طبقاتــی 
طبقــات  و  ملــل  و  اقــوام  تمامــی  بــرای  کــه  ایمانــی  نداشــت.  کشــور  یــک  یــا  و 

انســانی قابــل ســازگاری باشــد.
تــرک کنــد، ماهیــت پادشــاهی خــود را  مســیح پیــش از اینکــه شــاگردانش را 
بــرای ایشــان بــه روشــنی بیــان کــرد. او آنچــه را کــه قبــالً در ایــن رابطــه بــه ایشــان گفتــه 
بــود، مجــدداً بــه خاطرشــان آورد. مســیح اعــالم کــرد کــه هــدف او، نــه برقــراری یــک 
پادشــاهی دنیــوی و فانــی، بلکــه پادشــاهی روحانــی بــود. او نیامــده بــود تــا بــه عنــوان 
یــک پادشــاه دنیــوی بــر تخــت ســلطنت داود تکیــه زنــد. بنابرایــن بــار دیگــر کتــب 
مقدســه را بــرای شــاگردان شــرح داد و بــه آنــان فهمانــد کــه تمــام مشــکالتی را کــه 
پشــت ســر گذاشــته بــود، از پیــش، درآســمان ودر گفتگــوی میــان او و پــدر مقــرر 
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شــده بود. همه اینها از ســوی مردانی که از روح القدس الهام گرفته بودند، پیش 
گویــی شــده بــود. او بــه ایشــان گفــت، شــما دیدیــد، همــه آنچــه را کــه در بــاره تحقیــر 
وکشــته شــدنم بــه شــما گفتــه ام، بــه اثبــات رســید، بــه شــما گفتــم کــه در روز ســوم 
مجــدداً برخواهــم خاســت. اگــر در کتــب مقدســه تفحــص کنیــد خواهیــد دیــد کــه 

تمامــی جزئیــات نبوتهــا در بــاره مــن تحقــق یافتــه اســت.
مســیح بــه شــاگردانش مأموریــت داد تــا کاری را کــه بــه ایشــان محــول کــرده بــود، 
انجام دهند و ابتدا از اورشلیم شروع کنند. زیرا اورشلیم صحنه خفت وخواری 
حیــرت انگیــز او بــه خاطــر نــژاد بشــر بــود. او در ایــن شــهر رنــج بســیار کشــیده، انــکار 
و محکــوم شــده بــود. ســرزمین یهــودا، محــل تولــد او بــود. او درآنجــا بــه جامــه بشــری 
بــود. هنگامــی کــه عیســی در میــان  افــراد زندگــی کــرده  آراســته شــد و در میــا ن 
ایشــان ســاکن شــد، عــده معــدودی تشــخیص داده بودندکــه چــه انــدازه آســمان بــه 

زمیــن نزدیــک شــده بــود. کار شــاگردان بایــد از اورشــلیم آغــاز مــی شــد.
با در نظر گرفتن تمامی رنجها و مصائبی که مسیح در اورشلیم تحمل کرده بود 
و بــا توجــه بــه اینکــه اعمــال و خدماتــش مــورد بــی توجهــی قــرار گرفتــه بــود، شــاگردان 
مــی توانســتند محــل مناســب تــری را بــرای آغــاز خدمتشــان انتخــاب کننــد. اّمــا چنیــن 
نکردنــد. زیــرا زمینــی را کــه مســیح بــذر حقیقــت را درآن کاشــته بــود بایــد آبیــاری و 
پــرورش داده مــی شــد تــا محصــول فــراوان بــه بــارآورد. شــاگردان در حیــن خدمتشــان 
بــه خاطــر حســادت وکینــه یهودیــان مــورد جفــا وآزار قــرار مــی گرفتنــد، اّمــا نبایــد از آن 
می گریختند، زیرا سرورشــان نیز چنین چیزی را تحمل کرده بود. آمرزش و رحمت 

خداونــد، نخســت مــی بایســت بــه قاتــالن منجــی ابــالغ مــی شــد.
در اورشــلیم عــده بســیاری بودنــد کــه بــه طــور پنهانــی بــه عیســی ایمــان آورده 
بودنــد، وعــده ای نیــز بــه وســیله کاهنــان و علمــای دیــن اغفــال شــده بودنــد و انجیــل 
بایــد بــه ایــن افــراد نیــز معرفــی مــی شــد. آنــان مــی بایســت بــه توبــه فراخوانــده مــی 
شــدند. حقیقــت بــی نظیــر کــه آمــرزش گناهــان فقــط از طریــق مســیح مــی توانســت 
کسب شود، می بایست به همگان آشکار می شد. درحالی که تمامی اورشلیم 
بــه خاطــر وقایــع هیجــان انگیــز چنــد هفتــه گذشــته بــه حرکــت درآمــده بــود، موعظــه 

انجیــل مــی توانســت قــوی تریــن تأثیــر را داشــته باشــد.
اّمــا کار موعظــه انجیــل نبایــد در اینجــا متوقــف مــی شــد. ایــن کار بایــد تــا دور 
افتاده ترین نقاط جهان توسعه می یافت. مسیح به شاگردانش گفت، شما ایثار 
و فــداکاری مــرا بــه خاطــر نجــات جهــان شــاهد بــوده ایــد. شــما زحمــات مــرا بــه خاطــر 
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اســراییل دیــده ایــد. هرچنــد کــه آنــان بــه مــن ایمــان نیاوردنــد تــا حیــات جاودانــی داشــته 
باشــند، هــر چنــد کــه کاهنــان و علمــای دیــن هرچــه را کــه دلشــان مــی خواســت بــر 
علیــه مــن انجــام دادنــد. هــر چنــد مــرا همانطــور کــه کتــب مقــدس پیــش بینــی کــرده 
بــود، انــکار کردنــد، اّمــا هنــوز هــم فرصــت دیگــری بــه ایشــان داده خواهــد شــد تــا بــه 
پســر یگانــه خــدا ایمــان آورنــد. شــما دیــده ایــد کــه همــه آنانــی را کــه بــه نــزد مــن آینــد و بــه 
گناهانشــان اعتــراف کننــد، مــن بــه راحتــی مــی پذیــرم. کســی کــه نــزد مــن آیــد، هرگــز او 
را رهــا نخواهــم کــرد. همــه آنانــی کــه نــزد مــن آینــد، بــا خداونــد مصالحــه داده خواهنــد 
شــد و حیات جاودانی دریافت خواهند نمود. به شــما، شــاگردانم، پیام رحمت را 
مــی ســپارم. ایــن پیــام، نخســت بایــد بــه اســراییل و پــس از آن بــه تمامــی اقــوام و ملــل 
جهــان داده شــود. ایــن پیــام بایــد بــه یهودیــان و غیــر یهودیــان ابــالغ شــود. همــه آنانــی 

کــه ایمــان مــی آورنــد بایــد دریــک کلیســا گردهــم آینــد.
شــاگردان، در نتیجــه اعطــای روح القــدس از قــدرت خــارق العــاده ای برخــوردار 
می شدند و شهادت ایشان با آیات و معجزات تأیید می شد. نه تنها شاگردان، 
بلکــه همــه آنانــی کــه پیــام ایشــان را دریافــت مــی کردنــد، قــادر بــه انجــام معجــزه مــی 
شــدند. عیســی گفت: » به نام من دیوها را بیرون خواهند کرد و به زبانهای تازه 
ســخن خواهنــد گفــت و مارهــا را بــا دستهایشــان خواهنــد گرفــت و هــرگاه زهــری 
کشــنده بنوشــند، گزنــدی بــه آنهــا نخواهــد رســید، و دســتها بــر بیمــاران خواهنــد 

نهــاد وآنهــا شــفا خواهنــد یافــت « )مرقــس 16 آیــات 1٧ و 1٨(.
درآن ایــام زهــر خورانــدن و مســموم کــردن شــایع بــود. افــراد بــی وجــدان، بــرای 
از بیــن بــردن مخالفــان خــود از ایــن روش اســتفاده مــی کردنــد. عیســی مــی دانســت 
کــه شــاگردانش بــا چنیــن خطــری مواجــه خواهنــد شــد. زیــرا بســیاری از مخالفــان، 
بــه قتــل رســاندن شــاهدان او را، خدمــت بــه خداونــد تلقــی مــی کردنــد. از ایــن رو 
عیســی بــه شــاگردان وعــده داد تــا آنــان را در مقابــل چنیــن خطــری، محافظــت کنــد.

