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پیش گفتار 
خواننـــده عزیـــز ایـــن کتـــاب انتشـــار نیافتـــه تـــا بـــه مـــا بگویـــد در ایـــن دنیـــا گنـــاه، 
ایـــن  می دانیـــم.  را  ایـــن  خوبـــی  بـــه  همـــه  مـــا  دارد.  وجـــود  فالکـــت  و  مصیبـــت 
کتـــاب انتشـــار نیافتـــه تـــا بـــه مـــا بگویـــد نبـــردی آشـــتی ناپذیـــر بیـــن تاریکـــی و نـــور، 
گنـــاه و عدالـــت، صحیـــح و غلـــط، مـــرگ و زندگـــی وجـــود دارد. مـــا در اعمـــاق 
و  نبـــرد ســـهیم هســـتیم  ایـــن  مـــا در  کـــه  آگاهیـــم و میدانیـــم  آن  از  قلب هایمـــان 

نقشـــی داریـــم.
ولــی بــرای هــر یــک از مــا گهــگاه اشــتیاقی بــه وجــود می آیــد تــا بیشــتر دربــاره ایــن 
نبرد عظیم بدانیم. این نبرد چگونه شــروع شــد؟ یا آیا پیوســته در اینجا وجود داشــته 
اســت؟ چــه عواملــی وارد منظــر بســیار پیچیــده آن میشــوند؟ مــن چــه رابطــه ای بــا آن 
دارم؟ وظیفــه ی مــن در قبــال آن چیســت؟ مــن بــدون انتخــاب شــخصی خــودم را در 

ایــن دنیــا می یابــم. آیــا ایــن امــر مفهــوم شــر یــا خــوب برایــم دارد؟
ادامــه خواهــد  کــی  بــه  تــا  نبــرد  ایــن  میــان هســتند؟  در  اصــول عظیمــی  چــه 
دانشــمندان  برخــی  کــه  همانطــور  آیــا  بــود؟  خواهــد  چگونــه  آن  پایــان  یافــت؟ 
می گوینــد ایــن زمیــن در اعمــاق شــبی تیــره، یــخ زده و ابــدی فــرو خواهــد رفــت و یــا 

ابــدی خــدا( وجــود دارد؟ نــور حیــات، گــرم از محبــت  آینــده بهتــری )بــا 
قلــب  درون  نبــرد  ایــن  اســت  ممکــن  چگونــه  شــود:  مــی  نزدیک تــر  ســئوال 
خــودم، کشــمکش بیــن خودخواهــی درون گــرا و محبــت برون گــرا بــا پیــروزی نیکــی 
بــرای همیشــه اســتقرار یابــد؟ کتــاب مقــدس در ایــن  بــاره چــه مــی گویــد؟ خــدا در 

مــورد ایــن مســئله مهــم ابــدی بــه مــا چــه تعلیــم مــی دهــد؟
از هــر ســو بــا ســواالتی نظیــر اینهــا روبــرو مــی شــویم. آنهــا مصرانــه از اعمــاق 
مــا  در  کــه  خدایــی  مســلماً  می طلبنــد.  قطعــی  پاســخی  و  برمی خیزنــد  قلبمــان 
اشــتیاق بــرای بهترین هــا و تمایــل بــه حقیقــت را آفریــده اســت پاســخ هــر آنچــه کــه 
دانســتن آن الزم اســت را از مــا دریــغ نخواهــد کــرد؛ زیــرا » خداونــد یهــوه کاری 

نمی کنــد جــز اینکــه راز خویــش را بــه بنــدگان خــود، انبیــاء مکشــوف ســازد. «
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پریشــان خاطــر  انســانهای  بــه  ایــن کتــاب کمــک  خواننــده ی گرامــی؛ هــدف 
بــرای همــه ایــن مشــکالت اســت؛ و توســط  بــه راه حــل صحیــح  بــرای دســتیابی 
کســی نوشــته شــده کــه چشــیده و دریافتــه کــه خــدا نیکوســت و از طریــق رابطــه بــا 
خــدا و مطالعــه کالمــش فــرا گرفتــه اســت کــه راز خداونــد بــا کســانی اســت کــه از 

او می ترســند و او عهــد خــود را بــه آنــان نشــان خواهــد داد.
یــک عالــم درگیــر آن  نبــرد بســیار مهــم را کــه حیــات  ایــن  اینکــه اصــول  بــرای 
اســت بفهمیــم، نویســنده در دروس عظیــم عملــی و واقعــی بیســت قــرن اخیــر را 

در معــرض دیدمــان قــرار داده اســت.
ایــن کتــاب بــا صحنه هــای غــم انگیــز پایانــی تاریــخ اورشــلیم، شــهر برگزیــده ی 
خــدا، پــس از نپذیرفتــن مــرد جلجتــا، کــه بــرای نجــات آمــده بــود آغــاز مــی شــود. 
پــس از آن همــراه بــا شــاهراه عظیــم ملــت هــا بــه جفــای فرزنــدان خــدا در قــرون 
رخ  در کلیســایش  آن  پــی  در  کــه  ارتــداد عظیمــی  اســت؛  اشــاره شــده  نخســت 
داد؛ اصالحــات تکان دهنــده دنیــا، کــه در آن بعضــی از اصــول عظیــم ایــن نبــرد 
بــه صراحــت آشــکار شــدند، دروس وحشــتناک نپذیرفتــن اصــول صحیــح توســط 
نجات بخــش  و  نیکــو  تأثیــرات  و  مقــدس  کتــب  تجلیــل  و  احیــاء  فرانســه؛  کشــور 
آنهــا؛ بیــداری مذهبــی روزهــای پایانــی؛ افتتــاح چشــمه درخشــان کالم خــدا بــه 
سرچشــمه  بــا  مقابلــه  بــرای  شــناخت  و  نــور  آور  شــگفت  مکاشــفه های  همــراه 

محنــت بــار هــر نــوع توهــم تاریکــی بازگــو شــده اســت.
کشــمکش قریــب الوقــوع زمــان حاضــر بــه همــراه اصــول حیاتــی آن کــه هیــچ 
کــس نمی توانــد نســبت بــه آن بــی طــرف باشــد بــه شــکلی ســاده، روشــن و محکــم 

شــده اند. ارایــه 
در پایــان بــا مــا از پیــروزی پــر جــالل و ابــدی نیکــی بــر بــدی، راســتی بــر خطــا، 
نــور بــر تاریکــی، شــادی بــر غــم، امیــد بــر ناامیــدی، جــالل بــر ننــگ، زندگــی بــر مــرگ 

و محبــت ابــدی بردبــار بــر نفــرت کینــه جــو ســخن می گویــد.
دعای ناشرین این کتاب است که مطالعه آن در ایجاد نیکی ابدی پر ثمر باشد.

ناشرین
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مقدمه 
آدم قبــل از ورود گنــاه ارتباطــی بــاز بــا خالــق خــود داشــت؛ ولــی از زمانــی کــه 
انســان خــود را بــه واســطه گنــاه از خــدا جــدا نمــود نســل بشــری از ایــن امتیــاز عالــی 
محــروم گشــته اســت. بــا ایــن همــه توســط نقشــه نجــات راهــی بــاز شــده اســت تــا 
ساکنان زمین هنوز هم بتوانند ارتباطی با آسمان داشته باشند. خدا توسط روح 
خــود بــا انســان ارتبــاط برقــرا کــرده اســت و بواســطه الهــام بــه خادمیــن برگزیــده اش 
نــور الهــی بــه دنیــا عرضــه کــرده اســت. » آدمیــان تحــت نفــوذ روح القــدس از جانــب 

خــدا ســخن گفتنــد. « رســاله دوم پطــرس فصــل ۱ آیــه ۲۱.
در طــول دو هــزار و پانصــد ســال اولیــه تاریــخ بشــر مکاشــفات الهــی بــه شــکل 
نوشــته وجــود نداشــت. آنانــی کــه از خــدا تعلیــم یافتــه بودنــد اطالعــات دریافتــی را 
بــه دیگــران انتقــال دادنــد و بدیــن ترتیــب نســل انــدر نســل تعلیمــات بطــور شــفاهی 
از پــدر بــه پســر منتقــل می گشــت. تهیــه کالم نگاشــته شــده در زمــان موســی شــروع 
شــد. آنــگاه مکاشــفات الهــام شــده در کتابــی ملهــم ثبــت گردیــد. ایــن کار در یــک 
دوره طوالنــی هــزار و ششــصد ســاله از موســی مــورخ خلقــت و شــریعت تــا زمــان 

یوحنــا نگارنــده ی واالتریــن حقایــق انجیــل ادامــه یافــت.
کتــاب مقــدس گرچــه بــه دســت انســان نگاشــته شــده ولــی بــه خــدا بــه عنــوان 
نویســنده خــود اشــاره مــی کنــد و بــا شــیوه گوناگــون نــگارش کتــب متفــاوت، ویژگــی 
هــای نویســندگان متعــدد را آشــکار می نمایــد. گرچــه حقایــق آشــکار شــده همــه از 
» الهام خداست « )رساله دوم به تیموتائوس فصل ۳ آیه ۱6( ولی به زبان انسانی 
بیــان شــده انــد. خــدای ســرمدی توســط روح مقــدس خــود اینچنیــن نــور بــر ذهــن و 
قلــب خادمینــش تابانــده اســت. او خواب هــا، رویاهــا، نشــانه هــا و نــگاره هــا را عطــا 

کــرده ایشــان حقیقــت آشــکار شــده آنهــا را بــه زبــان انســانی مجســم نمــوده انــد.
ده فرمــان را خــود خــدا بیــان کــرد و بــه دســت وی نوشــته شــدند. نــگارش آنهــا 
الهــی اســت و نــه انســانی. ولــی کتــاب مقــدس بــا حقایــق خــدادادی کــه بــه زبــان 
انســانی بیــان گردیــده نمایانگــر پیونــد الهــی و انســانی اســت. چنیــن اتحــادی در 
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بدیــن  بــود وجــود داشــت.  انســان  کــه هــم پســر خــدا و هــم پســر  ســیرت مســیح 
ترتیــب در مــورد کتــاب مقــدس هماننــد مســیح ایــن حقیقــت اســت کــه » کالم، 

انســان شــد و در میــان مــا مســکن گزیــد. « انجیــل یوحنــا فصــل ۱ آیــه ۱۴.
با اینکه بخش های مختلف کتاب مقدس در اعصار مختلف توســط کســانی 
کــه در مقــام و حرفــه و در عطایــای فکــری و روحانــی بســیار متفــاوت بودنــد نوشــته 
شــده ولــی تفــاوت وســیعی در شــیوه و همچنیــن تنــوع در ماهیــت مطالــب آشــکار 
شــده وجــود دارد. شــیوه هــای مختلــف بیــان توســط نویســندگان گوناگــون مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت؛ بیشــتر اوقــات همــان حقیقــت بــا برجســتگی بیشــتری 
بیــان شــده اســت و چــون نویســندگان  بــه دیگــری  یــک نویســنده نســبت  توســط 
متعــددی یــک مطلــب را از جنبــه و شــرح مختلــف بیــان مــی کننــد ممکــن اســت در 
نظــر خواننــده ی ســطحی نگــر، بــی توجــه و یــا متعصــب نمایانگــر تضــاد و اختــالف 
باشــد در حالیکــه پژوهشــگر متواضــع و اندیشــمند بــا بینــش روشــن تــر هماهنگــی 

اساســی آنهــا را درک مــی نمایــد.
از آنجــا کــه حقیقــت توســط افــراد مختلــف ارایــه شــده جنبــه هــای مختلــف آن 
بیــان گردیــده اســت. یــک نویســنده بــه شــکل قدرتمندتــری تحــت تأثیــر یــک منظــر 
موضــوع قــرار مــی گیــرد، نکاتــی را درک مــی کنــد کــه هماهنــگ بــا تجربــه و یــا قــدرت 
درک و قدردانــی اوســت؛ دیگــری منظــری متفــاوت را پیــش مــی گیــرد و هــر یــک 
تحــت هدایــت روح القــدس آنچــه کــه بــا قــدرت بیشــتر بــر ذهنــش اثــر گذاشــته را 
ارایــه مــی دهــد ـ وجــه ی مختلفــی از حقیقــت در هــر یــک ولــی هماهنگــی کامــل در 
همــه؛ و حقایــق آشــکار شــده بدیــن شــکل بــرای تشــکیل یــک واحــد کامــِل پاســخگو 

بــه احتیاجــات بشــر در تمــام شــرایط و تجربیــات زندگــی متحــد میشــوند.
خشــنود  دنیــا  بــه  انســانی  عوامــل  توســط  خــود  حقیقــت  ابــالغ  بخاطــر  خــدا 
بــوده اســت و خــود او توســط روح مقدســش انســان هــا را واجــد شــرایط و قــادر 
مــی ســازد تــا کار را انجــام دهنــد. او در انتخــاب مطلــب گفتنــی و نوشــتنی ذهــن 
ایــن وجــود  بــا  بــه ظروفــی خاکــی ســپرده شــده  ایــن گنجینــه  مــی کنــد.  را رهبــری 
ماهیــت آســمانی دارد. شــهادت از راه بیــان ناقــص انســانی نقــل شــده بــا وجــود 
ایــن شــهادت خداســت؛ و فرزنــد مطیــع و بــا ایمــان خــدا جــالل قــدرت الهــی را پــر از 

فیــض و حقیقــت در آن مــی بینــد.
کتــب  اســت.  کــرده  را عطــا  نجــات  بــرای  خــدا در کالم خــود شــناخت الزم 
مقــدس را بایــد بــه عنــوان مکاشــفه معتبــر و مصــون از خطــای اراده او پذیرفــت. 
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آنهــا معیــار ســیرت و آشــکار کننــده تعالیــم و آزمایــش تجربــه هســتند. » تمامــی 
تربیــت در  و  و اصــالح  تأدیــب  و  تعلیــم  بــرای  و  الهــام خداســت  کتــِب مقــدس 
پارســایی ســودمند اســت، تــا مــرد خــدا بــه کمــال بــرای هــر کاِر نیکــو تجهیــز گــردد. « 

رســاله دوم بــه تیموتائــوس فصــل ۳ آیــه هــای ۱6 و ۱۷.
ولی صرفاً چون خدا اراده اش را توسط کالمش به انسان آشکار نموده است 
بــر عکــس نجــات  حضــور پیوســته و هدایــت روح القــدس را بیهــوده نمــی نمایــد. 
دهنــده مــان روح القــدس را بــرای گشــودن کالم بــه خادمیــن او و روشــن نمــودن و بــه 
کار بردن تعالیمش وعده داد و نظر به اینکه روح خدا بود که کتاب مقدس را الهام 

نمــود پــس غیرممکــن اســت کــه تعالیــم روح القــدس مخالــف کالم باشــد.
روح القــدس داده نشــد و هرگــز اعطــا نخواهــد شــد تــا جانشــین کتــاب مقــدس 
باشــد؛ زیــرا کتــاب مقــدس بــه روشــنی شــهادت مــی دهــد کــه کالم خــدا معیــاری 
اســت کــه همــه تعالیــم و تجربیــات بایــد بــا آن ســنجیده شــود. یوحنــای رســول مــی 
گویــد: » هــر روحــی را بــاور مکنیــد، بلکــه آنهــا را بیازماییــد کــه آیــا از خــدا هســتند یــا 
نــه. زیــرا انبیــای دروغیــِن بســیار بــه دنیــا بیــرون رفتــه انــد.  « رســاله اول یوحنــا فصــل ۴ 
آیه ۱؛ و اشعیاء ابراز می کند: » به شریعت و به شهادت روی نمایید! اگر مطابق 
ایــن کالم ســخن نگوینــد، ایشــان را طَلیعــه ای نیســت. « اشــعیاء فصــل ۸ آیــه ۲۰.

اهانت بزرگی به کار روح القدس بواســطه اشــتباهات طبقه هایی وارد شــده 
اســت کــه مدعــی روشــن فکــری آن را دارنــد و معتــرف انــد دیگــر  نیــازی بــه هدایــت 
از جانــب کالم خــدا ندارنــد. آنهــا تحــت تســلط افــکاری هســتند کــه صــدای خــدا را 
در فکــر خــود مــی نگرنــد. ولــی روحــی کــه آنهــا را کنتــرل مــی کنــد روح خــدا نیســت. 
پیــروی از ایــن افــکار در بی توجهــی بــه کتــاب مقــدس فقــط مــی توانــد بــه ســردرگمی، 
هــای  طــرح  پیشــبرد  در خدمــت  فقــط  ایــن موضــوع  بیانجامــد.  و خرابــی  اغفــال 
بــه اینکــه خدمــت روح القــدس دارای اهمیــت حیاتــی  شــیطان مــی باشــد. نظــر 
بــرای کلیســای مســیح اســت یکــی از تدابیــر شــیطان بواســطه اشــتباهات افراطیــون 
و متعصبیــن هــدف اهانــت قــرار دادن کار روح القــدس و واداشــتن قــوم خــدا بــه 

نادیــده گرفتــن ایــن منبــع قــوت کــه خــود خداونــد بــرای مــا مهیــا نمــوده مــی باشــد.
روح خــدا در هماهنگــی بــا کالم او بنــا بــود کار خویــش را در تمــام مــدت انتشــار 
انجیــل ادامــه دهــد. در طــول اعصــار در حالیکــه کتــب مقــدس عهــد قدیــم و جدیــد 
عطا می شــد روح القدس از رســاندن نور به ذهن افراد، جدا از مکاشــفات موجود 
در مجموعــه ی کتــب مقــدس بــاز نایســتاد. کتــاب مقــدس خــود بیــان مــی کنــد کــه 
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چگونــه افــراد از طریــق روح  القــدس در امــوری هشــدار، ســرزنش، مشــورت و تعلیــم 
دریافت می کردند که به هیچ وجه به عطای کتب مقدس ارتباطی نداشــتند؛ و به 
انبیایــی در اعصــار مختلــف اشــاره شــده کــه گفتــه هایشــان ثبــت نگردیــده اســت. بــه 
همین نحو پس از بســته شــدن مجموعه ی کتب مقدس، روح القدس کماکان می 
بایســت کار خــود را بــرای روشــنگری، آگاهــی و تســلی فرزنــدان خــدا ادامــه مــی داد.

مســیح بــه شــاگردان خــود وعــده داد کــه » آن مدافــع، یعنــی روح القــدس، کــه 
پــدر او را بــه نــام مــن مــی فرســتد، او همــه چیــز را بــه شــما خواهــد آموخــت و هــر 
آنچــه مــن بــه شــما گفتــم، بــه یادتــان خواهــد آورد. « » اّمــا چــون روِح راســتی آیــد، 
شــما را بــه تمامــی حقیقــت راهبــری خواهــد کــرد؛ ... و از آنچــه در پیــش اســت 
بــا شــما ســخن خواهــد گفــت. « انجیــل یوحنــا فصــل ۱۴ آیــه ۲6؛ فصــل ۱6 آیــه 
۱۳. کتــب مقــدس بــه وضــوح مــی آموزنــد کــه ایــن وعــده هــا فقــط محــدود بــه دوران 
شــاگردان مســیح نمــی باشــد بلکــه بــه کلیســای مســیح در همــه اعصــار امتــداد مــی 
یابــد. نجــات دهنــده بــه پیــروان خــود اطمینــان میدهــد کــه » اینــک مــن هــر روزه تــا 
پایــان ایــن عصــر بــا شــما هســتم. « انجیــل متــی فصــل ۲۸ آیــه ۲۰؛ و پولــس مــی 
گویــد کــه عطایــا و تجلــی هــای روح القــدس در کلیســا قــرار گرفتــه » تــا مقدســین 
را بــرای کار خدمــت آمــاده ســازد، بــرای بنــای بــدن مســیح، تــا زمانــی کــه همــه بــه 
یگانگــی ایمــان و شــناخت پســر خــدا دســت یابیــم و بالــغ شــده، بــه بلنــدای کامــل 

قامــت مســیح برســیم. « رســاله بــه افسســیان فصــل ۴ آیــه هــای ۱۲ و ۱۳.
پولس رسول برای ایمانداران افسس اینگونه دعا نمود، » از خدای خداوند ما 
عیسی مسیح، آن پدر پرجالل، می خواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت 
خــود بــه شــما عطــا فرمایــد، تــا چشــمان دلتــان روشــن شــده، امیــدی را کــه خــدا شــما 
را بــدان فــرا خوانــده اســت، بشناســید و ... از قــدرت بینهایــت عظیــم او نســبت بــه 
مــا کــه ایمــان داریــم، آگاه شــوید. « رســاله بــه افسســیان فصــل ۱ آیــه هــای ۱۷ تــا ۱9. 
خدمــت روح الهــی در روشــن نمــودن شــناخت و گشــودن امــور عمیــق کالم مقــدس 
خــدا در برابــر ذهــن بشــر برکتــی بــود کــه پولــس بــرای کلیســا افســس تمنــا داشــت.

پطــرس پــس از تجلــی شــگفت آور روح القــدس در روز پنجاهــه )پنطیکاســت(، 
مــردم را تشــویق بــه توبــه و تعمیــد در نــام مســیح بــرای آمــرزش گناهان شــان نمــود 
و گفــت: » عطــای روح القــدس را خواهیــد یافــت. زیــرا ایــن وعــده بــرای شــما و 
فرزندانتــان و همــه کســانی اســت کــه دورنــد، یعنــی هــر کــه خداونــْد خــدای مــا او را 

فــرا خوانَــد.  « اعمــال رســوالن فصــل ۲ آیــه هــای ۳۸ و ۳9.
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خداونــد در ارتبــاط بالفاصلــه بــا صحنــه هــای روز عظیــم خــدا از طریــق یوئیــل 
نبــی تجلــی بخصــوص روح خــود را وعــده فرمــوده اســت. یوئیــل فصــل ۲ آیــه ۲۸. 
ایــن نبــوت در ریــزش روح در روز پنجاهــه )پنطیکاســت( بطــور جزئــی تحقــق یافــت؛ 
ولــی در تجلــی فیــض الهــی کــه بــا کار پایانــی انجیــل همــراه خواهــد بــود ایــن نبــوت بــه 

ظهــور کامــل خواهــد رســید.
افزایــش خواهــد  بــه شــدت  زمــان  انتهــای  در  بــدی  و  نیکــی  بیــن  نبــرد عظیــم 
شــده  ظاهــر  مســیح  کلیســای  ضــد  بــر  شــیطان  خشــم  اعصــار  تمــام  در  یافــت. 
اســت؛ و خــدا فیــض و روحــش را بــه قــوم خــود بــرای تقویــت و ایســتادگی شــان 
بــر ضــد شــیطان عطــا فرمــوده اســت. وقتــی رســوالن مســیح مأموریــت یافتنــد تــا 
انجیــل او را بــه دنیــا رســانده و آن را بــرای همــه اعصــار آینــده ثبــت نماینــد بــه آنــان 
روشــنگری خــاص روح القــدس عطــا شــد. ولــی در حالیکــه کلیســا بــه رهایــی نهایــی 
» بــا خشــم  او  کــرد.  کار خواهــد  بیشــتری  قــدرت  بــا  مــی شــود شــیطان  نزدیــک 
نــدارد. «  کــه میدانــد فرصــت چندانــی  زیــرا  آمــده اســت،  فــرود  بــر شــما  بســیار 
مکاشــفه فصــل ۱۲ آیــه ۱۲. او » همــراه بــا همــه گونــه معجــزات و آیــات و عجایــِب 
گمــراه کننــده « کار خواهــد کــرد. رســاله دوم بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه 9. بــرای 
شــش هــزار ســال ایــن مغــز متفکــر کــه روزی در بیــن فرشــتگان خــدا باالمرتبــه بــود 
کامــالً بــه کار فریــب و نابــودی مصمــم شــده اســت؛ و نهایــت مهــارت شــیطانی 
یافتــه در طــول کشــمکش  پــرورش  تمــام ظلــم و ســتم  بینــی اکتســابی،  باریــک  و 
اعصــار در جــدال نهایــی بــر ضــد قــوم خــدا بــه کار بســته خواهــد شــد؛ و در ایــن 
زمــان پــر خطــر پیــروان مســیح بایــد هشــدار ظهــور دوبــاره خداونــد را بــه دنیــا برســانند 
و امتــی بــه هنــگام ظهــور او آمــاده باشــند تــا » بــی لکــه و بــی عیــب « در حضــورش 
بایســتند. نامــه دوم پطــرس فصــل ۳ آیــه ۱۴. در ایــن زمــان احتیــاج کلیســا بــه عطــای 

خــاص فیــض و قــدرت الهــی کمتــر از زمــان رســوالن نیســت.
صحنه های این نبرد مداوم بین نیکی و بدی بواســطه روشــنگری روح القدس 
بــرای نویســنده ایــن صفحــات مکشــوف گردیــده اســت. گهــگاه ایــن اجــازه را یافتــه 
ام تــا طــرز کار نبــرد عظیــم در اعصــار مختلــف بیــن مســیح ســرور حیــات و مولــف 
نجــات مــان و شــیطان ســرور شــرارت و مولــف گنــاه، اولیــن نقــض کننــده شــریعت 
مقــدس خــدا را ببینــم. دشــمنی شــیطان بــر ضــد مســیح بــر ضــد پیــروان او بــه ظهــور 
رســیده اســت. همان دشــمنی نســبت به اصول شــریعت خدا، همان خط مشــی 
فریــب کــه بــه وســیله آن خطــا چــون حقیقــت نشــان داده مــی شــود و توســط آن 
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قوانیــن انســانی جانشــین شــریعت خــدا مــی شــوند و انســانها بــه پرســتش مخلــوق 
بــه جــای خالــق هدایــت مــی شــوند در تمــام تاریــخ گذشــته قابــل پیگیــری اســت. 
تصویــری  انســانها  تــا  خــدا  ســیرت  دادن  جلــوه  غلــط  بــرای  شــیطان  هــای  تــالش 
اشــتباه از خالــق را در خاطــر بپروراننــد و بدیــن ترتیــب او را بــه جــای محبــت، بــا 
دیــده تــرس و نفــرت بنگرنــد؛ اقداماتــش بــرای کنــار گذاشــتن شــریعت خــدا مــردم را 
بــه فکــر آزادی از مطالبــات آن راهنمایــی مــی کنــد و جفــا رســاندن  بــه کســانی کــه 
شــهامت مقاومــت در برابــر فریــب هایــش را دارنــد در همــه اعصــار پیوســته پیگیــری 
شــده اســت. ردپــای آنهــا را میتــوان در تاریــخ شــیوخ و انبیــا و رســوالن و شــهدا و 

اصــالح طلبــان پیگیــری نمــود.
بــرد، همــان  بــه کار خواهــد  را  نهایــی همــان تدبیــر  شــیطان در جــدال عظیــم 
روحیــه را آشــکار خواهــد ســاخت و بــرای همــان نتیجــه کار خواهــد کــرد کــه در تمــام 
اعصــار پیشــین کــرده اســت. آنچــه کــه بــوده خواهــد بــود فقــط کشــمکش آینــده بــا 
چنــان شــدت وحشــتناکی کــه دنیــا هرگــز شــاهد آن نبــوده خواهــد بــود. فریــب هــای 
شــیطان زیرکانــه تــر، حملــه هایــش مصمــم تــر گردیــده و اگــر ممکــن بــود برگزیــدگان را 

نیــز بــه انحــراف مــی کشــاند. انجیــل مرقــس فصــل ۱۳ آیــه ۲۲.
در حالــی کــه روح خــدا حقایــق عظیــم کالم او و صحنــه هــای گذشــته و آینــده 
را در ذهنــم بــاز کــرده اســت خوانــده شــده ام تــا آنچــه بدیــن ترتیــب آشــکار شــده 
اســت را به اطالع دیگران برســانم ـ و تاریخ این نبرد در اعصار گذشــته را به شــکلی 
پیگیــری و ارایــه کنــم کــه بــر کشــمکش زودرس آینــده روشــنایی تابانــده شــود. بــرای 
دســتیابی بــه ایــن هــدف کوشــیده ام وقایــع در تاریــخ کلیســا را چنــان انتخــاب و 
گــروه بنــدی کنــم کــه بتوانــم آشکارســازی حقایــق بــزرگ آزمایــش کننــده را کــه در 
دوران های مختلف به دنیا داده شــده و غضب شــیطان و دشــمنی کلیســای دنیا 
پرســت را تحریــک نمــوده ولــی بوســیله شــهادت آنهایــی » کــه جــان خــود را عزیــز 

نشــمردند، حتــی تــا بــه مــرگ « پشــتیبانی شــده پیگیــری نمایــم.
مــا مــی توانیــم در ایــن گزارشــات پیــش بینــی ایــن کشــمکش را در برابرمــان ببینیــم. 
ما می توانیم  با مطالعه آنها در نور کالم خدا و با روشنگری روح او تدابیر مکشوف 
آن شــریر و خطراتــی را مشــاهده کنیــم کــه آنهایــی کــه مــی خواهنــد » بــی عیــب « در 

لحظــه ظهــورش در حضــور خداونــد حاضــر شــوند بایــد از آن برحــذر باشــند.
وقایــع بزرگــی کــه بــر پیشــروی اصالحــات در اعصــار گذشــته تأثیــر گــذار بــوده 
انــد بخشــی از تاریــخ هســتند کــه توســط دنیــای پروتســتان شــناخته شــده و بطــور 
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گســترده پذیرفته شــده اند و همه حقایقی هســتند که کســی نمی تواند انکارشــان 
نمایــد. ایــن تاریــخ را مطابــق بــا محــدوده کتــاب و اختصــاری کــه الزامــاً بایــد مراعــات 
مــی شــد بــه طــور خالصــه ارایــه نمــوده ام، ایــن حقایــق در چنــان فضــای کوچکــی 
کــه بــا درک و کاربــرد آنهــا متناســب بــود خالصــه شــده انــد. در بعضــی مــوارد کــه 
مــورخ وقایــع را چنــان گــروه بنــدی کــرده اســت کــه نظــر کاملــی از موضــوع بــه شــکل 
اختصــار ارایــه نمــوده و یــا جزییــات را بــه روش مناســب خالصــه کــرده گفتــارش نقــل 
قــول شــده اســت؛ ولــی در بعضــی مــوارد اعتبــار خاصــی بــه نویســنده داده نشــده 
اســت نظــر بــه اینکــه نقــل قــول هــا نــه بــه خاطــر ذکــر نویســنده مأخــذ معتبــر یــاد شــده 
انــد بلکــه بــه خاطــر اینکــه نوشــته اش بیانیــه ای پرقــدرت و آمــاده از موضــوع ارایــه 
مــی نمایــد. در روایــت تجــارب و نظریــات کســانیکه در حــال کنونــی کار اصالحــات 

را پیــش مــی برنــد اســتفاده مشــابهی از آثــار آنهــا شــده اســت.
هــدف ایــن کتــاب ارایــه حقایــق جدیــدی در مــورد کشــمکش زمــان هــای گذشــته 
نیســت بلکــه پیــش آوردن حقایــق و اصولــی اســت کــه بــر وقایــع آینــده اثــر دارنــد. 
ولــی بــا دیــدگاه اینکــه بخشــی از جــدال بیــن قــوای نــور و تاریکــی را تشــکیل مــی دهــد 
بــه نظــر مــی رســد کــه اهمیــت جدیــدی دارنــد و  همــه ایــن گزارشــات از گذشــته 
توســط آنهــا نــوری بــر آینــده تابیــده می شــود و راه کســانی کــه ماننــد اصــالح طلبــان 
قــرون گذشــته فــرا خوانــده خواهنــد شــد تــا حتــی بــه قیمــت دارایــی شــان بــه » کالم 

خــدا و شــهادت عیســی مســیح « شــهادت دهنــد را روشــن مــی نماینــد.
بــرای آشــکار ســازی صحنــه هــای نبــرد عظیــم بیــن حقیقــت و خطــا و حیلــه هــای 
شــیطان و وســایلی کــه توســط آنهــا مــی تــوان در برابــر او مقاومــت نمــود، ارایــه راه 
حلــی رضایــت بخــش بــرای مشــکل بــزرگ شــرارت و تابانــدن چنــان نــوری بــر ســر 
منشــاء و نابــودی نهایــی گنــاه بــه نحــوی کــه عدالــت و نیــک خواهــی خــدا بــه شــکل 
کامــل در تمــام معامله هایــش بــا مخلوقــات او آشــکار گــردد و نشــان دادن ماهیــت 
مقــدس و تغییــر ناپذیــر شــریعت خــدا هــدف ایــن کتــاب اســت. باشــد کــه در اثــر آن 
انســانها از قدرت تاریکی خالصی یافته و » ســهیم در میراث مقدســین در قلمرو 
نــور « گردنــد و کســی را ســتایش نماینــد کــه مــا را محبــت نمــود و جــان خــود را بــرای 

مــا داد ایــن دعــای صادقانــه نویســنده اســت.

اِلن. جی. وایت

GC FA Body.indd   13 8/8/18   5:12 PM



GC FA Body.indd   14 8/8/18   5:12 PM



فهرست مطالب
۳ ............................................................... نبرد عظیم 

۱۴ ........................................................ فهرست مطالب

۱9 ............................................... انهدام اورشلیم  ۱

جفا در قرون اولیه............................................. ۳9  ۲

۴9 ................................. دوران ارتداد )تاریکی روحانی(  ۳

6۱ .................................................. والدنسی ها  ۴

جان ویکلیف.................................................. ۷۷  ۵

9۳ ................................................. هاس و جروم  6

جدایی لوتر از روم........................................... ۱۱۵  ۷

۱۳9 .......................................... لوتر در برابر دادگاه  ۸

۱6۳ ...................................... اصالح طلب سوئیسی  9

۱۷۷ ................................ پیشرفت اصالحات در آلمان  ۱۰

اعتراض شاهزادگان......................................... ۱۸9  ۱۱

۲۰۳ ........................................ اصالحات در فرانسه  ۱۲

۲۲9 ............................. هلند و کشورهای اسکاندیناوی  ۱۳

۲۳۷ ............................... اصالح طلبان بعدی انگلیسی  ۱۴

GC FA Body.indd   15 8/8/18   5:12 PM



۲۵۷ .............................. کتاب مقدس و انقالب فرانسه  ۱۵

۲۷9 ............................... طلیعه داران پناهنده به آمریکا  ۱6

منادیان سحرگاه............................................. ۲۸9  ۱۷

۳۰۷ .................................. یک اصالح طلب آمریکایی  ۱۸

نور از میان تاریکی........................................... ۳۳۱  ۱9

۳۴۳ ....................................... بیداری عظیم روحانی  ۲۰

۳6۱ .......................................... اخطاری که رد شد  ۲۱

۳۷۷ ........................................ تحقق یافتن نبوت ها  ۲۲

۳9۳ ............................................... ماهیت معبد  ۲۳

قُدس االقداس.............................................. ۴۰۷  ۲۴

تغییرناپذیری احکام خدا..................................... ۴۱۷  ۲۵

۴۳۳ .......................................... یک امر اصالحاتی  ۲6

احیاهای امروزی............................................ ۴۴۳  ۲۷

داوری تحقیقی.............................................. ۴6۱  ۲۸

منشاء شرارت............................................... ۴۷۳  ۲9

دشمنی بین انسان و شیطان................................. ۴۸۵  ۳۰

عوامل ارواح شریر........................................... ۴9۱  ۳۱

تله های شیطان............................................. ۴9۷  ۳۲

۵۰9 ....................................... نخستین نیرنگ عظیم  ۳۳

روح پرستی.................................................. ۵۲۷  ۳۴

GC FA Body.indd   16 8/8/18   5:12 PM



۵۳۸ ........................................ اهداف نظام پاپ ها  ۳۵

نبرد قریب الوقوع ........................................... ۵۵۵  ۳6

۵6۵ ................................... کالم خدا به عنوان حفاظ  ۳۷

۵۷۵ ................................................ اخطار نهایی  ۳۸

۵۸۴ ............................................... دوران محنت  ۳9

6۰۴ ............................................. رهایی قوم خدا  ۴۰

6۲۰ ................................................. ویرانی زمین  ۴۱

6۲9 .................................................. خاتمه نبرد  ۴۲

6۴۵ ............................................................ ضمیمه ها

یادداشت های کلی................................................... 6۳9

GC FA Body.indd   17 8/8/18   5:12 PM



GC FA Body.indd   18 8/8/18   5:12 PM



۱
انهدام اورشلیم

و  برایــت صلــح  کــه چــه چیــز  میــدادی  تشــخیص  ایــن روز  در  نیــز  تــو  » کاش 
ســالمت بــه ارمغــان میــآورد. اّمــا افســوس کــه از چشــمانت پنهــان گشــته اســت. 
زمانــی فــرا خواهــد رســید کــه دشــمنانت گرداگــرد تــو ســنگر خواهنــد ســاخت و از 
هــر ســو محاصــره ات کــرده، عرصــه را بــر تــو تنــگ خواهنــد نمــود؛ و تــو و فرزندانــت 
را در درونــت بــه خــاک و خــون خواهنــد کشــید و ســنگ بــر ســنگ بــر جــا نخواهنــد 
بــه یــاری ات غافــل مانــدی. « انجیــل لوقــا  گذاشــت؛ زیــرا از موعــد آمــدن خــدا 

فصــل ۱9 آیــه هــای ۴۲ تــا ۴۴.
عیســی از قلــه کــوه زیتــون بــه اورشــلیم نظــر انداخــت. صحنــه در برابــرش زیبــا 
و آرام گســترده شــده بــود. موعــد عیــد فصــح بــود و فرزنــدان یعقــوب از همــه ســو 
بــاغ  میــان  در  بودنــد.  شــده  جمــع  آنجــا  در  ملــی  عظیــم  آن جشــن  برگــزاری  بــرای 
بــا خیمــه هــای زّوار،  هــا و تاکســتان هــا و دامنــه سرســبز کــوه آراســته شــده کــه 
بــرج و باروهــای عظیــم  بنــدی شــده، قصرهــای مجلــل و  تــراس  سراشــیبی هــای 
پایتخت اســرائیل سربرافراشــته بود. دختر صهیون در غرور خود گویا می گفت: 
چــون ملکــه نشســته ام و دوران غــم انگیــزی را نخواهــم داشــت؛ در آن موقــع زیبــا 
خــود را چــون اعصــار گذشــته در لطــف آســمانی محفــوظ مــی پنداشــت کــه ُمطــرب 
ســلطنتی خوانــد: » کــوه َصهیــون، زیبــا در بلنــدی اش، شــادمانی تمامــی جهــان 
اســت. ... آن شــهر پادشــاِه بــزرگ! « مزامیــر فصــل ۴۸ آیــه ۲. بناهــای باشــکوه 
معبــد کامــال در معــرض دیــد بودنــد. پرتوهــای آفتــاب در حــال غــروب دیوارهــای 
مرمــری ســفید آن را درخشــان و از دروازه طالیــی و بــرج و سرســتون هــای منعکــس 
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مــی شــد. مایــه غــرور قــوم یهــود در » کمــال زیبایــی « ایســتاده بــود. کــدام فرزنــد 
اســرائیل مــی توانســت بــر آن صحنــه خیــره شــود و دلــش از مــوج شــادی و تحســین 
پــر نشــود! ولــی افــکار فراتــر از آن فکــر عیســی را بــه خــود مشــغول میکــرد. » چــون 
بــه اورشــلیم نزدیــک شــد و شــهر را دیــد، بــر آن گریســت. « انجیــل لوقــا فصــل ۱9 
آیــه ۴۱. در میــان شــادمانی همگانــی هنــگام ورود پیروزمندانــه در حالیکــه شــاخه 
هــای نخــل تــکان داده میشــد و صــدای شــادی و هلهلــه در تپــه هــا بــه انعــکاس 
درآمد و هزاران صدا او را پادشــاه خواند نجات دهنده عالم را غمی اســرارآمیز و 
ناگهانــی در برگرفــت. او فرزنــد خــدا و وعــده داده شــده بــه اســرائیل بــود و قدرتــش 
نــه  مــی ریخــت  بــود اشــک  گــور را فراخوانــده  اُســرای در  آمــده و  مــرگ فائــق  بــر 