شــاگردان بایــد از همــان قدرتــی برخــوردار مــی شــدند کــه عیســی بــرای شــفای 
» انــواع مــرض هــا و دردهــا در میــان مــردم « از آن برخــوردار شــده بــود. آنــان بــا 
شــفا دادن امــراض جســمی در نــام او، قــدرت وی را بــرای شــفای روح وآمــرزش 
گناهــان، مــورد تأییــد قرارمــی دادنــد، )متــی ۴ آیــه 23؛ ۹ آیــه 6(. واکنــون موهبــت 
جدیــدی وعــده داده شــده بــود. آنــان بایــد در میــان ســایر اقــوام موعظــه مــی کردنــد 
و قــدرت تکلــم بــه زبانهــای بیگانــه را دریافــت مــی کردنــد. شــاگردان و همراهــان 
ایشــان افرادی بی ســواد بودند، اّما با نزول روح القدس در روز پنطیکاســت نحوه 
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ســخن گفتــن ایشــان، چــه بــه زبــان خودشــان و چــه بــه زبــان بیگانــه هــم از نظــر کالم 
و هــم از نظــر لهجــه، پــاک، ســاده و درســت مــی شــد.

بدیــن گونــه مســیح مأموریــت شــاگردانش را بــه ایشــان ابــالغ کــرد. او امکانــات 
کامــل جهــت انجــام ایــن مأموریــت را بــرای ایشــان تــدارک دیــد و خــود مســئولیت 
موفقیــت آن را عهــده دار شــد. آنــان مادامــی کــه از کالم او اطاعــت مــی کردنــد و 
در پیونــد بــا او عمــل مــی کردنــد، هرگــز بــا شکســت مواجــه نمــی شــدند، مســیح بــه 
ایشــان فرمــود: » بــه سرتاســر جهــان برویــد و خبــر خــوش را بــه همــه خالیــق موعظــه 
کنیــد، لیکــن بدانیــد کــه حضــور مــن درآنجــا خواهــد بــود. بــا ایمــان و تــوکل عمــل کنید 

و مــن هرگــز شــما را تــرک نخواهــم کــرد «.
مأموریــت منجــی بــه شــاگردان شــامل همــه ایمانــداران مــی شــد. ایــن فرمــان 
همــه ایمانــداران بــه مســیح را تــا انتهــای زمــان در بــر مــی گیــرد. اشــتباه مهلکــی اســت 
اگــر فکــر کنیــم کــه کار نجــات جانهــا فقــط بــه خادمیــن برگزیــده متکــی مــی باشــد. 
همــه آنانــی کــه کالم حقیقــت بــه ایشــان ابــالغ شــده اســت بــرای اعــالم خبــر خــوش 
انجیــل مســئول هســتند. آنانــی کــه حیــات مســیح را دریافــت مــی کننــد موظــف 
هســتند تــا بــرای نجــات همنوعــان خویــش تــالش کننــد و بــرای همیــن منظــور بــود 
که کلیســا تأســیس شــد و تمام کســانی که از اهداف مقدس آن اطالع یافته اند، 

مســئولیت دارنــد تــا بــرای نجــات گناهــکاران بــا مســیح همــکاری کننــد.
» روح و عــروس مــی گوینــد، بیــا! آن کــه مــی شــنود بگویــد، بیــا « )مکاشــفه 
22 آیــه1٧(. هرکســی کــه آن را مــی شــنود بایــد دعــوت را تکرارکنــد. رســالت یــک 
بایــد  او  اولیــن وظیفــه  کنــد،  نمــی  فرقــی  باشــد  کــه  زندگــی اش، هرچــه  در  فــرد 
نجــات جانهــا بــرای مســیح باشــد، چنیــن شــخصی شــاید قــادر نباشــد در مقابــل 
بــه افــراد خدمــت  بــه طــور جداگانــه  اّمــا مــی توانــد  اجتمــاع مــردم موعظــه کنــد، 
کنــد. او تعلیمــی را کــه از مســیح دریافــت کــرده اســت مــی توانــد در دســترس 
باشــد. خادمینــی  نمــی  کــردن  بــه موعظــه  قــرار دهــد. خدمــت، منحصــر  ایشــان 
کــه مریضــان و دردمنــدان را تســکین مــی دهنــد، نیازمنــدان را یــاری مــی کننــد و 
افســردگان وکــم ایمانــان را تســلّی بخشــیده و تشــویق مــی کننــد، همــکاران مســیح 
خوانــده مــی شــوند. خادمیــن مســیح بایــد آنانــی را کــه زیــر بــار ســنگین گنــاه خــم 
بــه  یــاری کننــد. مشــکالت، زحمــات و فقــر و تگدســتی، بشــریت را  انــد،  شــده 
بــار مــی  بــه  نتیجــه ای  بلکــه اشــتباه وگنــاه چنیــن  فســاد و انحطــاط نمــی کشــد، 
آورد. اشــتباه وگنــاه نارضایتــی و ناخشــنودی مــی شــود. بــه همیــن دلیــل مســیح 
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بــه مــرض گنــاه  بــه جانهایــی کــه مبتــال  تــا  بــه خادمــان خــود مأموریــت مــی دهــد 
کننــد. هســتند خدمــت 

کردنــد.  مــی  شــروع  بودنــد،  کــه  جایــی  همــان  از  را  کارشــان  بایــد  شــاگردان 
ســخت تریــن و نــا امیــد کننــده تریــن زمیــن نبایــد نادیــده گرفتــه مــی شــد. بــه همیــن 
ترتیــب، هریــک از خادمــان مســیح بایــد از همــان جایــی کــه هســتند، شــروع کننــد. 
در خانــواده هــای خودمــان ممکــن اســت افــرادی حضــور داشــته باشــند کــه تشــنه 
دلســوزی و همــدردی و محتــاج نــان حیــات باشــند. ممکــن اســت کودکانــی باشــند 
کــه بایــد بــرای مســیح تعلیــم و تربیــت شــوند. ممکــن اســت درســت در همســایگی 
مــا افــرادی بــی ایمــان حضــور داشــته باشــند. بنابرایــن کاری را کــه نزدیکتریــن اســت، 
صادقانــه و وفادارانــه انجــام دهیــم و پــس از آن اجــازه دهیــم تالشــهای مــا تــا آنجــا 
کــه دســت خداونــد راه را نشــان دهــد، گســترش یابــد. خدمــت خیلــی هــا ممکــن 
اســت بــه نظــر برســد کــه بــه وســیله شــرایط محــدود شــده باشــد، اّمــا ایــن خدمــت 
هرجا که هســت، اگر با ایمان وپایمردی انجام شــده باشــد، اثرات آن در دورترین 
نقــاط جهــان احســاس خواهــد شــد. خدمــت مســیح هنگامــی کــه در ایــن جهــان 
بــود، بــه نظــر مــی رســید کــه بــه یــک دامنــه باریکــی محــدود شــده باشــد، بــا ایــن حــال، 
تعــداد کثیــری از تمامــی ســرزمین هــا پیــام او را شــنیدند. خداونــد اغلــب اوقــات 
بــرای دســت یافتــن بــه بیشــترین نتایــج از ســاده تریــن روش هــا اســتفاده مــی کنــد. 
 ایــن نقشــه اوســت کــه هــر بخشــی از کار او بــه ســایر قســمتهای دیگــر بســتگی 
داشته باشد، درست مانند یک چرخ دنده که همه قسمتها در هماهنگی کامل 
بــا یکدیگــر عمــل مــی کننــد. متواضــع تریــن خــادم، تحــت نفــوذ روح القــدس، ســیم 
هــای نامریــی را لمــس خواهــد کــرد، کــه ارتعاشــات آن تــا اقصــی نقــاط جهــان طنیــن 

انــداز مــی شــود و نغمــه خــوش آن در طــول قــرون و اعصــار شــنیده خواهــد شــد.
بــا ایــن حــال، فرمــان » بــه سرتاســر جهــان برویــد « نبایــد نادیــده گرفتــه شــود، 
مــا فراخوانــده شــده ایــم تــا نگاهمــان را بــه نواحــی دور دســت بلنــد کنیــم. مســیح 
بــر مــی دارد و  دیــوار جدایــی و تقســیم بندیهــای تعصــب آمیــز قومــی را از میــان 
محبــت را بــه تمامــی خانــواده بشــری تعلیــم مــی دهــد. او انســان را در دایــره تنــگ 
بنــدی هــای اقلیمــی و تبعیضــات  مــرز  و محــدود خودخواهــی آزاد مــی ســازد و 
تصنعــی جامعــه را منســوخ مــی کنــد. او بیــن همســایگان و غریبــه هــا، دوســتان و 
دشــمنان تفاوتــی نمــی گــذارد و بــه مــا مــی آمــوزد تــا بــه همــه افــراد نیازمنــد بــه چشــم 

بــرادر و بــه جهــان بــه عنــوان عرصــه خدمــت نــگاه کنیــم.
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هنگامــی کــه منجــی گفــت: » برویــد و.... بــه همــه قومهــا تعلیــم دهیــد «، ایــن را 
هــم گفــت کــه » ایــن آیــات همــراه ایمانــداران خواهــد بــود: بــه نــام مــن دیوهــا را بیــرون 
خواهنــد کــرد و بــه زبانهــای تــازه ســخن خواهنــد گفــت و مارهــا را بــا دستهایشــان 
خواهنــد گرفــت و هــرگاه زهــری کشــنده بنوشــند، گزنــدی بــه آنهــا نخواهــد رســید، 
و دســتها بــر بیمــاران خواهنــد نهــاد وآنهــا شــفا خواهنــد یافــت «. وعــده مســیح بــه 
شــاگردان هماننــد مأموریــت ایشــان، وســیع وگســترده اســت. البتــه همــه عطایــا بــه 
یــک نفــر داده نمــی شــود. بلکــه روح القــدس آنهــا را بــه اراده خــود تقســیم کــرده، بــه 
هرکس می بخشد، )اول قرنتیان 12 آیه 11(. به هرحال عطای روح القدس به هر 
ایمانــداری مطابــق نیــازش بــرای کار خداونــد وعــده داده شــده اســت. وعــده مســیح 
امــروز نیــز همــان انــدازه ّجــدی و قابــل اعتمــاد اســت کــه در ایــام رســوالن بــود. » ایــن 
آیات همراه آنانی خواهد بود که ایمان دارند «. این امتیاز فرزندان خداوند است 

کــه بــا ایمــان تمامــی چیزهــای ممکــن را انجــام دهنــد.
» و دســتها بــر مریضــان خواهنــد نهــاد وآنهــا شــفا خواهنــد یافــت «. ایــن دنیــا بــه 
خانــه مریضــان و جذامیــان شــبیه اســت، اّمــا مســیح آمــد تــا مریضــان را شــفا بخشــد 
و رهایــی را بــه اســیران شــیطان اعــالم کنــد. در او حیــات، قــوت وســالمتی بــود و او 
حیــات خــود را بــه مریضــان، دردمنــدان و بــه آنانــی کــه دیــو زده بودنــد، عطــا مــی کــرد. 
مسیح هرگز از افرادی که برای دریافت قدرت شفا بخش او می آمدند، رویگردان 
نمــی شــد. او مــی دانســت آنانــی کــه از وی تقاضــای کمــک مــی کردنــد، مســبب 
مریضــی خودشــان مــی باشــند، بــا ایــن حــال از شــفا دادن ایشــان امتنــاع نمــی کــرد و 
هنگامــی کــه ســالمتی مســیح بــه روح و جــان ایــن افــراد وارد مــی شــد، آنــان نســبت بــه 
گناهشان متقاعد می شدند و بسیاری از ایشان نه تنها از امراض جسمی بلکه از 
بیماریهــای روحــی شــفا مــی یافتنــد. انجیــل هنــوز هــم از چنیــن قدرتــی برخــوردار مــی 

باشــد، پــس چــرا امــروزه نبایــد همــان نتایــج را شــاهد باشــیم؟ 
مسیح رنج و اندوه تمامی دردمندان و مریضان را احساس می کند. هنگامی 
کــه ارواح شــریرجان و روح افــراد را اســیر و بیمــار مــی کنــد، منجــی احســاس رنــج و 
اندوه می کند. او امروز نیز مایل اســت تا مانند گذشــته مریضان را شــفا بخشــد. 
خادمــان مســیح نماینــدگان او و ابــزار خدمــت وی هســتند و او اشــتیاق دارد تــا 

ازطریــق آنــان قــدرت شــفابخش خــود را بــه کار گیــرد.
در نحــوه شــفا دادن بیمــاران از ســوی مســیح، درســهایی بــرای شــاگردان وجــود 
داشــت. او یــک بــار چشــمان یــک مــرد نابینــا را بــا گِل تدهیــن کــرد و بــه او گفــت: 
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» بــرو و در حــوض ســیلوحا شستشــوی کــن.... پــس رفــت و شستشــوی کــرده، از 
آنجــا بینــا بازگشــت « )یوحنــا ۹ آیــه ٧(. مســیح قــادر بــود تــا بــا قــدرت عظیــم خــود 
چشــمان مــرد را شــفا دهــد، بــا ایــن وجــود، بــرای ایــن کار از ابــزار ســاده طبیعــت 
اســتفاده کــرد. او در همــان حــال کــه اســتفاده از داروی طبیبــان را تشــویق نکــرد، 

اســتفاده از درمــان هــای طبیعــی و ســاده را تأییــد نمــود.
مســیح به بســیاری از مریضان که شــفای او را دریافت کردند، گفت: » دیگر 
گنــاه مکــن، تــا بــه حــال بدتــر دچــار نشــوی « )یوحنــا 5 آیــه 1۴(. و بدیــن نحــو نشــان 
داد کــه بیمــاری، در نتیجــه زیــر پــا گذاشــتن احــکام خداونــد، هــم از نظــر طبیعــی و 
هــم از نظــر روحانــی بــه وجــود مــی آیــد. اگــر انســان در هماهنگــی بــا نقشــه خداونــد 

زندگــی مــی کــرد، ایــن همــه مصیبــت و بدبختــی در جهــان یافــت نمــی شــد.
مســیح معلــم و راهنمــای اســرائیل کهــن بــود و بــه ایشــان تعلیــم داده بــود کــه 
ســالمتی پاداش اطاعت از قوانین و احکام خدا باشــد. پزشــک بزرگی که مریضان 
را در ســرزمین فلســطین شــفا مــی داد، از ســتون ابــر بــا قومــش ســخن گفتــه و بــه 
ایشــان اعــالم کــرده بــود کــه چــه کاری بایــد انجــام دهنــد و خداونــد بــرای ایشــان چــه 
کاری را انجــام خواهــد داد. او گفتــه بــود، » هرآینــه اگــر قــول یهــوه، خــدای خــود را 
بشــنوی وآنچــه را کــه در نظــر او راســت اســت بجــا آوری، و احــکام او را بشــنوی، و 
تمامــی فرایــض او را نــگاه داری، همانــا هیــچ یــک از همــه مرضهایــی را کــه بــر مصریــان 
آورده ام بــر تــو نیــاورم، زیــرا کــه مــن یهــوه، شــفا دهنــده تــو هســتم « )خــروج 15 آیــه 
26(. مســیح در بــاره نحــوه زندگــی و رفتــار قــوم، دســتورات معینــی را بــه ایشــان داده 
و وعــده کــرده بــود کــه » خداونــد هــر بیمــاری را از تــو دور خواهــد کــرد « )تثنیــه ٧ آیــه 
15(. و مادامــی کــه بــه ایــن شــرایط عمــل کردنــد، وعــده خــدا بــه ایشــان تحقــق یافتــه 

بــود و » در اســباط ایشــان یکــی ضعیــف نبــود « )مزامیــر 105 آیــه 3٧(.
ایــن درســها بــرای مــا هســتند. شــرایطی هســت کــه بایــد از ســوی همــه آنانــی 
کــه خواهــان حفــظ ســالمتی خــود مــی باشــند، رعایــت شــود. همــه بایــد یــاد بگیرنــد 
کــه ایــن شــرایط کدامنــد. زیــرا خداونــد از نادانــی افــراد در خصــوص احکامــش، چــه 
از نظــر مــادی وچــه روحانــی، خشــنود نمــی شــود. مــا بایــد همــراه بــا خداونــد بــرای 
احیاء سالمتی جسم و روح تالش کنیم و باید به دیگران نیز یاد بدهیم که چگونه 
ســالمتی خــود را حفــظ کــرده و یــا دوبــاره بدســت آوردنــد. بــرای مریضــان بایــد از 
داروهایــی کــه خداونــد در طبیعــت بــرای مــا تــدارک دیــده اســت، اســتفاده کنیــم و 
هــم چنیــن آنــان را بــه آن شــفا دهنــده کــه بــه تنهایــی مــی توانــد شــفا بخشــد، معرفــی 

824, 825

DA FA Body.indd   905 9/17/18   11:55 AM



۹06  | آرزوی اعصار

کنیــم. ایــن وظیفــه ماســت کــه بــا دســتهای توانــای ایمــان، دردمنــدان و مریضــان را 
بــه مســیح تســلیم کنیــم. بایــد بــه ایشــان یــاد بدهیــم کــه بــه شــفا دهنــده بــزرگ ایمــان 
داشــته باشــند. بایــد بــه وعــده هــای او بچســبیم و بــرای آشــکار شــدن قــدرت او دعــا 
کنیــم. جوهــر انجیــل ترمیــم و احیــا مــی باشــد و منجــی از مــا مــی خواهــد کــه از افــراد 