بخاطــر اندوهــی معمولــی بلکــه از عذابــی شــدید و غیرقابــل کنتــرل.
اشــک هایــش بــه خاطــر خــود او نبــود هرچنــد بخوبــی مــی دانســت کــه قــدم 
هایــش او را بــه کجــا هدایــت مــی کــرد. جتســیمانی آن صحنــه ی عــذاب زودهنــگام 
در برابــرش قــرار داشــت. دروازه موســوم بــه دروازه گوســفندان کــه بــرای قــرن هــا 
کــه  برابــرش موقعــی  بایــد در  مــی  و  مــی شــدند  رد  آن  از  قربانــی  بــرای  حیوانــات 
» همچــون بــره ای کــه بــرای ذبــح می برنــد « بــاز شــود دیــده مــی شــد. اشــعیاء فصــل 
۵۳ آیــه ۷. جلجتــا، مــکان مصلــوب شــدن خیلــی از آنجــا فاصلــه نداشــت. بــر راهــی 
کــه مســیح بایــد بــه زودی از آن بگــذرد تاریکــی وحشــتناکی بایــد بیفتــد زمانــی کــه او 
جــان خــود را مــی بایــد قربانــی گنــاه کنــد. بــا ایــن وجــود تفکــر در مــورد ایــن صحنــه 
هــا نبــود کــه در ایــن ســاعت شــادمانی ســایه بــر او می افکنــد. احســاس نگرانــی از 
رنــج فــوق بشــری خــودش نبــود کــه روح از خــود گذشــته او را محــزون کــرده بــود. او 
بــه خاطــر هــزاران محکــوم بــه نابــودی اورشــلیم گریســت ـ بــه خاطــر نابینایــی و عــدم 

توبــه کســانی کــه بــرای برکــت دادن و نجاتشــان آمــده بــود.
قــوم  بــه  لطــف و توجــه حفاظتــی خــدا  یــک هــزار ســال  از  بیــش  سرگذشــت 
بــود  آنجــا  در  موریــا  کــوه  داشــت.  قــرار  عیســی  چشــمان  برابــر  در  برگزیــده اش 
ـ  بــود  شــده  بســته  مذبــح  روی  بــه  شــده  تســلیم  قربانــی  وعــده،  فرزنــد  کــه  جایــی 
الگــوی قربانــی پســر خــدا. آنجــا پیمــان برکــت، وعــده مجلــل مســیحایی بــرای پــدر 
ایمانــداران تأکیــد شــده بــود. پیدایــش فصــل ۲۲ آیــه هــای 9 و ۱6 تــا ۱۸. در آنجــا 
شــعله هــای قربانــی ســوختنی در حــال صعــود بــه آســمان از زمیــن خرمنــگاه اُرنــان 
شمشــیر نابــود کننــده فرشــته را منحــرف کــرده بــود )کتــاب اول تواریــخ فصــل ۲۱( ـ 
الگــوی مناســب قربانــی نجــات دهنــده و وســاطت او بــرای انســانهای گناهــکار. 
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اورشــلیم برتــر از تمامــی زمیــن مایــه فخــر خــدا قــرار گرفتــه بــود. خداونــد » صهیــون 
را برگزیــده، و رغبــت داشــت محــل ســکونت او باشــد. « مزامیــر فصــل ۱۳۲ آیــه 
۱۳. در آنجــا انبیــای مقــدس پیــام هــای اخطــار خــود را اعــالم نمــوده بودنــد. در آنجــا 
کاهنیــن بخورســوزهای خــود را تــکان داده بودنــد و ابــر رایحــه ی بخــور بــه همــراه 
دعــای عبــادت کننــدگان بــه حضــور خــدا صعــود نمــوده بــود. در آنجــا روزانــه خــون 
بره هــای قربانــی شــده در اشــاره بــه قربانــی آینــده بــره خــدا تقدیــم شــده بــود. آنجــا 
یهــوه حضــور خــود را در ابــر جــالل بــر فــراز تخــت رحمــت آشــکار نمــوده بــود. در 
آنجــا پایــه نردبــان اســرارآمیزی کــه زمیــن را بــا آســمان متصــل مــی نمــود قــرار داشــت 
بــر آن  ـ نردبانــی کــه  )پیدایــش فصــل ۲۸ آیــه ۱۲؛ انجیــل یوحنــا فصــل ۱ آیــه ۵۱( 
فرشــتگان خــدا بــاال و پاییــن مــی رفتنــد و راه را بــه قــدس االقــداس بــرای دنیــا بــاز 
نمودنــد. اگــر اســرائيل بــه عنــوان یــک قــوم وفــاداری خــود را بــا آســمان حفــظ کــرده 
بــود اورشــلیم تــا بــه ابــد چــون برگزیــده خــدا باقــی مــی مانــد. ارمیــاء فصــل ۱۷ آیــه 
هــای ۲۱ تــا ۲۵. ولــی سرگذشــت ایــن قــوم محبــوب نشــان دهنــده ســیر ارتــداد و 
طغیــان بــود. آنهــا در برابــر فیــض آســمانی ایســتادگی نمــوده و از امتیــازات خــود 

سوءاســتفاده کــرده و فرصــت هــای خــود را ناچیــز شــمرده بودنــد.
گرچه قوم اسرائیل » رسوالن خدا را تمسخر نموده، کالم او را خوار شمردند 
و بــه انبیایــش اهانــت کردنــد. « )دوم تواریــخ فصــل ۳6 آیــه ۱6( خــدا خــود را بــه 
آنهــا چــون » یهــوه، یهــوه، خــدای رحیــم و فیّــاض، دیرخشــم، و آکنــده از محبــت و 
وفــا « )ســفر خــروج فصــل ۳۴ آیــه 6( ظاهــر ســاخته بــود؛ بــا وجــود رد شــدن مکــرر 
رحمتــش، بــه شــفاعت خــود ادامــه داده بــود. بــا محبتــی فراتــر از محبــت دلســوزانه 
پــدر نســبت بــه فرزنــد مــورد توجــه اش » یهــوه خــدای پــدران آنهــا بارهــا بــه واســطه 
ی رســوالن خــود بــرای ایشــان پیغــام فرســتاد، بلکــه صبــح زود برمــی خاســت و پیــام 
مــی فرســتاد، زیــرا کــه بــر قــوم خــود و بــر مســکن خویــش شــفقت داشــت. « )دوم 
تواریــخ فصــل ۳6 آیــه ۱۵( وقتــی توبیــخ و نکوهــش و التمــاس بــی نتیجــه مانــد و آنــگاه 

نــه تنهــا بهتریــن هدیــه آســمان بلکــه همــه آســمان را در آن هدیــه عطــا فرمــود.
ناپذیــر فرســتاده شــد.  توبــه  بــه شــهر  بــرای حجــت آوردن  پســر خــدا خــودش 
مســیح بــود کــه اســرائیل را چــون تــاک نیکــو از مصــر بیــرون آورده بــود. مزامیــر فصــل 
۸۰ آیــه ۸. دســت خــود او بــت پرســتان را از پیــش روی آنهــا رانــده بــود. او آنهــا را بــر 
» دامــن تپــه هــای حاصلخیــز « کاشــته بــود. توجــه و مراقبــت پدارنــه اش حصــاری 
دور و بــرش برپــا نمــوده بــود و خادمینــش بــرای پــرورش آن فرســتاده شــده بودنــد. او 
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فریــاد بــرآورد: » بــرای تاکســتان مــن دیگــر چــه تــوان کــرد کــه در آن نکــردم؟ « اشــعیاء 
فصــل ۵ آیــه هــای ۱ تــا ۴. لکــن وقتــی انتظــار انگــور داشــت انگــور بــد آورد بــا وجــود 
ایــن بــا امیــد و اشــتیاق بــرای بــارور نمــودن شــخصاً بــه تاکســتان خــود آمــد کــه شــاید 
از نابــودی نجاتــش دهــد. او اطــراف تاکــش را هــرس نمــود و پرورانــد و در تــالش 

هایــش بــرای نجــات تــاک کاشــته شــده بــه دســت خویــش خســتگی ناپذیــر بــود.
بــرای مــدت ســه ســال خداونــِد نــور و جــالل میــان قــوم خــود رفــت و آمــد کــرده 
بــود. او » همــه جــا مــی گشــت و کارهــای نیکــو مــی کــرد و همــه آنانــی را کــه زیــر 
ستم ابلیس بودند، شفا میداد و شکسته دالن را شفا می بخشید و اسیران را به 
رهایــی و کــوران را بــه بینایــی و لنــگان را بــه راه رفتــن آورد و کــران را شــنوا و مــردگان 
را زنده و جزامیان را شــفا و فقیران را به انجیل موعظه مینمود. « اعمال رســوالن 
فصــل ۱۰ آیــه ۳۸ و انجیــل لوقــا فصــل ۴ آیــه ۱۸ و متــی فصــل ۱۱ آیــه ۵؛ و بــه همــه 
طبقــات مــردم دعــوت پرفیضــش » بیاییــد نــزد مــن، ای تمــام زحمتکشــان و گرانبــاران 

کــه مــن بــه شــما آســایش خواهــم بخشــید « داده شــد.
)مزامیــر  نفــرت  بــا  را  محبتــش  و  دادنــد  پــاداش  بــدی  بــا  را  اش  نیکــی  گرچــه 
فصــل ۱۰9 آیــه ۵( او مأموریــت فیضــش را بــه شــکل مــداوم دنبــال نمــود. هرگــز 
کســانی کــه در پــی فیضــش بودنــد را رد نکــرد. همچــون شــخص خانــه بــدوش کــه 
بــه احتیــاج و ســبک  بــرای رســیدگی  بــود  ســرزنش و بینوایــی نصیــب روزانــه اش 
کــردن بــار مصیبــت هــای مــردم زندگــی کــرد و از آنهــا دعــوت نمــود تــا عطیــه حیــات 
را بپذیرنــد. امــواج رحمــت پــس زده شــده توســط ســخت دالن بــا موجــی قوی تــر از 
محبــت دلســوزانه و غیرقابــل توصیــف برگردانــده شــد. ولــی قــوم اســرائیل از بهتریــن 
دوســت و تنهــا یــاور خــود رو گردانــده بــود. دادخواهی هــای محبت آمیــزش تحقیــر 

شــده، اندرزهایــش رد شــده و اخطارهایــش مــورد تمســخر قــرار گرفتــه بودنــد.
ســاعت امیــد و آمــرزش داشــت بــه ســرعت مــی گذشــت؛ پیمانــه ی غضــب 
بــه تعویــق افتــاده ی خــدا تقریبــاً پــر شــده بــود. ابــری کــه در طــول ســالهای ارتــداد و 
طغیــان جمــع شــده بــود و اکنــون از محنــت تاریــک گشــته بــود در ُشــرف انفجــار بــر 
ســر قــوم خطــاکار بــود و تنهــا کســی را کــه مــی توانســت آنهــا را از سرنوشــت قریــب 
الوقوع شــان نجــات دهــد مــورد بــی اعتنایــی و بدرفتــاری قــرار گرفتــه و ردش نمــوده 
بودنــد و بــه زودی بنــا بــود مصلــوب شــود. وقتــی مســیح بــر صلیــب جلجتــا آویختــه 
اتمــام خواهــد  بــه  خــدا  مبــارک  و  منتخــب  قــوم  عنــوان  بــه  اســرائیل  شــود دوران 
رســید. از دســت دادن یــک جــان مصیبتــی بــه مراتــب بزرگتــر از ارزش گنــج هــا و 
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مایملــک دنیاســت ولــی وقتــی مســیح بــر اورشــلیم نظــر افکنــد نابــودی تمامــی یــک 
شــهر و تمامــی یــک ملــت در برابــرش بــود ـ آن شــهر و آن ملتــی کــه زمانــی منتخــب 

خــدا و گنــج خــاص او بودنــد.
بــر ارتــداد اســرائيل و ویرانــی وحشــتناکی کــه مواجــه گناهانشــان شــد  انبیــاء 
تــا شــب  گریســتند. ارمیــاء آرزو داشــت کــه چشــمانش چشــمه اشــک مــی شــد 
و روز بگریــد بــرای دخترهــای کشــته شــده قومــش و رمــه خداونــد کــه بــه اســارت 
بــرده شــدند. ارمیــاء فصــل 9 آیــه ۱ و فصــل ۱۳ آیــه ۱۷. پــس غــم مســیح بــرای چــه 
بــود کــه نظــر نبــوی اش نــه فقــط ســالها بلکــه قرنهــا را مالحظــه مــی نمــود! او فرشــته 
نابــود کننــده را بــا شمشــیر برافراشــته بــر ضــد شــهری دیــد کــه بــرای چنیــن مــدت 
طوالنــی محــل ســکونت یهــوه بــود. از قلــه کــوه زیتــون جایــی کــه بعــداً توســط تیطــس 
و لشــکریانش اشــغال میشــد از فــراز دره بــه کاخ هــای مقــدس و ایــوان هــا نــگاه کــرد 
و بــا چشــم هــای تــار شــده از اشــک چشــم انــداز وحشــتناک دیوارهــا را دیــد کــه بــا 
قــوای دشــمن محاصــره شــده بــود. او رژه رفتــن ارتش هــا را دیــد کــه بــه ســوی جنــگ 
پیــش میرفتنــد. او صــدای مادرهــا و بچــه هــا را شــنید کــه بــرای لقمــه ای نــان در شــهر 
محاصــره شــده گریــه مــی کردنــد. او خانــه مقــدس و زیبایــش، قصرهــا و بــرج هایــش 
را دیــد کــه بــه آتــش کشــیده شــده انــد و در جایــی کــه زمانــی ایســتاده بودنــد انباشــته 

ای از نیــم ســوزهای بقایایشــان را مشــاهده نمــود.
کــه چــون » کشــتی هــای  قــوم وعــده را دیــد  قــرن هــا،  نظــر در خــالل  بــا  او 
در  او  انــد.  شــده  پراکنــده  ســرزمینها  همــه  در  بیابــان «  ســاحل  بــر  شکســته 
مجــازات فیزیکــی کــه نزدیــک بــود بــر ســر فرزندانــش وارد آیــد تنهــا اولیــن جرعــه از 
پیالــه غضبــی را دیــد کــه در داوری نهایــی تــا آخریــن قطــره بایــد بنوشــند. دلســوزی 
اورشــلیم  » ای  گشــت:  آشــکار  عــزادارش  کلمــات  در  آرزومنــد  محبــت  الهــی، 
اورشــلیم قاتــل انبیــاء و سنگســار کننــده رســوالنی کــه نــزد تــو فرســتاده مــی شــوند 
بــال هــای خویــش  زیــر  بــار خواســتم همچــون مرغــی کــه جوجــه هایــش را  چنــد 
جمــع مــی کنــد، فرزنــدان تــو را گـِـرد آورم، اّمــا نخواســتی! « ای کاش شــما بعنــوان 
ملتــی برتــر و مــورد لطــف قــرار گرفتــه نســبت بــه دیگــران وقــت بازخواســت خــود 
عدالــت  فرشــته  مــن  دارد!  تعلــق  شــما  آرامــش  بــه  کــه  آنچــه  و  می دانســتید  را 
فقــط  خادمیــن،  بیهــوده!  ولــی  ام  فــرا خوانــده  توبــه  بــه  را  تــو  و  ام  بازداشــته  را 
نماینــدگان و انبیــاء نیســتند کــه تــو رد نمــوده و نپذیرفتــه ای، بلکــه  قــدوس نجــات 

دهنــده اســرائیل را. اگــر نابــود شــوید خــود تنهــا مســئول هســتید.
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 » نمــی خواهیــد نــزد مــن آییــد تــا حیــات یابیــد. « انجیــل متــی فصــل ۲۳ آیــه ۳۷ 
و انجیــل یوحنــا فصــل ۵ آیــه ۴۰.

 مســیح در اورشــلیم الگویــی از دنیــا را کــه در بــی ایمانــی و طغیــان سرســخت 
شــده و بــه ســوی داوری هــای مبنــی بــر کیفــر خــدا مــی شــتابد دیــد. محنــت هــای 
یــک نــژاد ســاقط در گنــاه بــا فشــار بــر قلــب او لبانــش را وادار بــه فریــاد بســیار تلــخ 
نمود. او پیشینه ی گناه را در مصیبت و اشک ها و خونریزیهای انسانها ردیابی 
بــرای مصیبــت زدگان و زحمــت کشــان دنیــا  بــی نهایــت  بــا ترحــم  نمــود؛ قلبــش 
آکنــده شــد و آرزو داشــت همــه را از آن خالصــی دهــد. حتــی زمانــی کــه دســتش 
مــوج محنــت انســانی را برنمــی گردانــد عــده بســیار کمــی تقاضــای کمــک از تنهــا 
منشاءشــان مــی نمودنــد. او مایــل بــود جانــش را تــا بــه مــرگ بــرای در دســترس قــرار 
دادن نجــات ایثــار کنــد ولــی عــده کمــی بــرای داشــتن حیــات بــه او روی مــی آوردنــد.

ســرور آســمان و گریــان! فرزنــد خــدای ابــدی مضطــرب در روح و خــم شــده 
بــی  پلیــدی  کــه صحنــه  را متحیــر ســاخت  تمــام آســمان  ایــن صحنــه  از دلتنگــی! 
حــد و انــدازه ی گنــاه را نشــان مــی دهــد؛ و شــاهد بــر ایــن اســت کــه حتــی بــرای 
عمــل  ایــن  عاقبــت  از  الهــی  احــکام  کننــدگان  نقــض  دادن  نجــات  مطلــق  قــادر 
گرفتــار  را  دنیــا  بشــر،  نســل  آخریــن  بــر  نظــری  بــا  عیســی  اســت.  ســخت  چقــدر 
در اغــوای مشــابه دیــد کــه ســبب انهــدام اورشــلیم شــد. گنــاه بــزرگ یهــود انــکار 
مســیح بــود؛ گنــاه بــزرگ دنیــای مســیحیت انــکار احــکام خــدا و اســاس حکومــت 
آســمانی و زمینــی خواهــد بــود. اصــول یهــوه تحقیــر شــده و ناچیــز شــمرده خواهــد 
شــد. میلیونهــا نفــر در اســارت گنــاه، بنــدگان شــیطان و محکــوم بــه مــرگ دوم از 
شــنیدن کالم حقیقــت در روز بازخواســت ســرپیچی خواهنــد کــرد. چــه کــوری 

عجیبــی! دلباختگــی  چــه  وحشــتناکی! 
دو روز قبـــل از عیـــد فصـــح زمانـــی کـــه مســـیح بـــرای آخریـــن بـــار پـــس از محکـــوم 
کـــردن دورویـــی رهبـــران یهـــود از معبـــد خـــارج شـــد و مجـــدداً بـــا شـــاگردانش بـــه 
کـــوه زیتـــون رفـــت و بـــا آنهـــا در دامنـــه ســـبز آن مشـــرف بـــه اورشـــلیم نشســـت. 
بـــار  یـــک  انداخـــت.  بـــه دیوارهـــا، برجهـــا و قصرهـــای آن  نظـــری  بـــار دیگـــر  یـــک 
کـــوه  زیبایـــی،  تـــاج  چـــون  کـــه  دیـــد  اش  کننـــده  خیـــره  شـــکوه  در  را  معبـــد  دیگـــر 

مقـــدس را تاجـــدار مـــی نمـــود.
هــزار ســال قبــل نویســنده مزامیــر لطــف ایــزدی را نســبت بــه قــوم اســرائیل در 
انتخــاب معبــد مقــدس بــه عنــوان محــل ســکونت خــود تجلیــل نمــوده بــود: » خیمــه 
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اوســت در شــالیم و مســکن او در صهیــون. « او » ســبط یهــودا را برگزیــد و ایــن 
کــوه صهیــون را کــه دوســت میداشــت و قــدس خــود را مثــل کــوه هــای بلنــد بنــا 
کرد. « مزامیر فصل ۷6 آیه ۲ و فصل ۷۸ آیه های 6۸ و 69. نخستین معبد در 
خــالل فرخنــده تریــن دوران تاریــخ اســرائیل بنــا شــده بــود. گنجینــه هــای وســیعی 
آن  و طرحهــای ســاختمانی  بــود  پادشــاه جمــع شــده  داود  توســط  منظــور  بدیــن 
و   ۱۲ هــای  آیــه   ۲۸ فصــل  تواریــخ  اول  بــود.  شــده  داده  آســمانی  الهــام  توســط 
۱9. ســلیمان حکیمتریــن پادشــاهان اســرائيل کار را بــه انجــام رســانده بــود. ایــن 
معبــد بــا شــکوه تریــن ســاختمانی بــود کــه دنیــا تــا بــه آن زمــان بــه خــود دیــده بــود. بــا 
وجــود ایــن خداونــد توســط حجــی نبــی راجــع بــه معبــد دوم چنیــن اعــالم کــرده بــود: 
» جــالل آخــر ایــن خانــه از جــالل نخســتینش عظیــم تــر خواهــد بــود. « » تمامــی 
امــت هــا را متزلــزل خواهــم ســاخت و فضیلــت جمیــع امــت هــا خواهنــد آمــد و 
یهــوه صبایــوت مــی گویــد کــه ایــن خانــه را از جــالل پــر خواهــم ســاخت. « حجــی 

فصــل ۲ آیــه هــای ۷ و 9.
پــس از انهــدام معبــد بــه دســت نبوکدنصــر حــدود پانصــد ســال قبــل از تولــد 
تقریبــاً  و  ویــران  بــه کشــوری  اســارت طوالنــی  از  کــه  قومــی  توســط  معبــد  مســیح 
بنــا گردیــد. آن زمــان در میــان کهنســاالن کســانی  متــروک برگشــته بودنــد مجــدداً 
بودنــد کــه جــالل معبــد ســلیمان را دیــده بودنــد و بــر پایــه هــای ســاختمان جدیــد 
گریســتند کــه مــی بایــد اینچنیــن حقیرتــر از اولــی باشــد. احساســاتی کــه حکمفرمــا 
بود به گونه ای پرقدرت توســط نبی توضیح داده شــده اســت: » کیســت در میان 
شــما که باقی مانده و این خانه را در جالل نخســتینش دیده باشــد؟ پس حال در 
نظــر شــما چگونــه مــی نمایــد؟ آیــا در نظــر شــما ناچیــز نمــی نمایــد؟ « حجــی فصــل ۲ 
آیــه ۳ و عــزرا فصــل ۳ آیــه ۱۲. آنــگاه وعــده داده شــد کــه جــالل خانــه بعــدی برتــر از 

جــالل خانــه پیشــین خواهــد بــود.
ولــی معبــد دوم در شــکوه معــادل معبــد اول نبــود و توســط عالیــم حضــور الهــی 
که در معبد اول نمایان بود تقدیس نشــده بود. مظهری از قدرت ماوراء طبیعت 
وقــف آن را همراهــی ننمــود. ابــری از جــالل کــه معبــد نوســاز را پــر کنــد دیــده نشــد. 
آتشــی از آســمان بــرای ســوزاندن قربانــی روی مذبــح نــزول نکــرد. جــالل مرئــی خــدا 
دیگــر در میــان کروبیــان در قــدس االقــداس ســاکن نبــود و تابــوت عهــد و تخــت 
رحمــت و الــواح شــهادات در آن یافــت نمــی شــد. صدایــی از آســمان بــرای اعــالم 

نمــودن اراده یهــوه در مقابــل پرســش کاهــن شــنیده نمــی شــد.
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بــرای قــرن هــا قــوم یهــود بــه عبــث ســعی کــرده بودنــد جــای تحقــق وعــده خــدا را 
کــه توســط حجــی نبــی داده شــده بــود نشــان بدهنــد بــا وجــود ایــن غــرور و بــی ایمانــی 
افــکار آنهــا را نســبت بــه مفهــوم حقیقــی گفتــه هــای نبــی کــور نمــوده بــود. معبــد دوم 
از ابــر جــالل یهــوه بهــره منــد نشــده بــود بلکــه بــا حضــور زنــده ی کســی کــه الوهیــت 
بــه طــور کامــل جســمانی در او ســاکن بــود ـ کــه خــود خــدا در جســم آشــکار گردیــده 
بــارگاه  از زمانــی کــه عیســی ناصــری در  بــود. » آرزوی جمیــع ملــت هــا « واقعــاً 
مقــدس تعلیــم و شــفا داد بــه معبــد خــود آمــده بــود. بــا حضــور مســیح و فقــط در 
ایــن مــورد معبــد دوم در جــالل بــر معبــد اول ارجحیــت داشــت. ولــی قــوم اســرائیل 
عطیــه تقدیــم شــده آســمان بــه خــود را رد نمــوده بــود. بــا خــروج اســتاد فروتــن از درب 
طالیــی معبــد در آن روز، جــالل بــرای همیشــه از معبــد رخــت بــر بســته بــود. کالم 
نجــات دهنــده کــه گفــت: » اینــک خانــه شــما بــرای شــما ویــران گــذارده مــی شــود « 

تحقــق یافتــه بــود. انجیــل متــی فصــل ۲۳ آیــه ۳۸.
شــاگردان از پیشــگویی مســیح در مــورد ویرانــی معبــد حیــران و متعجــب شــده 
مهــارت  و  و کار  ثــروت  بفهمنــد.  تــر  کامــل  را  او  اشــتیاق داشــتند کالم  و  بودنــد 
معمــاری بــرای بیــش از چهــل ســال جهــت بســط شــکوه آن بــه وفــور بــه کار بــرده 
شــده بود. هیرودیس کبیر ثروت روم و همچنین گنج یهود را برایش اســراف کرده 
بــود و حتــی امپراطــور جهــان بــا هدایایــش آن را غنــی ســاخته بــود. تختــه ســنگهای 
عظیــم مرمــر ســفید آورده شــده از روم در انــدازه تقریبــاً باورنکردنــی بــرای ایــن هــدف 
قســمتی از بنــای آن را تشــکیل مــی دادنــد و شــاگردان توجــه اســتاد خــود را بــه ایــن 
ســنگها جلــب نمودنــد وقتــی گفتنــد: » ای اســتاد مالحظــه فرمــا چــه نــوع ســنگها و 

چــه عمارتهــا اســت. « انجیــل مرقــس فصــل ۱۳ آیــه ۱.
عیســی در مقابــل ایــن کلمــات پاســخ تــکان دهنــده و جــدی را ادا فرمــود: » هــر 
آینــه بــه شــما مــی گویــم در اینجــا ســنگی بــر ســنگی گــذارده نخواهــد شــد کــه بــه زیــر 

افکنــده نشــود. « انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه ۲.
بــرای تصاحــب تخــت  شــاگردان برگشــت شــخصی مســیح در جــالل دنیــوی 
امپراطــوری جهانــی و تأدیــب یهــود توبــه ناپذیــر و شکســتن یــوغ روم از ملــت را بــا 
نابــودی اورشــلیم مقــارن مــی دانســتند. خداونــد بــه آنهــا گفتــه بــود کــه او بــرای بــار 
دوم خواهــد آمــد و اینجــا بــود کــه بــا ذکــر قصــاص بــر اورشــلیم ذهــن شــان بــه آن 
ظهــور دوم معطــوف گشــت و در حالیکــه دور مســیح بــر کــوه زیتــون جمــع شــده 
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بودنــد پرســیدند: » ایــن امــور کــی واقــع می شــود و نشــان آمــدن تــو و انقضــای عالــم 
چیســت؟ « انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه ۳.

ایشــان در آن  اگــر  نظــر شــاگردان پوشــیده شــد.  از  بــه ســبب رحمــت  آینــده 
زمــان ایــن دو حقیقــت وحشــتناک ـ محنــت و مــرگ نجــات دهنــده و انهــدام شــهر 
و معبدشــان را بطــور کامــل فهمیــده بودنــد ـ در وحشــت غــرق مــی شــدند. مســیح 
خالصــه ای از وقایــع آینــده را کــه قبــل از اختتــام زمــان بــه وقــوع خواهنــد پیوســت 
بــه آنهــا نشــان داده بــود. آن موقــع کالمــش را کامــالً نفهمیدنــد ولــی مفهــوم آن وقتــی 
کــه قــوم او احتیــاج بــه آمــوزش داشــت بنــا بــود آشــکار گــردد. نبوتــی کــه او  بــه زبــان 
آورد مفهــوم دوگانــه داشــت؛ در حالیکــه انهــدام اورشــلیم را پیــش بینــی مــی کــرد 

وحشــت هــای روز عظیــم بازپســین را نیــز بــه تصویــر مــی کشــید.
عیســی بــه شــاگردان مخاطــب مجــازات هایــی کــه بنــا بــود بــر اســرائیل مرتــد فــرو 
افتــد و مخصوصــاً انتقــام حــاوی تالفــی کــه بــه خاطــر رد کــردن و مصلــوب نمــودن 
مســیح بــر آنهــا خواهــد آمــد را اعــالم نمــود. عالیــم  عــاری از تردیــد قبــل از عاقبــت 
وحشــتناک بــه ظهــور خواهــد رســید. ســاعت مخــوف غیرمنتظــره و ســریع خواهــد 
آمــد؛ و نجــات دهنــده بــه پیــروان خــود هشــدار داد: » پــس چــون مکــروه ویرانــی را 
کــه بــه زبــان دانیــال نبــی گفتــه شــده اســت در مقــام مقــدس برپــا شــده ببینیــد )هرکــه 
خوانــد دریافــت کنــد( آنــگاه هرکــه در یهودیــه باشــد بــه کوهســتان بگریــزد. « انجیــل 
متــی فصــل ۲۴ آیــه هــای ۱۵ و ۱6 و انجیــل لوقــا فصــل ۲۱ آیــه هــای ۲۰ و ۲۱. وقتــی 
پرچم های بت پرست روم در زمین مقدس برافراشته شود که به فاصله دویست 
متــر دور از دیوارهــای شــهر امتــداد داشــت آنــگاه پیــروان مســیح ایمنــی را در فــرار مــی 
بایــد دریابنــد. وقتــی عالمــت اخطــار دیــده شــود کســانی کــه بایــد فــرار کننــد نبایــد بــه 
هیــچ عنــوان تأخیــر نماینــد. در سرتاســر زمیــن یهودیــه و همچنیــن در خــود اورشــلیم 
بایــد بالفاصلــه از عالمــت فــرار پیــروی شــود. تصادفــاً اگــر کســی بــر بــام باشــد نبایــد 
پاییــن آمــده داخــل خانــه شــود حتــی بــرای نجــات داشــته های پــرارزش؛ و کســانی کــه 
در مــزارع یــا تاکســتان هــا کار مــی کردنــد نبایــد بــرای برداشــتن لباســی کــه بــه خاطــر 
کار در هــوای گــرم کنــار گذاشــته بودنــد وقــت تلــف کننــد. آنــان نبایــد لحظــه ای تردیــد 

نشــان دهنــد مبــادا در نابــودی عمومــی گرفتــار شــوند.
اورشــلیم در طول ســلطنت هرودیس نه فقط به زیبایی آراســته شــده بود بلکه 
بــا برپــا نمــودن بــرج هــا، دیوارهــا و قلعــه هــا کــه بــه  اســتحکام موقعیــت طبیعــی آن 
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می افزودنــد ظاهــراً تســخیر ناپذیــر شــده بــود. هــر کــس کــه در ایــن زمــان  انهــدام 
آن را علنــی پیشــگویی مــی نمــود ماننــد نــوح در زمــان خــودش آشــوب طلــب دیوانــه 
خطــاب می شــد. ولــی مســیح گفتــه بــود: » آســمان و زمیــن زایــل خواهــد شــد لیکــن 
ســخنان مــن هرگــز زایــل نخواهــد شــد. « انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه ۳۵. بــه خاطــر 
گناهانــش غضــب بــر علیــه اورشــلیم اعــالم گشــته بــود و بــی ایمانــی سرســختانه اش 

نابــودی آن را قطعــی نمــوده بــود.
خداونــد توســط میــکاه نبــی چنیــن اعــالم نمــوده بــود: » ای رٔوســای خانــدان 
یعقــوب و ای داوران خانــدان اســرائیل ایــن را بشــنوید! ای شــما کــه از انصــاف 
بــه خــون و  نفــرت داریــد و تمامــی راســتی را منحــرف مــی ســازید؛ و صهیــون را 
اورشــلیم را بــه ظلــم بنــا مــی نماییــد رٔوســای ایشــان بــرای رشــوه داوری مــی نماینــد و 
کاهنــان ایشــان بــرای اجــرت تعلیــم می دهنــد و انبیــای ایشــان بــرای پــول پیشــگویی 
مــی کننــد و بــر خداونــد تــوکل نمــوده می گوینــد آیــا خداونــد در میــان مــا نیســت؟ 

پــس بالیــی بــه مــا نخواهــد رســید. « میــکاه فصــل ۳ آیــه هــای 9 تــا ۱۱.
ایــن کلمــات ســاکنین فاســد و پارســا نمــای اورشــلیم را صادقانــه توصیــف مــی 
نماینــد. در حالــی کــه مدعــی بــه حفــظ دقیــق اصــول احــکام خــدا بودنــد مبــادی 
آن را نقــض می نمودنــد. آنهــا از مســیح نفــرت داشــتند چــون پاکــی و قدوســیت 
او گناهــان ایشــان را مکشــوف می ســاخت و او را بــه باعــث و بانــی بــودن تمــام 
مشــکالت متهــم مــی کردنــد کــه بــه علــت گناهانشــان بــر سرشــان آمــده بــود. گرچــه  
از بــی گناهــی او آگاه بودنــد ولــی اعــالم کــرده بودنــد مــرگ او بــرای حفــظ امنیــت 
ملــت شــان ضــروری بــود. رهبــران یهــود گفتنــد: » اگــر او را چنیــن واگذاریــم همــه 
بــه او ایمــان خواهنــد آورد و رومیــان آمــده، ایــن مــکان و ایــن قــوم را از دســت مــا 
خواهنــد ســتاند.  « انجیــل یوحنــا فصــل ۱۱ آیــه ۴۸. اگــر مســیح قربانــی مــی شــد 
ممکــن بــود یــک بــار دیگــر ملتــی متحــد و قــوی شــوند. اســتدالل شــان چنیــن بــود و بــا 
تصمیــم  کاهــن اعظــم شــان مبنــی بــر اینکــه بهتــر خواهــد بــود کــه یــک شــخص بمیــرد  

تــا اینکــه تمــام ملــت نابــود شــود موافقــت نمودنــد.
بــه  را  اورشــلیم  و  خــون  بــه  را  یهــود » صهیــون  رهبــران  کــه  بــود  ترتیــب  بدیــن 
ظلــم « بنــا نمــوده بودنــد. میــکاه فصــل ۳ آیــه ۱۰؛ و در حالــی کــه منجــی خویــش 
را بــه خاطــر توبیــخ گناهــان شــان بــه قتــل رســاندند چنــان بــود پارســا نمائــی شــان 
کــه خــود را قــوم منتخــب خــدا دانســته و انتظــار داشــتند کــه خداونــد ایشــان را 
از دســت دشمنانشــان برهانــد. نبــی در ادامــه مــی گویــد: » بنابرایــن صهیــون بــه 

26

GC FA Body.indd   28 8/8/18   5:12 PM



انهدام اورشلیم  |  ۲9

ســبب شــما مثــل مزرعــه شــیار خواهــد شــد و اورشــلیم بــه تــوده هــای ســنگ و تپــه 
معبــد بــه بلنــدی هــای جنــگل مبــدل خواهــد گردیــد. « میــکاه فصــل ۳ آیــه ۱۲.

خــدا قصــاص خــود را بــرای مــدت چهــل ســال پــس از اینکــه خــود مســیح نابــودی 
اورشــلیم را اعــالم نمــوده بــود بــر شــهر و ملــت بــه تأخیــر انداخــت. بردبــاری خــدا 
در مــورد رد کننــدگان انجیلــش و قاتــالن پســرش شــگفت آور بــود. مثــل درخــت 
ــر، تــا خــاک را هــدر  بــی ثمــر، نمــاد رفتــار خــدا بــا ملــت یهــود بــود. فرمــان » آن را ِببُ
ندهــد « داده شــده بــود )انجیــل لوقــا فصــل ۱۳ آیــه ۷( ولــی رحمــت الهــی آن را 
بــرای مدتــی بیشــتر دریــغ داشــته بــود. هنــوز بســیاری در میــان قــوم یهــود از ســیرت 
نــوری را کــه  نبــرده و  و کار مســیح غافــل بودنــد؛ و فرزنــدان از فرصــت هــا بهــره 
والدیــن آنهــا رد نمــوده بودنــد دریافــت نکــرده بودنــد. خــدا توســط موعظــه حواریــون 
و همراهــان آنــان ســبب تابــش نــور بــر آنهــا مــی شــد و بــه ایشــان اجــازه داده مــی شــد 
تــا ببیننــد چگونــه نبــوت تحقــق یافتــه بــود نــه فقــط دربــاره تولــد و زندگــی مســیح بلکــه 
در خصــوص مــرگ و قیامــش. اینگونــه فرزنــدان بــه خاطــر گناهــان والدیــن محکــوم 
نمــی شــدند ولــی بــا دانــش همــه نــوری کــه بــه والدیــن داده شــده بــود فرزنــدان نــور 
اضافــی را کــه بــه آنهــا داده شــده بــود رد نمودنــد آنهــا در گناهــان والدیــن ســهیم 

شــدند و پیمانــه شــرارت ایشــان را پــر ســاختند.
بردبــاری خــدا در مــورد اورشــلیم، قــوم یهــود را در عــدم توبــه لجوجانــه شــان 
ارائــه  بــه حواریــون عیســی، آخریــن  نســبت  بــی رحمــی  و  کینــه  نمــود. در  تثبیــت 
قــدرت  و  برگرفــت  آنهــا  از  را  خــود  خــدا حفاظــت  آنــگاه  نمودنــد.  رد  را  رحمــت 
مهارکننــده خــود را از شــیطان و فرشــتگانش برداشــت و ملــت بــه کنتــرل رهبــری 
کــه انتخــاب کــرده بــود واگــذار شــد. فرزنــدان اورشــلیم بــه فیــض مســیح پشــت پــا 
زده بودنــد کــه مــی توانســت آنهــا را قــادر بــه رام کــردن انگیــزه هــای شــریرانه خــود 
کنــد و اکنــون ایــن انگیــزه هــا بــر ایشــان فایــق آمــده بودنــد. شــیطان رذل تریــن و بــی 
رحــم تریــن امیــال نفــس را تحریــک نمــوده بــود. افــراد تعقــل نمــی نمودنــد و دور از 
تعقــل بودنــد ـ تحــت کنتــرل امیــال و غضــب کورکورانــه در بــی رحمــی شــان شــیطان 
صفت شــدند. در خانواده و در ملت در میان باالترین و در عین حال پایین ترین 
طبقــات ســوء ظــن، حســادت، تنفــر، کشــمکش، طغیــان و جنایــت وجــود داشــت. 
لــو می دادنــد.  را  یکدیگــر  اقــوام  و  نمــی شــد. دوســتان  پیــدا  امنیــت  هیــچ جایــی 
بــه قتــل مــی رســاندند و فرزنــدان والدیــن خــود را. حــکام  والدیــن فرزندانشــان را 
قدرت اداره کردن خود را نداشــتند. امیال افســار گســیخته آنها را مســتبد ســاخته 
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بــود. یهــود شــهادت دروغ بــرای محکــوم کــردن پســر خــدا را پذیرفتــه بــود. اکنــون 
اتهامــات جعلــی زندگــی خــود آنهــا را بــی ثبــات مــی نمــود. آنهــا توســط اعمالشــان 
بــرای مــدت مدیــدی می گفتــه انــد: » قــدوس اســرائیل را از نظــر مــا دور ســازید. « 
اشــعیاء فصــل ۳۰ آیــه ۱۱. اکنــون اشــتیاق آنهــا بــرآورده شــده بــود. تــرس از خــدا 
دیگــر موجــب ناراحتــی آنهــا نمــی شــد. شــیطان در رأس ملــت قــرار گرفتــه بــود و 

عالیتریــن مســئولین دینــی و مدنــی تحــت رهبــری او بودنــد.
بــرای شــکنجه و غــارت مصیبــت زدگان  رهبــران جنــاح هــای مخالــف گهــگاه 
متحــد می شــدند و دوبــاره بــر قــوای یکدیگــر حملــه ور شــده و بــی رحمانــه دســت 
بــه کشــتار مــی زدنــد. حتــی حرمــت و قدوســیت معبــد قــادر بــه جلوگیــری از درنــده 
مــی  مضــروب  مذبــح  برابــر  در  کننــدگان  پرســتش  نبــود.  آنهــا  وحشــتناک  خویــی 
شــدند و صحــن معبــد بــا جســد کشته شــدگان آلــوده گردیــده بــود. بــا وجــود ایــن 
در گســتاخی کورکورانــه و کفرآمیزشــان گماشــتگان ایــن جنایــات جهنمــی در مــالء 
عــام اعــالم نمودنــد کــه واهمــه ای از ویرانــی اورشــلیم ندارنــد چــون شــهر خــاص 
تــا در حالــی  دادنــد  انبیــاء کاذب رشــوه  بــه  تحکیــم قدرتشــان  بــرای  اســت.  خــدا 
بــرای  کــه لشــکریان روم معبــد را احاطــه مــی نمودنــد اعــالم کننــد کــه مــردم بایــد 
نجــات از طــرف خــدا منتظــر باشــند. تــا آخریــن لحظــه مــردم بــه ایــن اعتقــاد متوســل 
شــدند کــه بــاری تعالــی بــرای شکســت دادن دشــمنان مداخلــه خواهــد نمــود. ولــی 
اســرائیل از حفاظــت الهــی روی برگردانــه بــود و اکنــون دفاعــی نداشــت. اورشــلیم 
بــد عاقبــت! شــکافته شــده از اختالفــات داخلــی، خــون بچــه هایــش کــه بــه دســت 
یکدیگر کشــته شــدند خیابان هایش را ارغوانی نموده در حالیکه لشــکریان اجنبی 

اســتحکاماتش را در هــم کوبیــده و مــردان مبــارزش را بــه قتــل مــی رســاندند.
کلیــه نبــوت هــای مســیح راجــع بــه انهــدام اورشــلیم عینــاً تحقــق مــی یافــت. 
یهــود حقیقــت کالم اخطــار او را تجربــه نمودنــد: » ... بــا همــان پیمانــه کــه وزن 

کنیــد، بــرای شــما وزن خواهــد شــد. « انجیــل متــی فصــل ۷ آیــه ۲.
نابــودی ظاهــر شــدند. در  و  بینــی مصیبــت  پیــش  بــر  عالیــم و عجایبــی دال 
نیمــه شــب نــور عجیبــی بــر فــراز معبــد و مذبــح تابیــد. در غــروب آفتــاب بــر روی 
ابرهــا تصاویــر ارابه هــا و رزمندگانــی کــه بــرای جنــگ جمــع مــی شــدند دیــده شــدند. 
کاهنانــی کــه شــب هنــگام در معبــد خدمــت مــی نمودنــد از صداهــای اســرارآمیز 
وحشــت زده شــدند؛ زمیــن لرزیــد و صداهایــی شــنیده شــد کــه مــی گفتنــد: » از 
بــه زحمــت  بــود کــه  بــزرگ شــرقی کــه آنچنــان ســنگین  اینجــا دور شــویم. « درب 
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توســط چنــد نفــر بســته مــی شــد و توســط میلــه هــای آهنــی فرورفتــه در عمــق ســنگ 
هــای محکــم پیــاده رو مهــار شــده بــود بــدون عامــل قابــل رٔویــت بــاز شــد.۱

و  نمــود  مــی  تــردد  اورشــلیم  هــای  خیابــان  در  شــخصی  ســال  هفــت  ۱بــرای 

بالیایــی کــه قــرار بــود بــر ســر شــهر نــازل شــود را جــار مــی زد. روز و شــب نوحــه 
خــارق العــاده را تکــرار مــی نمــود: » صدایــی از شــرق! صدایــی از غــرب! صدایــی 
از بادهــای چهارگانــه! صدایــی بــر ضــد اورشــلیم و معبــد! صدایــی بــر ضــد دامادهــا 
و عــروس هــا! صدایــی بــر ضــد همــه مــردم! «۲  ایــن شــخص عجیــب زندانــی شــد و 
تازیانــه خــورد ولــی کلمــه ای دال بــر شــکایت از لــب هایــش خــارج نشــد. بــه توهیــن 
هــا و بدرفتــاری هــا فقــط چنیــن جــواب داد: » وای بــر اورشــلیم « » وای بــر ســاکنان 
آن! « صــدای هشــدار دهنــده اش متوقــف نشــد تــا اینکــه در محاصــره ای کــه پیــش 

بینــی کــرده بــود کشــته شــد.
در نابــودی اورشــلیم هیــچ فــرد مســیحی کشــته نشــد. مســیح بــه شــاگردانش 
اخطــار داده بــود و آنانــی کــه حــرف هــای او را بــاور کردنــد منتظــر عالمــت وعــده 
داده شــده بودنــد. مســیح فرمــود: » چــون ببینیــد کــه اورشــلیم بــه لشــکرها محاصــره 
شــده اســت آنــگاه بدانیــد کــه خرابــی آن رســیده اســت. آنــگاه هــر کــه در یهودیــه 
باشــد بــه کوهســتان فــرار کنــد و هــر کــه در شــهر باشــد بیــرون رود. « انجیــل لوقــا 
فصل ۲۱ آیه های ۲۰ و ۲۱. بعد از اینکه رومی ها تحت فرماندهی ِسستیوس۳ 
شــهر را محاصــره نمــوده بودنــد در حالیکــه اوضــاع طبــق مــراد آنهــا بــرای حملــه فــوری 
بــه نظــر مــی رســید محاصــره را بــه شــکل غیــر مترقبــه تــرک کردنــد. محاصــره شــدگان 
نــا امیــد از مقاومــت موفــق در تــدارک تســلیم بودنــد کــه ژنــرال رومــی بــدون هیــچ 
دلیــل آشــکاری لشــکریانش را فــرا خوانــد. ولــی  مشــیت پــر رحمــت خــدا اوضــاع را 
بــرای خیریــت قــوم خــود هدایــت مــی کــرد. عالمــت وعــده داده شــده بــه مســیحیان 
منتظــر داده شــده بــود و اکنــون فرصــت داده شــد تــا همــه کســانی کــه خواهــان 
اطاعــت از هشــدار نجــات دهنــده بودنــد فــرار نماینــد. وقایــع آنچنــان ترتیــب یافــت 
کــه یهــودی هــا و رومــی هــا نمــی توانســتند مانــع فــرار مســیحیان شــوند. بــه محــض 
عقب نشــینی ِسســتیوس یهودی ها از اورشــلیم حمله نموده به تعقیب لشــکریان 
بــا  قــوا کامــالً درگیــر  پرداختنــد؛ و در حالیکــه هــر دو  او  نشــینی  در حــال عقــب 

Milman, The History of the Jews, book 13. 1

2 مأخذ قبلی. 
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وقــت کشــور  ایــن  در  کردنــد.  پیــدا  را  شــهر  تــرک  فرصــت  مســیحیان  بودنــد  هــم 
از وجــود دشــمنانی کــه ممکــن بــود ســد راه آنهــا شــوند پــاک شــده بــود. در موقــع 
محاصــره یهــودی هــا بــه خاطــر عیــد خیمه هــا در اورشــلیم گــرد آمــده بودنــد و بنابرایــن 
مســیحیان در سرتاســر ســرزمین قــادر بودنــد بــدون مزاحمــت فــرار کننــد. آنهــا بــدون 
تأخیــر بــه محلــی امــن یعنــی شــهر پــال در ســرزمین پیریــه آن ســوی اردن فــرار کردنــد.

نیروهــای یهــودی در تعقیــب ِسســتیوس و لشــکریانش بــا چنــان خشــونتی از 
پشــت بــه آنهــا حملــه بردنــد کــه  آنــان را در معــرض نابــودی کامــل قــرار دادنــد. رومــی 
هــا بــه زحمــت موفــق بــه عقــب نشــینی شــدند. یهــودی هــا تقریبــاً بــدون تلفــات و 
بــا غنایــم جنگــی پیروزمندانــه بــه اورشــلیم بازگشــتند. ولــی ایــن موفقیــت ظاهــری 
بــرای ایشــان فقــط شــر بــه ارمغــان آورد و آنهــا را تحریــک بــه روحیــه ی مقاومــت 
سرســختانه در مقابــل رومــی هــا نمــود کــه بــه ســرعت مصیبــت غیرقابــل توصیفــی را 

بــرای شــهر محکــوم بــه فنــا بــه بــار آورد.
بــر ســر  تیطــس۴  توســط  از ســر گرفتــن محاصــره  بــه هنــگام  کــه  فاجعــه هایــی 
اورشــلیم آمــد وحشــتناک بــود. شــهر در زمــان عیــد فصــح پــر از میلیــون هــا یهــودی 
بــود کــه بــه خاطــر عیــد در داخــل دیوارهــا جمــع شــده بودنــد.  انبارهــای آذوقــه شــان 
کــه اگــر بــه دقــت حفــظ شــده بودنــد بــرای ســالها احتیــاج ســاکنان را بــرآورده مــی کــرد 
قبــالً توســط حســادت و انتقــام گــروه هــای متخاصــم از بیــن رفتــه بــود و اکنــون بایــد 
مصیبــت هــای قحطــی تجربــه مــی شــد. یــک پیمانــه از گنــدم بــه قیمــت یــک قنطــار 
فروختــه مــی شــد. درد گرســنگی شــدید آنچنــان بــود کــه مردهــا چــرم کمربنــد و نعلیــن 
ها و پوشــش ســپرهای خود را می جویدند. عده زیادی از مردم در شــب از حصار 
شــهر بــرای جمــع آوری نباتــات وحشــی خوراکــی بیــرون مــی رفتنــد ولــی تعــداد زیــادی 
گرفتــار شــده و پــس از شــکنجه بــی رحمانــه کشــته مــی شــدند و کســانی هــم کــه بــاز 
مــی گشــتند آنچــه کــه  بــا آن همــه خطــر جمــع کــرده بودنــد از ایشــان دزدیــده مــی شــد. 
غیرانسانی ترین شکنجه ها توسط زعمای قوم برای بدست آوردن آخرین اندوخته 
ناچیــز درمانــدگان کــه مخفــی کــرده بودنــد بــه کار گرفتــه مــی شــد و ایــن بــی رحمــی 
هــا کــراراً توســط کســانی بــه کار بســته مــی شــد کــه خــود خــوراک خــوب داشــتند و 

عالقمنــد بودنــد کــه بــرای آینــده ذخیــره ای از آذوقــه داشــته باشــند.
طبیعــی  محبــت  رفتنــد.  بیــن  از  طاعونــی  امــراض  و  قحطــی  از  نفــر  هــزاران 
بــود. شــوهران از همســران شــان مــی دزدیدنــد و زن هــا از  از بیــن رفتــه  ظاهــراً 

Titus. 4
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شــوهران شــان. دیــده مــی شــد کــه بچــه هــا غــذا را از دهــان والدیــن سالمندشــان 
مــی قاپیدنــد. پرســش نبــی کــه پرســید: » آیــا یــک زن مــی توانــد طفــل شــیرخوار 
بــه نابــودی پاســخ  خــود را فرامــوش کنــد؟ « در داخــل دیوارهــای شــهر محکــوم 
دریافــت نمــود: » زنــان مهربــان بــه دســتان خویــش فرزنــدان خویــش را پختنــد؛ کــه 
بــه گاِه نابــودِی قــوم عزیــز مــن خــوراک ایشــان شــدند. « اشــعیاء فصــل ۴9 آیــه 
۱۵ و مراثــی ارمیــا فصــل ۴ آیــه ۱۰. دوبــاره هشــدار نبــوی کــه هــزار و چهارصــد 
ســال قبــل داده شــده بــود تحقــق یافــت: » و زنــی کــه در بیشــترین نــاز و نعمــت 
نهــادن  از  نعمــت حتــی  نــاز و  فــرط  از  کــه  میــان شــما زیســته اســت، همــان  در 
و  پســر  و  خــود  آغــوش  هــم  شــوهر  از  داشــت،  اکــراه  زمیــن  بــر  خــود  پــای  کــف 
ایشــان  از  اســت  زاده  کــه  را  نــوزادی  ...و  داشــت،  خواهــد  مضایقــه  دختــرش 
پنهــان خواهــد ســاخت تــا خــود بــه تنهایــی آن را بخــورد، چــرا کــه در زمــان محاصــره 
و تنگــی کــه دشــمنان بــدان عرصــه را در شــهرهایتان بــر شــما تنــگ خواهنــد کــرد، 

چیــز دیگــری نخواهیــد داشــت. « تثنیــه فصــل ۲۸ آیــه هــای ۵6 و ۵۷.
رهبــران رومــی ســعی کردنــد وحشــت بــرای یهــود بــه وجــود آورده آنهــا را مجبــور 
بــه تســلیم نماینــد. زندانیانــی کــه موقــع دســتگیری مقاومــت نمــوده بودنــد تازیانــه 
زده، شــکنجه کــرده و جلــوی دیــوار شــهر بــه صلیــب کشــیدند. روزانــه صدهــا نفــر 
اینکــه در وادی  تــا  یافــت  ادامــه  ایــن کار مخــوف  و  ترتیــب کشــته شــدند  ایــن  بــه 
یَهوشــافاط و در جلجتــا  چنــان تعــداد صلیــب هــای برافراشــته شــده زیــاد بــود کــه 
بــه زحمــت جایــی بــرای عبــور از میــان آنهــا یافــت مــی شــد. بــه چــه درجــه وحشــتناکی 
نفرینی که در مقابل مســند داوری پیالتس اقامه شــد: » خون او بر ما و فرزندان 

مــا بــاد « تحقــق یافــت. انجیــل متــی فصــل ۲۷ آیــه ۲۵.
و  دهــد  خاتمــه  وحشــتناک  صحنــه  آن  بــه  کــه  داشــت  آمادگــی  تیطــس 
تــوده هــای  او وقتــی  نجــات دهــد.  نهایــی  انهــدام  از  را  اورشــلیم  ترتیــب  بدیــن 
جســدهای پراکنــده در دره را دیــد دچــار وحشــت شــد. او بــر قلــه کــوه زیتــون 
کــه دســتی  داد  کــرد و دســتور  نــگاه  بــه معبــد  ایســتاده چــون محســور شــده ای 
حتــی یــک ســنگ آن را لمــس نکنــد؛ و قبــل از اینکــه ایــن دژ محکــم را تســخیر 
کنــد از رهبــران یهــود تقاضــای جــدی نمــود کــه او را مجبــور بــه آلــوده کــردن ایــن 
مــکان مقــدس بــه خــون ننماینــد. اگــر پیــش بیاینــد و در هــر جــای دیگــری بجنگنــد 
هیــچ رومــی قدوســیت معبــد را بــی حرمــت نخواهــد نمــود. خــود جوســیفوس۵  
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بافصیــح تریــن زبــان تقاضــا نمــود کــه تســلیم شــوند تــا خــود و شــهر و عبادتــگاه 
تلــخ پاســخ گفتنــد. در  بــا دشــنام هــای  شــان را نجــات دهنــد. ولــی حرفــش را 
بــه ســویش  التمــاس شــان می کــرد  ایســتاده  میانجــی  آخریــن  عنــوان  بــه  حالیکــه 
اکنــون  و  بــود  کــرده  رد  را  خــدا  پســر  هــای  التمــاس  یهــود  کردنــد.  پرتــاب  نیــزه 
نصیحــت و التمــاس آنهــا را در مقاومــت تــا آخریــن لحظــه مصمــم تــر کــرده بــود. 
او  از  تــر  یکــی عظیــم  بــود.  نتیجــه  بــی  معبــد  نجــات  بــرای  تیطــس  کوشــش های 

بــر روی ســنگ دیگــر باقــی نخواهــد مانــد. بــود کــه ســنگی  اعــالم کــرده 
سرســختی کورکورانــه رهبــران یهــود و جنایــات نفــرت انگیــزی کــه در داخــل شــهر 
اتفــاق مــی افتــاد وحشــت و خشــم رومــی هــا را برانگیختــه بــود و تیطــس تصمیــم 
گرفــت معبــد را بــا حملــه طوفانــی تســخیر کنــد ولــی مصمــم بــود کــه در صــورت ممکــن 
از تخریــب نجــات داده شــود. ولــی فرامیــن او نادیــده گرفتــه شــد. پــس از  آنکــه شــب 
هنــگام بــرای اســتراحت بــه خیمــه خــود رفتــه بــود محصوریــن در معبــد بــه ســربازان 
بیــرون حملــه کردنــد. در ایــن کشــمکش ســربازی  ترکــه مشــتعلی را از دریچــه ایــوان 
بــه داخــل پرتــاب نمــود و بالفاصلــه اتــاق هــای مزیــن بــه چــوب ســدر در اطــراف خانــه 
مقــدس آتــش گرفتنــد. تیطــس در رأس گروهــی از ژنــرال هــا و فرماندهــان بــه ســرعت 
بــه معبــد رفــت و بــه ســربازان دســتور داد تــا آتــش را خامــوش کننــد. دســتورش نادیــده 
گرفتــه شــد. ســربازان  غضبنــاک  مشــعل هــای روشــن را بــه اتــاق هــای مجــاور معبــد 
انداختنــد و ســپس بــا شمشیرهایشــان عــده زیــادی از مــردم را کــه در معبــد پنــاه بــرده 
بودنــد کشــتند. خــون از پلــه هــای معبــد چــون آب جــاری شــد.  هــزاران هــزار یهــودی 
کشــته شــدند. ورای ســر و صــدای جنــگ صداهایــی شــنیده می شــدند کــه فریــاد بــر 

مــی آوردنــد: » ایخابُــد « ـ جــالل تــرک نمــوده اســت.
بــا فرمانــده هایــش  او  یافــت؛  » تیطــس کنتــرل خشــم ســربازان را غیرممکــن 
داخــل شــد و قســمت داخلــی معبــد را بررســی کــرد. شــکوهش آنهــا را حیــرت زده 
کــرد و نظــر بــه اینکــه شــعله هــا هنــوز بــه قــدس تجــاوز نکــرده بودنــد بــرای نجــات معبــد 
تــالش نهایــی خــود را نمــود و بــه جلــو جهیــده ســربازان را توصیــه کــرد کــه از پیشــروی 
حریــق جلوگیــری کننــد. یوزباشــی لیبرالیــس بــا عصــای مربــوط بــه درجــه اش ســعی 
کــرد ســربازان را مجبــور بــه اطاعــت کنــد ولــی احتــرام بــه امپراطــور نیــز جــای خــود را 
بــه خصومــت ضــد یهــود و بــه هیجــان شــدید جنــگ و امیــد ارضــا نشــدنی بــه غــارت 
داد. ســربازها همه چیز دور و برشــان را درخشــان از طال دیدند که در برابر شــعله 
هــای ســرکش آتــش مــی درخشــید. آنهــا گمــان مــی کردنــد کــه گنــج هــای بــی شــمار 
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در معبــد نهفتــه اســت. ســربازی نادانســته مشــعل فروزانــی بیــن لــوالی در داخــل 
کــرد و تمامــی بنــا بیدرنــگ در شــعله غوطــه ور شــد. دود و آتــش کورکننــده افســران 

را مجبــور بــه تــرک معبــد نمــود و آن عمــارت شــریف بــه سرنوشــت خــود رهــا شــد.
» اگــر آن صحنــه ای چنــدش آور بــرای رومــی هــا بــود پــس بــرای یهــود چــه بــود؟ 
مــی  آتشفشــان  کــوه  چــون  داشــت  شــهر  بــه  حاکــم  دیــدگاه  کــه  تپــه  آن  قلــه  تمــام 
ســوخت. ســاختمان ها یکــی پــس از دیگــری بــا صــدای وحشــتناکی فــرو ریختــه و 
خــوراک شــعله هــا گردیدنــد. ســقف هــای ســاخته شــده  از ســدر چــون صفحــه ای 
از آتــش شــدند؛ انتهــای برجهــای مخروطــی شــکل معبــد چــون تیرهــای نــور قرمــز مــی 
درخشــیدند و بــرج هــای دروازه هــا ســتون طوالنــی از دود و آتــش را بــه آســمان مــی 
فرســتادند. تپــه هــای مجــاور روشــن شــده بودنــد و گــروه هایــی از مــردم بــا اضطرابــی 
وحشــت زده پیشــروی نابودی را تماشــا می کردند. دیوارها و ارتفاعات باالی شــهر 
از چهــره هایــی بعضــاً رنــگ پریــده بخاطــر عــذاب و نــا امیــدی و بعضــاً عبــوس از حــس 
انتقــام بــی نتیجــه مملــو بودنــد. فریادهــای ســربازان رومــی  در حــال دویــدن بــه ایــن ســو 
و آنســو و ضجــه هــای یاغیانــی کــه در آتــش مــی ســوختند  بــا صــدای غــرش شــعله هــا 
و صــدای رعدآســا ســقوط  الــوار آمیختــه شــده بــود. انعــکاس صــدا از کــوه هــا ضجــه 
هــای مــردم بــر ســر کــوه را منعکــس مــی کــرد و در میــان همــه دیوارهــا صــدای فریادهــا 
و نالــه هــا را منعکــس مــی کردنــد و مردانــی کــه از گرســنگی در حــال جــان دادن بودنــد 

بــا باقــی مانــده قــوت خــود فریــادی از درد و نابــودی بــر مــی آوردنــد.
» نمــای کشــتار داخلــی وحشــتناک تــر از صحنــه هــای خــارج بــود. مــردان و 
زنــان، جوانــان و پیــران، یاغیــان و کاهنیــن، آنانــی کــه مــی جنگیدنــد و کســانی کــه 
درخواســت ترحــم مــی نمودنــد در ایــن کشــتار یکســره از بیــن رفتنــد. تعــداد کشــته 
شــدگان بیشــتر از قاتــالن بــود. ســربازان مجبــور بودنــد از تــوده هــای اجســاد بــاال 

برونــد تــا کار خــود را ادامــه بدهنــد. «6
پــس از ویرانــی معبــد تمــام شــهر بــه زودی بدســت رومــی هــا افتــاد. رهبــران 
خالــی  را  آنهــا  تیطــس  و  کردنــد  تــرک  را  خــود  تســخیر  غیرقابــل  هــای  بــرج  یهــود 
یافــت. او بــا حیــرت بــر آنهــا نظــر انداخــت و اعــالم نمــود کــه خــدا آنهــا را بــه دســت 
او تســلیم کــرده اســت زیــرا هیــچ مکانیزمــی هــر قــدر قــوی نمــی توانســت بــر آن 
پایــه هایشــان ویــران  تــا  اســتحکامات عظیــم چیــره گــردد.  شــهر و معبــد هــر دو 
بــود » چــون زمیــن شــخم زده « شــد.  بــر آن معبــد ایســتاده  شــدند و زمینــی کــه 

Milman, The History of the Jews, book 16. 6
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ارمیــاء فصــل ۲6 آیــه ۱۸. در محاصــره و کشــتاری کــه پشــت ســر آن اتفــاق افتــاد 
بیــش از یــک میلیــون نفــر کشــته شــدند؛ باقیمانــدگان بــه اســارت گرفتــه شــدند و 
بــه عنــوان بــرده فروختــه شــدند و یــا بــه شــهر روم بــرده شــدند تــا در جشــن پیــروزی 
فاتحــان در میــدان هــای آمفــی تئاتــر جلــوی حیوانــات درنــده انداختــه شــوند و یــا 

چــون خانــه بــه دوشــان در سرتاســر زمیــن پراکنــده شــدند.
یهــود زنجیرهــای اســارت را خــود ســاخته بــود؛ آنهــا پیالــه انتقــام را بــرای خــود پــر 
کــرده بودنــد. در نابــودی کاملــی کــه بــرای ملــت شــان بوجــود آمــد و همــه مصیبــت 
هایــی کــه آوارگــی شــان را بــه دنبــال داشــت محصولــی  را درو مــی کردنــد کــه خــود 
کاشــته بودنــد. نبــی مــی گویــد: » ای اســرائيل بــه دســت خــود هــالک شــدی؛ « 
» زیــرا بــه ســبب گنــاه خــود لغزیــده ای. « هوشــع فصــل ۱۳ آیــه 9 و فصــل ۱۴ آیــه 
۱. محنت های آنها بیشــتر اوقات به عنوان مجازاتی که بواســطه فرمان مســتقیم 
خــدا بــر آنهــا اعمــال شــده عنــوان میشــود. بدیــن ترتیــب اســت کــه اغــوا کننــده 
بــزرگ ســعی بــه پنهــان نمــودن کار خــود دارد. قــوم یهــود بــا رد نمــودن سرســختانه 
محبــت و رحمــت الهــی باعــث شــده بــود کــه حفاظــت خــدا بــه کنــار بــرود و بــه 
شــیطان فرصــت داده شــده بــود تــا مطابــق میــل خــود بــر آنهــا حکمرانــی کنــد. ظلــم 
و ســتم وحشــتناکی کــه در ویرانــی اورشــلیم صــورت گرفــت نشــان قــدرت کینــه 

جویانــه شــیطان بــر کســانی اســت کــه بــه کنتــرل او تســلیم مــی شــوند.
مــا هرگــز نخواهیــم دانســت چقــدر بــرای آرامــش و حفاظتــی کــه از آن لــذت 
می بریــم بــه مســیح مدیــون هســتیم. قــدرت بازدارنــده خداســت کــه از وارد شــدن 
و  نافرمانــان  کنــد.  مــی  جلوگیــری  شــیطان  کنتــرل  تحــت  کامــل  بطــور  بشــریت 
بــرای رحمــت و بردباریــش در  بــه خــدا  بــرای شــکرگزای  ناشــکران دلیــل عظیمــی 
کنتــرل قــدرت بــی رحــم و بدخــواه شــیطان دارنــد. ولــی وقتــی انســانها از حیطــه 
بــر  مــی رود. خــدا هرگــز چــون جــالد  بیــن  از  مــی گذرنــد ممانعــت  الهــی  تحمــل 
ســر محکــوم خطــاکار نمــی ایســتد بلکــه رد کننــدگان رحمتــش را بــه حــال خــود وا 
مــی گــذارد تــا آنچــه را کــه کاشــته انــد درو کننــد. بــا هــر اشــعه نــور رد شــده، هــر 
اخطــار تحقیــر یــا نادیــده گرفتــه شــده، تســلیم بــه  امیــال انســانی، هــر تخطــی از 
احــکام خــدا بــذری کاشــته شــده اســت کــه محصــول مطمئــن خــود را بــه بــار مــی 
آورد. وقتــی بــه شــکل مــداوم  در برابــر روح القــدس مقاومــت مــی شــود باالخــره 
امیــال شــریر  بــرای کنتــرل  آنــگاه قدرتــی  و  مــی شــود  از خاطــی گرفتــه  حفاظــت 
مانــد.  نمــی  باقــی  شــیطان  بدخواهــی  و  خصومــت  برابــر  در  حفاظتــی  و  نفــس 
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ویرانــی اورشــلیم اخطــاری اســت جــدی و ترســناک بــرای همــه کســانی کــه عرضــه 
الهــی  رحمــت  هــای  اســتغاثه  برضــد  و  دهنــد  مــی  قــرار  بازیچــه  را  الهــی  فیــض 
مقاومــت مــی کننــد. هرگــز شــهادت قاطــع تــری از نفــرت خــدا نســبت بــه گنــاه و 

جــزای قطعــی کــه بــر ســر خاطــی خواهــد آمــد داده نشــده اســت.
دیگــری  تحقــق  اورشــلیم  بــر  قصــاص  اجــرای  مــورد  در  دهنــده  نجــات  نبــوت 
در  مــا  اســت.  آن  از  ناچیــزی  ســایه  وحشــتناک  انهــدام  کــه  داشــت  خواهــد 
رحمــت  کــه  ببینیــم  را  دنیایــی  نابــودی  اســت  ممکــن  منتخــب  شــهر  سرنوشــت 
الهــی را رد نمــوده و احــکام او را پایمــال ســاخته اســت ولــی سرگذشــت محنــت 
بشــری کــه دنیــا در خــالل قــرن هــای طوالنــی از جنایــت شــاهد آن بــوده تاریــک 
اســت و در تفکــر دربــاره آن قلــب آکنــده از درد و ذهــن درمــی مانــد. نتیجــه رد 
تــر در  تاریــک  ولــی صحنــه ای  بــوده اســت.  اقتــدار آســمانی وحشــتناک  کــردن 
مکاشــفه آینــده ارایــه شــده اســت. تاریــخ گذشــته ـ صف آرایــی طوالنــی آشــفتگی 
هــا، جنــگ هــا و انقــالب هــا » جنــگاوران در غوغــای کارزار ... و  هــر جامــه 
ی آغشــته بــه خــون « )اشــعیاء فصــل 9 آیــه ۵( ـ در مقایســه بــا بالیــای روزی کــه 
روح مهــار کننــده خــدا کامــالً از شــریران برگرفتــه شــود و دیگــر تظاهــر شــهوات 
دنیــا   نیســتند! ســپس  قابــل مقایســه  نکنــد  مهــار  را  انســانی و غضــب شــیطانی 
نتایــج حکمرانــی شــیطان را آنچنــان کــه هرگــز قبــالً ندیــده مشــاهده خواهــد نمــود.

ولــی ماننــد همــان روز در زمــان ویرانــی اورشــلیم، قــوم خــدا، همــه آنانــی کــه 
نامشــان در میــان زنــدگان نوشــته شــده اســت نجــات خواهنــد یافــت. اشــعیاء 
تــا  آمــد  بــار دوم خواهــد  بــرای  کــه  اســت  نمــوده  اعــالم  ۳. مســیح  آیــه   ۴ فصــل 
وفــاداران بــه خــود را گــردش جمــع کنــد. » و در آن وقــت جمیــع طوایــف زمیــن 
ســینه زنــی کننــد و پســر انســان را ببننــد کــه بــر ابرهــای آســمان باقــوت و جــالل 
عظیــم مــی آیــد و فرشــتگان خــود را بــا صــور بلنــد آواز فرســتاده برگزیــدگان او را از 
بادهــای چهارگانــه از کــران تــا بــه کــران فلــک فراهــم خواهــد آورد. « انجیــل متــی 
فصــل ۲۴ آیــه هــای ۳۰ و ۳۱. آنــگاه آنهایــی کــه از انجیــل پیــروی نکردنــد بــا نََفــس 
دهــان او هــالک گشــته و  بــا درخشــندگی ظهــورش نابــود خواهنــد شــد. « رســاله 
دوم بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه ۸. شــریران ماننــد اســرائیل قدیــم خــود را نابــود 
خواهنــد کــرد و بواســطه شــرارت شــان ســقوط خواهنــد نمــود. بواســطه  زندگــی 
بــا خــدا نمــوده انــد و طبیعــت شــان  در گنــاه، خــود را چنــان دور از هماهنگــی 
چنــان بــا گنــاه پســت گردیــده کــه ظهــور جــالل او بــر آنهــا آتــش نابــود کننــده اســت.
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بگــذار انســان هــا بــر حــذر باشــند مبــادا درس هایــی کــه از گفتــار مســیح بــه آنهــا 
ارایــه شــده اســت نادیــده بگیرنــد. همانطــوری کــه او شــاگردانش را در خصــوص 
انهــدام اورشــلیم بــا دادن نشــانی از ویرانــی زودرس آگاه ســاخت تــا بتواننــد فــرار 
کننــد؛ او همچنیــن دنیــا را از انهــدام نهایــی آگاه کــرده و نشــانه هــای نزدیکــی آن 
را داده اســت تــا آنانــی کــه مایلنــد بتواننــد از غضــب پیــش رو فــرار کننــد. عیســی 
مــی فرمایــد: » در آفتــاب و مــاه و ســتارگان عالمــات خواهــد بــود و بــر زمیــن تنگــی 
و حیــرت از بــرای امــت هــا روی خواهــد نمــود. « انجیــل لوقــا فصــل ۲۱ آیــه ۲۵ 
و انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه ۲9 و انجیــل مرقــس فصــل ۱۳ آیــه هــای ۲۴ تــا ۲6 و 
مکاشــفه فصــل 6 آیــه هــای ۱۲ تــا ۱۷. کســانی کــه ایــن منادیــان ظهــورش را مــی 
بیننــد بایــد » بداننــد کــه نزدیــک بلکــه بــر در اســت. « انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه 
۳۳. » پــس بیــدار باشــید « کلمــات هشــدار اوســت. انجیــل مرقــس فصــل ۱۳ آیــه 
۳۵. کســانی کــه بــه هشــدار توجــه مــی نماینــد در تاریکــی نخواهنــد مانــد تــا آن روز 
آنهــا را غافلگیــر ننمایــد. ولــی بــرای کســانی کــه توجــه نخواهنــد کــرد » روز خداونــد 
چون دزد در شب می آید. « رساله اول به تسالونیکیان فصل ۵ آیه های ۳ تا ۵.

ایــن  پیــام  بــه  توجــه  بــرای  یهــود  بــه  نســبت  بیشــتری  آمادگــی  امــروز  دنیــای 
اورشــلیم  مــورد  در  دهنــده  نجــات  هشــدار  دریافــت  در  آنهــا  کــه  نــدارد  زمــان 
بــرای خدانشناســان غیرمنتظــره خواهــد  بیایــد  داشــتند. روز خــدا هــر زمــان کــه 
بــود. وقتــی زندگــی طبــق رونــد عــادی خــود پیــش مــی رود، وقتــی انســانها ســرگرم 
خوشــگذرانی، تجــارت، عبــور و مــرور و کســب مــال هســتند؛ وقتــی رهبــران دینــی 
پیشــرفت و روشــن فکری دنیا را تحســین می کنند و مردم در یک امنیت کاذب 
بــدون  داخــل خانــه  نیمــه شــب  کــه دزد  طــور  زمــان همــان  آن  در  رونــد  مــی  فــرو 
محافــظ مــی شــود نابــودی ناگهانــی بــر افــراد خدانشــناس و بــی قیــد خواهــد آمــد 

» و هرگــز رســتگار نخواهنــد شــد. « آیــه ۳.
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وقتــی کــه عیســی سرنوشــت اورشــلیم و صحنــه هــای ظهــور دوبــاره اش را بــه 
شــاگردانش آشــکار ســاخت او همچنیــن سرگذشــت قــوم خــود از زمانیکــه آنهــا را 
تــرک خواهــد نمــود تــا وقــت برگشــتش در جــالل و قــوت بخاطــر نجاتشــان را نیــز 
پیشــگویی نمــود. نجــات دهنــده بــر دامنــه کــوه زیتــون شــاهد طوفانــی شــد کــه نزدیــک 
بــود بــر ســر کلیســای اولیــه فــرود آیــد و بــا رســوخ عمیــق تــر در آینــده چشــمان او بحــران 
شــدید و مخربــی را دیــد کــه در دوران آينــده تاریکــی و جفــا بــر ســر پیروانــش خواهــد 
آورد. او بــا اشــاراتی کوتــاه و ترســناک صدماتــی را پیــش بینــی کــرد کــه حاکمــان ایــن 
دنیــا بــر ســر کلیســای خــدا وارد خواهنــد آورد. انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه هــای 9، 
۲۱ و ۲۲. پیــروان مســیح همــان راه تحقیــر و ســرزنش و محنتــی را بایــد بپیماینــد کــه 
سرورشــان پیمــود. عداوتــی کــه بــر ضــد نجــات دهنــده ی عالــم پدیــدار گشــت دوبــاره 

بــر علیــه همــه کســانی کــه بــه اســم او ایمــان آورده انــد پدیــدار خواهــد شــد.
تاریــخ کلیســای اولیــه بــر تحقــق کالم نجــات دهنــده شــهادت مــی دهــد. قــدرت 
هــای زمیــن و جهنــم بــر ضــد مســیح در وجــود پیروانــش صــف آرایــی نمودنــد. آییــن 
بــت پرســتی میدانســت کــه اگــر انجیــل پیــروز شــود معابــد و مزبــح هایشــان بــه کنــار 
خواهنــد رفــت؛ بدیــن ســبب قوایــش را بــرای نابــود کــردن مســیحیت فراخوانــد. 
آتــش هــای جفــا شــعله ور شــدند. مســیحیان از دارایــی خــود محــروم و از خانــه 
بــه  هایشــان رانــده شــدند. آنهــا » متحمــل مجاهــده ای عظیــم « شــدند. رســاله 
عبرانیــان فصــل ۱۰ آیــه ۳۲. آنهــا » بــا اســتهزاها و تازیانــه هــا حتــی بندهــا و زنــدان 
آزمــوده شــدند. « رســاله بــه عبرانیــان فصــل ۱۱ آیــه ۳6. عــده زیــادی شهادتشــان را 
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بــا خــون خــود ممهــور کردنــد. اشــرافزاده و بــرده، غنــی و فقیــر، بــا ســواد و بیســواد بــه 
یــک نحــو بــدون ترحــم بــه قتــل رســیدند.