مریــض، مأیــوس و دردمنــد دعــوت کنیــم کــه بــه قــدرت شــفا بخــش او تــوکل کننــد.
نیــروی محبــت در تمامــی معجــزات شــفا بخــش مســیح دیــده مــی شــود. تنهــا بــا 
بهــره منــد شــدن از چنیــن محبتــی اســت کــه مــی توانیــم بــه وســیله خدمــت او تبدیــل 
شــویم. اگــر در متحــد کــردن خودمــان بــه قــدرت الهــی مســیح ســهل انــگاری کنیــم، 
جریــان انــرژی حیــات بخــش نمــی توانــد بــه صــورت نهرهــای غنــی از مــا بــه ســوی مــردم 
جــاری شــود. خیلــی از جاهــا، خــود منجــی نمــی توانســت بــه خاطــر بــی ایمانــی افــراد 
کارهای خارق العاده ای انجام دهد. امروزه، کلیسا نیز به خاطر کم ایمانی، خود 
را از یــاری دهنــده آســمانی اش جــدا مــی کنــد. ایمــان کلیســا بــه حقایــق ابــدی آنچنــان 

ضعیــف شــده اســت کــه موجــب دلســردی خداونــد گردیــده اســت.
او برخــوردار  از وعــده حضــور  توانــد  مــی  انجــام کار مســیح  بــا  کلیســا، فقــط 
شــود. منجــی بــه شــاگردانش گفــت: » برویــد و همــه قومهــا را شــاگرد ســازید و 
اینــک مــن هــر روزه تــا انتهــای عالــم بــا شــما هســتم «. بــر گرفتــن یــوغ مســیح از 
بخشــیدن  تحقــق  بــه  کلیســا  حیــات  اوســت.  قــدرت  دریافــت  شــرایط  نخســتین 
صادقانــه و وفادارانــه مأموریــت منجــی بســتگی دارد و ســهل انــگاری در انجــام ایــن 
مأموریــت، باعــث ناتوانــی و انحطــاط روحانــی کلیســا خواهــد شــد. جایــی کــه در 
آن خدمــت فعاالنــه ای بــرای دیگــران انجــام نشــود. محبــت کاهــش یافتــه و ایمــان 

کــم رنــگ خواهــد شــد.
انجیــل  بشــارت  بــرای  کلیســا  معلمیــن  کــه  دارد  انتظــار  خادمانــش  از  مســیح 
باشــند. آنــان بایــد بــه مــردم تعلیــم دهنــد کــه چگونــه گــم شــده را بجوینــد و نجــات 
دهنــد. آیــا آنــان ایــن کار را انجــام مــی دهنــد؟ چنــد نفــر در حــال تــالش هســتند تــا 
جرقه حیات در کلیســا را که در آســتانه خاموش شــدن اســت، روشــن نگاه دارند؟ 
چــه تعــداد کلیســا از ســوی آنانــی کــه بایــد بــه جســتجوی گوســفند گمشــده باشــند، 
هماننــد بــره هــای مریــض اداره مــی شــوند و در تمــام آن مــدت، میلیونهــا نفــر بــدون 

مســیح درحــال هالکــت هســتند.
محبــت الهــی بــه خاطــر انســان، تــا اعمــاق پایــان پذیــرش برانگیختــه مــی شــود 
و فرشــتگان از مشــاهده قدردانــی ســطحی دریافــت کننــدگان ایــن محبــت عظیــم 
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شــگفت زده مــی شــوند. آنــان بــه خاطــر قدردانــی ســطحی انســان از محبــت خــدا، 
دچــار حیــرت مــی شــوند. آیــا میــل داریــم بدانیــم کــه مســیح چگونــه بــه آن نــگاه مــی 
کــه  شــوند  متوجــه  اگــر  داشــت  احساســی خواهنــد  چــه  مــادر  و  پــدر  یــک  کنــد؟ 
فرزندشــان، گــم شــده در ســرما و بــرف، از ســوی آنانــی کــه مــی توانســتند او را نجــات 
دهنــد، نادیــده گرفتــه شــده و بــرای مــردن رهــا شــده باشــد؟ آیــا آنــان شــدیداً محــزون 
کــرد؟  تقبیــح نخواهنــد  آنــان قاتــالن فرزندشــان را  آیــا  و عصبانــی نخواهنــد شــد؟ 
مصائــب هــر انســانی، بــه منزلــه مصائــب فرزنــد خــدا تلقــی مــی شــوند و آنانــی کــه در 
هنــگام مصیبــت، دســت یــاری بــه ســوی همنوعشــان دراز نمــی کننــد، خشــم بــر حــق 
خداوند را بر می انگیزند. چنین کاری، خشم بّره خدا را به همراه خواهد داشت. 
بــه آنانــی کــه مدعــی پیــروی از مســیح هســتند، اّمــا در مقابــل نیــاز همنوعشــان بــی 
تفاوت بوده اند، مسیح در روز داوری خواهد گفت: » شما را نمی شناسم، نمی 

دانــم از کجاییــد؟ ای بــدکاران از مــن دور شــوید « )لوقــا 13 آیــه 2٧(.
مســیح در مأموریــت بــه شــاگردانش، نــه تنهــا خطــوط کلــی کار ایشــان را ترســیم 
کــرد، بلکــه پیامــی را کــه بایــد بــه مــردم تعلیــم مــی دادنــد بــه ایشــان ابــالغ کــرد. او گفــت: 
» بــه آنــان تعلیــم دهیــد کــه هــر آنچــه را بــه شــما فرمــان داده ام، بــه جــا آورنــد «. 
شــاگردان بایــد چیــزی را تعلیــم مــی دادنــد کــه مســیح بــه ایشــان تعلیــم داده بــود. نــه 
تنهــا آنچــه را کــه شــخصاً تعلیــم داده بــود، بلکــه هــر آنچــه را کــه از طریــق انبیــاء و 
معلمیّــن عهــد عتیــق گفتــه بــود، شــامل ایــن تعلیــم مــی شــد. از تعالیــم انســانی بایــد 
دوری شود. در تعالیم مسیح، جایی برای آداب و سنت، فرضیه ها و نتیجه گیری 
هــای انســانی و یــا قوانیــن کلیســایی وجــود نــدارد. در مأموریــت شــاگردان، هیچیــک 
از قوانیــن مقــرر شــده از ســوی مراجــع کلیســایی، گنجانــده نشــده اســت وخادمــان 
مســیح نباید هیچیک از قوانین را تعلیم دهند. » احکام و نبوتها « همراه با شــرح 
ســخنان و اعمــال خــود مســیح، گنجینــه ســپرده شــده بــه شــاگردان هســتند کــه بایــد 
بــه جهــان داده شــوند. نــام مســیح، اســم رمــز ایشــان، ســمبل تمایــز، تضمیــن کننــده 
اتحاد، اقتدار روش و منبع موفقیت ایشان می باشد و چیزی که نشان و عالمت 

او را برخــود حمــل نمــی کنــد، نبایــد در ملکــوت او مــورد تأییــد قــرار گیــرد.
انجیل باید نه به عنوان یک فرضیه فاقد حیات، بلکه به عنوان یک نیروی زنده 
کــه قــادر اســت زندگــی افــراد را عــوض کنــد، بــه همــگان عرضــه شــود. خداونــد مــی 
خواهد که در یافت کنندگان فیضش، شاهدان قدرت او باشند. او گناهکارترین 
افــراد را بــه راحتــی مــی پذیــرد و هنگامــی کــه توبــه مــی کننــد، روح القــدس را بــه ایشــان 
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اعطا می کند و آنان را در عالی ترین مراتب مسئولیت قرار داده و به اردوگاه عهد 
شــکنان و خائنــان مــی فرســتد تــا رحمــت بــی کــران او را اعــالم کننــد. او از خادمانــش 
خواســته اســت تــا بــه ایــن امــر شــهادت دهنــد کــه انســان مــی توانــد از طریــق فیــض او 
از شــخصیتی مســیح گونــه برخــوردار شــود و بــا اطمینــان از محبــت عظیــم او، شــادی 
کنــد. خداونــد، هــم چنیــن از مــا نیــز مــی خواهــد تــا بــه ایــن امــر شــهادت دهیــم کــه او 
تــا زمانــی کــه انســان احیــاء نشــود و بــه جایــگاه مقــدس اولّیــه خــود بــه عنــوان پســران و 