ایــن جفاهــا تحــت حکومــت نِــرون همزمــان بــا شــهادت پولــس بــرای قــرن هــا 
بــا شــدت کمتــر یــا بیشــتر ادامــه یافــت. مســیحیان بــه دروغ متهــم بــه وحشــتناک 
لــرزه  زمیــن  و  وبــا  چــون قحطــی،  بالیــای عظیــم  مســبب  و  شــدند  تریــن جنایــات 
معرفــی مــی شــدند. وقتــی آمــاج تنفــر و ســوءظن عــام شــدند، خبرچینــان بــه خاطــر 
ســود شــخصی آمــاده بودنــد تــا در مقابــل دریافــت منافــع مالــی افــراد بــی گنــاه را 
بــر ضــد امپراتــوری، دشــمنان مذهــب  بــه عنــوان توطئــه چینــان  آنهــا  لــو بدهنــد. 
درنــده  حیوانــات  برابــر  در  زیــادی  تعــداد  شــدند.  قلمــداد  اجتمــاع  هــای  آفــت  و 
انداختــه شــدند و یــا زنــده زنــده در آمفــی تئاترهــا ســوزانده شــدند. بعضی هــا بــه 
بــا پوســت حیوانــات وحشــی پوشــانده  صلیــب کشــیده شــدند و عــده ای دیگــر 
شــده در میــدان در برابــر ســگ هــا انداختــه شــدند تــا توســط آنهــا دریــده شــوند. 
غالبــاً مجــازات آنهــا تفریــح و تفنــن اعیــاد عمومــی مــی شــد. گــروه بزرگــی بــرای لــذت 
از صحنــه جمــع مــی شــدند و ضجــه و نالــه هــای مشــرف بــه مــرگ آنهــا را بــا خنــده و 

کــف زدن اســتقبال مــی کردنــد.
هرجــا پیــروان مســیح ســراغ پناهگاهــی را مــی گرفتنــد چــون حیوانــات بــرای شــکار 
تعقیــب مــی شــدند. مجبــور بودنــد در اماکــن دور افتــاده و ویــران مخفــی شــوند. 
» تهی دست، محنت زده، معذب )آنانی که جهان الیق ایشان نبود( در صحراها 
و کــوه هــا و غارهــا و شــکاف هــای زمیــن پراکنــده گشــتند. « آیــه هــای ۳6 و ۳۷. 
دخمــه هــا بــرای هــزاران نفــر پناهــگاه شــده بودنــد. زیــر تپــه هــای بیــرون شــهر روم داالن 
هــای تونــل ماننــد در خــاک و صخــره حفــر شــده بودنــد. ایــن شــبکه راهروهــای تاریــک 
و تــو در تــو کیلومترهــا خــارج از دیــوار شــهر امتــداد داشــتند. در ایــن عزلــت گاه هــای 
زیرزمینــی پیــروان مســیح مرده هایشــان را دفــن مــی کردنــد و همیــن جــا نیــز در صــورت 
ســوء ظــن و تبعیــد آنهــا خانــه مــی گزیدنــد. وقتــی حیــات دهنــده، آنهایــی را کــه جنــگ 
نیکو را جنگیده اند از مردگان برخیزاند بســیاری از کســانی که بخاطر مســیح شــهید 

شــده انــد از ایــن دخمــه هــای تاریــک بیــرون خواهنــد آمــد.
ایــن شــاهدان در طــول ســخت تریــن جفاهــا بخاطــر مســیح ایمــان خــود را عــاری 
و   بودنــد  آفتــاب محــروم  نــور  و  رفــاه  از هرگونــه  نگــه داشــتند. گرچــه   آلودگــی  از 
پناهــگاه شــان آغــوش تاریــک ولــی دوســتانه زمیــن بــود هیــچ شــکایتی ننمودنــد. بــا 
گفتــار حاکــی از ایمــان، صبــر و امیــد یکدیگــر را بــرای تحمــل فقــر و پریشــانی تشــویق 
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مــی نمودنــد. از دســت دادن هــر برکــت دنیــوی نمــی توانســت آنهــا را مجبــور بــه 
انــکار ایمــان در مســیح بنمایــد. جفاهــا و مشــکالت قــدم هایــی بــرای نزدیــک کــردن 

آنــان بــه صلــح و آرامــش و پــاداش شــان بــود.
ماننــد خدمــت گــزاران قدیــم خــدا عــده زیــادی » معــذب شــدند و خالصــی 
را قبــول نکردنــد تــا بــه قیامــت نیکوتــر برســند. « آیــه ۳۵. آنهــا ســخنان استادشــان 
را بــه یــاد آوردنــد کــه هــرگاه بــه خاطــر مســیح جفــا مــی یابنــد بایــد بســیار خوشــحال 
باشــند زیــرا اجــر آنهــا در آســمان عظیــم خواهــد بــود زیــرا بــه همیــن منــوال انبیــاء 
قبــل از آنهــا زجــر و آزار دیــده بودنــد. آنهــا خوشــحال بودنــد کــه بــه خاطــر حقیقــت 
الیــق عــذاب کشــیدن شــناخته شــده بودنــد و ســرودهای پیــروزی از میــان شــعله 
هــای پــر ســر و صــدا برمــی خاســت. آنــان بــا نگاهــی همــراه بــا ایمــان رو بــه ســوی 
هــای  کنگــره  ورای  شــده  خــم  کــه  دیدنــد  را  فرشــتگان  و  مســیح  نمــوده  آســمان 
آســمان بــا توجهــی عمیــق و بــا تأییــد بــه مقاومــت و اســتواری آنهــا چشــم دوختــه 
انــد. صدایــی از تخــت خــدا پاییــن آمــد: » تــا بــه مــرگ امیــن بــاش تــا تــاج حیــات را 

بــه تــو دهــم. « مکاشــفه فصــل ۲ آیــه ۱۰.
تــالش هــای شــیطان بــرای نابــود کــردن کلیســای مســیح  بواســطه خشــونت بــی 
نتیجه بوده اســت. نبرد عظیمی که در آن پرچمداران مســیح جان خود را از دســت 
دادنــد متوقــف نشــد. آنهــا بــا شکســت شــان پیــروز شــدند. خدمتگــزاران خــدا کشــته 
شــدند ولــی کار او بــا قــدرت پیــش رفــت. انتشــار انجیــل ادامــه یافــت و پیــروان آن بــه 
تدریج زیاد شدند. این خبر خوش به منطقه هایی رسوخ کرد که حتی برای عقاب 
هــای روم غیرقابــل رســوخ بــود. یــک مســیحی در تعــرض دوســتانه اش بــه حــکام بــت 
پرســت کــه اصــرار بــه ادامــه تحقیقــات داشــتند گفــت: شــما ممکــن اســت » مــا را 
بکشــید، شــکنجه بدهید و محکوم بکنید ... ظلم شــما گواه بی گناهی ماســت... 
و بــی رحمــی شــما ســودی بــرای شــما نــدارد « بلکــه دعوتــی قویتــر، بــرای تشــویق و 
ترغیــب دیگــران بــه ایمــان خواهــد بــود. » هرچــه بیشــتر مــا را از بیــن ببریــد تعدادمــان 

فزونــی مــی یابــد؛ خــون مســیحیان چــون بــذر اســت. «۱
هــزاران نفــر زندانــی و کشــته شــدند ولــی دیگــران بــرای پــر کــردن جــای خالــی 
قائــم  مســیح  در  شــدند  شــهید  ایمانشــان  بــرای  کــه  آنهایــی  و  بپــا خاســتند؛  آنــان 
گشــتند و چــون فاتحــان محســوب شــدند. آنهــا جنــگ نیکــو را جنگیدنــد و در زمــان 
ظهــور مســیح بناســت تــاج جــالل را دریافــت نماینــد و عذابــی کــه متحمــل شــدند 

Tertullian, Apology, paragraph 50. 1
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مســیحیان را بــه یکدیگــر و بــه نجــات دهنــده شــان نزدیــک تــر کــرد. الگــوی زنــده شــان 
و شــهادت مــرگ شــان بــرای حقیقــت شــاهدی دائمــی بــود و جاهایــی غیرمنتظــره 

پیــروان شــیطان خدمــت او را تــرک کــرده تحــت لــوای مســیح در مــی آمدنــد.
بنابراین شیطان نقشه ی جنگ موفق تری بر ضد حکومت خدا با برافراشتن 
پرچــم خــود در کلیســا کشــید. اگــر ممکــن باشــد کــه پیــروان مســیح فریــب بخورنــد و 
بــه ناراضــی ســاختن خــدا هدایــت شــوند آنــگاه قــدرت و بردبــاری و اســتحکام شــان 

ســقوط خواهــد نمــود و بــه طعمــه ای آســان تبدیــل خواهنــد شــد.
بــود  بــا قــدرت بدســت نیــاورده  تــا آنچــه را  بــزرگ اکنــون ســعی نمــود  دشــمن 
بــا نیرنــگ بــه دســت آورد. جفــا متوقــف شــد و جــای آن را جاذبــه هــای خطرنــاک 
موفقیــت موقتــی و افتخــار دنیــوی گرفــت. بــت پرســتان بــه قبــول شــمه ای از ایمــان 
آنهــا  نمودنــد.  رد  را  دیگــر  اساســی  در حالیکــه حقایــق  شــدند  مســیحی هدایــت 
مدعــی پذیــرش عیســی بعنــوان پســر خــدا و ایمــان بــه مــرگ و قیــام او بودنــد در 
حالیکــه اعتقــادی بــه گنــاه نداشــتند و احتیاجــی بــه توبــه و یــا تغییــر قلــب احســاس 
نمــی نمودنــد. بــا گذشــت در بعضــی نــکات پیشــنهاد کردنــد کــه مســیحیان نیــز بایــد 

گذشــت هایــی بکننــد تــا همــه بــر مبنــای ایمــان بــه مســیح متحــد گردنــد.
اکنــون کلیســا در مخاطــره ترســناکی قــرار داشــت. زنــدان، شــکنجه، آتــش و 
بــا آن برکــت بودنــد. بعضــی از مســیحیان پابرجــا ماندنــد و  شمشــیر در مقایســه 
اعــالم نمودنــد کــه مصالحــه نخواهنــد کــرد. دیگــران موافــق بــا تســلیم و تغییــر برخــی 
بــا کســانی شــدند کــه قســمتی از مســیحیت را  اتحــاد  ایمانشــان و  از خصایــص 
پذیرفتــه بودنــد بــا اصــرار بــه اینکــه ایــن وســیله تبدیــل کامــل آنهــا خواهــد بــود. ایــن 
زمــان اضطــراب عمیقــی بــرای پیــروان ایمانــدار مســیح بــود. شــیطان تحــت نقــاب 
مســیحیت دروغیــن خــود را داخــل کلیســا مــی نمــود تــا ایمــان آنهــا را فاســد و ذهــن 

شــان را از کالم حقیقــت منحــرف ســازد.
اکثــر مســیحیان توافــق نمودنــد تــا معیارهــای خــود را پاییــن بیاورنــد و اتحــادی 
بیــن بــت پرســتی و مســیحیت بوجــود آمــد. گرچــه بــت پرســتان مدعــی بــه بازگشــت 
پایبنــد  بــت پرســتی شــان  بــه  ولــی کمــاکان  بودنــد  بــا کلیســا متحــد شــده  و  بــوده 
بودنــد و فقــط اشــیاء مــورد پرســتش خــود را بــا تصاویــری از عیســی و حتــی مریــم 
و قدیســان عــوض نمودنــد. خمیرمایــه زشــت بــت پرســتی کــه بــه کلیســا آورده شــد 
کار مصیبــت بــار خــود را ادامــه داد. تعالیــم غلــط، رســوم خرافاتــی و آییــن هــای 
بــت پرســتی بــا ایمــان و عبــادت کلیســا ترکیــب شــد. وقتــی پیــروان مســیح بــا بــت 
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پرســتان متحــد شــدند دیانــت مســیحی بــه تباهــی کشــیده شــد و کلیســا پاکــی و 
قــدرت خــود را از دســت داد. ولــی هنــوز بعضــی از آنــان بودنــد کــه بــا ایــن اغفــال هــا 
گمــراه نشــدند. آنهــا همچنــان نســبت بــه مولــف حقیقــت وفــادار بــوده تنهــا خــدا را 

پرســتش مــی نمودنــد.
همیشــه دو طبقــه میــان مدعیــان پیــروی مســیح وجــود داشــته انــد. در حالیکــه 
یــک گــروه زندگــی نجــات دهنــده را مطالعــه نمــوده و جــداً ســعی بــه تصحیــح معایــب 
خــود نمــوده انــد و خــود را بــا الگــوی مســیح تطبیــق مــی نماینــد گــروه دیگــر از حقایــق 
ســاده و عملــی کــه اشــتباهات آنهــا را برمــال مــی کنــد دوری مــی جوینــد. کلیســا 
نبــوده  ریــا  بــی  و  پــاک  افــراد صــادق،  از  بهتریــن اوضــاع کامــالً متشــکل  حتــی در 
اســت. نجــات دهنده مــان تعلیــم داد کــه آنهایــی کــه بــا اراده آزاد در گنــاه شــرکت 
مــی نماینــد نبایــد در کلیســا پذیرفتــه شــوند؛ بــا وجــود ایــن او بــا کســانی  ارتبــاط 
داشــت کــه در ســیرت معیــوب بودنــد و مزایــای تعالیــم و نمونــه خــود را بــه آنهــا ارایــه 
داد تا فرصت دیدن معایب خود و تصحیح آنها را داشته باشند. در میان دوازده 
رســول، خائنــی وجــود داشــت. یهــودا پذیرفتــه شــد نــه بــه خاطــر معایــب ســیرتش 
ولــی بــا وجــود آنهــا. او بــا شــاگردان در ارتبــاط بــود تــا توســط تعالیــم و الگــوی مســیح 
ماهیــت ســیرت مســیحی را یــاد بیگــرد و بدیــن ترتیــب بــه اشــتباهات خــود پــی بــرده 
توبــه کنــد و بــه کمــک فیــض الهــی نفــس خــود را » در اطاعــت از حقیقــت « پــاک 
نمایــد. ولــی یهــودا در نــوری کــه از روی فیــض اجــازه داده شــده بــود کــه بــر او بتابــد 
راه نرفــت. او بــا تســلیم بــه گنــاه آزمایــش هــای شــیطان را طلبیــد. صفــت مشــخصه 
شــریر بــر او حکمفرمــا شــد و او ذهــن خــود را بــه کنتــرل قــوای تاریکــی تســلیم نمــود 
و زمانــی کــه بخاطــر اشــتباهاتش ســرزنش شــد عصبانــی گشــت و بدیــن ترتیــب بــه 
ارتــکاب جنایــت خــوف نــاک خیانــت بــه اســتادش هدایــت گردیــد. بنابرایــن همــه 
کســانی که تحت ظاهری خداپرســت به شــرارت عشــق می ورزند و از کســانی که 
آرامــش آنهــا را بــا ســرزنش مســیر گنــاه آلودشــان مختــل مــی کننــد نیــز نفــرت دارنــد. 
آنهــا وقتــی فرصــت مســاعدی پیــش مــی آیــد ماننــد یهــودا بــر ضــد کســانی کــه بــه 

خاطــر خیریــت شــان ســعی بــه ســرزنش آنهــا نمــوده انــد خیانــت مــی کننــد.
رســوالن در کلیســا با کســانی مواجه شــدند که مدعی خداشناســی بودند در 
حالیکــه در خفــا شــرارت را گرامــی مــی داشــتند. حنانیــا و ســفیره بــا ایفــای نقــش 
در حالیکــه  نماینــد  مــی  خــدا  بــرای  کاملــی  ایثــار  کــه  نمودنــد  وانمــود  اغواکننــده 
قســمتی از مبلــغ را طمــع کارانــه بــرای خــود نگــه داشــته بودنــد. روح راســتی بــه 
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را  نشــان داد و قصــاص خــدا کلیســا  را  ایــن متقلبــان  حواریــون ســیرت واقعــی 
از ایــن لکــه ننــِگ وارد آمــده بــر روی پاکــی خــود پــاک ســاخت. ایــن نشــان بــارز 
روح تمیــز دهنــده مســیح در کلیســا تمامــی ریــاکاران و شــریران را وحشــت زده 
کــرد. آنهــا دیگــر نمــی توانســتند بــا کســانی کــه در عــادات و ســیرت، نماینــدگان 
صــادق و مــداوم مســیح بودنــد ارتبــاط داشــته باشــند و وقتــی مصیبــت هــا و جفــا 
بــر پیروانــش فــرود آمدنــد فقــط کســانی کــه آمــاده بودنــد همــه چیــز را بــه خاطــر 
تــا مدتــی  ترتیــب  بدیــن  را داشــتند.  او  از  پیــروی  اشــتیاق   تــرک کننــد  حقیقــت 
پــاک مانــد. ولــی وقتــی جفــا متوقــف شــد  یافــت کلیســا نســبتاً  ادامــه  کــه جفــا 
نوایمانانــی بــه کلیســا اضافــه شــدند کــه صداقــت و وفــاداری کمتــری داشــتند و 

راه بــرای دســتیابی پایگاهــی در کلیســا بــرای شــیطان بــاز شــد.
ولــی اتحــادی بیــن شــاهزاده نــور و ســرور تاریکــی وجــود نــدارد و بالطبــع بیــن 
پیــروان آنــان نیــز اتحــادی نمــی توانــد باشــد. وقتــی مســیحیان موافقــت نمودنــد کــه 
بــا نــو ایمانــان نیمــه برگشــته از بــت پرســتی متحــد شــوند در واقــع بــه راهــی داخــل 
شــدند کــه آنهــا را از حقیقــت دور و دورتــر نمــود. شــیطان از اینکــه موفــق شــده بــود 
چنیــن عــده کثیــری از پیــروان مســیح را اغــوا کنــد شــادمان بــود. پــس قــدرت خــود 
را بــه درجــه بیشــتری بــر آنهــا تحمیــل نمــود و آنهــا را الهــام بخشــید تــا کســانی را کــه 
بــه ایمــان  انــد جفــا برســانند. بدیــن ترتیــب نحــوه ضدیــت  بــه خــدا مانــده  وفــادار 
حقیقــی مســیحیت را کســی جــز آنانــی کــه زمانــی مدافــع آن بودنــد نمــی توانســت 
بــه آن خوبــی بفهمنــد؛ و ایــن مســیحیان مرتــد بــا اتحــاد بــا همراهــان نیمــه بــت پرســت 
شــان نبرد خود را بر ضد اساســی ترین جنبه های تعالیم مســیح هدایت نمودند.

وفــادار مانــدن بــرای ایســتادگی محکــم بــر ضــد فریــب هــا و نجاســت هایــی 
کــه زیــر هیئــت مبــدل لباســهای کشیشــی بــه کلیســا ارایــه شــدند مســتلزم تقــالی 
نومیدانــه بــود. کتــاب مقــدس بــه عنــوان معیــار ایمــان پذیرفتــه نشــده بــود. تعلیــم 
قــرار  تنفــر  مــورد  آن  بــه  معتقــدان  و  بــود  شــده  خوانــده  بدعــت  مذهــب  آزادی 

گرفتــه، تبعیــد شــده بودنــد.
پــس از یــک کشــمکش طوالنــی و ســخت ایمانــداران معــدودی تمامــی اتحــاد 
بــا کلیســای مرتــد را اگــر هنــوز هــم از آزاد شــدن از کــذب و بــت پرســتی ممانعــت 
میکــرد لغــو نمودنــد. آنهــا معتقــد بودنــد کــه جدایــی از آن یــک احتیــاج مطلــق بــود 
اگــر بنــا بــود از کالم خــدا اطاعــت کننــد. آنهــا جــرأت تحمــل اشــتباهاتی کــه بــرای 
جانشــان مــرگ آور بــود نداشــتند و سرمشــقی شــدند کــه ایمــان فرزنــدان و نــوه 
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هــای آنهــا را بــه خطــر مــی انداخــت. بــرای تأمیــن صلــح و اتحــاد آمــاده هــر نــوع 
گذشــتی بودنــد کــه موافــق بــا وفــاداری بــه خــدا بــود؛ ولــی حــس کردنــد صلــح و 
آرامــش اگــر بــا قربانــی کــردن اصــول بدســت بیایــد بســیار بــی ارزش اســت. اگــر 
بیایــد  مــورد حقیقــت و عدالــت بدســت  کــردن در  توســط ســازش  فقــط  اتحــاد 

بگذاریــد اختــالف و حتــی جنــگ ادامــه بیابــد.
بــرای خیریــت و صــالح کلیســا و دنیــا خواهــد بــود اگــر اصولــی کــه آن جــان 
هــای ثابــت قــدم و راســخ را بــه حرکــت در آورد در قلــب پیــروان مدعــی خــدا احیــاء 
مــی گشــت. یــک بــی تفاوتــی هــراس انگیــز نســبت بــه تعالیمــی کــه ســتونهای ایمــان 
مســیحی هســتند وجــود دارد. ایــن ایــده تقویــت مــی شــود کــه در هــر صــورت اینهــا 
از اهمیــت حیاتــی برخــوردار نیســتند. ایــن فســادگرایی دســت عوامــل شــیطان را 
تئــوری هــای کاذب و تصمیــم هــای مرگبــار کــه  بــه حــدی کــه  تقویــت مــی کنــد، 
ایمانــداران قــرون گذشــته جــان خــود را بــه خاطــر مقاومــت در برابرشــان و آشــکار 
نمودنشــان بــه خطــر انداختنــد اکنــون توســط هــزاران نفــر کــه مدعــی پیــروی مســیح 

هســتند بــا نظــر موافــق نگریســته مــی شــوند.
ایمــان  و  نقــص  بــی  رفتــار  بودنــد.  خــاص  مردمــی  واقــع  در  اولیــه  مســیحیان 
ثابــت شــان سرزنشــی دائمــی بــود کــه آرامــش گناهــکار را آشــفته مــی نمــود. گرچــه 
تعدادشــان محــدود بــود ولــی بــدون ثــروت و مقــام و القــاب افتخــاری بــرای شــریران 
هرجــا کــه تعلیــم و سیرت شــان شــناخته مــی شــد وحشــت زا بودنــد. بنابرایــن مــورد 
نفــرت شــریران بودنــد همانطــور کــه هابیــل مــورد تنفــر قائــن خدانشــناس بــود. بــه 
همــان بهانــه ای کــه قائــن هابیــل را کشــت کســانی کــه ســعی بــه بــی اثــر کــردن اثــر 
بازدارنــده روح القــدس دارنــد پیــروان خــدا را بــه قتــل مــی رســاندند. بــه همــان ســبب 
بــود کــه قــوم یهــود نجــات دهنــده را رد نمــوده و مصلــوب کــرد ـ چــون قدوســیت و 
پاکی ســیرتش ســرزنش دائمی برای خودخواهی و فسادشــان بود. از زمان مســیح 
تابکنــون شــاگردان وفــادار او تنفــر و ضدیــت کســانی کــه دوســتار راه هــای گنــاه 

هســتند و از آن پیــروی مــی کننــد را برانگیختــه انــد.
پــس چگونــه میتــوان انجیــل را پیــام ســالمتی خوانــد؟ وقتــی اشــعیاء تولــد مســیح 
فرشــتگان  وقتــی  خوانــد.  ســالمتی «  » ســرور  را  او  نمــود  پیشــگویی  را  موعــود 
تولــد مســیح را بــه شــبانان اعــالم نمودنــد بــر فــراز دشــت هــای بیــت لحــم اینچنیــن 
کــه  بــر مردمانــی  بریــن و صلــح و ســالمتی  بــر خــدا در عــرش  خواندنــد: » جــالل 
بــر زمیــن مــورد لطــف اوینــد! « انجیــل لوقــا فصــل ۲ آیــه ۱۴. یــک تضــاد ظاهــری 
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» نیامــده  گفــت:  کــه  دارد  وجــود  مســیح  کلمــات  و  نبــوی  هــای  بیانیــه  ایــن  بیــن 
آیــه ۳۴.  انجیــل متــی فصــل ۱۰  بیــاورم! «  تــا شمشــیر  بلکــه  بیــاورم،  تــا صلــح  ام 
ولــی در درک صحیــح ایــن دو گفتــه کامــالً بــا هــم هماهنــگ هســتند. انجیــل پیــام 
اگــر پذیرفتــه و اطاعــت  صلــح و ســالمتی اســت. مســیحیت نظامــی اســت کــه 
شــود ســالمتی، هماهنگــی و شــادمانی را در سرتاســر زمیــن منتشــر خواهــد نمــود. 
دیانــت مســیح همــه کســانی را کــه تعالیــم آن را بپذیرنــد در بــرادری متحــد خواهــد 
نمــود. مأموریــت عیســی آشــتی انســان بــا خــدا و در نتیجــه بــا یکدیگــر بــود. ولــی دنیــا 
بطــور کلــی تحــت کنتــرل شــیطان، دشــمن سرســخت مســیح اســت. انجیــل اصــول 
زندگــی را بــه آنهــا ارایــه مــی نمایــد کــه کامــالً مخالــف عــادات و عالیــق آنهاســت و 
مــردم بــر علیــه آنهــا شــورش مــی کننــد. آنهــا از پاکــی کــه گناهــان شــان را برمــال نمــوده 
و محکــوم مــی کنــد نفــرت دارنــد و کســانی را کــه خواســته های بــر حــق و مقــدس آن 
را بــر آنهــا اصــرار مــی ورزنــد شــکنجه کــرده نابــود مــی کننــد. در ایــن مفهــوم ـ بخاطــر 
حقایــق متعــال کــه مســبب نفــرت و کشــمکش مــی شــود ـ  بدیــن ســبب اســت کــه 

انجیــل شمشــیر خوانــده شــده اســت.
مشـــیّت اســـرارآمیزی کـــه اجـــازه مـــی دهـــد عـــادالن از جفارســـانی بـــه دســـت 
ایمـــان  در  کـــه  اســـت  شـــده  کســـانی  اضطـــراب  ی  مایـــه  شـــوند  معـــذب  اشـــرار 
ضعیـــف انـــد. بعضـــی حتـــی حاضرنـــد کـــه از اعتمادشـــان بـــه خـــدا دســـت بکشـــند 
بهتریـــن و  نماینـــد درحالیکـــه  پیشـــرفت  افـــراد  تریـــن  رذل  دهـــد  مـــی  اجـــازه  چـــون 
مـــی  آزار  و  جفـــا  متحمـــل  شـــریران  رحمانـــه  بـــی  قـــدرت  بدســـت  مـــردم  پاکتریـــن 
شـــوند. مـــی پرســـند چگونـــه ممکـــن اســـت کـــه کســـی عـــادل و رحیـــم باشـــد و در 
قـــدرت الیتناهـــی ولـــی چنیـــن ظلـــم و تعـــدی را روا بـــدارد؟ ایـــن ســـوالی اســـت کـــه 
ــا داده اســـت و  ــه مـ ــا آن نداریـــم. خـــدا شـــواهد کافـــی بـــرای محبتـــش بـ ــا کاری بـ مـ
مـــا نبایـــد بخاطـــر درک نکـــردن مشـــیت او نســـبت بـــه نیکویـــی وی شـــک و تردیـــد 
کنیـــم. نجـــات دهنـــده بـــا پیـــش بینـــی شـــکی کـــه در دوران مصیبـــت و تاریکـــی بـــر 
نفـــس آنهـــا فشـــار خواهـــد آورد فرمـــود: » کالمـــی را کـــه بـــه شـــما گفتـــم، بـــه یـــاد 
داشـــته باشـــید: بنـــده از اربـــاب خـــود بـــزرگ تـــر نیســـت. اگـــر مـــرا آزار رســـانیدند، بـــا 
شـــما نیـــز چنیـــن خواهنـــد کـــرد؛ « انجیـــل یوحنـــا فصـــل ۱۵ آیـــه ۲۰. عیســـی بیـــش 
از آنچـــه کـــه پیروانـــش مـــورد زحمـــت قـــرار خواهنـــد گرفـــت بواســـطه قســـاوت افـــراد 
بـــرای تحمـــل شـــکنجه و شـــهادت فـــرا  شـــریر بخاطـــر مـــا رنـــج کشـــید. آنهایـــی کـــه 

خوانـــده شـــده انـــد از پســـر عزیـــز خـــدا پیـــروی مـــی کننـــد.
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» خداونــد در وعــده ی خــود تأخیــر نمــی نمایــد. « رســاله دوم پطــرس فصــل ۳ 
آیــه 9. او فرزنــدان خــود را  نــه فرامــوش کــرده و نــه از آنهــا غافــل اســت بلکــه اجــازه 
مــی دهــد شــریران ســیرت واقعــی خــود را آشــکار کننــد تــا کســی کــه عالقــه بــه انجــام 
نامالیمــات  کــوره  در  عــادالن  هــم  بــاز  نشــود.  اغــوا  آنهــا  بــه  نســبت  دارد  او  اراده 
قــرار مــی گیرنــد تــا خودشــان پــاک شــوند و سرگذشــت شــان دیگــران را متقاعــد بــه 
حقیقــت ایمــان و خداپرســتی بنمایــد؛ و همچنیــن روش ثابــت آنهــا بــی ایمانــان و 

خــدا ناشناســان را محکــوم نمایــد.
خــدا بــه شــریران اجــازه کامیابــی مــی دهــد تــا خصومــت خــود را بــر علیــه خــدا 
و  و همــه عدالــت  گــردد  لبریــز  پیمانــه شــرارت شــان  کــه  وقتــی  تــا  آشــکار ســازند 
رحمــت خــدا را در نابــودی کامــل شــان ببیننــد. روز انتقــام او بــه ســرعت نزدیــک 
مــی شــود وقتــی همــه کســانی کــه احــکام او را نقــض نمــوده انــد و پیــروان او را مــورد 
ســتم قرار داده اند مکافات عادالنه اعمال شــان را دریافت خواهند نمود؛ وقتی 
کــه هــر عمــل بــی رحمانــه  و ظالمانــه انجــام شــده بــر علیــه ایمانــداران خــدا بــه عنــوان 

اینکــه بــر ضــد مســیح انجــام داده شــده مجــازات خواهــد نمــود.
ســئوال مهمتــر دیگــری وجــود دارد کــه بایــد توجــه کلیســاهای امــروزی را بــه 
خــود جلــب کنــد. پولــس رســول اعــالم کــرد کــه » همــه کســانی کــه مــی خواهنــد 
در مســیح عیســی بــه دینــداری زیســت کننــد زحمــت خواهنــد کشــید. « رســاله 
دوم تیموتائــوس فصــل ۳ آیــه ۱۲. پــس چــرا جفــا بــه درجــه نســبتاً زیــادی ظاهــراً 
خوابیــده اســت؟ تنهــا دلیلــش ایــن اســت کــه کلیســا بــا معیارهــای دنیــا همرنــگ 
امــروز  کــه  دینــی  انگیــزد.  برنمــی  را  مخالفتــی  هیــچ  ســبب  بدیــن  و  اســت  شــده 
متــداول اســت از ســیرت پــاک و مقــدس دینــی کــه شــاخص دیانــت زمــان مســیح 
و شــاگردانش بــود برخــوردار نیســت. ایــن موضــوع تنهــا بــه خاطــر روح ســازش بــا 
گنــاه، بــی تفاوتــی نســبت بــه حقایــق عظیــم کالم خــدا و دینــداری حیاتــی بســیار 
انــدک در کلیساســت کــه مســیحیت ظاهــراً در دنیــا بســیار محبــوب شــده اســت. 
بگذاریــد احیــای ایمــان و قــدرت کلیســای اولیــه بــه وجــود بیایــد و آن موقــع روحیــه 

جفــا احیــاء خواهــد شــد و آتــش جفــا شــعله ور خواهــد گردیــد.
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 دوران ارتداد

 )تاریکی روحانی(
پولــس رســول در نامــه دوم خــود بــه اهــل تســالونیکی از ارتــداد عظیمــی کــه منتــج 
بــه برقــراری قــدرت پــاپ هــا خواهــد شــد پیشــگویی کــرد. وی اعــالم نمــود کــه روز 
مســیح » تــا آن ارتــداد اول ... نشــود و آن مــرد شــریر یعنــی فرزنــد هالکــت ظاهــر 
نگــردد کــه مخالفــت مــی کنــد و خــود را بلندتــر مــی ســازد از هرچــه بــه خــدا یــا بــه 
معبــود مســمی شــود بــه حــدی کــه مثــل خــدا در هیــکل خــدا نشســته خــود را مــی 
نمایــد کــه خداســت « نخواهــد آمــد. ســپس اضافــه بــر ایــن بــرادران را اخطــار مــی 
دهــد کــه » زیــرا ســّر بــی دینــی هــم اکنــون نیــز عمــل  مــی کنــد،... « رســاله دوم 
پولــس بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه هــای ۳ و ۴ و ۷. حتــی در آن تاریــخ او خزیــدن 

اشــتباه بــه کلیســا را دیــد کــه راه را بــرای ســلطه پــاپ هــا آمــاده مــی نمــود.
کــم کــم در ابتــدا در ســکوت و دزدگونــه ولــی بعــداً آشــکارتر بــا ازدیــاد قــدرت 
کنتــرل اذهــان مــردم را بــه دســت آورد » ســّر بی دینــی « کار اغــوا و کفرآمیــز خــود 
داخــل  بــه  را  خــود  راه  پرســتی  بــت  رســوم  غیرمحســوس  تقریبــاً  بــرد.  پیــش  بــه  را 
کلیســای مســیحی یافتنــد. روح ســازش و هماهنگــی بــرای مدتــی از جفــای ســخت 
نمــود. ولــی وقتــی  بــود جلوگیــری  بــت پرســتان متحمــل شــده  کــه کلیســا  تحــت 
جفــا متوقــف شــد و مســیحیت بــه دربارهــا و قصرهــای ســالطین وارد شــد کلیســا 
غــرور کاهــن  و  کنــار گذاشــت و شــکوه  را  ســادگی متواضــع مســیح و حواریــون 
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هــا و حــکام بــت پرســت جــای آن را گرفــت و بــه جــای شــرایط خــدا فرضیــه هــا و 
ســنت های انســانی را اقتباس نمود. به مســیحیت گرویدن لفظی کنســتانتین در 
قســمت اول قــرن چهــارم شــادمانی عظیمــی ببــار آورد و دنیــا، ملبــس بــه شــمایی از 
عدالــت بــه کلیســا راه یافــت و اکنــون کار فســاد بــه ســرعت پیشــرفت مــی نمــود. 
بــت پرســتی کــه ظاهــراً مقهــور بــه نظــر مــی رســید در واقــع پیــروز شــد. روح شــریر آن 
کلیســا را تحــت کنتــرل گرفــت. تعالیــم، مراســم و خرافاتــش در ایمــان و عبــادت 

مدعیــان پیــرو مســیح ادغــام یافــت.
ایــن ســازش بیــن مســیحیت و بــت پرســتی منتــج بــه پیدایــش » مــرد شــریر « 
بــود کــه » مخالفــت مــی کنــد و خــود را بلندتــر از  کــه در نبــوت پیشــگویی شــده 
خــدا مــی ســازد « شــد. آن سیســتم عظیــم دیانــت کاذب شــاهکار قــدرت شــیطان 
اســت. یادبــودی از تالشــش کــه خــود را بــر تخــت بنشــاند و دنیــا را مطابــق اراده 

اش حکمرانــی کنــد.
زمانــی شــیطان ســعی نمــود بــا مســیح ســازش نمایــد. او در بیابــاِن آزمایــش هــا 
پیــش پســر خــدا آمــد و همــه ســلطنت هــای دنیــا و جــالل آنهــا را بــه او نشــان داد 
و پیشــنهاد داد تــا آنهــا را بــه دســتان او بســپارد ولــی بــه شــرط اینکــه او برتــری ســرور 
تاریکی را بپذیرد. مسیح آزمایش کننده گستاخ را توبیخ نمود و او را مجبور به ترک 
معرکــه کــرد. ولــی شــیطان بــا موفقیــت بیشــتری همــان آزمایــش را بــه انســان ارایــه مــی 
دهــد. بــرای بــه دســت آوردن درآمــد دنیــوی و افتخــار کلیســا بــرای بــه دســت آوردن 
الطــاف و حمایــت مــردان بــزرگ دنیــا هدایــت شــد و بدیــن ترتیــب مســیح را انــکار 

نمــوده مجبــور بــه تســلیم بــه وفــاداری بــه نماینــده شــیطان یعنــی اســقف روم شــد.
پــاپ رئیــس قابــل رؤیــت  یکــی از تعالیــم مقــدم کاتولیــک هــا ایــن اســت کــه 
کلیســای جهانــی مســیح اســت و بــا منتهــای اختیــارات بــر ســر اســقفها و خادمیــن 
در سرتاســر دنیا منصوب گردیده اســت. اضافه بر این عنوان الوهیت به او داده 
شــده اســت. او را » پــاپ خداونــد خــدا « خوانــده انــد )بــه ضمیمــه مراجعــه شــود( 
و مصــون از خطــا اعــالم گردیــده اســت. او از همــه انســانها کرنــش مــی طلبــد. 
همــان ادعایــی کــه شــیطان در بیابــاِن آزمایشــها نمــود کمــاکان توســط کلیســای روم 

مطالبــه مــی شــود و عــده بســیار زیــادی آمــاده ارایــه کرنــش بــه او هســتند.
ولــی کســانی کــه از خــدا مــی ترســند و بــه او احتــرام مــی ورزنــد بــا ایــن فرضیــه 
جســورانه ضــد آســمان بــه همــان ترتیــب مقابلــه مــی کننــد کــه مســیح درخواســت 
هــای دشــمن حیله گــر را مقابلــه نمــود. » خداونــد خــدای خــود را پرســتش کــن و 
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غیر او را عبادت منما. « انجیل لوقا فصل ۴ آیه ۸. خدا هرگز در کالمش اشاره 
ای نکرده اســت که انســانی را به عنوان ســر کلیســا منصوب نموده اســت. تعلیم 
برتــری پــاپ هــا مســتقیماً مخالــف تعالیــم کتــاب مقــدس اســت. پــاپ نمــی توانــد 

جــز بــا غصــب قدرتــی بــر ســر کلیســا داشــته باشــد.
پیروان روم در اقامه کردن اتهام بدعت و جدایی عمدی از کلیســای حقیقی 
اصــرار ورزیــده انــد. ولــی ایــن اتهامــات واقعــاً نســبت بــه خــود آنهــا قابــل اطــالق 
اســت. آنهــا هســتند کــه پرچــم مســیح را بــه زمیــن افکندنــد و از » ایمانــی کــه یــک 

بــار بــه مقدســین ســپرده شــد « دوری جســتند. رســاله یهــودا آیــه ۳.
شــیطان خــوب مــی دانســت کــه کتــاب مقــدس انســانها را قــادر بــه تشــخیص 
فریب هــای او و اســتقامت در برابــر قدرتــش مــی کنــد. توســط کالم بــود کــه نجــات 
دهنــده بــر ضــد حمــالت او مقاومــت نمــوده بــود. در هــر یــک از حمــالت مســیح 
ســپر حقیقــت جاودانــی را بــا گفتــن » نوشــته شــده اســت « ارایــه نمــود. بــه هــر 
پیشــنهاد دشــمن، او بــا حکمــت و قــدرت کالم بــه میــدان آمــد. پــس بــرای حفــظ 
غافــل  خــدا  از کالم  را  آنهــا  بایــد  غاصــب  پــاپ  اســتقرار  و  مــردم  بــر  اســتیالیش 
نگهــدارد. کتــاب مقــدس خــدا را اعتــال مــی دهــد و انســانهای فانــی را در موقعیــت 
حقیقــی شــان نگــه مــی دارد. بنابرایــن حقایــق مقــدس آن بایــد پنهــان و پایمــال گــردد. 
این اســتدالل از طریق کلیســای کاتولیک اقتباس شــد. برای صدها ســال انتشــار 
کتــاب مقــدس ممنــوع گشــت. خوانــدن و داشــتن آن در منــازل غدغــن شــده بــود و 
کاهن ها و اســقف های بی مســلک تعالیم آن را برای حمایت از ادعاهای خود 
تفســیر مــی نمودنــد. بدیــن ترتیــب پــاپ بــه عنــوان جانشــین خــدا بــر زمیــن تقریبــاً بــه 

شــکل جهانــی و دارای اقتــدار بــر کلیســا و دولــت شــناخته شــد.
بــا بــه کنــار گذاشــتن تشــخیص دهنــده اشــتباهات شــیطان مطابــق میــل خــود 
نمــودن  تبدیــل  » قصــد  هــا  پــاپ  کــه  بــود  نمــوده  اعــالم  نبــوت  می نمــود.  عمــل 
بــرای  آیــه ۲۵. ایشــان  شــرایط و زمــان هــا « را خواهنــد نمــود. دانیــال فصــل ۷ 
ســعی و کوشــش در انجــام چنیــن امــری تعلــل ننمودنــد. بــرای بــه دســت آوردن 
بدیــن  و  هــا  بــت  پرســتش  جــای  بــه  جانشــین  یــک  و  پرســتی  بــت  از  نوایمانــان 
تریــب تشــویق پذیــرش لفظــی مســیحیت تدریجــاً کرنــش بــه تصاویــر و بقایــای بــه 
ظاهــر مقــدس بــه عبــادت مســیحی اضافــه شــد. فرمــان مجمــع عمومــی )اشــاره 
بــه ضمیمــه( باالخــره ایــن سیســتم بــت پرســتی را مســتقر نمــود. بــرای تکمیــل کار 
بــه حــذف حکــم دوم از احــکام دهگانــه  بــه مقدســات روم تصمیــم  توهیــن آمیــز 
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نمــود کــه پرســتش تمثــال هــا را ممنــوع مــی نمــود و حکــم دهــم را بــه دو قســمت 
تقســیم نمــود تــا عــدد ده کامــل گــردد.