دختــران خــدا بــاز نگــردد، او خشــنود نخواهــد شــد.
در مســیح، مهربانــی شــبان، محبــت پدرانــه و فیــض بــی نظیــر منجــی دلســوز، 
دیــده مــی شــود. او بــرکات خــود را بــا جذابتریــن لحنــی عرضــه مــی کنــد و صرفــاً بــه 
اعــالم ایــن بــرکات بســنده نمــی کنــد، بلکــه آنهــا را بــه زیباتریــن شــکل معرفــی مــی 
کنــد تــا اشــتیاق برخــورداری از آنهــا را تحریــک کنــد. بــه همیــن ترتیــب، خادمــان او 
بایــد هدیــه وصــف ناپذیــر دولــت جــالل او را بــه دیگــران معرفــی کننــد. محبــت بــی 
نظیــر مســیح دلهــا را تحــت تأثیــر و کنتــرل در مــی آورد، در حالــی کــه تکــرار صــرف 
تعالیــم هیــچ کاری را انجــام نمــی دهــد. او مــی فرمایــد: » تّســلی دهیــد: قــوم مــرا 
تســلی دهیــد! خــدای شــما مــی گویــد، ای صهیــون کــه بشــارت مــی دهــی بــه کــوه 
بلنــد بــرآی! و ای اورشــلیم کــه بشــارت مــی دهــی آوازت را بــا قــوت بلنــد کــن! آن را 
بلنــد کــن و متــرس و بــه شــهرهای یهــودا بگــو کــه هــان خــدای شــما اســت! «... او 
مثــل شــبان، گلــه خــود را خواهــد چرانیــد و بــه بــازوی خــود بّــره هــا را جمــع کــرده، 
بــه آغــوش خویــش خواهــد گرفــت و شــیر دهنــدگان را بــه مالیمــت رهبــری خواهــد 

کــرد؛ )اشــعیا ۴0 آیــات 1: 11-۹(.
 بــه قــوم بگــو از او کــه » بــر هزارهــا افراشــته شــده اســت «.کســی کــه » دهــان 
او بســیار شــیرین و تمــام او مرغوبتریــن اســت « )غــزل غزلهــا 5 آیــات 10 و 16(. 
کلمــات بــه تنهایــی نمــی توانــد آن را وصــف کنــد. بلکــه بایــد در ســیرت انعــکاس 
یابــد و در زندگــی آشــکار شــود. مســیح بایــد در ســیرت و صــورت شــاگردانش دیــده 
شــود. خداونــد ازپیــش معیــن فرمــود تــا همــه » بــه شــکل پســرش در آینــد « )رومیــان 
٨ آیــه 2۹(. محبــت صبورانــه، قدوّســیت، فروتنــی، رحمــت و نیکویــی مســیح بایــد 

در همــه شــاگردانش دیــده شــود.
آنــان  کردنــد.  آغــاز  انجیــل  کــردن  موعظــه  بــا  را  کارشــان  شــاگردان  نخســتین 
مســیح را در زندگیشــان آشــکار کردنــد و خداونــد بــا ایشــان عمــل مــی کــرد، » وکالم 
خــود را بــا آیاتــی کــه همــراه ایشــان بــود، ثابــت مــی نمــود « )مرقــس 16 آیــه 20(. 
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ایــن شــاگردان، خودشــان را بــرای انجــام کارشــان آمــاده کردنــد. آنــان پیــش از روز 
پنطیکاست با یکدیگر در یک جا جمع شدند و همه اختالفات را کنار گذاشتند. 
آنــان همــه یکــدل بودنــد. مســیح عطــای روح القــدس را بــه ایشــان وعــده داده بــود 
وآنــان بــه وعــده او ایمــان داشــتند، بنابرایــن بــا ایمــان دعــا کردنــد. شــاگردان، ایــن 
برکــت را صرفــاً بــرای خودشــان نمــی خواســتند، بلکــه بــرای نجــات جهــان احســاس 
مســئولیت مــی کردنــد. انجیــل بایــد تــا اقصــی نقــاط عالــم موعظــه مــی شــد و بــرای 
ایــن کار بــه روح القــدس نیازمنــد بودنــد. و پــس از آن، هنگامــی کــه روح القــدس بــر 

ایشــان نــازل شــد، هــزاران نفــر در یــک روز ایمــان آوردنــد.
اکنــون نیــز ممکــن اســت همیــن طــور باشــد. کالم خــدا بایــد بــه جــای نظــرات 
و تفکــرات انســانی موعظــه شــود. مســیحیان بایــد اختالفشــان را کنــار بگذارنــد و 
زندگــی خودشــان را بــه جهــت نجــات گمشــدگان وگناهــکاران اختصــاص دهنــد. 
آنــان اگــر بــا ایمــان بــرای دریافــت روح القــدس دعــا کننــد، آنــرا دریافــت خواهنــد 
کــرد. بــارش روح القــدس در روزهــای رســوالن » بــاران اول « خوانــده مــی شــد و 
ثمــر آن بــا شــکوه بــود، اّمــا » بــاراِن آخــر« فــراوان تــر خواهــد بــود، )یوئیــل 2 آیــه 23(.

همــه آنانــی کــه جــان، جســم و روح خــود را بــرای خداونــد تقدیــس مــی کننــد، 
بــه طــور دائــم یــک قــدرت روحــی و جســمی تــازه ای خواهنــد داشــت و امکانــات 
تمامی ناپذیر آســمان در اختیار ایشــان خواهد بود. مســیح از روح و حیات خودش 
بــه ایشــان خواهــد داد و روح القــدس بــه طــور کامــل در دلهــا و افــکار ایشــان عمــل 
خواهدکرد. فیض خدا استعدادها وتواناییهای ایشان را توسعه و افزایش خواهد 
داد و در کار نجــات جانهــا از تمامــی امکانــات الهــی بهــره منــد خواهنــد شــد. آنــان از 
طریق همکاری با مسیح، در او کامل خواهند شد و علیرغم ناتوانی انسانی، قادر 

خواهنــد بــود تــا اعمــال خــدای قــادر مطلــق را انجــام دهنــد.
منجــی اشــتیاق دارد تــا فیــض خــود را بــه جهــان آشــکار کنــد و ُمهــر شــخصیت 
خــود را بــرآن بزنــد. او کــه بــا خــون خــود جهــان را بازخریــد کــرده اســت، میــل دارد 
تــا انســان را آزاد، پــاک و مقــدس ســازد. علیرغــم اینکــه شــیطان ســعی مــی کنــد تــا 
مانــع از انجــام ایــن نقشــه شــود، ولــی بــه واســطه خونــی کــه بــه خاطــر جهــان ریختــه 
شده است، پیروزی از آنِ  مسیح خواهد بود و خدا و بّره جالل خواهند یافت، 
مســیح قانــع نخواهــد شــد تــا زمانــی کــه پیــروزی کامــل شــود و » او ثمــره مشــقت 
جان خویش را خواهد دید وسیر خواهد شد « )اشعیا 53 آیه 11(. تمامی ملل 
روی زمیــن انجیــل فیــض او را خواهنــد شــنید. همــه، فیــض او را نخواهنــد پذیرفــت 
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اّمــا، » ذریتــی او را عبــادت خواهنــد کــرد و در بــاره خداونــد طبقــه بعــد را اخبــار 
خواهنــد « )مزامیــر 22 آیــه 30(. » و ملکــوت و ســلطنت و حشــمت مملکتــی 
کــه زیــر تمامــی آسمانهاســت بــه قــوم مّقدســان حضــرت اعلــی داده خواهــد شــد 
کــه ملکــوت او ملکــوت جاودانــی اســت و جمیــع ممالــک او را عبــادت و اطاعــت 
خواهنــد نمــود « و » جهــان از معرفــت خداونــد پــر خواهــد بــود، مثــل آبهایــی کــه 
دریــا را مــی پوشــاند «، » و از طــرف مغــرب از نــام یهــوه و از طلــوع آفتــاب از جــالل 

وی خواهنــد ترســید « )دانیــال ٧ آیــه 2٧؛ اشــعیا 11 آیــه ۹؛ 5۹ آیــه 1۹(.
» و ملکــوت  و ســلطنت  و حشــمت  مملکتــی  کــه  زیــر تمامــی  آسمانهاســت  بــه  
قــوم  مقّدســان  حضــرت  اعلــی  داده  خواهــد شــد کــه  ملکــوت  او ملکــوت  جاودانــی  
اســت  و جمیــع  ممالــک  او را عبــادت  و اطاعــت  خواهنــد نمــود «. » چــه زیبــا 
اســت بــر کوههــا پایهــای مبّشــر کــه ســالمتی را نــدا مــی کنــد و بــه خیــرات بشــارت 
مــی دهــد و نجــات را نــدا مــی کنــد و بــه صهیــون مــی گویــد کــه خــدای تــو ســلطنت 
مــی نمایــد. آواز دیــده بانــان تواســت کــه آواز خــود را بلنــد کــرده، بــا هــم ترنّــم مــی 
نماینــد. ای خرابــه هــای اورشــلیم بــه آواز بلنــد بــا هــم ترنـّـم نماییــد، زیــرا خداونــد قــوم 
خود را تّســلی داده و اورشــلیم را فدیه نموده اســت. خداوند ســاعد قدوس خود 
را در نظــر تمامــی اّمــت هــا بــاال زده اســت و جمیــع کرانــه هــای زمیــن نجــات خــدای 

مــارا دیــده انــد، » دانیــال ٧ آیــه 2٧؛ اشــعیا 52 آیــات ٧ تــا 10 «.
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٨٧
» به سوی پدرم، و 
به سوی پدرشما «

 ]این فصل بر اساس انجیل لوقا 2۴: 53-50؛
اعمال رسوالن 1: ۹-12 تدوین گردیده است[

زمــان صعــود مســیح بــه نــزد پــدر فــرا رســیده بــود. او بــه عنــوان یــک فاتــح آســمانی 
و بــا غنائــم پیــروزی درآســتانه بازگشــت بــه جایهــای آســمانی بــود. قبــل از مرگــش، 
او بــه پــدر اعــالم کــرده بــود، » مــن کاری را کــه بــه مــن ســپردی، بــه کمــال رســاندم « 
)یوحنا1٧آیــه ۴(. مســیح پــس از قیــام از مــرگ بــرای مدتــی بــر روی زمیــن تأخیــر 
نمــود تــا شــاگردانش بــا وی در بــدن قیــام کــرده و بــا شــکوهش آشــنا شــوند. اکنــون، 
او آمــاده خداحافظــی بــود. مســیح، بــر منجــی بــودن خویــش صحــه گذاشــته بــود و 
شــاگردانش دیگــر نیــازی بــه رفــت و آمــد بــه مــزار وی را نداشــتند. آنــان اکنــون مــی 
مــورد  کــه در محضــر کل ملکــوت آســمانی  بــه عنــوان کســی  او  توانســتند دربــاره 

تکریــم و ســتایش قرارگرفتــه بــود، فکــر کننــد.
عیســی، مکانــی را کــه بیشــتر اوقــات در طــول مــدت اقامتــش در میــان مــردم، 
بــا حضــورش متبــرک کــرده بــود، بــه عنــوان محــل صعــودش بــه آســمان برگزیــد. نــه 
کــوه صیهــون کــه محــل شــهر داود بــود و نــه کــوه موریــاه کــه مــکان معبــد بــود، نمــی 
بایســتی ایــن چنیــن مــورد تکریــم و احتــرام قرارگیــرد. مســیح درآنجــا مورداســتهزا و 
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انــکار قــرار گرفتــه بــود. و در همــان جــا، امــواج رحمــت کــه همچنــان بــا جریــان قــوی 
تری از محبت در حال پیشروی بود، از سوی قلبهایی که همچون سنگ سخت 
بودنــد، عقــب زده شــده بــود. عیســی، ازآن پــس، خســته، فرســوده و اندوهگیــن، 
بــرای اســتراحت رهســپار کــوه زیتــون شــده بــود. شــکینای قــدوس بــا جــدا شــدن از 
اولیّــن مــکان معبــد، بــر فــراز کــوه شــرقی ســاکن شــده بــود، چنــان کــه گویــی، دوســت 
نداشــت شــهر برگزیــده را تــرک کنــد و بــه همیــن دلیــل، مســیح بــر فــراز کــوه زیتــون 
ایســتاد و با اندوه و حســرت شــهر اورشــلیم را نظاره می کرد. دره ها و بیشــه های 
کــوه زیتــون بــا دعاهــا و اشــکهای منجــی تقدیــس شــده بــود و در دامنــه ی تپــه هــای 
آن، فریادهــای پیروزمندانــه جمعیتــی کــه او را پادشــاه خوانــده بودنــد، طنیــن انــداز 
شــده بــود و در ســرازیری شــیب هــای آن خانــه ایلعــازر اهــل بیــت عنیــا را یافتــه 
بــود. او در بــاغ جتســیمانی کــه در دامنــه ایــن کــوه قــرار داشــت، در انــدوه و تنهایــی، 
دعــا کــرده بــود. و بنابرایــن از همیــن کــوه مــی بایســتی بــه آســمان صعــود مــی کــرد. و 
هنگامــی کــه مجــدداً بــاز گــردد، بــر فــراز قلــه آن قــدم خواهــد گذاشــت، نــه بــه صــورت 
انســان رنــج دیــده، بلکــه بــا جــالل وشــکوه پادشــاه بــر فــراز کــوه زیتــون خواهــد ایســتاد 
و در حالــی کــه فریــاد هللویــای یهودیــان بــا فریــاد هوشــیعانای اقــوام غیــر یهــودی 
و ســرود نجــات یافتــگان درهــم آمیختــه مــی شــود، ســپاهیان قــادر مطلــق بــا شــادی 

اعــالم خواهنــد کــرد کــه او را بــه عنــوان پادشــاه همــه بــر تخــت بنشــانید.
اکنــون، عیســی بــه همــراه یــازده شــاگردش بــه ســوی کــوه زیتــون رهســپار شــد 
و همچنانکــه از دروازه اورشــلیم عبورکردنــد، بســیاری بــا حیــرت و شــگفتی بــه ایــن 
گــروه کوچــک نگریســتند، گروهــی کــه بــه وســیله کســی کــه چنــد هفتــه پیــش بــه 
شــاگردان  شــد.  مــی  هدایــت  بــود،  شــده  مصلــوب  و  محکــوم  حاکمــان  واســطه 
بــا سرورشــان مــی باشــد. مســیح  ایــن آخریــن مصاحبــت آنــان  نمــی دانســتند کــه 
وقــت خــود را صــرف گفتگــوی بــا ایشــان کــرده وتعالیــم گذشــته را برایشــان تکــرار 
کــرد. هنگامــی کــه بــه بــاغ جتســیمانی رســید نــد، مســیح توقــف کــرد تــا کــه شــاگردان 
تعالیمــی را کــه او درآن شــب پـُـر از درد و رنــج بــه ایشــان داده بــود، بــه خاطــر آورنــد. 
مســیح، بــار دیگــر بــه درخــت تــاک نگریســت، درختــی کــه او در آن زمــان، آن را بــه 
عنــوان نشــانه وحــدت کلیســایش بــا وی و بــا پدرمعرفــی کــرده بــود. او حقایقــی را 
کــه درآن زمــان شــرح داده بــود، مجــدداً تکــرار کــرد. همــه اطرافیــان او یــادآور محبــت 
یکطرفــه وی بودنــد. حتــی شــاگردانی کــه بــرای وی بســیار عزیــز وگرامــی بودنــد، در 

ســاعات خــواری وتحقیــرش، او را ســرزنش و تــرک کــرده بودنــد.
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مســیح بــه مــدت ســی وســه ســال در ایــن جهــان اقامــت کــرده بــود و تازیانــه، 
اکنــون،  بــود.  کــرده و مطــرود و مصلــوب شــده  دشــنام و اســتهزای آن را تحمــل 
کــه درآســتانه صعــود بــه پادشــاهی پُــر جاللــش بــود، ناسپاســی قومــی را کــه بــرای 
او همــدردی و محبتــش  آیــا  بازنگــری قرارمــی دهــد —  مــورد  بــود،  آمــده  نجاتــش 
را از ایشــان دریــغ خواهــد کــرد؟ آیــا محبــت او نبایــد متوجــه عرصــه ای باشــد کــه 
درآن مــورد قدردانــی قــرار مــی گیــرد، جایــی کــه فرشــتگان بــی گنــاه در انتظــار انجــام 
ایــن  کــه در  بــه همــه شــاگردان محبوبــش  او  نــه، وعــده  باشــند؟  مــی  دســتوراتش 
جهــان باقــی مــی ماننــد ایــن اســت کــه، » و اینــک مــن هــر روزه تــا انقضــای عالــم 