روح ســازش و گذشــت با بت پرســتی راه را برای بی اعتنایی بیشــتری به اقتدار 
آســمان بــاز نمــود. شــیطان بــا کارش همــراه بــا رهبــران تقدیــس نشــده کلیســا حکــم 
چهــارم را نیــز دســت کاری نمــوده و مبــادرت بــه کنــار گذاشــتن ســبت قدیمــی کــرد 
یعنــی روزی کــه خــدا برکــت داده و تقدیــس نمــوده بــود )پیدایــش فصــل ۲ آیــه هــای ۲ 
و ۳( و به جای آن روز جشن بزرگداشت بت پرستان که » روز محترم آفتاب « بود 
را اعتــال داد. مبــادرت بــه ایجــاد ایــن تغییــر در ابتــدا آشــکارا نبــود. در قــرن هــای اولیــه 
ســبت حقیقــی توســط همــه مســیحیان حفــظ مــی شــد. آنهــا بــرای احتــرام بــه خــدا 
غیــور بودنــد و بــا اعتقــاد بــه اینکــه احکامــش تغییــر ناپذیــر اســت بــا غیــرت قدوســیت 
اصــول آن را حفــظ نمودنــد. ولــی شــیطان بــا زیرکــی عظیمــی بــا اعمالــش بــرای تحقــق 
هدفــش کار کــرد. بــرای جلــب توجــه مــردم بــه روز یکشــنبه آن را تبدیــل بــه جشــن 
افتخــار قیــام مســیح نمــود کــه مراســم دینــی در آن انجــام مــی شــد؛ و آن را همچــون 

روزی بــرای تفریــح قــرار دادنــد و روز ســبت کمــاکان مقــدس حفــظ مــی شــد.
بــرای آمــاده کــردن راه، جهــت کاری کــه او طــرح انجامــش را ریختــه بــود شــیطان 
یهــود را قبــل از ظهــور مســیح رهبــری نمــوده بــود تــا ســخت تریــن مطالبــات را بــر 
حفــظ ســبت تحمیــل کننــد تــا بــه بــاری ســنگین تبدیــل شــود. اکنــون بــا بوجــود آوردن 
تصویــر کاذبــی کــه از ســبت حقیقــی بــه وجــود آورده بــود آن را بــه عنــوان رســمی 
عبــری مــورد تحقیــر قــرار داده بــود. در حالیکــه بــه طــور کلــی حفــظ یکشــنبه را بــه 
عنــوان جشــن شــادمانی ادامــه دادنــد بــرای نشــان دادن تنفرشــان نســبت بــه یهــود 

آنهــا را هدایــت نمــود تــا ســبت را چــون روز روزه و غــم و افســردگی بنگرنــد.
روز  کــردن  بــرای عمومــی  فرمانــی  امپراتــور کنســتانتین  قــرن چهــارم  اوایــل  در 
جشــن یکشــنبه در سرتاســر امپراتــوری روم صــادر نمــود. )اشــاره بــه ضمیمــه( روز 
بــود؛ خــط مشــی  بــت پرســت و همچنیــن مســیحیان  اتبــاع  مــورد احتــرام  آفتــاب 
انجــام  بــود. در  بــت پرســتی و مســیحیت  امپراتــور متحــد نمــودن عالیــق متضــاد 
و  بلنــد همتــی  از  یافتــه  الهــام  کــه  اصــرار داشــتند  اســقف هــای کلیســا  ایــن کار 
بــرای کســب قــدرت فکــر کردنــد کــه اگــر همــان روز توســط مســیحیان و  عطــش 
همچنیــن بــت پرســتان تقدیــس گــردد پذیــرش لفظــی مســیحیت را از طــرف بــت 
پرســتان تشــویق نمــوده قــدرت و جــالل کلیســا را توســعه خواهــد داد. در حالیکــه 
مســیحیان خداپرســت بــه قبــول درجــه ای از قدوســیت بــرای یکشــنبه ســوق داده 

52

GC FA Body.indd   52 8/8/18   5:12 PM



دوران ارتداد )تاریکی روحانی(  |  ۵۳

شــدند ولــی کمــاکان روز ســبت حقیقــی را بــه عنــوان روز مقــدس خداونــد تصدیــق 
کــرده و اطاعــت از حکــم چهــارم را حفــظ نمودنــد.

اغــوا کننــده اعظــم کار خــود را کامــل ننمــوده بــود. او مصمــم بــود کــه دنیــای 
مســیحی را تحت لوای خود درآورده و قدرت خود را توســط جانشــین پاپ مغرور 
کــه ادعــای نمایندگــی مســیح را داشــت بــه کار ببــرد. او هــدف خــود را توســط نیمــه 
نــو ایمانــان بت پرســت، اســقف هــای جــاه طلــب و اعضــای دنیــا پرســت کلیســا 
بــه انجــام رســاند. گهگاهــی شــوراهای عظیمــی بــه پــا شــدند کــه در آنهــا زمامــداران 
کلیســا از اکنــاف جهــان جمــع شــده و تقریبــاً در هــر شــورا ســبتی کــه خــدا برقــرار 
نمــوده بــود را کمــی پاییــن تــر ارج مــی نهادنــد در حالیکــه یکشــنبه در مقابــل اعتــال 
مــی یافــت و بدیــن ترتیــب جشــن بت پرســتی باالخــره بــه عنــوان تقدیــر الهــی مــورد 
احتــرام واقــع گردیــد و ســبت کتــاب مقــدس بخشــی از ســنت هــای یهــود در نظــر 

گرفتــه شــد و حفــظ کننــدگان آن ملعــون شــناخته شــدند.
مرتــد عظیــم موفــق بــه اعتــالی خــود مافــوق » هرچــه بــه خــدا یــا معبــود مســّمی 
اســت « مــی شــود. رســاله دوم پولــس بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه ۴. او جرئــت بــه 
تغییــر تنهــا اصــل احــکام الهــی کــه همــه نــوع بشــر را بــه خــدای حــی و حقیقــی اشــاره 
مــی داد کــرده بــود. در حکــم چهــارم خــدا در نقــش خالــق آســمان و زمیــن نمایــان شــده 
اســت و بدیــن ترتیــب از کلیــه خدایــان کاذب مســتثنی گشــته اســت. روز هفتــم در 
نقش یادبود کار خلقت بود که به عنوان روز اســتراحت برای انســان تقدیس شــد. 
چنــان طــرح شــده بــود کــه خــدای زنــده را دائمــاً مدنظــر اذهــان انســان چــون منشــاء 
وجــود و آمــاج پرســتش و احتــرام نگــه دارد. شــیطان ســعی دارد انســان را از وفــاداری 
بــه خــدا و اطاعــت احــکام او بــازدارد بدیــن ســبب فعالیــت هایــش را بــه شــکل خــاص 

بــر ضــد حکمــی مــی کنــد کــه اشــاره بــه خــدا بــه عنــوان خالــق مــی نمایــد.
بــه  را  آن  یکشــنبه  روز  در  مســیح  قیــام  بخاطــر  کــه  دارنــد  اصــرار  پروتســتانها 
ســبت مســیحیان تبدیــل نمایــد. ولــی شــواهد کتــاب مقــدس در ایــن بــاب نایابنــد. 
نشــدند. حفــظ روز  قائــل  ایــن روز  بــرای  یــا شــاگردانش چنیــن احترامــی  مســیح 
دینــی «  بــی  » ســّر  در  را  خــود  منشــاء  مســیحی  رســم  یــک  عنــوان  بــه  یکشــنبه 
زمــان  کــه حتــی   )۷ آیــه   ۲ تســالونیکیان فصــل  بــه  پولــس  )رســاله دوم  یابــد.  مــی 
پولــس کارش را شــروع کــرده بــود. کــی و کجــا خداونــد ایــن طفــل نظــام پــاپ هــا را 
قبــول نمــود؟ چــه دلیــل واقعــی میتــوان بــرای ایــن تغییــر یافــت کــه کتــاب مقــدس 

نمایــد؟ نمــی  تصویــب 
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در قــرن ششــم نظــام پــاپ هــا محکــم اســتقرار یافتــه بــود. مقــّر قدرتــش در شــهر 
امپراتــوری مســتقر گردیــده بــود و اســقف روم در مقــام ســر کلیســای کامــل اعــالم 
گردیده بود. بت پرســتی جای خود را به نظام پاپ ها داده اســت. اژدها به وحش 
» قوت خویش و تخت و قوت عظیمی « داد. مکاشــفه فصل ۱۳ آیه ۲ )اشــاره به 
ضمیمــه( و اکنــون ۱۲6۰ ســال ســتم پــاپ هــا پیــش گویــی شــده در دانیــال و مکاشــفه 
شــروع شــده بــود. دانیــال فصــل ۷ آیــه ۲۵؛ مکاشــفه فصــل ۱۳ آیــه ۵ تــا ۷. مســیحیان 
مجبــور شــده بودنــد یــا اصالــت خــود را تســلیم نمــوده مراســم پــاپ هــا و عبــادت شــان 
را قبــول نماینــد و یــا زندگــی شــان را در زنــدان تلــف کننــد و یــا مــرگ توســط غلطــک 
شــکنجه و تبــر جــالد را بپذیرنــد. اکنــون گفتــه عیســی تحقــق یافــت » حتــی والدیــن و 
بــرادران تــان و خویشــان و دوســتانتان شــما را تســلیم دشــمن خواهنــد کــرد و برخــی 
از شــما را خواهنــد کُشــت، مــردم همــه بــه خاطــر نــام مــن از شــما نفــرت خواهنــد 
داشــت. « انجیل لوقا فصل ۲۱ آیه های ۱6 و ۱۷. جفا با شــدتی بیش از پیش بر 
سر ایمانداران وارد آمد و دنیا به یک میدان جنگ وسیع تبدیل گشت. برای صدها 
سال کلیسای مسیح در انزوا و گمنامی پناه یافته بود. نبی چنین می گوید: » و زن 
به بیابان، به جایی که خدا برای او مهیا کرده بود، گریخت تا در آنجا از او به مدت 
هزار و دویست و شصت روز نگهداری کنند. « مکاشفه ی یوحنا فصل ۱۲ آیه 6.

ارتقــای کلیســای روم بــه قــدرت شــروع قــرون ظلمــت را مشــخص نمــود. بــا ازدیــاد 
قدرتش تاریکی عمیق تر گشت. ایمان از مسیح اساس حقیقی به پاپ روم منتقل 
گشــت. بــه جــای اعتمــاد بــه فرزنــد خــدا بــرای آمــرزش گناهــان و نجــات ابــدی مــردم بــه 
پــاپ و کاهنــان و اســقف هــا کــه از او اقتــدار یافتــه بودنــد چشــم دوختــه بودنــد. آنهــا 
تعلیــم یافتــه بودنــد کــه پــاپ میانجــی زمینــی آنهــا بــود و اینکــه کســی نمــی توانســت بــه 
خــدا تقــرب بجویــد جــز بوســیله او و اضافــه بــر آن اینکــه او در جــای خــدا قــرار گرفتــه و 
اطاعــت محــض از او الزامــی اســت. انحــراف از خواســته هــای او دلیــل کافــی بــرای 
ســخت تریــن مجــازات هــا بــر جســم و روح متخلفیــن بــود. بدیــن ترتیــب افــکار مــردم 
از خــدا منحــرف شــده بــر انســان هــای جایز الخطــا، گنهــکار و بــی رحــم بلکــه بیشــتر بــه 
ســرور تاریکــی کــه قــدرت خــود را توســط آنــان بــه کار مــی بــرد متمرکــز گردیــد. گنــاه در 
لبــاس قدوســیت تغییــر قیافــه داد. وقتــی کتــاب مقــدس نادیــده گرفتــه مــی شــود و 
انســان خود را مرجع می بیند باید فقط انتظار نیرنگ، فریب و شــرارت تباه کننده 
را داشــته باشــیم. با اعتالی قوانین و ســنت های انســانی تباهی به ظهور رســید که 

از کنــار گذاشــتن احــکام خــدا بــه وجــود مــی آیــد.

55

GC FA Body.indd   54 8/8/18   5:12 PM



دوران ارتداد )تاریکی روحانی(  |  ۵۵

آن دوران زمــان خطرناکــی بــرای کلیســای مســیح بــود. پرچــم داران امیــن معــدود 
بودنــد. بــا اینکــه حقیقــت بــدون شــاهدان امیــن نمانــده بــود ولــی گهگاهــی چنــان 
بــه نظــر می رســید کــه اشــتباه و خرافــات کامــالً حکمفرمــا خواهنــد شــد و دیانــت 
حقیقــی از ســطح زمیــن تبعیــد خواهــد گشــت. انجیــل نادیــده گرفتــه شــد و انــواع 

ادیــان متعــدد پدیــد آمــد و مــردم متحمــل قوانیــن ســخت شــدند.
بلکــه  کننــد  نــگاه  خــود  شــفیع  عنــوان  بــه  را  پــاپ  تنهــا  نــه  کــه  آموختنــد  آنهــا 
بــه اعمــال خــود بــرای کفــاره گناهــان خــود اعتمــاد داشــته باشــند. زیــارت هــای 
طوالنــی، اعمــال مبنــی بــر ریاضــت، پرســتش آثــار دینــی، بنــای کلیســاها، زیارتــگاه 
هــا و مذبــح هــا، پرداخــت وجــوه قابــل مالحظــه بــه کلیســا ـ همــه اینهــا بــه انضمــام 
بــرای جلــب رضایــت خــدا و عنایــات او بوجــود آمدنــد کــه گویــا  اعمــال مشــابه 
و  از هدایــا  یــا  و  می شــود  ناچیزهــا عصبانــی  از  کــه  اســت  انســانی  چــون  خــدا 

بــر ریاضــت تســکین می یابــد. اعمــال مبنــی 
بــا وجــود اینکــه فســاد حکمفرمــا بــود ولــی در میــان رهبــران کلیســای کاتولیــک 
نفــوذش بــه نظــر رو بــه ازدیــاد مــی رســید. در حــدود انتهــای قــرن هشــتم میــالدی 
پیــروان پــاپ ادعایــی اقامــه کردنــد کــه اســقف هــای کلیســا روم در قــرون اول از 
همــان قــدرت روحانــی برخــوردار بودنــد کــه اکنــون داشــتند. بــرای اثبــات ایــن ادعــا 
بایــد وســیله ای بــرای ارایــه اقتــدار بــه کار مــی رفــت و ایــن بــه آســانی توســط پــدر 
کذبهــا عرضــه شــد. نوشــته های قدیمــی توســط راهــب هــا جعــل شــدند. فرامیــن 
شــوراها کــه قبــالً هرگــز شــناخته نشــده بودنــد کــه برتــری پــاپ را از ازمنــه قدیــم 
ثابــت می کردنــد کشــف شــد و کلیســایی کــه حقیقــت را رد نمــود حریصانــه ایــن 

اغواهــا را پذیرفــت. )اشــاره بــه ضمیمــه.(
بناکننــدگان ایمانــدار معــدود بــر اســاس حقیقــی )رســاله اول بــه قرنتیــان فصــل 
۳ آیه هــای ۱۰ و ۱۱( حیــران و ســرگردان شــدند. وقتــی زبالــه تعالیــم غلــط ممانعــت 
برای کار ایجاد نمود و مانند معمار روی دیوار اورشلیم در عصر نحمیا آماده بودند 
بگوینــد: » قــوت حّمــاالن تلــف شــده اســت و زبالــه بســیار اســت کــه نمی توانیــم 
حصــار را بنــا کنیــم. « نحمیــا فصــل ۴ آیــه ۱۰. خســته از تقــالی دائــم بــر ضــد جفــا، 
نیرنــگ، شــرارت و انــواع موانعــی کــه شــیطان قــادر بــه طــرح آنهــا بــود و مانــع پیشــرفت 
کار آنهــا شــود بعضی هــا کــه معمــاران وفــادار بودنــد دلســرد شــدند و بــه خاطــر صلــح 
و امنیت برای مایملک و زندگیشان از اساس حقیقی روگردان شدند. دیگران بی 
واهمــه از مخالفــت دشــمنان از روی شــهامت اعــالم کردنــد: » از ایشــان نهراســید 
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بلکــه خداونــد عظیــم و مهیــب را بــه یــاد آوریــد. « )آیــه ۱۴( و هــر یــک شمشــیر بــه کمــر 
بســته بــه کار ادامــه دادنــد. رســاله بــه افسســیان فصــل 6 آیــه ۱۷.

همــان روح تنفــر و مخالفــت نســبت بــه حقیقــت، دشــمنان خــدا را در همــه 
انتظــار  از خادمیــن  وفــاداری  و  و همــان هوشــیاری  اســت  نمــوده  الهــام  اعصــار 
رفتــه اســت. گفتــار مســیح بــه شــاگردان اولیــه اش بــرای پیروانــش تــا آخــر زمــان قابــل 
کاربــرد اســت. » آنچــه بــه شــما مــی گویــم بــه همــه مــی گویــم بیــدار باشــید. « انجیــل 

مرقــس فصــل ۱۳ آیــه ۳۷.
بــه نظــر می رســید کــه تاریکــی غلیــظ تــر مــی شــود. پرســتش تمثــال هــا عمومی تــر 
شــد. در برابــر تمثــال هــا شــمع هایــی ســوخته مــی شــد و دعــا بــه آنهــا ارایــه مــی شــد. 
بــی معنی تریــن و خرافاتی تریــن رســوم حکمفرمــا شــدند. افــکار مــردم آنچنــان بــه شــکل 
کامــل تحــت کنتــرل خرافــات درآمــده بودنــد کــه منطــق راه خــود را گــم کــرده بــود. در 
حالیکــه اســقف ها و کاهن هــا خــود مشــتاق لــذت جویــی، هرزگــی و فســاد بودنــد 
فقــط انتظــار می رفــت مردمــی کــه در انتظــار هدایــت از ایشــان هســتند در جهــل و 

شــرارت ســقوط نماینــد.
پــاپ  یازدهــم  قــرن  در  وقتــی  شــد،  برداشــته  فرضیــات  ایــن  در  دیگــری  قــدم 
گرگــوری هفتــم کامــل بــودن کلیســای روم را اعــالم نمــود. بیــن پیشــنهاداتی کــه ارایــه 
نمــود یکــی ایــن بــود کــه مطابــق کتــاب مقــدس کلیســا هرگــز خطــا نکــرده و مرتکــب 
خطــا نخواهــد شــد. ولــی شــواهد کتــاب مقــدس همــراه ایــن نظریــه نبودنــد. پــاپ 
مغــرور همچنــان مدعــی معــزول کــردن امپراتورهــا بــود و اینکــه هیــچ یــک از احکامــی 
کــه او صــادر می نمــود قابــل منســوخ شــدن توســط کســی نخواهــد بــود و اینکــه او 

قــدرت داشــت تصمیــم همــه افــراد دیگــر را معکــوس نمایــد. )اشــاره بــه ضمیــم.(
نمونــه برجســته ماهیــت اســتبدادی ایــن مدعــی مصــون بــودن از خطــا رفتــارش 
بــا امپراتــور هنــری ششــم آلمــان بــود. بــر فــرض اینکــه اقتــدار پــاپ را نادیــده گرفتــه 
بود تکفیر و طرد و معزول از ســلطنت شــده و وحشــت زده از متارکه و تهدیدات 
شــاهزادگان خــود کــه بــرای طغیــان برضــدش بــه دســتور پــاپ تشــویق شــده بودنــد 
قــدرت مصالحــه بــا روم را حــس نمــود. در معیــت همســر و خــادم وفــاداری وســط 
زمســتان از کوه هــای آلــپ گذشــت تــا خــود را در برابــر پــاپ ذلیــل ســازد. بــه محــض 
رســیدن بــه قصــری کــه پــاپ گرگــوری در آن ســکونت داشــت بــدون محافظــش بــه 
حیــات بیرونــی هدایــت شــد و آنجــا در ســرمای شــدید زمســتان بــا ســر و پاهــای 
برهنــه و بــا لباســی نامناســب منتظــر اجــازه پــاپ شــد تــا بــه حضــورش مشــرف گــردد. 
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پــاپ تــا او ســه روز روزه نگرفــت و اعتــراف نکــرد پــاپ بــه خــود اجــازه نــداد تــا او را 
ببخشــد؛ و حتــی ایــن بخشــش مشــروط بــر ایــن بــود کــه امپراتــور منتظــر تأییــد پــاپ 
بــرای گرفتــن وظایــف ســلطنتی باشــد؛ و گرگــوری شــادمان از پیــروزی اش بــه خــود 

بالیــد کــه وظیفــه اوســت کــه غــرور پادشــاهان را در هــم بکوبــد.
مســیح  نجابــت  و  تواضــع  و  مغــرور  پــاپ  ایــن  تحمیلــی  غــرور  بیــن  مقایســه 
چقــدر بــه چشــم می آیــد کــه خــود را در حــال التمــاس بــرای ورود بــه قلــب انســان 
نشــان می دهــد تــا وارد شــده آمــرزش و آرامــش بیــاورد و بــه شــاگردانش یــاد داد 
» هــر کــه مــی خواهــد در میــان شــما اّول باشــد، بایــد غــالم شــما گــردد. « انجیــل 

متــی فصــل ۲۰ آیــه ۲۷.
قرن هــای متعاقــب شــاهد ازدیــاد اشــتباهات بیشــتر در تعالیــم ارایــه شــده روم 
شــد. حتــی قبــل از اســتقرار نظــام پــاپ هــا تعالیــم فیلســوف هــای بــت پرســت 
جلــب توجــه نمــوده و بــر کلیســا اثــر گذاشــته بودنــد. عــده بســیار مدعــی بــه پیوســتن 
بــه مســیحیت کمــاکان متمســک بــه اصــول فلســفه بــت پرســتی بودنــد و نــه فقــط 
خودشــان مطالعــه آن را ادامــه دادنــد بلکــه آنــرا بــه عنــوان وســیله توســعه نفوذشــان 
بین بت پرســتان بر دیگران تحمیل کردند. بدین ترتیب اشــتباهات جدی به ایمان 
مســیحی وارد شــد. برجســته ترین آنهــا بقــای طبیعــی روح و هوشــیاری انســان پــس 
از مــرگ بــود. ایــن تعلیــم پایــه ای بــود کــه روم بــر آن اســتمداد از مقدســین متوفــی و 
پرســتش مریــم باکــره را بنــا نهــاد. از ایــن نیــز بدعــت عــذاب ابــدی بــرای توبــه ناپذیــران 

نهایــی کــه در ایمــان پاپهــا ادغــام شــد بــه پــا خواســت.
راه بــرای بــه وجــود آمــدن اختــراع دیگــری از بــت پرســتی بــاز شــد کــه روم آن را 
بــرزخ خوانــد و آن را بــرای ترســاندن مــردم زود بــاور و خرافاتــی بــه کار بــرد. بــا ایــن 
بــه  یافتــن کــه در آن روح کســانی کــه محکــوم  بــرای عــذاب  بدعــت وجــود جایــی 
نابــودی نهایــی نشــده انــد بــرای گناهانشــان مجــازات خواهنــد شــد و از آنجــا بــه 
محــض رهایــی از آلودگــی بــه آســمان داخــل خواهنــد شــد. )اشــاره بــه ضمیمــه.(

کمــاکان جعــل دیگــری الزم بــود کــه روم را قــادر بــه اســتفاده از هــراس و شــرارت 
پــس از دریافــت کفــاره  بــا تعلیــم آمــرزش  ایــن احتیــاج  هــای پیروانــش نمایــد. در 
تأمیــن شــد. آمــرزش کامــل گناهــان گذشــته، حــال و آینــده و رهایــی از کلیــه دردهــا 
و مجــازات وعــده داده شــد بــه کلیــه کســانی کــه در جنــگ هــای پــاپ بــرای توســعه 
حکمرانــی اش شــرکت مــی جوینــد، بــرای مجــازات دشــمنان و یــا نابــود کــردن آنانــی 
کــه شــهامت مخالفــت برتــری روحانــی داشــتند. بــه مــردم همچنیــن یــاد داده شــد 
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کــه بــا پرداخــت پــول بــه کلیســا مــی تواننــد خــود را از گنــاه آزاد نماینــد و همچنیــن 
ارواح دوســتان درگذشــته خــود را کــه بــا تنــش هــای عــذاب گرفتــار شــده بودنــد آزاد 
نماینــد. بدیــن وســیله روم خزانــه هــای خــود را پــر نمــود و شــکوه و تجمــل و شــرارت 
بــرای گذاشــتن ســر نداشــت تأمیــن  وانمودکننــدگان نمایندگــی کســی کــه جایــی 

نمــود. )اشــاره بــه ضمیمــه(.
آییــن عشــاء ربانــی برگرفتــه از آییــن بــت پرســتی جــای مراســم عشــاء ربانــی بــر 
اســاس کتــاب مقــدس را گرفــت. کاهــن هــای پــاپ وانمــود نمودنــد کــه بــا وردهــای 
بــه جســد و خــون واقعــی مســیح تبدیــل  انگــور را  نــان و عصــاره  بــی معنــی خــود 
مــی نماینــد۱. کاردینــال وایزمــن: » حضــور واقعــی بــدن و خــون خداونــد مــا عیســی 
مســیح در نان و شــراب ثابت شــده در کتاب مقدس اســت. « خطابه ۸ قســمت 
ســوم پاراگــراف ۲6. بــا فرضیــه ای کفرآمیــز آشــکارا مدعــی شــدند کــه قــدرت خلــق 
کــردن خــدا، خالــق همــه چیــز را دارنــد. از مســیحیان تحــت جــزای مــرگ، کــه ایمــان 
خــود را بــه ایــن بدعــت وحشــتناک اهانــت انگیــز بــه خــدا نشــان ندهنــد عــده بــی 

شــماری کــه از قبــول آن ابــا کردنــد ســوخته شــدند. )اشــاره بــه ضمیمــه(
در قــرن ســیزدهم وحشــتناک تریــن مکانیــزم پــاپ هــا ـ دیــوان تفتیــش بدعــت 
برگــزار شــد. ســرور ظلمــت بــا رهبــران سلســله مراتــب نظــام پــاپ هــا آن را بــه وجــود 
آورد. در شــوراهای ســّری، شــیطان و فرشــتگان او اذهــان مــردان شــریر را کنتــرل 
نمودنــد، در حالیکــه فرشــته خــدا نامرئــی در میانشــان ایســتاد و اوامــر شــرارت بــار 
بــود را ثبــت  بــه چشــم انســانی وحشــتناک  بــرای ظاهــر شــدن  تاریــخ افعالــی کــه 
نمــود. » بابــل عظیــم مســت از خــون مقدســین بــود. « بــدن هــای درب و داغــان 

شــده میلیــون هــا شــهید بــرای انتقــام از قــدرت مرتــد فریــاد برمــی آوردنــد.
برابــر  در  امپراتورهــا  و  پادشــاهان  بــود.  شــده  دنیــا  مســتبد  هــا،  پــاپ  نظــام 
اوامــر پــاپ روم ســر فــرود مــی آوردنــد. چنــان بــه نظــر مــی رســید کــه سرنوشــت 
مــردم بــرای حــال و آخــرت تحــت کنتــرل اوســت. بــرای صدهــا ســال تعالیــم روم بــه 
شــکل عمومــی و تلویحــی پذیرفتــه شــده بودنــد، رســومش بــا احتــرام انجــام گرفتــه 
و اعیــادش عمومــاً مراعــات گردیــده بــود. روحانیونــش مــورد احتــرام قــرار گرفتــه و 
تأمیــن مالــی شــده بودنــد. هرگــز کلیســای روم تاکنــون بــه چنیــن درجــه ای از شــأن 

و شــکوه و قــدرت نرســیده بــود.

 Cardinal Wiseman, The Real Presence of the Body and Blood of Our Lord Jesus Christ in the Blessed Eucharist, Proved 1

From Scripture, lecture 8, sec. 3, par. 26.
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ولــی » ســر ظهــر نظــام پــاپ هــا نیمــه شــب دنیــا بــود. «۲ کتــاب مقــدس نــه فقــط 
بــرای مــردم بلکــه بــرای کاهنهــا تقریبــاً ناشــناخته بــود. ماننــد فریســیان قدیمــی رهبــران 
نظــام پــاپ هــا نســبت بــه نــوری کــه گناهــان آنهــا را آشــکار مــی نمــود نفــرت داشــتند. 
بــا کنــار رفتــن شــریعت خــدا چــون معیــار عدالــت آنهــا قــدرت را بــدون محدودیــت 
بــه کار مــی بــرد نــد و شــرارت را لــگام گســیخته انجــام مــی داد نــد نیرنــگ، طمــع و 
هرزگــی حکــم فرمــا شــد. مــردم بــرای بدســت آوردن ثــروت و مقــام از هیــچ جنایتــی 
کــه در رســیدن بــه هــدف ایشــان را کمــک می کــرد فروگــذار نبودنــد. قصرهــای پــاپ 
هــا و اســقف هــا شــاهد صحنه هایــی از فاســدترین عیاشــی هــا بودنــد. بعضــی از 
پاپ های ســر کار مرتکب جنایاتی چنان تنفرآمیز می شــدند که حاکم های مدنی 
ســعی داشــتند تــا ایــن امــرای کلیســا کــه چــون هیوالهــای رذل غیــر قابــل تحمــل بودنــد 
را عزل نمایند. برای قرن ها اروپا هیچ پیشرفتی در علوم، فنون و تمدن نکرده بود. 

مســیحیت بــه یــک فلــج اخالقــی و ذهنــی دچــار شــده بــود.
وضعیــت دنیــا تحــت قــدرت روم تحقــق خوفنــاک و برجســته نبــوت هوشــع 
تــو  انــد زیــرا کــه  نبــی را بیــان می کــرد: » قــوم مــن از عــدم معرفــت هــالک شــده 
معرفــت را تــرک نمــودی مــن نیــز تــو را تــرک نمــودم ... چــرا کــه شــریعت خــدای خــود 
را فرامــوش کــردی مــن نیــز فرزنــدان تــو را فرامــوش خواهــم نمــود. « » زیــرا کــه نــه 
راســتی و نــه معرفــت خــدا در زمیــن مــی باشــد بلکــه لعنــت و دروغ و قتــل و دزدی 
و زنــاکاری و تعــدی مــی نماینــد و بــه خونریــزی ملحــق مــی شــود. « هوشــع فصــل ۴ 

آیــه هــای 6، ۱ و ۲. چنیــن بــود نتایــج تــرک و تبعیــد کالم خــدا.

J. A. Wylie, The History of Protestantism, b. 1, ch. 4. 2
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در خالل تیرگی که در دوران طوالنی اقتدار پاپ ها دنیا را احاطه کرده بود 
امــکان نداشــت نــور حقیقــت کامــالً خامــوش گــردد. در هــر عصــری شــاهدانی 
بــرای خــدا وجــود داشــتند، مردانــی کــه ایمــان بــه عیســی را بعنــوان تنهــا میانجــی 
بیــن خــدا و انســان عزیــز مــی داشــتند و کتــاب مقــدس را بــه عنــوان تنهــا قانــون 
زندگــی مــی دانســتند و روز ســبت حقیقــی را تقدیــس مــی نمودنــد. دنیــا چقــدر 
مدیــون ایــن مــردان اســت، نســلهای آینــده هرگــز نخواهنــد دانســت. آنهــا را مرتــد 
قلمــداد کردنــد و انگیــزه هــای آنهــا را تکذیــب نمودنــد و ســیرت آنهــا را لجــن مــال 
کــرده نوشــته هــای آنهــا را ممنــوع نمــوده، ســوء تفســیر کردنــد و یــا از بیــن بردنــد. بــا 
وجــود ایــن ثابــت ماندنــد و در طــول تاریــخ ایمانشــان را بــه عنــوان میراثــی مقــدس 

بــرای نســل هــای آینــده نگهداشــتند.
تاریــخ قــوم خــدا در میــان عصــر ظلمــت کــه در ادامــه اقتــدار پــاپ هــا بوجــود آمــد 
در آســمان ثبــت گردیــده ولــی جایــی در گزارشــات انســانی نــدارد. اثــرات معــدودی 
بجــز در اتهامــات جفــا رســانندگان یافــت نمــی شــود. خــط مشــی روم بــر ایــن قــرار 
بــود کــه هــر نــوع اثــر عــدم توافــق نســبت بــه تعالیــم یــا دســتورات خــود را از بیــن 
ببــرد. هــر نــوع بدعــت چــه در وجــود افــراد یــا نوشــته هــا بایــد نابــود مــی شــد. اظهــار 
شــک یــا ســؤال در مــورد اقتــدار عقایــد دینــی پــاپ هــا بــه قیمــت جــان اشــخاص 
تمــام میشــد، چــه فقیــر یــا غنــی، از طبقــات بــاال یــا پاییــن. روم همچنیــن تــالش کــرد 
ســابقه بــی رحمــی هایــش را بــر علیــه مخالفــان از بیــن ببــرد. شــوراهای پــاپ هــا 
دســتور صــادر نمودنــد کــه کتــاب هــا و نوشــته هــای در بردارنــده چنیــن اســنادی 
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بایــد ســوخته شــوند. قبــل از اختــراع صنعــت چــاپ، کتابهــای معــدودی وجــود 
داشــتند و نگهــداری آنهــا نیــز دشــوار بــود؛ بــه همیــن دلیــل چیــزی نمــی توانســت 

مانــع اجــرای مقاصــد دســت نشــاندگان روم گــردد.
کلیســایی در حیطــه اقتــدار پــاپ هــا باقــی نمانــد کــه در لــذت از آزادی وجــدان 
بــی مداخلــه باقــی بمانــد. بــه محــض دســت یافتــن بــه قــدرت دســت دراز مــی کــرد 
دیگــری  از  پــس  یکــی  کلیســاها  و  ببــرد  بیــن  از  را  اش  ســلطه  مخالفیــن  همــه  تــا 

تســلیم ســلطه اش شــدند.
بــود.  دوانــده  ریشــه  پیــش  وقــت  خیلــی  بکــر  مســیحیت  کبیــر  بریتانیــای  در 
انجیل پذیرفته شــده توســط اهالی بریتانیا در آن زمان هنوز از ارتداد روم فاســد 
نشــده بــود. جفــا بدســت امپراطورهــای بــت پرســت کــه حتــی بــه ایــن ســرزمین 
هــای دور افتــاده رســید تنهــا هدیــه ای بــود کــه کلیســاهای اولیــه بریتانیــا از روم 
دریافــت کردنــد. تعــداد زیــادی از مســیحیان بــرای فــرار از جفــا در انگلســتان در 
اســکاتلند پناهگاهــی یافتنــد و از آنجــا حقیقــت بــه ایرلنــد راه یافــت و در تمــام 

ایــن کشــورها بــه خرســندی پذیرفتــه شــد.
زمانــی کــه ساکســون هــا بــه بریتانیــا حملــه ور شــدند، بــت پرســتی قــدرت را 
و  اکــراه داشــتند  بیابنــد  تعلیــم  بــرده گانشــان  از  اینکــه  از  فاتحــان  آورد.  بدســت 
مســیحیان مجبــور شــدند بــه کــوه هــا و دشــت هــای بایــر پنــاه ببرنــد. ولــی شــعله 
حقیقــت کــه مدتــی پوشــیده مانــده بــود بــه ســوختن ادامــه داد. یــک قــرن بعــد در 
اســکاتلند بــا چنــان درخشــندگی نــور افشــانی کــرد کــه بــه ســرزمین هــای دور دســت 
هــم رســید. کلمبیــای پارســا و همکارانــش از ایرلنــد آمدنــد و ایمانــداران پراکنــده 
در جزیــره تــک افتــاده آیونــا را دور خــود جمــع کردنــد و آنــرا مرکــز فعالیــت هــای 
بشــارتی نمودنــد. در میــان ایــن مبشــرین کســی بــود کــه روز ســبت کتــاب مقــدس 
را حفــظ مــی کــرد و بدیــن ترتیــب ایــن حقیقــت در میــان مــردم اشــاعه یافــت. در 
آیونا مدرســه ای تأســیس شــد که از آن مبشــرین نه فقط به اســکاتلند و انگلســتان 

بلکــه بــه آلمــان و ســوئیس و حتــی ایتالیــا رفتنــد.
ولــی روم چشــمانش را بــه انگلســتان دوختــه بــود و مصمــم بــود آنــرا تحــت ســیطره 
خود درآورد. در قرن ششم مبلغین اش ایمان آوردن ساکسون های بت پرست را 
بــه عهــده گرفتنــد. بربرهــای مغــرور آنهــا را بــا مرحمــت پذیرفتنــد و هــزاران نفــر از آنهــا 
را وادار کردند که ایمان روم را بپذیرند. در حال پیشرفت کارشان رهبران پیرو پاپ 
ها و نوایمانان با مسیحیان اصلی مواجه شدند، تضاد چشمگیری نمایان گشت. 
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مســیحیان اصلــی ســاده و متواضــع و در ســلوک و تعالیــم پیــرو کتــاب مقــدس بودنــد 
در حالیکــه از دســت نشــاندگان پــاپ هــا اعتقــاد بــه خرافــات، تجمــل و نِخــوت نمایــان 
بــود. نماینــده روم مطالبــه کــرد کــه ایــن کلیســاهای مســیحی اقتــدار پــاپ واال مرتبــه را 
تصدیــق نماینــد. اهالــی بریتانیــا بــا تواضــع جــواب دادنــد کــه عالقمندنــد همــه مــردم 
را دوســت داشــته باشــند ولــی پــاپ ســزاوار برتــری بــر کلیســا نیســت و آنهــا قادرنــد 
همــان تبعیتــی را کــه بــه هــر پیــرو مســیح مدیــون هســتند بــه پــاپ نیــز نشــان دهنــد. بــه 
دفعات سعی شد وفاداری آنها را به روم کسب کنند ولی این مسیحیان متواضع 
متعجــب از غــرور نماینــدگان روم صبورانــه جــواب دادنــد کــه ســروری جــز مســیح 
نمــی شناســند. اکنــون روح حقیقــی پــاپ هــا بظهــور رســید. نماینــده روم گفــت: 
» اگــر شــما برادرانــی کــه بــرای شــما صلــح آورده انــد را نپذیریــد، دشــمنانی را بدســت 
خواهیــد آورد کــه برایتــان جنــگ بــه ارمغــان خواهنــد آورد؛ و اگــر بــرای نشــان دادن راه 
حیــات بــه ساکســون هــا بــا مــا متحــد نشــوید ضربــه مــرگ را از آنهــا دریافــت خواهیــد 
کــرد. «۱ ایــن تهدیــدات بیهــوده نبــود. جنــگ، دسیســه و فریــب بــر ضــد ایــن شــاهدان 
ایمــان بــر پایــه کتــاب مقــدس بــکار بــرده شــد تــا اینکــه کلیســاهای بریتانیــا نابــود شــدند 

و یــا مجبــور بــه تســلیم بــه اقتــدار پــاپ هــا گشــتند.
در ســرزمین هــای خــارج از قلمــرو روم بــرای قــرن هــای بســیار اجتماعاتــی از 
مســیحیان وجــود داشــتند کــه تقریبــاً بطــور کامــل از فســاد پــاپ هــا بــدور ماندنــد. 
تأثیــر  تحــت  زمــان  گذشــت  بــا  و  بودنــد  شــده  احاطــه  پرســتان  بــت  توســط  آنهــا 
خطاهــای آنــان قــرار گرفتنــد؛ ولــی کمــاکان کتــاب مقــدس را بــه عنــوان تنهــا پایــه 
ایمــان مــی پذیرفتنــد و بســیاری از حقایــق آن را پیــروی مــی کردنــد. ایــن مســیحیان 
بــه جاودانگــی احــکام خــدا اعتقــاد داشــتند و روز ســبت، حکــم چهــارم را تقدیــس 
می کردنــد. کلیســاهایی کــه مقیــد بــه ایــن ایمــان بودنــد و بــه آن ممارســت مــی کردنــد 

در آفریقــای مرکــزی و در میــان ارامنــه آســیا حضــور داشــتند.
کردنــد،  مقاومــت  هــا  پــاپ  قــدرت  تجاوزهــای  برابــر  در  کــه  کســانی  بیــن  امــا 
والدنســی ها جــزو مقــاوم ترین هــا بودنــد. در ســرزمینی کــه پــاپ ســتایی جایــگاه خــود 
را برقرار کرده بود همانجا با تعالیم غلط و فساد آن، با ثبات و پایداری بی مانندی 
مقاومــت شــد. بــرای قــرن هــا کلیســاهای بیدمونــت اســتقالل خــود را حفــظ کردنــد، 
ولــی باالخــره زمانــی رســید کــه روم بــه تســلیم آنهــا اصــرار ورزیــد. پــس از تقــالی بــی 
اثــر بــر ضــد اســتبداد ظالمانــه آن رهبــران ایــن کلیســاها بــا بــی میلــی اقتــدار قدرتــی را 

J. H. Merle D’Aubigne’, History of the Reformation of the Sixteenth Century, b. 17, ch.2. 1

63

GC FA Body.indd   63 8/8/18   5:12 PM



6۴  | نبرد عظیم

شــناختند کــه ظاهــراً تمــام دنیــا تبعیــت از آنــرا پذیرفتــه بــود. ولــی عــده ای بودنــد کــه 
از تســلیم شــدن بــه اقتــدار پــاپ و یــا اســقف ها امتنــاع مــی ورزیدنــد. آنهــا مصمــم بــه 
حفــظ وفــاداری شــان بــه خــدا و پاکــی و ســادگی ایمــان شــان بودنــد. یــک جدایــی 
اتفــاق افتــاد. آنهایــی کــه تصمیــم گرفتنــد از ایمــان قدیمی شــان پیــروی کننــد کنــار 
کشــیدند. بعضــی هــا وطــن خــود کوههــای آلــپ را تــرک نمــوده و پرچــم حقیقــت را 
در کشــورهای دیگــر برافراشــتند و دیگــران بــه قلعــه هــا و دره هــای تنــگ کــوه هــا پنــاه 

بردنــد و در آنجــا آزادی خــود را در پرســتش خــدا حفــظ نمودنــد.
ایمانــی کــه بــرای قرنهــا توســط مســیحیان والدنســی حفــظ شــده و تعلیــم داده 
شــده بــود در تضــاد قابــل مالحظــه ای بــا تعالیــم غلــط ارائــه شــده توســط روم بــود. 
باورهای دینی آنها بر کالم نگاشته شده خدا که سیستم صحیح مسیحیت بود بنا 
شــده بــود. ولــی ایــن دهقانــان متواضــع در پناهــگاه هــای گمنــام جــدا شــده از دنیــا و 
گرفتار با کار روزانه، گله ها و تاکستان های خود به دست خویش حقایقی که در 
مخالفت با تعالیم و بدعت های کلیسای مرتد بود نیافته بودند. ایمان آنها نویافته 
نبــود. باورهــای دینــی شــان ارثیــه ای بــود کــه از پــدران خــود بدســت آورده بودنــد. آنهــا 
قانــع بــه ایمــان کلیســای رســوالن بودنــد، » ایمانــی کــه بــه مقدســین ســپرده شــد. « 
رســاله یهــودا آیــه ۳. » آنهــا کلیســای ســاکن در بیابــان بودنــد « و نــه سیســتم مغــروری 
که در پایتخت بزرگ دنیا بر تخت نشسته بود. آنها کلیسای حقیقی مسیح بودند، 
نگهبانــان گنــج حقیقــت کــه خــدا بــه قــوم خــود ســپرده بــود تــا آنــرا بــه دنیــا ابــالغ کننــد.

در میــان علــل اصلــی کــه باعــث جدایــی کلیســای حقیقــی از روم شــده بــود یکــی 
نفــرت روم نســبت بــه روز ســبِت کتــاب مقــدس بــود. طبــق پیشــگویی نبــوت قــدرت 
پــاپ هــا حقیقــت را بــه زمیــن انداخــت؛ و احــکام خــدا در غبــار لگدمــال شــد در 
حالیکــه ســنت و رســوم مــردم اعتــال یافــت. کلیســاهایی کــه تحــت حکومــت پــاپ 
هــا قــرار گرفتنــد مجبــور بــه پذیــرش یکشــنبه بــه عنــوان روز مقــدس شــدند. در میــان 
خطاها و خرافات متدوال عده ای از قوم صادق خدا چنان گیج و مبهوت شدند 
کــه در حالــی کــه روز ســبت را حفــظ مــی کردنــد از کار کــردن در روز یکشــنبه نیــز 
خــودداری می کردنــد. ولــی ایــن امــر رهبــران سیســتم پــاپ هــا را راضــی نمی کــرد. آنهــا 
اصــرار داشــتند کــه نــه فقــط یکشــنبه تقدیــس شــود بلکــه بــه روز شــنبه بــی حرمتــی 
شــود؛ و بــا زبانــی بســیار قــوی کســانی را کــه شــهامت حرمــت گذاشــتن بــه روز شــنبه 
را داشــتند ســرزنش کردنــد. فقــط بــا فــرار از قــدرت روم بــود کــه فــرد مــی توانســت 

احــکام الهــی را در صلــح و صفــا اطاعــت کنــد. )بــه ضمیمــه مراجعــه کنیــد.(
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را  مقــدس  کتــب  ترجمــه  کــه  بودنــد  اروپــا  مــردم  قــوم  اولیــن  هــا  والدنســی 
بدســت آوردنــد. )بــه ضمیمــه مراجعــه کنیــد.( صدهــا ســال قبــل از اصالحــات 
کتــاب مقــدس، دســت نوشــته بــه زبــان خــود را داشــتند. آنهــا حقیقــت را دســت 
نخــورده داشــتند ایــن موضــوع موجــب شــد تــا آنهــا مــورد نفــرت و جفــا قــرار بگیرنــد. 
آنها کلیســای روم را بابل مرتد اشــاره شــده در مکاشــفه اعالم کردند و به قیمت 
بــر ضــد فســاد آن ایســتادند. در حالــی کــه تحــت فشــار  بــه مقاومــت  جانشــان 
جفــا و آزار مــداوم بودنــد بعضــی از آنهــا بــا ناراحتــی ســازش کردنــد و بــه تدریــج 
و کــم کــم تســلیم اصــول مشــخص آن شــدند ولــی دیگــران بــه حقیقــت متمســک 
بودنــد. در خــالل دوران تاریکــی و ارتــداد، والدنســی هایــی بودنــد کــه ســلطه روم 
را انــکار نمودنــد و از پرســتش تصاویــر بعنــوان بــت پرســتی امتنــاع کردنــد و روز 
ســبت را تقدیــس نمودنــد. تحــت شــدیدترین طوفــان هــای مخالفــت، ایمانشــان 
را حفــظ نمودنــد. گرچــه مضــروب از نیــزه اهالــی ســاوی )منطقــه ای در جنــوب 
ایتالیــا( یــا ســوخته شــده بــر دســته هیــزم بودنــد ولــی بــدون جاخــوردن بــرای احــکام 

خــدا و احتــرام بــه او پــا برجــا ایســتادند.
همــه  ســتمدیدگاِن  و  جفایافتــگان  پناهــگاه  هــا،  کــوه  بــاروی  و  بــرج  پــس  در 
میــان  در  حقیقــت  نــور  اینجــا  در  کردنــد.  پیــدا  مخفیــگاه  هــا  والدنســی  اعصــار، 
تاریکــی قــرون وســطی روشــن نگــه داشــته شــد. اینجــا بــرای هــزار ســال شــاهدانی 

نمودنــد. را حفــظ  قدیمــی  ایمــان  بــرای حقیقــت، 
خدا برای قوم خود معبد باشــکوه هیبت آوری مناســب با حقایق پر قدرتی 
تبعیدشــدگان  ایــن  بــرای  بــود.  دیــده  تهیــه  بــود  آنهــا ســپرده شــده  اعتمــاد  بــه  کــه 
را  کودکانشــان  توجــه  آنهــا  بودنــد.  یهــوه  تغییرناپذیــر  عدالــت  از  الگویــی  کوه هــا 
بــه کــوه هــای برافراشــته و تغییرناپذیــر بــاالی سرشــان جلــب نمــوده و در رابطــه 
بــا کســی صحبــت می کردنــد کــه در او نــه تغییــری بوجــود مــی آیــد و نــه ســایه بــی 
ثباتــی دیــده مــی شــود و اینکــه کالمــش بــه ماننــد کــوه هــای ثابــت تــا بــه ابــد پــا برجــا 
بــه قــدرت تجهیــز کــرده اســت؛  خواهــد مانــد. خــدا کوه هــا را مســتقر نمــوده و 
هیــچ بازویــی بــه جــز بــازوی خــدا قــدرت جابجایــی آنهــا را نــدارد. بــه همــان شــکل 
او احــکام خــود را کــه بنیــاد حکومتــش در آســمان و بــر روی زمیــن هســتند پایــه 
بــه همنوعــش برســد و او را  بــازوی انســان ممکــن اســت  گــذاری کــرده اســت. 
نابــود کنــد؛ ولــی آن بــازو نمــی توانــد بــه آســانی کــوه هــا را ریشــه کــن کــرده بــه دریــا 
بیافکنــد و نمــی توانــد حکمــی از احــکام یهــوه را تغییــر دهــد و یــا یکــی از وعــده 
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هــای او را بــرای کســانی کــه اراده او را بجــا مــی آورنــد محــو ســازد. در وفــاداری بــه 
احــکام او، خادمیــن خــدا بایــد چــون کــوه هــا تغییرناپذیــر باشــند.

کــوه هایــی کــه دره هــای پایینــی را احاطــه کــرده بودنــد شــاهد همیشــگی بــرای 
بودنــد.  او  کننــده  محافظــت  توجــه  از  پایــداری  اطمینــان  و  خــدا  خــالِق  قــدرت 
زائریــن یــاد گرفتنــد رمــز صامــت حضــور یهــوه را دوســت داشــته باشــند؛ هرگــز بــرای 
در ســکوت  آنهــا هرگــز  نگشــودند؛  شــکایت  بــه  لــب  شــان  پرمشــقت  سرنوشــت 
کــوه هــا احســاس تنهایــی نکردنــد. آنهــا خــدا را شــکرگزار بودنــد کــه از دســت بــی 
رحمــی و غضــب انســانها پناهگاهــی بــرای ایشــان فراهــم نمــوده اســت. آنهــا بــرای 
آزادی پرســتش در حضــور خداونــد شــادی می نمودنــد. اغلــب زمانیکــه دشــمنان 
آنهــا را تعقیــب مــی کردنــد، قــدرت کــوه هــا دفاعــی مطمئــن در اختیــار  ایشــان مــی 
گذاشــت. از تعداد زیادی از قلعه های مرتفع ســرود حمد ســرائیدند و لشــکریان 

روم نمــی توانســتند ســرود شــکرگزاری آنهــا را ســاکت کننــد.
تقــوا و دینــداری ایــن پیــروان مســیح بــی آالیــش، ســاده و خالصانــه بــود. اصــول 
حقیقــت را ارزشــی بیشــتر از خانــه، امــالک، دوســتان، اقــوام و حتــی جــان قائــل مــی 
شدند. این اصول را آنها به جدیت سعی کردند بر قلب کوچکترها بنشانند. جوانان 
از سن کودکی از کتب مقدس تعلیم می یافتند و تکریم خواسته های احکام خدا 
را می آموختند. نسخه های کتاب مقدس معدود بودند؛ بنابراین کلمات ارزشمند 
آن بــه حافظــه ســپرده مــی شــدند. عــده زیــادی مــی توانســتند بخــش هــای بزرگــی از 
عهــد قدیــم و عهــد جدیــد را از حفــظ بخواننــد. اندیشــه هــای راجــع بــه خــدا بــا صحنــه 
هــای زیبــای طبیعــت و بــرکات زندگــی روزانــه مقایســه مــی شــدند. بچه هــای کوچــک 
یــاد گرفتنــد بــا قدردانــی بــه خــدا بعنــوان دهنــده آســایش و تمامــی عطایــا بنگرنــد.

والدیــن بــا مهربانــی و حکیمانــه فرزندانشــان را دوســت داشــتند تــا آنهــا را بــه 
ناپرهیــزی عــادت ندهنــد. بــر ســر راه شــان زندگــی مشــقت بــار و شــاید شــهادت 
در پیــش بــود. از دوران کودکــی تربیــت شــده بودنــد تــا متحمــل ســختی شــوند بــه 
بازرســی تــن دهنــد و بــا وجــود آن مســتقل بــرای خــود فکــر و عمــل کننــد. خیلــی 
باشــند و  باشــند، در گفتــار محتــاط  پذیــر  کــه مســئولیت  یافتنــد  مــی  تعلیــم  زود 
حکمــت ســکوت را فراگیرنــد. یــک کلمــه بــی احتیــاط در برابــر دشــمنان ممکــن بــود 
نــه فقــط جــان گوینــده را بــه خطــر بیانــدازد بلکــه جــان صدهــا نفــر از بــرادران او را؛ 
زیــرا همچــون گــرگ هــای در پــی صیــد، دشــمنان حقیقــت در پــی کســانی بودنــد کــه 

شــهامت داشــتند و مدعــی آزادی ایمــان دینــی بودنــد.
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والدنســی هــا کامیابــی و موفقیــت در دنیــا را فــدای حقیقــت نمــوده بودنــد و بــا 
صبــری راســخ بــرای نــان روزانــه زحمــت مــی کشــیدند. هــر قطعــه زمیــن قابــل کشــت 
در منطقــه کوهســتان بدقــت آمــاده شــده بــود؛ دشــت و دامنــه کمتــر حاصلخیــز 
کــوه هــا بــرای محصــول بیشــتر آمــاده شــده بودنــد. صرفــه جویــی و تواضــع ســخت، 
بخشــی از آموزشــی بــود کــه فرزنــدان بــه عنــوان تنهــا میــراث خــود دریافــت کردنــد. 
آنهــا تعلیــم یافتنــد کــه خــدا زندگــی را بــا نظــم و انضبــاط طــرح ریــزی نمــوده اســت 
و اینکــه احتیاجــات آنهــا فقــط از طریــق فعالیــت شــخصی و دوراندیشــی، توجــه 
و ایمــان بــرآورده مــی شــود. فرآینــدی خســته کننــده و پــر زحمــت بــود ولــی ســالم و 
بــی خطــر، عینــاً همــان چیــزی کــه انســان در حالــت ســاقط در گنــاه خویــش احتیــاج 
دارد، مدرسه ای که خدا برای تربیت و رشد انسان تهیه دیده است. در حالیکه 
جوانــان بــه انجــام کار پــر زحمــت و ســخت راهنمایــی شــدند رشــد ذهنــی نادیــده 
گرفتــه نشــد. آنهــا آموختنــد کــه همــه ایــن قدرتهــا بــه خــدا تعلــق دارد و همــه امکانــات 

بــرای خدمتــش مــی بایــد بهبــود بیابــد.
کلیســاهای وودوا۲ در پاکــی و ســادگی شــبیه کلیســای دوران رســوالن بودنــد. 
اقتــدار پاپ هــا و اســقف هــا را نپذیرفتــه، کتــاب مقــدس را چــون تنهــا مرجــع نهایــی 
و مصــون از خطــا مــی دانســتند. شــبانان ایشــان برخــالف کشــیش هــای اربــاب 
منشــانه کلیســای روم از نمونــه استادشــان عیســی پیــروی مــی نمودنــد، کــه » آمــد 
نــه اینکــه مــورد خدمــت قــرار بگیــرد بلکــه تــا خدمــت کنــد. « آنهــا گلــه خــدا را خــوراک 
مــی دادنــد و بــه چــراگاه هــای ســبز و چشــمه هــای زنــده کالم مقــدس او هدایــت 
مــی نمودنــد. مــردم دور از یادبودهــای غــرور و تجمــل انســانی جمــع مــی شــدند نــه 
در کلیســاهای مجلــل یــا کاتــدرال هــای۳ عظیــم بلکــه زیــر ســایه کــوه هــا در درّه هــای 
رشــته کــوه هــای آلــپ و یــا اینکــه در زمــان خطــر در ســنگر صخــره هــا بــرای شــنیدن 
موعظــه  را  انجیــل  فقــط  نــه  شــبانان  مســیح.  گــزاران  خدمــت  از  حقیقــت  کالم 
می دادنــد،  تعلیــم  را  هــا  بچــه  می نمودنــد،  مالقــات  را  بیمــاران  بلکــه  می کردنــد 
خطــاکاران را پنــد و انــدرز می دادنــد و بــرای حــل اختالفــات زحمــت می کشــیدند 
و در توســعه هماهنگــی و محبــت برادرانــه فعالیــت داشــتند. در ایــام صلــح و صفــا 
توســط هدیه هــای اختیــاری مــردم، رفــع احتیــاج مــی نمودنــد؛ ولــی ماننــد پولــس 
خیمــه دوز هــر یــک حرفــه یــا تجارتــی را مــی آموختنــد تــا در صــورت نیــاز مالــی توســط 

آن احتیــاج خــود را بــرآورده کننــد.
Vaudois 2  ساکنین منطقه ای در سوئیس

Chathedrals. 3
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جوانــان از شــبانان خــود تعلیــم مــی گرفتنــد. بــا اینکــه بــه رشــته هــای مختلــف 
اساســی  موضــوع  بعنــوان  مقــدس  کتــاب  شــد،  مــی  توجــه  عمومــی  مطالعــات 
مطالعــات قــرار مــی گرفــت. اناجیــل متــی، یوحنــا و تعــدادی از رســاله هــا بــه حافظــه 
ســپرده مــی شــدند. آنهــا بــرای نســخه بــرداری کتــب مقــدس نیــز بــکار گرفتــه مــی 
بــود و  شــدند. بعضــی از نســخه هــای نوشــته شــده شــامل تمــام کتــاب مقــدس 
برخــی دیگــر بخــش هــای کوتاهــی از کتــب مقــدس کــه تفســیرهای ســاده ای از 
کســانی کــه قــادر بــه توضیــح کتــب مقــدس بودنــد اضافــه مــی شــد. ایــن چنیــن بــود 
کــه گنجینــه هــای حقیقــت کــه بــرای مــدت طوالنــی توســط کســانی کــه ســعی بــر 

اعتــالی خــود برتــر از خــدا را داشــتند مخفــی شــده بــود آشــکار مــی گشــت.
بــا فعالیــت صبورانــه و خســتگی ناپذیــر و گاهــی در غارهــای تاریــک و عمیــق و 
زیر نور مشــعل ها، کتب مقدس آیه به آیه و فصل به فصل نوشــته می شــد. بدین 
ترتیــب کار ادامــه یافــت و اراده مکشــوف خــدا چــون طــالی مصفــا، چقــدر روشــن تــر 
و درخشان تر و قدرتمندتر به دلیل سختی هایی که به خاطر آن متحمل می شدند 
ارائــه می گشــت، فقــط کســانی مــی توانســتند آنــرا درک کننــد کــه مشــغول ایــن کار 

بودنــد. فرشــتگان آســمان ایــن خادمیــن وفــادار را احاطــه کــرده بودنــد.
شیطان کاهنان و اسقف های تابع پاپ ها را وادار کرده بود تا کالم حقیقت 
را زیر زباله ای از تعالیم دروغ، بدعت و خرافات پنهان کنند؛ ولی کالم به نحوی 
بســیار شــکوهمند در میــان تمــام قــرون ظلمــت بــدون دســت خوردگــی حفــظ شــده 
بــود. ایــن کالم نــه تأییدیــه انســان، بلکــه ُمهــر خــدا را داشــت. انســان هــا بــه شــکل 
خســتگی ناپذیــر در فعالیــت هایشــان ســعی کــرده انــد معانــی ســاده و واضــح کتــب 
مقــدس را پیچیــده و مبهــم کننــد و آن را مخالــف شــهادت خــود کتــاب درآورنــد؛ 
ولــی کالم خــدا ماننــد کشــتی نــوح شــناور بــر امــواج متالطــم تهدیدکننــده بــه نابــودی 
دوام آورده اســت. هماننــد معــادن طــال و نقــره کــه رگــه هــای ســختی آن زیــر قشــر 
ســطحی مخفــی مــی مانــد، کســانی کــه مایلنــد بــه ایــن خزانــه ارزشــمند دســت بیابنــد 
بــر دارنــد کــه فقــط  بایــد حفــر کننــد، کتــب مقــدس گنجینــه ای از حقایــق را در 
بــرای جســتجوگران جــدی، متواضــع و مّصــر در دعــا آشــکار می شــود. خــدا کتــاب 
مقــدس را چــون کتــاب درســی بــرای تمــام جامعــه بشــری اعــم از کــودکان، جوانــان و 
بالغیــن طــرح نمــود تــا در تمــام اعصــار مطالعــه شــود. او کالمــش را بعنــوان مکاشــفه 
از  بــه انســان داد. هــر حقیقــت فراگرفتــه شــده، اکتشــاف جدیــدی  ای از خــود 
ســیرت نویســنده اش خداســت. مطالعــه کالم خــدا وســیله طــرح شــده از طــرف 
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اوســت کــه انســان هــا را بــه رابطــه نزدیکتــر بــا خالــق شــان بکشــاند و دانــش واقعــی 
تــری از اراده او را بــه آنهــا بدهــد. ایــن وســیله ارتباطــی اســت بیــن خــدا و انســان.

در حالیکــه والدنســی هــا تــرس از خداونــد را ابتــدای حکمــت مــی دانســتند 
بــه انســان هــا و زندگــی  بــا دنیــا و دانــش راجــع  بــه اهمیــت تمــاس  آنهــا نســبت 
نبودنــد.  غافــل  ادراک  قــدرت  احیــای  و  ذهنــی  قــدرت  توســعه  بــرای  فعــال 
در  تحصیلــی  مؤسســات  بــه  شــان  کوهســتانی  مدرســه  از  جوانــان  از  تعــدادی 
شــهرهای فرانســه و ایتالیــا جاهایــی کــه رشــته هــای گســترده تــری بــرای مطالعــه، 
تفکــر و بررســی در مقایســه بــا مــدارس کوهســتان آلــپ داشــتند فرســتاده شــدند. 
ایــن جوانــان در معــرض وسوســه هــا قــرار گرفتنــد و شــاهد شــرارت بودنــد و بــا 
گماشــته هــای مــکار شــیطان مواجــه شــدند کــه زیــرک تریــن بدعــت هــا و خطرنــاک 
تریــن خدعــه هــا را بــه ایشــان عرضــه کردنــد. تعلیــم و تربیــت آنهــا از کوچکــی بــه 

نحــوی بــود کــه آنهــا را آمــاده همــه ایــن چیزهــا بکنــد.
در مدارســی کــه رفتنــد نمــی بایــد کســی را بعنــوان محــرم انتخــاب کننــد. لبــاس 
شــان بــه ترتیبــی تهیــه شــده بــود کــه بتواننــد عظیــم تریــن گنــج شــان کــه نســخه هــای 
خطــی نفیــس کتــب مقــدس بــود را در خــود مخفــی کنــد. ایــن نســخه هــا کــه دســترنج 
مــاه هــا و ســال هــا کار بودنــد را بــا خــود حمــل مــی کردنــد و هــرگاه مــی توانســتند 
بــا احتیــاط بخشــی از آنهــا را در اختیــار کســانی کــه  بــدون برانگیختــن ســوء ظــن 
والدنســی  جوانــان  گذاشــتند.  مــی  بــود  بــاز  حقیقــت  دریافــت  بــرای  قلبشــان 
ایــن هــدف تربیــت شــده بودنــد؛ آنهــا وظیفــه شــان را  بــرای  از آغــوش مادرشــان 
بخوبــی مــی فهمیدنــد و آنــرا وفادارانــه انجــام مــی دادنــد. پیــروان حقیقــت را در ایــن 
مؤسســات آموزشــی بدســت مــی آوردنــد و بــه دفعــات اصــول آن تمــام مدرســه را 
تحــت تأثیــر قــرار مــی داد. بــا آن وجــود رهبــران پــاپ هــا نمــی توانســتند بــا دقیــق تریــن 
تجسســات بــه منشــاء ایــن بــه اصطــالح تأثیــر بدعــت فاســدکننده دســت بیابنــد.

متولــد  تــازه  قلــب  در  تحــرک  حــس  اولیــن  اســت.  بشــارت  روح  مســیح  روح 
شــده، هدایــت دیگــران بــه ســوی نجــات دهنــده اســت. روح مســیحیان وودوا ایــن 
چنیــن بــود. آنهــا حــس کردنــد کــه خــدا انتظــاری بیشــتر از حفــظ حقیقــت پــاک در 
کلیساهایشــان دارد؛ مســئولیت جــدی داشــتند کــه بگذارنــد نورشــان بــه کســانی 
بتابد که در تاریکی بســر می برند؛ با قدرت عظیم کالم خدا تالش کردند اســارتی 
را کــه روم بوجــود آورده بــود درهــم بشــکنند. خادمیــن وودوا بعنــوان مبلغیــن تعلیــم 
دینــی وارد شــود  بــه خدمــت واعــظ  انتظــار داشــت  کــه  بودنــد، هــر کســی  دیــده 
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مــی بایــد تجربــه بشــارت بدســت بیــاورد. بنــا بــود هــر یــک قبــل از اینکــه بــه عنــوان 
شــبان کلیســای محلــی خدمــت نمایــد بــه مــدت ســه ســال در یــک ســرزمین بشــارتی 
خدمــت کننــد. ایــن خدمــِت حاکــی از انــکار نفــس و از خــود گذشــتگی، مقدمــه ای 
مناســب بــرای زندگــی شــبان بــود در اوقاتــی کــه روح انســان را آزمایــش می نمــود. 
جوانانــی کــه بــرای ایــن مقــام مقــدس دســت گــذاری مــی شــدند امــکان جمــع آوری 
مــال و زندگــی پرشــکوه را در برابــر خودشــان نمــی دیدنــد بلکــه زندگــی پــر زحمــت 
و خطرنــاک و حتــی امــکان شــهادت. مبلغیــن دو بــه دو بــه مأموریــت مــی رفتنــد 
همانطــوری کــه عیســی شــاگردان را مــی فرســتاد. هــر جوانــی را معمــوالً شــخصی 
مســن تــر و باتجربــه تــر همراهــی مــی کــرد و جــوان تحــت ارشــاد همــکار خــود قــرار 
مــی گرفــت و مســئول آمــوزش او بــود و جــوان مــی بایســت جویــای آمــوزش آزاد نیــز 
مــی بــود. ایــن همــکاران همیشــه بــا هــم نبودنــد ولــی اغلــب بــرای مشــورت و دعــا 

مالقــات هایــی داشــتند و بدیــن ترتیــب یکدیگــر را در ایمــان تقویــت مــی کردنــد.
افشــا کــردن هــدف مأموریــت آنهــا شکســت شــان را حتمــی مــی نمــود، از اینــرو 
بدقــت هویــت واقعــی خــود را پنهــان مــی کردنــد. هــر مبشــر اطالعاتــی راجــع بــه 
پوشــش شــغل غیردینــی  تحــت  را  کارشــان  مبشــرین  و  داشــت  یــا شــغلی  حرفــه 
انجــام مــی دادنــد. آنهــا معمــوالً شــغل تجــارت یــا دســت فروشــی را انتخــاب مــی 
کردنــد. » آنهــا ابریشــم، جواهــرات و اجنــاس دیگــر را کــه بــه جــز در فروشــگاه هــای 
دوردســت در آن زمــان بــه راحتــی قابــل خریــداری نبودنــد میفروختنــد و بــه عنــوان 
بــازرگان پذیرفتــه مــی شــدند در حالیکــه بــه عنــوان مبشــر پذیرفتــه نمــی شــدند. «۴  
کــه  را  گنجــی  تــا  کردنــد  مــی  دعــا  آســمانی  حکمــت  بــرای  خــدا  نــزد  پیوســته  آنهــا 
گرانبهاتــر از طــال و جواهــرات بــود بــه مــردم عرضــه کننــد. آنهــا مخفیانــه نســخه های 
بــه  یــا بخــش هایــی از آن را هــرگاه فرصتــی پیــش مــی آمــد  کامــل کتــاب مقــدس 
مشــتری هــا خــود عرضــه مــی نمودنــد و اغلــب بخشــی را بــه خشــنودی بــه کســانی 

می دادنــد کــه مشــتاق داشــتن آن بودنــد.
پایــه هــا شــروع شــد،  بــر کــوه  ایــن مبشــرین در دشــت هــا و دره هــای و  کار 
ولــی خیلــی فراتــر از  ایــن حــدود ادامــه یافــت. بــا پاهــای برهنــه و لبــاس هــای نیمــه 
فرســوده همانند استادشــان، به شــهرهای بزرگ و به ســرزمین های دوردســت راه 
یافتنــد. همــه جــا بــذر نیکــو را پراکندنــد. پشــت سرشــان کلیســاها بوجــود آمدنــد و 
خــون شــهدا بــرای حقیقــت شــهادت داد. روز خداونــد محصــول قابــل مالحظــه ای 

J. A. Wylie The History of Protestanism, 3 Vols, Cassell petter and Galpin, London 1874-1877, b.1, Ch. 7. 4
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را در نتیجــه کار ایــن مــردان وفــادار نشــان خواهــد داد. تحــت پوشــش و ســکوت، 
کالم خــدا در سرتاســر ســرزمین مســیحی راه می یافــت و در قلــب هــا و خانه هــای 

مــردم مــورد پذیرایــی گــرم قــرار می گرفــت.
نــوع بشــر در  بــا  تاریخچــه معاملــه خــدا  بــرای والدنســی هــا کالم خــدا صرفــاً 
مکاشــفه  بلکــه  نبــود  حــال  زمــان  وظایــف  و  هــا  مســئولیت  و  مکاشــفه  گذشــته، 
خطــرات و تجلیــل هــای آینــده. آنهــا معتقــد بودنــد کــه انتهــای همــه چیــز زیــاد دور 
نیســت و در حالیکــه کتــاب مقــدس را بــا دعــا و اشــک ریــزان مطالعــه مــی کردنــد 
عمیقــاً تحــت تأثیــر حقایــق آن قــرار مــی گرفتنــد و شناســاندن حقایــق نجــات دهنــده 
بــه وضــوح در  بــه دیگــران وظیفــه خــود مــی دانســتند. آنهــا نقشــه نجــات را  آن را 
صفحــات آن دیدنــد و در ایمــان مســیح تســلی، ایمــان و آرامــی یافتنــد. وقتیکــه نــور، 
ادراک آنهــا را روشــن نمــود و قلــب آنهــا را خشــنود ســاخت، اشــتیاق یافتنــد تــا 
اشــعه آن را بــه قلــب کســانی بتاباننــد کــه در تاریکــی تعالیــم دروغ پاپ هــا زندگــی 

مــی کردنــد.
آنها دیدند که تحت هدایت پاپ ها و کشــیش ها بســیاری ســعی می کردند 
بــا عــذاب دادن جســم شــان آمــرزش را بــرای گناهــان روحشــان بدســت آورنــد. آنهــا 
تعلیــم یافتــه بودنــد کــه بــرای نجــات خــود بــه اعمــال خوبشــان متکــی شــوند، از اینــرو 
توجــه شــان دائمــاً متمرکــز بــه طبیعــت گنــاه آلودشــان بــود و خــود را هــدف غضــب 
خــدا مــی دیدنــد، ولــی بــا عــذاب دادن جســم و روح آرامشــی نمــی یافتنــد. بــه ایــن 
ترتیب افراد باوجدان خود را در بند تعالیم روم می یافتند. افراد زیادی دوســتان 
و اقوام خود را ترک نموده در صومعه ها زندگیشــان را ســپری می کردند. با روزه 
گیــری هــای مکــرر و تازیانــه خوردن هــا، شــب زنــده داری هــا یــا در حالــت ســجده 
بــرای ســاعات طوالنــی در کــف نمنــاک و ســرد ســنگفرش دخمــه هایشــان، بــا زیــارت 
هــای طوالنــی، ریاضــت تحقیرآمیــز و شــکنجه هــراس آور عــده بیشــماری ســعی 
کردنــد آرامــش و راحتــی وجــدان بدســت آورنــد. پریشــان از احســاس گنهــکاری و 
نگــران از تــرس و خشــم انتقــام گیــر خــدا همچنــان بــه کار خــود ادامــه دادنــد تــا اینکــه 

خســته و درمانــده بــدون اشــعه امیــدی زندگیشــان خاتمــه یافــت.
والدنســی هــا اشــتیاق داشــتند کــه نــان حیــات را بــه ایــن گرســنگان قحطــی زده 
برســانند و برای آنها پیام های صلح و آرامش از وعده های خدا را مکشــوف ســازند 
و به مسیح بعنوان تنها امید نجات شان اشاره نمایند. این باور که اعمال نیک می 
توانند کفاره نقض احکام الهی را بپردازد در نظر آنها براساس دروغ استوار بود. اتکا 
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بــر شایســتگی انســان متضــاد بــا نظریــه محبــت ازلــی مســیح اســت. عیســی بــه عنــوان 
فدیه بخاطر انســان جان داد زیرا انســان ســاقط در گناه قادر به انجام چیزی نیســت 
تــا در نظــر خــدا مقبــول واقــع شــود. صالحیــت نجــات دهنــده مصلــوب شــده و قیــام 
نموده پایه ایمان مسیحی است. اتکای انسان به مسیح، حقیقی است و رابطه او 

بــا عیســی بایــد بــه نزدیکــی عضــوی از بــدن بــا بــدن یــا شــاخه تــاک بــا تــاک باشــد.
تعالیم پاپ ها و کشــیش ها، انســان را به نحوی در مورد ســیرت خدا و حتی 
مســیح هدایــت نمــوده بودنــد کــه گویــا آنهــا خشــن، عبــوس و تهدیدآمیــز هســتند. 
بــه نظــر آنهــا عیســی آنچنــان عــاری از دلســوزی بــرای انســان ســاقط در گنــاه بــود کــه 
مــی بایســت بــه شــفاعت کشــیش هــا و مقدســین گذشــته تکیــه کــرد. کســانی کــه 
ذهــن شــان بــا کالم خــدا روشــن شــده بــود اشــتیاق داشــتند کــه توجــه مــردم را بــه 
عیســی بعنــوان نجــات دهنــده مهربــان و غــم خــوار کــه بــا بــازوان بــاز ایســتاده همــه 
را دعــوت مــی کنــد تــا همــراه بــا بــار گناهــان شــان و بــار و بندشــان و از پــا افتادگــی 
شــان بــه او روی آورنــد جلــب کننــد. آنهــا آرزو داشــتند موانعــی را کــه شــیطان بــر پــا 
داشــته بــود تــا مــردم نتواننــد وعــده هــا را ببیننــد و مســتقیماً بــه خــدا روی بیاورنــد و 
بــه گناهانشــان اعتــراف کننــد و آمــرزش و آرامــش دریافــت کننــد را از میــان بردارنــد.