همــراه شــما مــی باشــم « )متــی 2٨ آیــه 20(.
جــوار  در  قُلــه  آنســوی  بــه  را  شــاگردان  عیســی  زیتــون،  کــوه  بــه  رســیدن  بــا 
جمــع  اطرافــش  در  شــاگردان  و  کــرد  توقــف  ســپس  و  کــرد  هدایــت  عنیــا  بیــت 
بــا محبــت  نــوری روشــن در ســیمای عیســی مــی درخشــید، همچنانکــه  شــدند. 
بــه خاطــر خطاهــا وگناهانشــان  بــه شــاگردانش مــی نگریســت. او، شــاگردان را 
ســرزنش نکــرد، بلکــه کالم محبــت آمیــز سرورشــان آخریــن جمالتــی بودنــد کــه از 
لبهــای وی بــه گوشــهای آنــان رســید. بــه نــاگاه، عیســی بــا دســتانی گشــوده بــه دعــا 
و در حمایــت فرشــتگان الهــی بــه آرامــی از میــان ایشــان بــه ســوی آســمان، بــاال 
بــرده شــد. هنگامــی کــه عیســی بــه بــاال بــرده مــی شــد، شــاگردان حیــرت زده و بــا 
چشــمانی نگــران بــه صعــود خداونــد و سرورشــان مــی نگریســتند. ســپس، ابــری بــا 
شــکوه او را از مقابــل چشــمان ایشــان در ُربــودو همچنانکــه ارابــه ابــری فرشــتگان 
او را به باال می برد، شاگردان کالم وی را به خاطر آورند که گفته بود، » اینک، 
مــن هــر روزه تــا انقضــای عالــم همــراه شــما مــی باشــم «. و همزمــان دلنوازتریــن و 

شــادترین موســیقی از ارابــه فرشــتگان درآســمان نواختــه شــد.
بــه آســمان چشــم دوختــه بودنــد، صــدای بســیار زیبــا  هنگامــی کــه شــاگردان 
و دلنشــین، توجــه ایشــان را جلــب نمــود. آنــان برگشــته و دو مــرِد ســفید پــوش ر ا 
دیدنــد کــه در کنارشــان ایســتاده، مــی گفتنــد: » ای مــردان جلیلــی، چــرا ایســتاده بــه 
آســمان چشــم دوختــه ایــد؟ همیــن عیســی کــه از میــان شــما بــه آســمان بــرده شــد، 

بــاز خواهــد آمــد، بــه همیــن گونــه کــه دیدیــد بــه آســمان رفــت «.
ایــن فرشــتگان، جــزو گروهــی از فرشــتگان بودنــد کــه در ابــری روشــن در انتظــار 
ایــن  میــان  در  کننــد.  مشــایعت  اش  آســمانی  خانــه  بــه  تــا  را  او  تــا  بودنــد  مســیح 
فرشــتگان، دو فرشــته نســبت بــه ســایر فرشــتگان از مقامــی عالــی تــری برخــوردار 
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ایــن دو فرشــته در هنــگام قیــام مســیح از مــرگ، در کنــار قبــر او حضــور  بودنــد. 
داشــته و در سرتاســر زندگــی مســیح بــر روی زمیــن بــه همــراه وی بودنــد. تمامــی 
فرشــتگان آســمان بــا اشــتیاق فــراوان در انتظــار پایــان یافتــن اقامــت مســیح در ایــن 
جهــان بودنــد، جهانــی کــه بــا لعنــت گنــاه، ضایــع شــده بــود. اکنــون وقــت آن رســیده 
بــود کــه موجــودات آســمان از پادشــاه خویــش اســتقبال کننــد. آیــا ایــن دو فرشــته 
برای ملحق شــدن به گروه فرشــتگانی که به اســتقبال عیســی آمده بودند، اشــتیاق 
نداشــتند؟ آنــان، مطمئنــاً مشــتاق بودنــد، اّمــا بــه خاطــر همــدردی و محبــت نســبت 
بــه آنانیکــه عیســی بــر روی زمیــن در ایــن جهــان گذاشــته بــود، آنــان در انتظــار تســلی 
بخشــیدن ایشــان بودند. » مگر آنها جملگی روحهایی خدمتگزار نیســتند که برای 

خدمــت بــه وارثــان آینــده نجــات فرســتاده مــی شــوند؟ « )عبرانیــان 1 آیــه 1۴(.
مســیح بــا هیئــت بشــری بــه آســمان صعــود کــرد و شــاگردان ابــری را کــه او را 
در بــر گرفتــه بــود، نظــاره کــرده بودنــد. همــان عیســی کــه بــا ایشــان راه رفتــه، ســخن 
گفتــه و دعــا کــرده بــود، و نــان را پــاره کــرده بــود، و اوکــه بــا ایشــان ســوار قایــق شــده 
و بــر روی دریاچــه ســفر کــرده بــود، و اوکــه در همــان روز بــا رنــج و زحمــت بــه همــراه 
ایشــان بــر فــراز کــوه زیتــون صعــود کــرده بــود، همــان عیســی، اکنــون بــه حضــور پــدر 
بــاال بــرده شــده بــود. و فرشــتگان، بــه شــاگردان اطمینــان دادنــد کــه همــان عیســی کــه 
از نــزد ایشــان بــه آســمان بــرده شــده بــود، بــار دیگــر بــاز خواهــد آمــد. او خواهــد آمــد، 
» هــان، بــا ابرهــا مــی آیــد، هــر چشــمی او را خواهــد دیــد «. » زیــرا خداونــد، خــود 
بــا فریــادی بلنــد آواز وآوای رئیــس فرشــتگان و ســفیر شــیپور خــدا، از آســمان فــرود 
خواهــد آمــد. آنــگاه نخســت، مــردگان در مســیح، زنــده خواهنــد شــد «. » هنگامــی 
کــه پســر انســان بــا شــکوه و جــالل خــود بــه همــراه همــه فرشــتگان بیایــد، برتخــت پــر 
شکوه خود خواهد نشست « )مکاشفه 1 آیه ٧؛ اول تسالونیکیان باب ۴ آیه 16؛ 
متــی 25 آیــه 31(. و بدیــن ترتیــب وعــده خــوِد خداونــد بــه شــاگردانش تحقــق خواهــد 
یافــت، » وآنــگاه کــه رفتــم و مکانــی بــرای شــما آمــاده کــردم، بــاز مــی آیــم و شــما را نــزد 
خــود مــی بــرم، تــا هرجــا کــه مــن هســتم شــما نیــز باشــید « )یوحنــا 1۴ آیــه 3(. و بــه 
راســتی کــه شــاگردان مســیح بــا شــادی در انتظــار بازگشــت سرورشــان خواهنــد بــود.

هنگامــی کــه شــاگردان بــه اورشــلیم عزیمــت کردنــد، مــردم بــا حیــرت و شــگفتی 
به ایشان می نگریستند. بسیاری بعد از محاکمه و مصلوب شدن مسیح، تصور 
مــی کردنــد کــه آنــان ســرافکنده بــه نظــر خواهنــد رســید. دشمنانشــان توقــع داشــتند 
که در چهره ایشــان حالت اندوه و شکســت را مشــاهده کنند. اّما به جای اینها، 
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در چهــره شــاگردان شــادی و پیــروزی دیــده مــی شــد، آنــان بــه خاطــر امیدهــای بــر بــاد 
رفتــه ســوگواری نمــی کردنــد، بلکــه از حمــد و ســتایش خداونــد لبریــز بودنــد. آنــان بــا 
شــادی، واقعه شــگفت انگیز و خارق العاده قیام مســیح و صعود او به آســمان را 

برای مردم شــرح دادند و شــهادت ایشــان از ســوی بســیاری پذیرفته شــد.
 شاگردان دیگر نسبت به آینده بد گمان نبودند. آنان می دانستند که عیسی 
درآســمان اســت و هنــوز هــم همــدرد و همــراه بــا ایشــان اســت. آنــان مــی دانســتند 
کــه در حضــور تخــت پــدر، شــفیعی دارنــد کــه مــی تواننــد تمامــی نیازهایشــان را در 
نــام عیســی از پــدر طلــب کننــد. شــاگردان بــا اشــتیاق فــراوان بــه دعــا و راز و نیــاز 
مشــغول شــده و وعــده هــای عیســی را تکــرار مــی کردنــد، » بــه شــما مــی گویــم، 
هرچــه از پــدر بــه نــام مــن بخواهیــد، آن را بــه شــما خواهــد داد. تــا کنــون بــه نــام 
مــن چیــزی نخواســته ایــد، بخواهیــد تــا بیابیــد و شــادی تــان کامــل شــود « )یوحنــا 
16 آیــات 23 و 2۴(. آنــان دســتهای ایمانشــان را بــه ســوی خداونــد دراز کــرده و 
بــا قــدرت اعــالم کردنــد کــه، » کیســت کــه محکومشــان کنــد؟ مســیح عیســی کــه 
مــرد، بلکــه برخیزانیــده نیــز شــد و بــه دســت راســت خداســت، اوســت کــه بــرای مــا 
شــفاعت مــی کنــد « )رومیــان ٨ آیــه 3۴(. و همانگونــه کــه مســیح وعــده داده بــود، 

تّســلی دهنــده در روز پنطیکاســت موجــب شــادی و مســرت ایشــان شــد.
تمامــی آســمان، در انتظــار اســتقبال از منجــی در صحــن هــای ســماوی بــود. 
پیامــد  بــا  را  اســیران  کــرد، و جمعیــت  بــاز  را  راه  بــرده شــد،  بــاال  بــه  کــه  هنگامــی 
قیــام خویــش آزاد کــرد. لشــکرهای آســمان، بــا فریادهــای حمــد و پرســتش و ســرود 
بــا  عیســی  همــراه  فرشــتگاِن  و  شــوند.  مــی  نزدیــک  فرشــتگان  قافلــه  بــه  ســماوی 

نزدیــک شــدن بــه شــهر خــدا، دعــوت خویــش را اعــالم مــی کننــد، 
» ای دروازه ها سرهای خود را بر افرازید!