مبشــر وودوا بــا اشــتیاق حقایــق پــر ارزش انجیــل را بــرای ذهــن هــای پژوهشــگر 
آشــکار نمــود. بــا احتیــاط بخــش هــای بــه دقــت نوشــته شــده از کتــاب مقــدس را 
ارائــه می کــرد. بزرگتریــن شــادی او ارائــه امیــد بــه گنهــکار صادقــی بــود کــه تاکنــون 
خــدای انتقــام جــو کــه منتظــر کیفــر عادالنــه دادن بــود را مــی دیــد. بــا لــب هایــی 
لــرزان و چشــم هایــی اشــک آلــود و غالبــاً بــر زانــوان خــود وعــده هــای بــا ارزشــی کــه 
بــه گنهــکار یگانــه امیــد مــی بخشــید را بــرای بــرادران بازگــو مــی نمــود؛ و بــه ایــن ترتیــب 
نــور حقیقــت بــه ذهــن هــای تاریــک رســوخ کــرد و ابرهــای تیرگــی را کنــار کشــید تــا 
پســر چــون آفتــاِب عدالــت، بــا اشــعه هــای شــفابخش خــود بــر دل بتابــد. بیشــتر 
اثــر اشــتیاق  بــه دفعــات خوانــده مــی شــد، در  اوقــات بخشــی از کتــاب مقــدس 
شــنونده بــرای اطمینــان کــه آنچــه شــنیده بــود حقیقــت دارد. مخصوصــاً جملــه ای 
نظیــر » خــون عیســی مســیح فرزنــدش مــا را از همــه گناهــان پــاک مــی ســازد « مــورد 
مطالبــه بــود. رســاله اول یوحنــا فصــل ۱ آیــه ۱۷. » همچنــان کــه موســی مــار را در 
بیابــان بلنــد نمــود، همچنیــن پســر انســان نیــز بایــد بلنــد کــرده شــود، تــا هــر کــه بــه 
او ایمــان آرد هــالک نگــردد، بلکــه حیــات جاویــدان داشــته باشــد. « انجیــل یوحنــا 

فصــل ۳ آیه هــای ۱۴ و ۱۵.
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عده زیادی در مورد ادعاهای روم فریفته نشدند. آنها بیهوده بودن شفاعت 
انســانها و یــا فرشــتگان در قبــال گناهــکار را دیدنــد. وقتــی نــور حقیقــت بــر ذهــن 
آنهــا طلــوع کــرد بــا هیجــان فریــاد کشــیدند: » عیســی کاهــن مــن اســت؛ خــون او 
فدیــه مــن اســت و مذبــح او محــل اعترافاتــم. « آنهــا خــود را تمامــاً بــه شایســتگی 
عیســی متکــی مــی دانســتند و بــه تکــرار مــی گفتنــد: » لیکــن بــدون ایمــان تحصیــل 
رضامنــدی او محــال اســت. « رســاله بــه عبرانیــان فصــل ۱۱ آیــه 6. » در هیــچ کــس 
غیــر از او نجــات نیســت، زیــرا کــه اســمی دیگــر زیــر آســمان بــه مــردم عطــا نشــد کــه 

بــدان مــا نجــات یابیــم. « اعمــال رســوالن فصــل ۴ آیــه ۱۲.
درک اطمینــان در مــورد محبــت نجــات دهنــده بــرای بعضــی از ایــن جــان هــای 
طوفــان زده محــال بنظــر مــی رســید. احســاس آســودگی بدســت آمــده آنچنــان بــزرگ 
بود و چنان نهری از نور بر آنها تابانید که احساس کردند به آسمان منتقل شده اند. 
دست هایشــان بــا اطمینــان در دســت مســیح قــرار گرفــت و پــای هایشــان بــر صخــره 
اعصار مستقر شد. وحشت از مرگ ناپدید شد. اکنون آنها به زندان و وسایل زجر 
و آزار حسادت می کردند اگر به این وسیله می توانستند نام عیسی را جالل دهند.

در جاهــای پنهانــی کالم خــدا را عرضــه کــرده و می خواندنــد، گاهــی اوقــات 
حتــی بــه یــک نفــر و گهــگاه بــه گــروه کوچکــی کــه اشــتیاق حقیقــت و نــور را داشــتند. 
بــه ایــن صــورت ســپری مــی شــد. شــگفتی و تحســین  گاهــی اوقــات تمــام شــب 
توقــف  بــه  مجبــور  دفعــات  بــه  رحمــت  مبشــر  کــه  بــود  عظیــم  آنچنــان  شــنوندگان 
خوانــدن مــی شــد تــا اینکــه ادراک مــژده نجــات بدســت مــی آمــد؛ و اغلــب کلماتــی 
نظیــر » آیــا خــدا هدیــه مــرا خواهــد پذیرفــت؟ آیــا او بــه مــن تبســم خواهــد زد؟ آیــا 
او مــرا خواهــد بخشــید؟ « شــنیده مــی شــد و جــواب بــه ایــن ترتیــب داده مــی شــد: 
» بیاییــد نــزد مــن، ای تمامــی زحمــت کشــان و گرانبــاران، و مــن شــما را راحتــی 

خواهــم بخشــید. « انجیــل متــی فصــل ۱۱ آیــه ۲۸.
ایمــان وعــده را مــی پذیرفــت و جــواب حاکــی از خرســندی شــنیده مــی شــد: 
بــه  پــر مشــقت  » دیگــر زیــارت هــای طوالنــی الزم نیســت. دیگــر مســافرت هــای 
زیارتــگاه هــا الزم نیســت. مــن مــی توانــم آنچنــان کــه هســتم، گناهــکار و آلــوده بــه 
عیســی روی بیــاورم و او دعــای از روی توبــه مــرا رد نخواهــد نمــود. « گناهــان تــو 

آمرزیــده شــد. » پــس حتــی گناهــان مــن می توانــد آمرزیــده شــود. «
موجــی از شــادمانی مقــدس قلــب را لبریــز مــی کنــد و نــام عیســی بــا حمــد 
و شــکرگزاری تجلیــل مــی شــود. ایــن افــراد شــادمان بــرای اشــاعه نــور و بازگویــی 
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راه  اینکــه  بــرای  انــد  نمــوده  تجربــه  کــه  آنچــه  شــان  توانایــی  حــد  در  دیگــران،  بــه 
حقیقــی و حیــات را پیــدا کــرده انــد بــه خانــه هایشــان بــاز مــی گشــتند. قدرتــی 
مشــتاقین  قلــب  بــه  مســتقیماً  کــه  مقــدس  کتــب  کالم  در  موقرانــه  و  عجیــب 
حقیقــت مــی نشســت وجــود داشــت. ایــن صــدای خــدا بــود و در کســانی کــه 

آن را شــنیدند اعتقــاد بوجــود مــی آورد.
مبشــر حقیقــت بــه راه خــود ادامــه مــی داد ولــی تواضــع مشــهود او، صداقــت، 
جدیــت و اشــتیاق عمیقــش هــدف اشــاره هــای متعــدد مــی گشــت. در اکثــر مــوارد 
شــنوندگان ســؤالی در مورد اینکه از کجا آمده و به کجا می رود نکرده بودند. آنها 
آنچنــان در مرحلــه نخســت از تعجــب و آنــگاه از احســاس قدردانــی و شــادمانی 
هیجــان زده شــده بودنــد کــه فکــر ســؤال کــردن بــه ذهــن شــان خطــور نمی کــرد. وقتــی 
اصــرار مــی کردنــد کــه او همراه شــان بــه خانــه ایشــان بــرود جــواب مــی داد کــه الزم 
اســت گوســفندان گمشــده گلــه را مالقــات کنــد. آنهــا فکــر کردنــد آیــا ممکــن اســت 

فرشــته ای از آســمان باشــد؟
در خیلــی از مــوارد مــژده دهنــده حقیقــت، دیگــر دیــده نمــی شــد. او راهــی 
مناطــق یــا ســرزمین هــای دیگــر شــده بــود و یــا زندگــی را در زندانــی گمنــام ســپری 
مــی کــرد و یــا اســتخوان هایــش در جایــی کــه بــه حقیقــت شــهادت داده بــود در حــال 
ســفید شــدن بــود. ولــی کالمــی کــه از خــود بــه جــای گذاشــته بــود بــه نابــودی ســپرده 
نمــی شــد. آنهــا کارشــان را در قلــب مــردم انجــام مــی دادنــد و نتایــج مبــارک آن در 

روز داوری آشــکار خواهــد شــد.
مبشرین والدنسی سلطنت شیطان را مورد حمله قرار داده بودند و قدرت های 
تاریکی به مراقبت بیشتری برانگیخته شده بودند. هر فعالیتی برای پیشبرد حقیقت 
مـورد توجـه شـاهزاده شـرارت قـرار مـی گرفـت و او از واهمـه دسـت نشـاندگانش را 
تهییج می نمود. رهبران پاپ از این مبشرین متواضع نسبت به امور خود احساس 
خطـر مـی نمودنـد. اگـر اجـازه داده شـود کـه نـور حقیقـت بـدون مانعـی بدرخشـد ابـر 
ضخیم تعالیم نادرستی که اذهان مردم را در خود گرفته است کنار زده خواهد شد 

و فکر مردم تنها به خدا معطوف شده و عاقبت چیرگی روم را نابود خواهد کرد.
وجــود ایــن مبلغیــن کــه ایمــان کلیســای قدیمــی را نگــه مــی داشــتند شــهادتی 
دائمــی بــر ارتــداد روم بــوده و بــرای همیــن تلــخ تریــن تنفــر و جفــا را بــر مــی انگیخــت. 
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عــدم تســلیم جــزوات کتــب مقــدس بــه روم نافرمانــی بــود کــه روم نمــی توانســت بــه 
آســانی از آن چشــم بپوشــد. روم تصمیــم گرفــت آنهــا را از صحنــه روزگار حــذف 
نمایــد. اکنــون تهاجــم وحشــتناکی بــر ضــد قــوم خــدا در مســکن کوهســتانی شــان 
شروع شد. ُمفتشان تحقیق در مورد عقاید بر رد پای آنها گماشته شدند و صحنه 
هــای ســقوط هابیــل هــای بــی گنــاه در برابــر قائن هــای مجــرم بــه دفعــات تکــرار شــد.

از  عبادتگاهایشــان  و  هــا  خانــه  شــد،  ویــران  حاصلخیزشــان  ســرزمین  بارهــا 
بیــن رفــت تــا جایــی کــه آنجــا کــه روزی مراتــع سرســبز و خانــه هــای مــردم معصــوم 
و ســاعی بــود اکنــون بــه بیابانــی تبدیــل شــد. بــه همــان ترتیبــی کــه حیــوان درنــده 
بــا چشــیدن خــون، درنــده تــر می شــود غضــب دســت نشــاندگان پــاپ بــا عــذاب 
کشــیدن قربانــی هایشــان شــعله ورتــر مــی شــد. عــده زیــادی از ایــن شــاهدان کــه 
بخاطــر ایمــان پــاک، در مناطــق کوهســتانی و همچنیــن دره هــا و جنــگل هــای پــر 
درخــت یــا پناهــگاه هــای صخــره ای مخفــی شــده بودنــد ردیابــی و کشــته شــدند.

هیـــچ گونـــه اتهامـــی ممکـــن نبـــود بـــر علیـــه ســـیرت اخالقـــی چنیـــن گـــروه تبعیـــدی 
تحمیل شـــود. حتی دشـــمنان آنها را مردمی صلح جو، باتقوا و آرام شـــناخته بودند. 
جـــرم بزرگ شـــان ایـــن بـــود کـــه نمـــی خواســـتند خـــدا را مطابـــق انتظـــار پـــاپ پرســـتش 
کننـــد. بخاطـــر چنیـــن ســـرپیچی از خواســـته هـــای پـــاپ هـــر نـــوع تحقیـــر و توهیـــن و 

جفایـــی کـــه انســـانها یـــا اجنـــه مـــی توانســـتند بوجـــود آوردنـــد بـــر سرشـــان آورده شـــد.
وقتی که روم تصمیم به نابودی این فرقه ی منفور گرفت، فرمانی از طرف پاپ 
صــادر شــد کــه آنهــا را مرتــد شــناخته، محکــوم بــه قتــل عــام نمــود. )بــه ضمیمــه مراجعــه 
شود.( اتهام آنها بیکاری، تقلب و بی نظمی نبود بلکه اتهام داشتِن ظاهری باتقوا 
و مقــدس کــه » گوســفندان گلــه حقیقــی را « گمــراه مــی نمــود. بنابرایــن پــاپ دســتور 
داد کــه چنانچــه » ایــن فرقــه مکــروه، خبیــث و بــد ذات از طریــق شــان برنگردنــد بایــد 
ماننــد مارهــای ســمی لــه و لــورده شــوند. «۵ آیــا ایــن حکمــران مغــرور انتظــار داشــت 
کــه روزی بــا چنیــن گفتــاری دوبــاره روبــرو شــود؟ آیــا مــی دانســت کــه ایــن کلمــات در 
دفاتــر آســمانی ثبــت شــده انــد تــا در روز داوری بــا آنهــا مقابلــه شــود؟ عیســی فرمــود: 
» به شــما می گویم آنچه برای یکی از این برادران کوچکترین من کرده اید، در واقع 

بــرای مــن کــرده ایــد. « انجیــل متــی فصــل ۲۵ آیــه ۴۰.

5 مأخذ قبلی، کتاب اول، فصل 1.
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ایــن اعالمیــه تمــام اعضــای کلیســا را فراخوانــد کــه در جهــاد بــر علیــه مرتدهــا 
شــرکت کننــد. بــه عنــوان انگیــزه شــرکت در چنیــن عمــل بــی رحمانــه ای شــرکت 
کننــدگان را » از هرگونــه جریمــه و مطالبــات کلیســایی بطــور عــام و خــاص عفــو کــرد؛ 
آنهــا را از هرگونــه قســم و تعهــدی کــه داده بودنــد رهــا نمــود؛ بــر تمــام امالکــی کــه غیــر 
قانونــی از مــردم غصــب نمــوده بودنــد، صحــه ی قانونــی گذاشــت؛ وعــده آمــرزش 
همــه گناهــان کســانی را داد کــه کافــری را بــه قتــل برســانند. همــه قراردادهــای بســته 
شــده بــه نفــع وودوا را لغــو نمــود، دســتور داد خدمتــکاران شــان آنهــا را تــرک کننــد، 
همــه را از دادن هــر نــوع کمــک بــه مرتدهــا ممنــوع نمــود و بــه همــه اجــازه داد تــا دارایــی 
هــای آنهــا را غصــب نماینــد. «6  ایــن مــدرک روحیــه ورای آن را بــه وضــوح آشــکار مــی 

ســازد. ایــن نعــره اژدهاســت کــه در آنجــا شــنیده میشــود و نــه صــدای مســیح.
رهبــران تابــع پــاپ ســیرت خــود را پیــرو معیارهــای عظیــم احــکام خــدا ننمودنــد 
بلکــه معیارهــای مطابــق بــا خواســت خــود بوجــود آوردنــد و اصــرار داشــتند کــه همــه 
از ایــن معیارهــا پیــروی کننــد چــرا کــه روم چنیــن خواســته بــود. وحشــتناک تریــن 
مصیبــت هــا تحمیــل شــد. کشــیش هــا و پــاپ هــای کافــر و فاســد، کاری را کــه 
شــیطان از آنهــا خواســته بــود انجــام مــی دادنــد. رحــم و شــفقت جایــی در ذات آنهــا 
نداشــت. همــان روحیــه ای کــه مســیح را بــه صلیــب کشــید و رســوالن را بــه کشــتن 
داد و همــان نــرون خــون آشــام را در زمــان خــودش بــر عیلــه ایمانــداران برانگیخــت 

در کار بــود تــا زمیــن را از دوســتداران خــدا پــاک ســازی کنــد.
جفایــی کــه بــرای قــرن هــای متمــادی بــر علیــه پیــروان خداتــرس اعمــال شــد بــا 
صبر و شــکیبایی که منجی شــان را مفتخر می کرد متحمل شــدند. با وجود جهاد 
بر علیه شــان و قســاوت غیر انســانی که با آن مواجه بودند کماکان مبشــرین خود 
را مــی فرســتادند تــا حقیقــت پــر ارزش را انتشــار دهنــد. آنهــا کشــته مــی شــدند ولــی 
خــون آنهــا بــذر کاشــته شــده را آبیــاری مــی کــرد و محصــول مناســب ببــار مــی آورد. 
بــرای خــدا شــهادت دادنــد.  بدیــن ترتیــب والدنســی هــا قرنهــا قبــل از تولــد لوتــر 
پراکنــده شــده در ســرزمین هــای متعــدد، بــذر اصالحــات را کــه در زمــان ویکلیــف ۷  
شــروع شــده بــود کاشــتند کــه در زمــان لوتــر وســیع و عمیــق رشــد نمــود و مــی بایــد تــا 
زمــان آخــر توســط کســانی حمــل شــود کــه آمــاده تحمــل همــه چیــز » بــه خاطــر کالم 

خــدا و شــهادت عیســی مســیح هســتند. « مکاشــفه فصــل ۱ آیــه 9.

6 مأخذ قبلی. 

Wycliffe. 7
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کتــاب مقــدس  از  اوقــات نســخه هــای معــدودی  از اصالحــات گاهــی  قبــل 
وجــود داشــت ولــی خــدا اجــازه نــداد کــه کالمــش کامــالً نابــود شــود. حقایــق آن 
توانســت  مــی  کــه  آســانی  همــان  بــه  او  بمانــد.  پوشــیده  همیشــه  بــرای  نبــود  بنــا 
درهــای زنــدان را بگشــاید و دروازه هــای آهنیــن را بــاز کنــد تــا خدمــت گــزاران او 
آزاد شــوند مــی توانســت زنجیــر از کالم حیــات پــاره ســازد. در کشــورهای مختلــف 
اروپــا مــردم توســط روح القــدس برانگیختــه شــدند تــا حقایــق را چــون گنــج پنهــان 
شــده جســتجو کننــد. بــا عنایــت خــدا بــه کتــب مقــدس هدایــت شــده صفحــه هــای 
آن را بــا اشــتیاقی بــاور نکردنــی مطالعــه کردنــد. آنهــا بــه هــر قیمتــی آمــاده بودنــد 
نــور حقیقــت را بپذیرنــد. گرچــه همــه چیــز را بــه وضــوح نمــی دیدنــد ولــی قــادر بــه 
درک حقایقــی شــدند کــه بــرای مــدت هــای مدیــد مخفــی مانــده بــود. بــه عنــوان 
بشــارت دهنــدگاِن مأموریــت یافتــه از طــرف خــدا پیــش رفتنــد و زنجیرهــای خرافــات 
و اشــتباه را پــاره کردنــد و کســانی را کــه بــرای مدتهــا در اســارت ایــن مســائل مانــده 

بودنــد فراخواندنــد تــا برخاســته آزادی خــود را خواهــان شــوند.
کــه  زبــان هایــی  قــرن هــا در  بــرای  بــه جــز در میــان والدنســی هــا کالم خــدا 
فقــط بــرای تحصیــل کــرده هــا آشــکار بــود بســته مانــده بــود ولــی اکنــون زمــان آن 
رســیده بــود کــه کتــب مقــدس بــه زبــان محلــی مــردم ترجمــه شــود و بدســت آنهــا در 
ســرزمین هــای مختلــف برســد. دنیــا از تاریکــی نیمــه شــب گذشــته بــود. ســاعات 
تاریکــی بــه تدریــج ســپری مــی شــد و در ســرزمین هــای زیــادی نشــانه هــای طلــوع 

ســحرگاهی نمایــان گشــته بــود.
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طلــوع  اصالحــات «  صبــح  » ســتاره  انگلســتان  در  چهاردهــم  قــرن  در 
پیــک  بــرای دنیــای مســیحی  بلکــه  بــرای انگلســتان  نــه فقــط  کــرد. جــان ویکلیــف 
اصالحــات بــود. اعتــراض بــزرگ بــر ضــد روم کــه وی اجــازه یافــت آنــرا اعــالم کنــد 
هرگــز بنــا نبــود کــه خامــوش شــود. ایــن اعتــراض کشمکشــی را شــروع نمــود کــه 

هــا شــد. ملــت  و  کلیســاها  افــراد،  آزادی  نتیجــه اش 
از خداونــد  تــرس  او  بــرای  و  کــرد  تحصیــل  انســانی  علــوم  زمینــه  در  ویکلیــف 
ابتــدای حکمــت بــود. او در دانشــگاه هــا بــرای تقــوای صادقانــه و اســتعدادهای 
قابــل مالحظــه و کســب دانــش حکیمانــه برجســته بــود. عطــش او بــرای معلومــات، 
او را بــه آشــنایی بــا هــر رشــته تحصیلــی هدایــت نمــود. او در رشــته فلســفه، تعالیــم 
کلیســایی و قوانیــن مدنــی مخصوصــاً قوانیــن مربــوط بــه کشــور خــودش تعلیــم دیــد. 
در فعالیــت هــای بعــدی اش ارزش تحصیــالت اولیــه اش مشــهود بــود. آشــنایی 
کامل با فلســفه نظری همزمان او را قادر ســاخت تا اشــتباهات آن را آشــکار کند 
و بــا مطالعــه قوانیــن ملــی و کلیســایی آمــاده شــده بــود کــه بخاطــر آزادی مدنــی و 
دینــی وارد تالشــی بــزرگ شــود. در حالیکــه مــی توانســت از ســالح هــای بدســت 
آمــده از کالم خــدا اســتفاده کنــد او انضبــاط ذهنــی مــدارس را نیــز بدســت آورده 
بــود و تدابیــر مدرســین مــدارس را خــوب مــی فهمیــد. قــدرت نبــوغ و جامــع بــودن 
اطالعاتــش احتــرام دوســت و دشــمن را جلــب مــی نمــود. پیروانــش بــا رضایــت 
دیدنــد کــه قهرمانشــان بیــن ســرآمدهای ذهنــی ملــت شــان ســرآمدترین بــود و مانــع 
از ایــن شــد کــه دشــمنانش بــا آشــکار نمــودن جهالــت و ضعــف پیروانــش حرکــت 

اصالحــات را تحقیــر نماینــد.
در حالــی کــه ویکلیــف هنــوز در ســطح دانشــگاهی بــود شــروع بــه مطالعــه کالم 
باســتانی  زبــان هــای  بــه  کــه کتــاب مقــدس فقــط  نمــود. در آن زمــان قدیــم  خــدا 
وجــود داشــت پژوهشــگران قــادر بودنــد بــه چشــمه ی حقیقتــی دسترســی داشــته 
باشــند چیزی که برای طبقه بیســواد بســته بود؛ و به این ترتیب راه برای کار آینده 
ویکلیــف بــه عنــوان اصــالح طلــب آمــاده شــده بــود. مــردان باســواد کالم خــدا را 
مطالعه نموده حقیقت عظیم فیض رایگان خدا را در آن یافته بودند. در تدریس 
شــان اطالعــات راجــع بــه ایــن حقیقــت را منتشــر نمــوده بودنــد و دیگــران را بــه روی 

آوردن بــه کالم زنــده خــدا هدایــت نمــوده بودنــد.
زمانــی کــه توجــه ویکلیــف بــه کتــب مقــدس هدایــت شــد او بــه همــان دقتــی کــه 
او را قــادر نمــود تــا بــر دانــش مــواد درســی مــدارس مســلط شــود کتــاب مقــدس را 
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مــورد مطالعــه قــرار داد. تــا آن زمــان او احتیاجــی را حــس کــرده بــود کــه مطالعــات 
نظــری و تعالیــم کلیســایی قــادر بــه بــرآورده کــردن آن نبودنــد. در کالم خــدا آنچــه 
را کــه او قبــالً بــه باطــل جســتجو کــرده بــود بدســت آورد. در اینجــا نقشــه نجــات و 
مســیح بــه عنــوان تنهــا میانجــی را آشــکار شــده دیــد. او خــود را تســلیم بــه خدمــت 

مســیح نمــود و تصمیــم گرفــت حقیقــت مکشــوف را بشــارت دهــد.
ویکلیف مانند اصالح گران دیگر در ابتدای کارش پیش بینی نکرده بود که این 
کار، او را بــه کجــا هدایــت خواهــد نمــود. او خــود را عمــداً در مخالفــت بــا روم قــرار 
نــداد. ولــی وقــف شــدن در حقیقــت، خــواه يــا ناخــواه او را دشــمن قلمــداد کــرد. هــر 
چــه واضح تــر اشــتباهات پــاپ هــا را مــی دیــد بــا شــوق بیشــتری حقایــق کتــاب مقــدس 
را معرفــی می نمــود. او دیــد کــه روم بخاطــر رســوم و ســنن، کالم خــدا را تــرک کــرده 
اســت. او بــدون تــرس، کشــیش ها را متهــم بــه کنــار گذاشــتن کتــاب مقــدس کــرد 
و خواســت کــه کتــاب مقــدس بــه مــردم عرضــه شــود و اقتــدار آن دوبــاره در کلیســا 
برقرار گردد. او معلمی قادر و جدی و ســخنوری شــیوا بود و زندگی روزمره او نماد 
حقایقــی بــود کــه موعظــه مــی کــرد. اطالعــات او از کالم خــدا و قــدرت اســتدالل و 
پاکی زندگی اش و شــجاعت تزلزل ناپذیر و صداقت وی، اعتماد و احترام تمامی 
مردم را نسبت به او جلب نمود. خیلی از مردم با دیدن شرارت حاکم بر کلیسای 
روم از ایمــان قبلــی شــان بیــزار شــده بودنــد و حقایــق آشــکار شــده توســط ویکلیــف 
را بــا شــادمانی آشــکار پذیرفتنــد. ولــی رهبــران تابــع پــاپ وقتــی فهمیدنــد کــه اصــالح 

طلــب نفــوذ بیشــتری از آنهــا بدســت آورده غضــب وجودشــان را فــرا گرفــت.
بــر  تــرس  بــدون  و  بــود  حســاس  اشــتباهات  بــه  نســبت  آشــکارگر  ویکلیــف 
اشــتباهاتی ضربــه وارد کــرد کــه اقتــدار روم بوجــود آورده بــود. در حالــی کــه مشــاور 
دینــی پادشــاه بــود نظریــه شــجاعانه ای بــر ضــد بــاج مــورد مطالبــه پــاپ از پادشــاه 
انگلســتان ارائــه داد و نشــان داد کــه ادعــای پــاپ هــا در بــه خــود اختصــاص دادن 
اقتــدار فــوق حاکمــان مدنــی کشــورها بــر ضــد منطــق و اراده مکشــوف خداســت. 
مطالبــات پــاپ خشــم عظیمــی بوجــود آورده بــود و تعالیــم ویکلیــف اثــر مهمــی بــر 
روی افکار رهبران ملت گذاشــت. پادشــاه به اتفاق اشــراف با امتناع از پرداخت 
ترتیــب ضربــه ی  بدیــن  نمــود.  اقتــدار مدنــی رد  را در داشــتن  پــاپ  ادعــای  بــاج، 

تأثیرگــذاری بــر برتــری پــاپ هــا در انگلســتان وارد آمــد.
تباهــی و فســاد دیگــری کــه بــر علیــه ایــن اصــالح طلــب، جنگــی مــداوم و مصمــم 
بپــا کــرد اســتقرار نظــم راهبــه ای درویــش َمســلک بــود. ایــن راهــب هــا تــوده بزرگــی 

81

GC FA Body.indd   79 8/8/18   5:13 PM



۸۰  | نبرد عظیم

را در انگلســتان تشــکیل مــی دادنــد و آفتــی بــرای عظمــت و پیشــرفت ملــت بودنــد. 
صنایــع تولیــدی، آمــوزش و پــرورش و معیارهــای اخالقــی، نفــوذ خشــک و فاســد 
کننــده آنهــا را حــس مــی کردنــد. زندگــی باطــل و گدایــی راهــب هــا نــه تنهــا ضایعــه 
ای بــر منابــع مــردم بــود بلکــه فعالیــت و کار مفیــد را تحــت الشــعاع تحقیــر قــرار داد. 
روحیــه جوانهــا ضعیــف و فاســد شــده بــود. تحــت تأثیــر راهــب هــا عــده ای وادار بــه 
ورود بــه صومعــه هــا شــده و زندگــی خــود را بــه ریاضــت اختصــاص داده بودنــد و ایــن 
نــه تنهــا بــدون مصلحــت والدیــن انجــام مــی گرفــت بلکــه بــدون اطــالع و در مخالفــت 
بــا دســتور آنهــا صــورت مــی گرفــت. یکــی از شــیوخ پیشــین کلیســای روم لــزوم زندگــی 
زاهدانــه را فــوق وظایــف و محبــت فرزنــدی قــرار داد و اینچنیــن اعــالم کــرده بــود: 
» اگــر پــدر شــما بــر در خانــه در حــال گریــه درازکــش شــود و اگــر مادرتــان بــدن خــود 
را عریــان و ســینه هایــی کــه بــه تــو شــیر داده را آشــکار نمایــد آنهــا را لگدمــال کــن و 
مســتقیماً بــه مســیح روی بیــاور. « بــا ایــن عمــل » غیرانســانی و شــیطانی « طبــق 
تشــخیص لوتــر کــه » بیشــتر خــوی گــرگ صفــت و مســتبد را نمایــان مــی ســازد و نــه 
مســیحیت و انســانیت، « قلب فرزندان را بر ضد والدین تبدیل به فوالد ســفت و 
ســخت مــی کردنــد.۱ بــه ایــن ترتیــب رهبــران تابــع پــاپ هماننــد فریســیان قدیــم احــکام 
خــدا را بــا رســم خــود باطــل مــی نمودنــد؛ و بــرای همیــن خانــواده هــا از هــم پاشــیده و 

والدیــن از مصاحبــت بــا پســران و دختــران خــود محــروم مــی شــدند.
حتــی دانشــجویان دانشــگاه هــا فریفتــه ی ادعاهــای دروغیــن راهــب هــا شــده 
و وادار بــه ورود بــه جرگــه آنهــا مــی شــدند. بســیاری بعــداً از ایــن عمــل خــود پشــیمان 
شــدند چــرا کــه زندگــی خــود را تبــاه نمــوده و موجــب غــم و پریشــانی والدیــن خــود 
شــده بودنــد؛ ولــی بــه محــض گرفتــاری در تلــه آزاد شــدن از آن غیرممکــن بــه نظــر مــی 
رســید. بســیاری از والدیــن بــه علــت تــرس از راهــب هــا از فرســتادن فرزندانشــان 
مراکــز  در  دانشــجویان  شــمار  ترتیــب  بدیــن  و  ورزیدنــد  مــی  امتنــاع  دانشــگاه  بــه 
بــزرگ دانشــگاهی بــه شــکل قابــل توجهــی کاهــش یافــت. مــدارس تحلیــل رفتنــد و 

بیســوادی و نادانــی رواج پیــدا کــرد.
پاپ به راهب ها قدرت داده بود تا اعترافات را بشنوند و آمرزش اعطا کنند. 
ایــن موضــوع سرچشــمه شــر عظیمــی شــد. راهــب هــا مصمــم بــه توســعه درآمدشــان 
آنچنــان مشــتاق ارائــه آمــرزش بودنــد کــه انــواع مجرمیــن بــه آنهــا متوصــل مــی شــدند و 
در نتیجــه آن وحشــتناک تریــن شــرارتها بــه ســرعت افزایــش پیــدا کردنــد. بیمــاران و 

Barnas sears, The Life of Luther, pages 69. 1
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فقــرا در مصیبــت شــان رهــا شــدند در حالیکــه هدایایــی کــه مــی توانســت احتیــاج 
آنهــا را بــرآورده ســازد بــه راهب هایــی تعلــق مــی گرفــت کــه بــا تهدیــد از مــردم صدقــه 
مطالبــه می نمودنــد و بــی ایمانــی کســانی را کــه از پرداخــت صدقــه بــه آنهــا و ســازمان 
هــای زیــر نظرشــان خــودداری مــی کردنــد نکوهــش مــی نمودنــد. بــا وجــود ادعــای 
بــه فقــر، ثــروت آنهــا دائمــاً رو بــه افزایــش بــود و عمــارت هــا و میزهــای مجلــل شــان 
فقــر روزافــزون جامعــه را نمایانتــر مــی ســاخت؛ در حالــی کــه وقــت شــان را صــرف 
لــذت و تجمــالت مــی کردنــد بــه جــای خــود مــردان نادانــی را مــی فرســتادند کــه فقــط 
داســتان هــای اعجازآمیــز و افســانه هــا و شــوخی های مبتذلــی را بــرای ســرگرم کــردن 
مــردم بــه آنهــا تحویــل دهنــد و آنهــا را کامــالً فریفتــه راهــب هــا ســازند. بدیــن وســیله 
راهــب هــا تســلط خــود بــر مــردم خرافــه پســند را حفــظ مــی کردنــد و آنهــا را بــه ایــن 
بــاور هدایــت مــی کردنــد کــه وظایــف دینــی شــان مرکــب از شــناخت اقتــدار پــاپ و 
ســتایش مقدســین و اهدای هدایا به راهب هاســت و این برای تضمین مکانی در 

D ۷.ch ,۱۷.Aubigne’, b’ .بهشــت بــرای آنهــا کافــی بــود
مــردان تحصیلکــرده و بــا تقــوا بیهــوده ســعی کــرده بودنــد تــا اصالحاتــی در نظــم 
راهب هــا بوجــود آورنــد؛ ولــی ویکلیــف بــا دیــدی بــر پایــه حقیقــت، بــر ریشــه شــرارت 
ضربــه زد و اعــالم کــرد کــه خــود نظــام از پایــه غلــط اســت و بایــد منحــل گــردد. در 
نتیجــه بحــث و پژوهــش پدیــدار مــی گشــت. در حالیکــه راهــب هــا سراســر کشــور 
را زیــر پــا گذاشــته و آمــرزش گناهــان ارائــه شــده توســط پــاپ را عرضــه مــی نمودنــد، 
عــده ای بــه خریــد آمــرزش بوســیله پــول مشــکوک شــدند و طلــب آمــرزش از پــاپ را 
بــه جــای طلــب آمــرزش از خــدا زیــر ســؤال بردنــد. )بــه ضمیمــه اشــاره شــود.( عــده 
ای از حــرص راهــب هایــی کــه طمع شــان هرگــز ارضــاء نمــی شــد مضطــرب بودنــد. 
آنهــا گفتنــد » راهــب هــا و کشــیش هــای روم، مــا را ماننــد ســرطان مــی خورنــد. 
الزم اســت کــه خــدا مــا را نجــات دهــد و گرنــه مــردم تلــف خواهنــد شــد. «۲ بــرای 
پوشــاندن طمــع شــان ایــن راهــب هــای گــدا مدعــی بودنــد کــه پیــرو نجــات دهنــده 
هســتند و اعــالم کردنــد کــه عیســی و شــاگردانش بــه وســیله صدقــه مــردم حمایــت 
مــی شــدند. ایــن ادعــا صدمــه بســیاری بــه آنهــا زد زیــرا عــده زیــادی از مــردم را بــه 
تحقیــق در کتــاب مقــدس هدایــت نمــود تــا حقیقــت را شــخصاً بدســت بیاورنــد؛ 
بــه سرچشــمه  مــردم  نبــود. ذهــن  کــه جــزو خواســته هــای دلخــواه روم  نتیجــه ای 

حقیقــت هدایــت شــده بــود چیــزی کــه هــدف مخفــی نــگاه داشــتن روم بــود.

D’ Aubigne’, b.17, Ch.7. 2
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ویکلیــف شــروع بــه نوشــتن و توزیــع بروشــورها بــر ضــد راهــب هــا کــرد، نــه بــه 
خاطــر درگیــری یــا مشــاجره بــا آنهــا بلکــه بــرای دعــوت اذهــان مــردم بــه تعالیــم کتــاب 
مقــدس و مؤلــف آن. وی اعــالم نمــود کــه قــدرت آمــرزش و اخــراج مــردم از کلیســا 
توســط پــاپ بیشــتر از کشــیش عــادی نیســت و امــکان نــدارد کســی در واقــع تکفیــر 
و از کلیســا اخــراج شــود مگــر اینکــه در مرحلــه نخســت محکومیــت از طــرف خــدا 
را برخــود پذیرفتــه باشــد. بــه هیــچ روش مؤثرتــر دیگــری وی نمــی توانســت ســرنگونی 
ســلطه ســاختار روحانــی و غیرروحانــی را کــه پــاپ بنــا نمــوده بــود و در آن روح و 

جســم میلیــون هــا نفــر بــه اســارت نگــه داشــته مــی شــد را عملــی ســازد.
دوبــاره از ویکلیــف خواســته شــد تــا از حقــوق ســلطنتی انگلیــس بــر ضــد تجــاوز 
روم دفــاع کنــد؛ و بــه عنــوان ســفیر ســلطنتی منصــوب شــده دو ســال را در هلنــد 
در مذاکــره بــا نماینــدگان پــاپ ســپری کــرد. ایــن جــا بــود کــه بــا روحانیــون فرانســه، 
ایتالیــا و اســپانیا تمــاس داشــت و فرصتــی یافــت تــا نگاهــی بــه امــور پشــت پــرده 
بیانــدازد و اطالعاتــی در مــورد چیزهــای زیــادی کــه در انگلســتان از او مخفــی مــی 
مانــد بدســت آورد. مطالــب زیــادی کــه بــه خدمــات بعــدی او هــدف مــی بخشــید 
را در آنجــا آموخــت. از ایــن نماینــدگان دربــار پــاپ ســیرت واقعــی و هــدف نظــام را 
دریافــت. او بــه انگلســتان برگشــت تــا تعالیــم قبلــی خــود را شــفاف تــر و بــا حرارتــی 

بیشــتر تکــرار کنــد بــا اعــالم اینکــه طمــع، غــرور و فریــب الهه هــای روم هســتند.
او در یکــی از رســاله هایــش در مــورد پــاپ و مأموریــن جمــع آوری صدقــه هایــش 
چنین نوشت: » آنها معاش فرد فقیر را از کشورمان بیرون می برند و سالیانه هزاران 
مــارک از پــول پادشــاه را بــرای رســوم دینــی و امــور روحانــی کــه بدعــت لعنتــی خریــد و 
فروش مزایای روحانی است به هدر می دهند و تمام دنیای مسیحی را وادار به این 
بدعــت لعنتــی مــی کننــد. بطــور حتــم اگــر قلمــرو مــا تپــه ی بزرگــی از طــال داشــت و فــرد 
دیگــری جــز ایــن کشــیش جمــع کننــده مغــرور دنیــوی از آن برداشــت نمــی کــرد بــه مــرور 
زمان این تپه به اتمام می رسید؛ زیرا دائماً پول را از سرزمین ما بیرون می برد و دوباره 

چیــزی جــز لعنــت خــدا بــرای ایــن اخــاذی بخاطــر امتیــازات دینــی نمــی فرســتاد. «۳ 
ویکلیــف بالفاصلــه پــس از برگشــتش بــه انگلســتان مقــام کشــیش بخــش لوتــر 
ۇرت را از پادشــاه دریــاف نمــود. ایــن نشــان اطمینانــی بــود کــه حداقــل پادشــاه از 
صراحــت ســخن او ناراضــی نبــود. نفــوذ ویکلیــف در شــکل دادن اعمــال دربــار و 

همچنیــن فــرم دادن بــه اعتقــادات ملــت احســاس مــی شــد.