ای درهای ابدی برافراشته شوید
تا پادشاه جالل داخل شود.

و محافظین با شادی پاسخ می دهند،
این پادشاه جالل کیست؟ «

ایــن دلیــل کــه او را نمــی شناســند، بلکــه مــی  بــه  نــه  ایــن را مــی گوینــد،  آنــان 
بشــنوند. شــادی  بــا  را  کننــدگان  پرســتش  پاســخ  خواهنــد 

» خداوند قد یر و جبار،
خداوند که درجنگ جبار است!
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۹16  | آرزوی اعصار

ای دروازه ها، سرهای خود را بر افرازید!
ای درهای ابدی بر افرازید

تا پادشاه جالل داخل شود «.
و بــار دیگــر ســئوال شــنیده مــی شــود کــه » ایــن پادشــاه جــالل کیســت؟ « چــرا 
کــه فرشــتگان هرگــز از پرســتش و شــنیدن نــام او خســته نمــی شــوند، وفرشــتگان 

همــراه عیســی پاســخ مــی دهنــد،
 » جــالل !  پادشــاه   اوســت   آری ،  متعــال !  قــادر  اســت ! خداونــد  » خداونــد 

تــا 10(. آیــات ٧  )مزامیــر 2۴ 
میــان  در  فرشــتگان  وگــروه  شــود  مــی  بــاز  کامــالً  خــدا  شــهر  درهــای  آنــگاه، 

کننــد. مــی  عبــور  دروازه  از  پرشــور  موســیقی 
 درآنجــا تخــت خداونــد دیــده مــی شــود و در اطــراف آن رنگیــن کمــان وعــده 
قــرار دارد و فرشــتگان وکروبیــان در اطــراف تخــت دیــده مــی شــوند. فرمانــده ســپاه 
فرشــتگان، پســران خــدا، نمایندگانــی از کائنــات بــی گنــاه، درآنجــا گــرد هــم آمــده 
انــد. شــورای آســمان کــه شــیطان در حضــور آنــان خداونــد و پســر یگانــه او را متهــم 
کــرده بــود و نمایندگانــی بــی گنــاه از کهکشــان کــه شــیطان در نظــر داشــت ســلطه 
خــود را برآنــان پایــه ریــزی کنــد بــرای اســتقبال و خــوش آمــد گویــی از منجــی درآنجــا 
حضــور داشــتند. آنــان مشــتاق هســتند کــه پپــروزی او را جشــن گرفتــه و از پادشــاه 

خویــش اســتقبال و تجلیــل کننــد.
تــاج  اّمــا مســیح ایشــان را عقــب مــی زنــد. زیــرا، هنــوز وقــت آن نیســت کــه 
جــالل و جامــه پادشــاهی را دریافــت کنــد. مســیح بــه حضــور پــدر وارد مــی شــود و 
ســر مجــروح، پهلــوی ســوراخ شــده و پاهــای آســیب دیــده اش را نشــان مــی دهــد. 
او دســتهای خــود را بلنــد کــرده و جــای میخهــا را نشــان مــی دهــد. او بــه عالیــم 
پیــروزی خویــش اشــاره کــرده و بافــه هــای خویــش را بــه خــدا تقدیــم مــی کنــد، یعنــی 
آنانــی کــه بــا او قیــام کــرده و نماینــدگان کســانی هســتند کــه در هنــگام آمــدن دوبــاره 
او از گور برخواهند خاســت. او به پدر نزدیک می شــود، تا با او در توبه و نجات 

گناهــکاران شــادی کنــد.
پیــش از آفرینــش جهــان، پــدر و پســر بــرای نجــات انســان از اســارت شــیطان، بــا 
یکدیگــر متُحــد شــده بودنــد. آنــان طــی پیمانــی بــا شــکوه دســتهای یکدیگــر را فشــرده 
بودنــد تــا مســیح زندگــی خــود را بــرای نجــات جهــان فــدا کنــد. واکنــون ایــن پیمــان، از 
ســوی مســیح تحقــق یافتــه بــود. هنگامــی کــه مســیح بــر فــراز صلیــب فریــاد برآوردکــه 
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» به سوی پدرم، و به سوی پدرشما «  |  ۹17

» دیگــر تمــام شــد « پــدر را مخاطــب قــرارداده بــود. قــرارداد میــان پــدر و پســر، بــه 
طــور کامــل تحقــق یافتــه بــود. مســیح اکنــون بــه پــدر اعــالم مــی کنــد کــه، نقشــه نجــات 
بــه انجــام رســید. مــن اراده ی تــو را بجــا آوردم، ای خــدای مــن وکار نجــات را بــه 
انجــام رســاندم تــا عدالــت تــو بــه انجــام رســد. » ای پــدر، مــی خواهــم آنهــا کــه بــه مــن 
بخشــیده ای بــا مــن باشــند، همــان جــا کــه مــن هســتم، تــا جــالل مــرا بنگرنــد، جاللــی 
کــه تــو بــه مــن بخشــیده ای، زیــرا پیــش از آغــاز جهــان مــرا دوســت مــی داشــتی « 

)یوحنــا 1۹ آیــه 30؛ 1٧ آیــه 2۴(.
صدای خداوند شــنیده می شــود که اعالم می کند، عدالت به انجام رســید. 
شــیطان شکســت خــورده بــود. پیــروان زحمتکــش و مبــارز مســیح » بــه حضــورآن 
و در حضــور فرشــتگان و  آیــه 6(   1 )افسســیان  مــی شــوند «  پذیرفتــه  محبــوب، 
نماینــدگان تمامــی مخلوقــات آســمان، عــادل خوانــده مــی شــوند. او هرکجــا باشــد، 
کلیســایش نیــز در همانجــا خواهــد بــود. » رحمــت و راســتی بــا هــم مالقــات کــرده 
انــد. عدالــت و ســالمتی یکدیگــر را بوســیده انــد « )مزامیــر ٨5 آیــه 10(. بــازوان 
پــدر، بــه دور پســرحلقه مــی زنــد و فرمــان صــادر مــی شــود کــه: » همــه فرشــتگان 

خــدا او را بپرســتند « )عبرانیــان 1 آیــه 6(.
قدرتها، ریاسات وحاکمان با شادی وصف ناپذیری برتری سرور حیات را اعالم 
می کنند. سپاه فرشتگان در حضور او سجده می کنند و فریاد شادی صحن های 
آسمان را پر می کند، » آن بره ذبح شده، سزاوار قدرت و ثروت و حکمت و توانایی 

است، و سزاوار حرمت و جالل و ستایش است « )مکاشفه 5 آیه 12(.
بــا موســیقی و چنــگ نواختــن فرشــتگان در هــم آمیختــه  پیــروزی  ســرودهای 
مــی شــود، چنانکــه گویــی آســمان از شــادی و پرســتش لبریــز مــی شــود. محبــت 
پیــروز شــده اســت وگــم شــده، نجــات یافتــه اســت. آســمان غــرق شــادی و پرســتش 
اســت و فرشــتگان ســرود خوانــان اعــالم مــی کننــد: » ســتایش و حرمــت، و جــالل 

و قــدرت، تــا ابــد از آِن تخــت نشــین و بَــره بــاد « )مکاشــفه 5 آیــه 13(.
مــا  درگــوش  مســیح  عالــی  ســخنان  درآســمان،  شــادی  فریادهــای  میــان  از  و 
طنیــن انــداز مــی شــود کــه، » نــزد پــدر خــود و پــدر شــما و خــدای خــود و خــدای شــما 
صعــود مــی کنــم « )یوحنــا 20 آیــه 1٧(. خانــواده آســمانی بــا خانــواده زمینــی یکــی 
مــی شــوند. مســیح بــه خاطــر مــا صعــود مــی کنــد و بــه خاطــر مــا زندگــی مــی کنــد. او 
» قادراســت آنانرا که از طریق وی نزد خدا می آیند، جاودانه نجات بخشــد، زیرا 

همیشــه زنــده اســت تــا برایشــان شــفاعت کنــد « )عبرانیــان ٧ آیــه 25(.
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