John Lewis, History of the Life and Sufferings of J. Wiclif, Page 37. 3
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بـــه زودی رعدهـــای پـــاپ بـــر ضـــد وی پرتـــاب شـــد. ســـه حکـــم بـــه انگلســـتان 
فرســـتاه شـــد ـ بـــه دانشـــگاه، بـــه پادشـــاه و بـــه اســـقف هـــا ـ همـــه خواســـتار اقدامـــی 
ســـریع و قاطـــع بـــرای ســـاکت کـــردن تعلیـــم دهنـــده بدعـــت بودنـــد.۴  )بـــه ضمیمـــه 
بـــا  هـــا  اســـقف  حکم هـــا،  رســـیدن  از  قبـــل  وجـــود  ایـــن  بـــا  شـــود.(  مراجعـــه  نیـــز 
اشـــتیاق ویکلیـــف را بـــه محاکمـــه احضـــار کـــرده بودنـــد. ولـــی دو تـــن از شـــاهزاده 
هـــای بســـیار قـــوی در پادشـــاهی همـــراه او در محکمـــه حاضـــر شـــدند؛ و مـــردم 
قضـــات  کـــه  نحـــوی  بـــه  آوردنـــد  هجـــوم  آن  درون  بـــه  کـــرده  احاطـــه  را  ســـاختمان 
آرامـــی آزاد شـــد.  بـــه  افتـــاد و ویکلیـــف  بـــه تعویـــق  کـــه محاکمـــه  چنـــان ترســـیدند 
بـــر  کمـــی بعـــد ادوارد ســـوم کـــه اســـقف هـــا ســـعی داشـــتند در ســـن پیـــری او را 
شـــد. الســـلطنه  نائـــب  ویکلیـــف  قبلـــی  حامـــی  و  ُمـــرد  بشـــورانند  ویکلیـــف  ضـــد 

کــردن  زندانــی  و  توقیــف  بــرای  قاطــع  دســتوری  پــاپ  هــای  حکــم  ورود  ولــی 
بــرای ســوزاندن  را  اقدامــات جنبشــی  ایــن  نمــود.  انگلســتان تحمیــل  بــر  ویکلیــف 
بایــد  ویکلیــف  زودی  بــه  کــه  رســید  مــی  نظــر  بــه  چنــان  کــرد.  مــی  گــذاری  پایــه  او 
قربانــی خــدای انتقــام جــوی روم شــود. ولــی خــدا کــه بــه یکــی از گذشــتگان گفتــه 
بــود » متــرس؛ ... مــن ســپر تــو هســتم « )ســفر پیدایــش فصــل ١۵ آیــه ١( دســت 
خــود را دراز نمــود تــا خــادم خــود را محافظــت کنــد. مــرگ نــه ســراغ اصــالح طلــب 
بلکــه ســراغ پــاپ کــه فرمــان بــه نابــودی او داده بــود آمــد. گروگــری یازدهــم ُمــرد و 
روحانیونــی کــه بــرای محاکمــه ویکلیــف جمــع شــده بودنــد همــه پراکنــده شــدند.

اراده خــدا کمــاکان امــور را قبضــه نمــود تــا اصالحــات رشــد نمایــد. پیــرو مــرگ 
گروگــری دو پــاپ انتخــاب شــدند. رقیــب یکدیگــر و هــر یــک ادعــای مصونیــت از 
خطــا داشــتند و خواســتار و مدعــی اطاعــت مــردم بودنــد. )بــه ضمیمــه مراجعــه 
شــود.( هــر یــک از مؤمنیــن مــی خواســت کــه او را در جنــگ بــر علیــه پــاپ دیگــر 
یــاری کنــد و خواســته هــای خــود را بــا دوزخــی اعــالم کــردن همــه مخالفــان و وعــده 
هــای پــاداش در بهشــت بــه همــه ی حامیانــش تحمیــل مــی کــرد. ایــن وقایــع قــدرت 
بــه  بــرای حملــه  بــه مقــدار زیــادی تضعیــف کــرد. گــروه هــای مخالــف  پــاپ هــا را 
یکدیگــر هــر آنچــه را کــه مــی توانســتند انجــام بدهنــد انجــام دادنــد و در ایــن بیــن 
ویکلیــف بــرای مدتــی آرامــش یافــت. لعنــت هــا و تهمــت هــا بیــن دو پــاپ مبادلــه 
مــی شــد و ســیالب هایــی از خــون بــرای حمایــت ادعاهــای متناقــص شــان جــاری 
گشــت. انــواع جنایــت و رســوایی کلیســا را در بــر گرفــت. در همــان حــال اصــالح 
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طلــب در ســکوت بخــش کلیســایی لوتــرۇرت بــا ســخت کوشــی فعالیــت مــی کــرد تــا 
توجــه مــردم را از دو پــاپ رقیــب بــه عیســی شــاهزاده صلــح جلــب نمایــد.

انشــقاق بــا تمــام فســاد و ســتیزهایی کــه بوجــود آورد راه را بــرای اصــالح توســط 
بــا توزیــع نشــریه ای  پــاپ هــا آمــاده نمــود. ویکلیــف  نشــان دادن ماهیــت واقعــی 
دربــاره انشــقاق پــاپ هــا از مــردم دعــوت کــرد تــا ببیننــد آیــا ایــن دو کشــیش در واقــع 
بــه حقیقــت اشــاره نمــی کردنــد وقتــی یکدیگــر را دجــال مــی خواندنــد. وی گفــت: 
» خــدا دیگــر اجــازه نمی دهــد کــه ناراســتی توســط یــک روحانــی حکومــت کنــد ولــی 
... انشــقاق بوجــود آورد تــا انســان بــه اســم مســیح بــه آســانی بــر هــر دو غلبــه کنــد. «۵ 
ویکلیف مانند عیسی انجیل را به فقرا موعظه نمود. ناراحت از اشاعه نور در 
خانــه هــای محقــر منطقــه کلیســایی لوتــرۇرت تصمیــم گرفــت کــه نــور بایــد بــه تمامــی 
انگلســتان برســد. بــرای عملــی کــردن ایــن هــدف او گروهــی از وعــاظ را ســازمان داد، 
افــرادی ســاده و باتقــوا کــه عشــق بــه حقیقــت داشــتند و بــه چیــزی جــز انتشــار آن 
عالقــه نداشــتند. آنهــا همــه جــا رفتنــد و در بازارهــا، خیابــان هــای شــهرهای بــزرگ و 
در کوچــه پــس کوچه هــای روســتاها تعلیــم دادنــد. آنهــا ســراغ ســالخورده هــا، بیمــاران 

و فقــرا را گرفتنــد و پیــام شــادی آور فیــض خــدا را برایشــان آشــکار نمودنــد.
در  را  خــدا  آکســفورد کالم  در  علــوم خداشناســی  اســتاد  بعنــوان  ویکلیــف 
بــه  را  حقیقــت  صداقــت  بــا  چنــان  او  می نمــود.  موعظــه  دانشــگاه  تاالرهــای 
ولــی  نهادنــد.  نــام  انجیــل «  » دکتــر  را  او  کــه  کــرد  مــی  تدریــس  دانشــجوهایش 
عظیــم تریــن کار زندگــی اش ترجمــه ی کتــب مقــدس بــه زبــان انگلیســی بــود. در 
یکــی از تألیفاتــش بــه نــام حقیقــت و معنــای کتــب مقــدس انگیــزه اش را بــرای 
ترجمــه ی کتــاب مقــدس اعــالم نمــود تــا هــر شــخص در انگلســتان بتوانــد بــه زبــان 

مــادری خــود اعمــال شــگرف خــدا را مطالعــه نمایــد.
ولـــی بـــه ناگهـــان فعالیـــت هایـــش متوقـــف شـــد. گرچـــه هنـــوز بـــه شـــصت ســـالگی 
نرسیده بود کار مداوم، مطالعه و حمالت دشمنانش او را ضعیف نموده و  قبل 
از موعـــدش پیـــر کـــرده بـــود. او بـــا یـــک بیمـــاری خطرنـــاک مـــورد حملـــه قـــرار گرفـــت. 
ایـــن خبـــر موجـــب خرســـندی راهـــب هـــا شـــد. آنهـــا فکـــر کردنـــد او بـــه تلخـــی از شـــری 
کـــه بـــرای کلیســـا بوجـــود آورده بـــود توبـــه خواهـــد کـــرد و بـــا عجلـــه بـــه خوابـــگاه او رفتنـــد 
تـــا اقـــرار او را بشـــنوند. نماینـــدگان چهـــار صنـــف راهـــب هـــا بـــه همـــراه چهـــار نفـــر از 
رهبـــران ایـــن نظـــام هـــا اطـــراف ویکلیـــف بـــه ظاهـــر در بســـتر مـــرگ را گرفتنـــد. آنهـــا 
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گفتنـــد: » تـــو مـــرگ را بـــر لـــب هـــای خـــود داری، متأثـــر از اشـــتباهاتت در حضـــور مـــا 
آنچـــه در راســـتای لطمـــه زدن بـــه مـــا گفتـــه ای باطـــل کـــن. « اصالحطلـــب در ســـکوت 
بـــه ایشـــان گـــوش داد ســـپس از مـــالزم خـــود خواســـت تـــا او را در رختخوابـــش بـــه 
حـــال نشســـته درآورد، آنـــگاه در حالیکـــه چشـــم بـــه آنهـــا دوختـــه بـــود کـــه از او انتظـــار 
پـــس گرفتـــن اعتقاداتـــش را داشـــتند بـــا صـــدای بلنـــد و محکـــم کـــه تقریبـــاً باعـــث 
لـــرزش آنهـــا شـــد گفـــت: » مـــن نخواهـــم مـــرد و زنـــده خواهـــم مانـــد و دوبـــاره اعمـــال 
شـــریر راهب هـــا را اعـــالم خواهـــم نمـــود. «6  راهـــب هـــای حیـــران و شـــرمنده بـــه 

ســـرعت اتـــاق را تـــرک کردنـــد.
تریــن ســالح ضــد  قــوی  تــا  مانــد  زنــده  او  یافــت.  تحقــق  ویکلیــف  پیشــگویی 
وســیله  تــا  دهــد  قــرار  هموطنانــش  دســت  در  را  مقــدس  کتــاب  یعنــی  روم، 
منصــوب شــده آســمانی بــرای رهایــی، روشــن ســازی و تبشــیر مــردم شــود. موانــع 
متعــدد و بزرگــی بــر ســر راه انجــام ایــن کار وجــود داشــت کــه مــی بایــد بــر آنهــا 
فائــق مــی آمــد. ویکلیــف بــا ضعف هایــش درگیــر بــود و مــی دانســت فقــط ســال 
هــای معــدودی بــرای فعالیــت باقــی مانــده اســت. او مخالفــت هایــی کــه بایــد 
بــا آنهــا مواجــه شــود را مشــاهده کــرد؛ ولــی تشــویق شــده از وعــده هــای کالم 
خــدا بــی پــروا بــه پیــش رفــت. در قــدرت کامــل توانایــی عقالنــی و تجربیــات غنــی 
بــا اراده خــاص خــدا بــرای ایــن امــر، عظیــم تریــن مأموریتــش حفــظ و آمــاده شــده 
در  بــود اصــالح طلــب  آشــفتگی  دنیــای مســیحی گرفتــار  تمــام  بــود. در حالیکــه 
حیطــه تحــت سرپرســتی اش در لوتــرۇرت بــدون توجــه بــه طوفانــی کــه در بیــرون 

بــود. بــه کار مــورد عالقــه اش اختصــاص داده  می خروشــید خــود را 
باالخـــره کارش کـــه اولیـــن ترجمـــه کتـــاب مقـــدس بـــه انگلیســـی بـــود تمـــام شـــد. 
کالم خـــدا بـــرای انگلســـتان بـــاز شـــد. اصـــالح طلـــب دیگـــر ترســـی از زندانـــی شـــدن 
و یـــا زنـــده ســـوزانده شـــدن نداشـــت. او در دســـت هـــای مـــردم انگلســـتان نـــوری 
قـــرار داده بـــود کـــه هرگـــز نبایـــد خامـــوش می شـــد. در اعطـــای کتـــاب مقـــدس بـــه 
هموطنانـــش او کار بیشـــتری در شکســـتن زنجیرهـــای جهـــل و شـــرارت در آزادی و 
اعتـــالی کشـــورش نمـــوده بـــود کـــه امـــکان داشـــت بـــا درخشـــان تریـــن پیـــروزی هـــا در 

میـــدان هـــای جنـــگ بدســـت بیایـــد.
کتــاب  هــای  نســخه  بــود،  ناشــناخته  هنــوز  چــاپ  صنعــت  اینکــه  وجــود  بــا 
بــا کار آهســته و خســته کننــده مــی توانســت تکثیــر گــردد. عالقــه  مقــدس فقــط 

D’ Aubigne’, b.17, Ch.7. 6
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بدســت آوردن کتاب آنچنان شــدید بود که عده ای با تمایل به کار نســخه برداری 
بــه زحمــت جوابگــوی تقاضــای  ایــن خدمــت شــدند ولــی نســخه بردارهــا  جــذب 
مــردم بودنــد. بعضــی از خریــدارن ثروتمنــد بــه تمــام کتــاب مقــدس عالقمنــد بودنــد. 
در حالــی کــه دیگــران بخــش هایــی از آن را مــی خریدنــد. در مــوارد متعــددی چنــد 
خانــواده بــرای خریــدن یــک نســخه بــا هــم متحــد مــی شــدند. اینگونــه کتــاب مقــدِس 

ترجمــه ویکلیــف بــه خانــه هــای مــردم راه یافــت.
تعالیــم  بــه  اراده  بــی  تســلیم  از  را  آنهــا  انســان،  منطــق  و  عقــل  بــه  توســل 
یعنــی  هــا  پروتســتان  مشــخص  تعالیــم  اکنــون  ویکلیــف  کــرد.  بیــدار  هــا  پــاپ 
مقــدس  کتــب  بــودن  خطــا  از  مصــون  یگانــه  و  مســیح  در  ایمــان  توســط  نجــات 
بــا  همــراه  را  مقــدس  کتــاب  تــا  بــود  فرســتاده  را  ۇعاظــی  داد.  مــی  تعلیــم  را 
بــود  همــراه  موفقیتــی  چنــان  بــا  و  نماینــد  توزیــع  اصالحــات  پیشــوای  نشــریات 
شــد. پذیرفتــه  انگلســتان  اهالــی  از  نیمــی  بــه  نزدیــک  توســط  جدیــد  ایمــان  کــه 

پدیــدار شــدن کتــب مقــدس موجــب نگرانــی مقامــات کلیســا شــد. اکنــون مــی 
بایــد بــا عاملــی قــوی تــر از ویکلیــف روبــرو شــوند؛ عاملــی کــه اســلحه هــای آنهــا در 
مقابلــش تــاب و توانــی نخواهــد داشــت. در ایــن دوره قانونــی مبنــی بــر تحریــم کتــاب 
مقــدس وجــود نداشــت زیــرا قبــالً هرگــز بــه زبــان مــردم چــاپ نشــده بــود. چنیــن 
قوانینــی بعدهــا صــادر و تحمیــل شــد. در ضمــن بــا وجــود فعالیــت کشــیش هــا 

بــرای مدتــی فرصــت بــرای انتشــار کالم خــدا وجــود داشــت.
دوبــاره رهبــران پــاپ بــرای بــه ســکوت واداشــتن صــدای اصــالح طلــب نقشــه 
کشــیدند. او بــرای محاکمــه در برابــر ســه دادگاه بطــور متوالــی احضــار شــد ولــی 
همگی بی نتیجه ماندند. نخست شورایی از اسقف ها نوشته های او را بدعت 
آمیــز اعــالم نمــوده و بــا جلــب نظــر ریچــارد دوم پادشــاه جــوان بــه همراهــی شــان، 
فرمانــی ســلطنتی مبنــی بــر بــه زنــدان انداختــن کلیــه افــرادی کــه تعالیــم محکــوم شــده 

او را پذیرفتــه انــد بدســت آوردنــد.
ویکلیــف بــه پارلمــان درخواســت اســتیناف داد و بــدون واهمــه نظــام کلیســا 
اقدامــات  در  کــه  خواســت  و  کشــاند  محاکمــه  بــه  ملــی  مجلــس  حضــور  در  را 
بــا  گیــرد.  صــورت  اصالحاتــی  کلیســا  توســط  شــده  تصویــب  ظالمانــه  و  متعــدد 
قدرتــی متقاعدکننــده غصــب اختیــارات و فســادهای مّقــر پــاپ را توصیــف نمــود. 
دشــمنانش به آشــفتگی دچار شــدند. دوســتان و حامیان ویکلیف به اجبار تســلیم 
شــده بودنــد و بــا اطمینــان انتظــار مــی رفــت کــه خــود او نیــز در کهولــت ســن، تنهــا و 
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بــدون دوســت تســلیم اقتــدار یکپارچــه پادشــاه و پــاپ گــردد؛ ولــی در عــوض پیــروان 
پــاپ خــود را مغلــوب یافتنــد. پارلمــان برانگیختــه از تقاضاهــای هیجــان آور، حکــم 

جفارســاننده را لغــو کــرد و ویکلیــف آزاد شــد.
ویکلیــف بــرای بــار ســوم بــرای محاکمــه احضــار شــد، ایــن بــار در برابــر باالتریــن 
دیــوان کلیســایی قلمــرو پادشــاهی. در ایــن دیــوان ترحمــی نســبت بــه ارتــداد و کفــر 
نشــان داده نمی شــد و در ایــن مــورد انتظــار می رفــت پیــروزی باالخــره بــا روم باشــد و 
فعالیــت اصــالح طلــب متوقــف گــردد البتــه پیــروان پــاپ ایــن چنیــن می اندیشــیدند. 
اگــر آنهــا مــی توانســتند بــه هــدف شــان برســند ویکلیــف مجبــور مــی شــد از تعالیــم 

خــود صــرف نظــر کنــد و یــا دادگاه را بــه قصــد ســوختن در آتــش تــرک نمایــد.
ولــی ویکلیــف اعتقاداتــش را پــس نگرفــت و عقــب نشــینی نکــرد. او شــجاعانه 
تعالیمــش را حفــظ نمــود و اتهامــات جفــا رســانندگان خــود را دفــع کــرد. بــدون توجــه 
بــه خــود، مقــام و موقعیــت اش، او شــنوندگان خــود را بــه دیــوان الهــی فراخوانــد 
و خدعــه هــای سفســطه آمیــز آنهــا را در تــرازوی حقیقــت ابــدی ســنجید. قــدرت 
روح القــدس در اتــاق شــورا حــس می شــد و خــدا شــنوندگان را تحــت تأثیــر خــود 
قــرار داد. آنهــا ظاهــراً قدرتــی بــرای تــرک محــل نداشــتند. ماننــد تیرهایــی از ترکــِش 
خداونــد کلمــات اصــالح طلــب قلــب آنهــا را ســوراخ مــی کــرد. اتهــام ارتــدادی کــه 
بــر علیــه خودشــان  قــدرت متقاعــد کننــده  بــا  را  بودنــد  کــرده  اقامــه  بــر علیــه اش 
برگردانــد. او از آنهــا پرســید بــا چــه شــجاعتی بــه خــود اجــازه انتشــار تعالیــم غلــط مــی 
دادنــد؟ چــرا بــه خاطــر نفــع مالــی، فیــض الهــی را ماننــد مــال التجــاره می ســاختند؟

بــا  در مجادلــه هســتید؟  چــه کســی  بــا  کننــد  مــی  » فکــر  گفــت:  پایــان  در  و 
پیرمــردی بــر لــب گــور؟ خیــر! بــا حقیقــت ـ حقیقتــی کــه قــوی تــر از شماســت و 
بــر شــما غلبــه پیــدا خواهــد کــرد. «۷  بــا ایــن حــرف او شــورا را تــرک کــرد و کســی از 

دشــمنانش ســعی نکــرد کــه مانــع خــروج او شــود.
کار ویکلیــف تقریبــاً انجــام شــده بــود؛ پرچــم حقیقتــی را کــه بــرای مــدت طوالنــی 
حمــل کــرده بــود مــی بایســت بــه زودی از دســتش فــرو افتــد؛ ولــی بایــد یــک بــار دیگــر 
بــه انجیــل شــهادت بدهــد. حقیقــت مــی بایســت از دژ ســلطنت تعالیــم دروغ اعــالم 
گــردد. ویکلیــف بــرای محاکمــه بــه دیــوان پــاپ در روم فراخوانــده شــد همانجــا کــه بــه 
دفعــات خــون مقدســین را ریختــه بودنــد. او نســبت بــه خطــری کــه در کمیــن اش 
نشســته بــود نابینــا نبــود و اگــر ضربــه فلــج کننــده، مســافرت بــه روم را غیرممکــن نمــی 

Wylie, b. 2, ch. 13. 7
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ساخت احضاریه را اطاعت می کرد. گرچه بنا نبود صدایش در روم شنیده شود 
ولــی مــی توانســت بــا نامــه بــا آنهــا صحبــت کنــد و همیــن تصمیمــی بــود کــه انجــام داد. 
از بخــش کشیشــی اش نامــه ای بــه پــاپ نوشــت، در حالیکــه در کالم محترمانــه و در 

روحیــه مســیحی بــود، ولــی توبیخــی دقیــق نســبت بــه غــرور و تجمــل مّقــر پــاپ بــود.
او گفــت: » در حقیقــت شــادمانم کــه بــه همــه مــردم و بخصــوص بــه اســقف روم 
ایمــان خــود را اعــالم کنــم: بــه حــدی کــه مــن حــدس میزنــم صــادق و صحیــح هســتم او 
بــا تمایــل کامــل ایمانــم را تصدیــق و یــا چنانچــه اشــتباه اســت اصــالح خواهــد کــرد. «

نخســت فــرض مــی کنــم کــه انجیــل مســیح پیکــر کامــل شــریعت خداســت... 
مــن اســقف روم را کــه نائــب مســیح بــر زمیــن اســت بــه شــکل قطعــی بیــش از هــر 
میــان شــاگردان  زیــرا عظمــت  دانــم.  مــی  پایبنــد  انجیــل  قانــون  بــه  دیگــری  انســان 
مســیح شــامل وقــار یــا احتــرام دنیــوی نیســت بلکــه پیــروی دقیــق و نزدیــک از مســیح 
در زندگی و سلوکشــان.... مســیح در حین زیارتش در این دنیا مردی بســیار فقیر 

بــود و هــر نــوع قانــون و احتــرام دنیــوی را خــوار شــمرده کنــار مــی گذاشــت....
یــا مقدســین پیــروی کنــد بلکــه  پــاپ و  » هیــچ انســان صادقــی نبایــد از خــود 
فقــط در نکاتــی کــه از خداونــد عیســی مســیح پیــروی کــرده باشــند؛ زیــرا پطــرس و 
پســران زبــدی در اشــتیاق بــرای افتخــار دنیــوی و مخالــف قــدم هــای مســیح تخلــف 

کردنــد و بنابرایــن نبایــد در اشــتباهات از آنهــا پیــروی کــرد....
 » پــاپ بایــد تمــام ســلطه و حکومــت غیــر دینــی را بــه مقامــات مدنــی واگــذار 
کنــد و تمــام روحانیونــش را نیــز بــه چنیــن امــری ســوق داده و تشــویق نمایــد؛ زیــرا 
مســیح همانگونــه کــرد بخصــوص شــاگردانش. بــرای همیــن اگــر مــن در یکــی از ایــن 
نــکات خالفــی کــرده ام بــا کمــال تواضــع خــود را جهــت تأدیــب تســلیم مــی نمایــم 
حتی به مرگ چنانچه الزامی وجود داشــته باشــد؛ و اگر مطابق با اراده و اشــتیاق 
بــه حضــور اســقف روم  یقیــن  بــه  در قبــال خــودم کار کنــم  مــی توانســتم شــخصاً 
خواهــم شــتافت؛ ولــی خداونــد خــالف ایــن را آگاهــی داده و تعلیــم داده اســت 

کــه ترجیــح مــی دهــم خــدا را اطاعــت کنــم و نــه انســان را. «
در پایــان نیــز گفــت: » نــزد خــدا دعــا کنیــم کــه او پــاپ اُربــان ششــم را در ابتــدای 
خدمتــش برانگیزانــد تــا او و کشــیش هــا از خداونــد عیســی مســیح در زندگــی و 
طریــق خــود پیــروی نماینــد؛ و اینکــه مــردم را بــه شــکل مؤثــر تعلیــم دهنــد تــا آنهــا 
همچنیــن کشــیش هــا را صادقانــه پیــروی کننــد. «۸ بدیــن ترتیــب ویکلیــف بــه پــاپ و 

 John Foxe, Acts and Manuments, vol. 3, pp. 49, 50. 8
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کاردینــال هایــش تواضــع و فروتنــی مســیح را عرضــه کــرد و نــه تنهــا بــه آنهــا بلکــه بــرای 
تمــام دنیــای مســیحیت فــرق فاحــش بیــن آنهــا و مســیِح َســرور کــه مدعــی بودنــد 

نماینــدگان او هســتند را نشــان داد.
ویکلیف انتظار کامل داشت که وفاداری وی به قیمت زندگی اش تمام خواهد 
شـد. پادشـاه، پـاپ و اسـقف هـا بـرای نابـودی او متحـد شـده بودنـد و بـه نظـر قطعـی 
مـی رسـید کـه حداکثـر تـا چنـد مـاه دیگـر او را بـه مـرگ همـراه بـا سـوزانده شـدن تسـلیم 
خواهنـد کـرد. ولـی شـجاعتش تزلـزل نیافـت. او گفـت: » چـرا در رابطـه بـا جسـتجوی 
تاج شهادت در آینده صحبت می کنی؟ « » انجیل مسیح را به اسقف های مغرور 
موعظـه کـن و شـهادت تـو را ناامیـد نخواهـد کـرد. چـرا زنـده باشـم و سـکوت کنـم؟ ... 

هرگز! بگذار ضربه بر سـرم سـقوط کند من در انتظارش هسـتم. «9
ولــی بــاز هــم دور اندیشــی خــدا ســپر بــالی خادمــش شــد. مــردی کــه تمــام عمــر 
بــا شــهامت بــه دفــاع از حــق ایســتاده بــود، در خطــر روزانــه جانــش نبایــد قربانــی 
نبــود  مــی شــد. ویکلیــف هرگــز در جســتجوی حفــظ جــان خــود  نفــرت دشــمنان 
بــود و اکنــون وقتــی دشــمنانش از بدســت آوردن  ولــی خداونــد حامــی او شــده 
صیدشــان مطمئــن شــدند خــدا او را از دســترس آنهــا دور نمــود. در کلیســایش در 
لوتــرۇرت در حالیکــه آمادگــی داشــت تــا فریضــه شــام ربانــی را تــدارک ببینــد، گرفتــار 

فلــج زمیــن گیــر شــد و در مــدت کوتاهــی زندگــی را بــدورد گفــت.
خــدا وظیفــه ای را بــرای ویکلیــف تعییــن کــرده بــود. او کالمــش را در دهــان 
مــردم  بــه  کالمــش  تــا  داد  قــرار  اطرافــش  در  حفاظــی  و  بــود  گذاشــته  ویکلیــف 
بــزرگ  بــرای کار  زیربنایــی  تــا  یافــت  ادامــه  او حفــظ شــد و کارش  برســد. جــان 

شــود. گذاشــته  اصالحــات 
ویکلیــف از گمنامــی قــرون ظلمــت بیــرون آمــده بــود. کســی قبــل از ویکلیــف 
ظاهــر نشــده بــود کــه طبــق کار او سیســتم اصالحــات را شــکل بدهــد. او ماننــد 
یحیــی تعمیــد دهنــده بــرای انجــام مأموریــت خــاص تربیــت شــده بــود و نــدا دهنــده 
اتحــاد و  ارائــه داد  ایــن در سیســتم حقیقتــی کــه او  بــا وجــود  عصــر جدیــد شــد. 
کمالــی وجــود داشــت کــه اصــالح طلــب هــای بعــدی از آن پــا فراتــر نگذاشــتند و 
بعضــی از آنهــا حتــی صــد ســال بعــد هــم بــه پــای او نرســیدند. پایــه چنــان وســیع و 
عمیــق کار گذاشــته شــد و اســتخوان بنــدی چنــان محکــم و درســت بــود کــه آنانکــه 

پشــت ســرش آمدنــد احتیــاج بــه تجدیــد بنــا نداشــتند.

 D’ Aubigne’, b.17, Ch. 8. 9
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حرکــت عظیمــی کــه ویکلیــف پایــه گــذاری کــرد سرچشــمه در کتــاب مقــدس 
داشت، بنا بود وجدان و ذهن را آزاد سازد و ملت های در بند خودروی پیروزمند 
روم را از بنــد رهــا ســازد. اینجــا منشــاء آن جویبــار برکــت بــود کــه ماننــد آب حیــات از 
قــرن چهاردهــم بــه بعــد در جریــان بــوده اســت. ویکلیــف بــا ایمانــی بــدون قیــد و شــرط 
کتــاب مقــدس را بــه عنــوان اراده الهــام شــده خــدا و قاعــده خودکفــای ایمــان و عمــل 
پذیرفت. وی آموخته بود که کلیسای روم را چون اقتدار مصون از خطای آسمانی 
بنگــرد و بــا حرمــت بــی شــک و شــبهه، تعالیــم و رســوم مقــرر شــده یــک هــزار ســاله 
آن را بپذیــرد؛ ولــی او بــرای شــنیدن کالم مقــدس خــدا از همــه اینهــا روی گردانــد. 
ایــن همــان اقتــداری بــود کــه اصــرار داشــت مــردم بشناســند. بــه جــای اینکــه کلیســا 
توســط پــاپ صحبــت کنــد، او اعــالم کــرد کــه تنهــا اقتــدار درســت صــدای خداســت 
کــه توســط کالمــش صحبــت مــی کنــد. وی همچنــان تعلیــم داد کــه کتــاب مقــدس نــه 
تنها مکاشفه کامل اراده خداست بلکه روح القدس تنها مفسر آن می باشد و این 
که هر شــخص با مطالعه تعالیم آن وظیفه خود را فرا خواهد گرفت. بدین ترتیب 

افــکار مــردم را از پــاپ و کلیســا روم بــه کالم خــدا برگردانــد.
ویکلیــف یکــی از بزرگتریــن اصــالح طلبــان بــود. در وســعت ذکاوت، روشــنی 
افــکار، اســتقامت بــرای حفــظ حقیقــت و شــجاعت دفــاع از آن کمتــر کســی کــه 
پــس از او آمــد مــی توانســت بــا او مطابقــت نمایــد. زندگــی پــاک، خســتگی ناپذیــری 
در مطالعــه و کار، صداقــت فســادناپذیر و محبــت و وفــاداری شــبیه بــه مســیح در 
خدمتــش، توصیــف کننــده ایــن نخســتین اصــالح طلــب اســت؛ و ایــن امــر تــوأم بــا 

تاریکــی ذهــن و فســاد اخالقــی عصــری اســت کــه وی در آن پدیــدار شــد.
کتــاب  تغییردهنــده  و  آموزنــده  قــدرت  بــر  اســت  شــهادتی  ویکلیــف  ســیرت 
مقــدس. ایــن کتــاب مقــدس بــود کــه او را بــه آنچــه بــود تبدیــل کــرد. تــالش بــرای درک 
حقایــق بــزرگ کتــب الهــام شــده بــه تمــام قــوای ذهنــی طــراوت و نیــرو مــی بخشــد. 
ذهــن را توســعه مــی دهــد، قــدرت درک را تقویــت مــی کنــد و قــدرت تمیــز دادن را 
شــکوفا مــی ســازد. هیــچ مطالعــه دیگــری نمــی توانــد ماننــد مطالعــه کتــاب مقــدس 
در شــریف کــردن هــر اندیشــه، احســاس و آرزو مؤثــر باشــد. مطالعــه آن بــه هــدف 
ثبــات، صبــر، شــجاعت و بردبــاری مــی بخشــد. ســیرت را پاکیــزه و روح را تقدیــس 
بــه تمــاس  مــی نمایــد. مطالعــه وزیــن و جــّدی کتــاب مقــدس ذهــن پژوهشــگر را 
مســتقیم بــا ذهــن الیتناهــی مــی رســاند تــا بــه دنیــا مردانــی بــا فهمــی قــوی تــر و فعــال 
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آمــوزش فلســفه  از  کــه هرگــز  نتایجــی  از  تــر  تــر و همچنیــن اصولــی شــرافتمندانه 
انســانی بدســت نیامــده ارزانــی نمایــد. نویســنده مزامیــر مــی گویــد: » کشــف کالم 

تــو نــور و فهــم مــی بخشــد. « مزامیــر فصــل ١١٩ آیــه ١٣٠.
اصولــی کــه توســط ویکلیــف تعلیــم داده شــده بــود بــرای مدتــی انتشــار یافــت؛ 
پیروانــش کــه بــه ویکلیفــی هــا و لوالردهــا۱۰  )هــواداران ویکلیــف( مشــهور بودنــد نــه 
تنها انگلســتان را زیر پا گذاشــتند بلکه در کشــورهای دیگر پراکنده شــدند و دانش 
انجیــل را بــا خــود حمــل نمودنــد. اکنــون کــه رهبــران آنهــا کنــار زده شــده بودنــد آنهــا بــا 
شــوقی بیشــتر از گذشــته موعظــه مــی کردنــد و عــده بســیاری بــرای شــنیدن تعالیــم 
آنهــا جمــع مــی شــدند. بعضــی از اشــراف و حتــی همســر پادشــاه از گــروه ایمــان 
آورنــدگان بودنــد. در بســیاری از مــکان هــا اصالحــات قابــل مالحظــه ای در رفتــار 
مــردم بوجــود آمــد و ســمبل هــای بــت پرســتانه اصــول اعتقــادی روم از کلیســا جمــع 
آوری شــد. ولــی بــه زودی طوفــان بــی رحمانــه جفــا بــر ســر کســانی وارد آمــد کــه 
در انتخــاب کتــاب مقــدس بعنــوان راهنمــای خــود شــجاعت نشــان داده بودنــد. 
بــه تقویــت قــدرت خــود توســط حمایــت روم، در  پادشــاهان انگلســتان مشــتاق 
قربانــی کــردن اصــالح طلبــان تردیــد نشــان ندادنــد. بــرای اولیــن بــار در انگلســتان 
بــود کــه ســوزاندن افــراد بــر ضــد شــاگردان انجیــل برپــا شــد. شــهادت پشــت ســر 
شــهادت انجــام گرفــت. طرفــداران حقیقــت تبعیــد شــده و شــکنجه دیــده فقــط مــی 
توانســتند آه و نالــه هایشــان را بــه گــوش خداونــد صبایــوت۱۱  برســانند. صیــد شــده 
چــون دشــمنان کلیســا و خیانــت گــران نســبت بــه مملکــت بــه بشــارت در جاهــای 
مخفــی ادامــه دادنــد و تــا حــد تــوان در خانــه محقــر فقــرا ســکنی گزیدنــد و اغلــب بــه 

غارهــا پنــاه مــی بردنــد.
بــا وجــود شــدت جفــا، اعتــراض آرام، جــدی، دینــدار منــش و شــکیبا بــر ضــد 
فســاد باورهــای دینــِی حکمفرمــا بــرای قــرن هــا ادامــه یافــت. مســیحیان دوران اولیــه 
اطالعــات مختصــری از حقیقــت داشــتند ولــی اطاعــت و عالقــه بــه کالم خــدا را 
یــاد گرفتــه بودنــد و بــه خاطــرش صبورانــه زحمــت می کشــیدند. ماننــد حواریــون در 
دوران اولیــه دارایــی هــای خــود را در راه مســیح قربانــی می کردنــد. آنهایــی کــه اجــازه 
یافتنــد تــا در خانــه هایشــان بماننــد بــا خوشــحالی بــرادران تبعیــد شــده را پنــاه دادنــد 

Wycliffites and Lollards. 10

Sabaoth. 11
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و وقتــی کــه خــود آنهــا نیــز آواره شــدند بــا شــادمانی سرنوشــت بــی خانمــان هــا را 
پذیرفتنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه هــزاران نفــر از وحشــت خشــم جفارســانندگان، 
آزادی خــود را بــه قیمــت قربانــی کــردن ایمانشــان بدســت آوردنــد و از زنــدان هــا 
بیــرون رفتنــد و بــرای نمایــش دستکشــی از اعتقاداتشــان ردای توبــه کننــدگان را بــر 
تــن کردنــد. ولــی شــمار اشــراف زادگان و در عیــن حــال افــراد متواضــع و فقیــر در 
بینشــان کم نبود که با شــهامت به حقیقت شــهادت دادند و در زندان ها، » برج 
بودنــد چــون  آتــش ســوزی شــادمان  پیــروان ویکلیــف « و وســط شــکنجه و  هــای 

شایســتگی شــناخت » مشــارکت در رنــج هــای مســیح « را یافتــه بودنــد.
پیــروان پــاپ در پیگیــری کارشــان زمانیکــه ویکلیــف زنــده بــود شکســت خــورده 
بودنــد و تنفــر آنهــا ارضــاء نمــی شــد در حالیکــه ویکلیــف در قبــر آرمیــده بــود. بــه حکــم 
شــورای کنســتانس۱۲ بیشــتر از چهــل ســال پــس از مرگــش اســتخوان هایــش را از قبــر 
بیــرون کشــیده در حضــور مــردم ســوزاندند و خاکســتر آن را در جویبــار نزدیــک بــه 
آنجــا ریختنــد. نویســنده ای ســالخورده مــی گویــد: » ایــن جویبــار خاکســترش را بــه 
رودخانــه آۇن۱۳ بــرد و آۇن آن را بــه رودخانــه ِســِورن۱۴ رســاند و رودخانــه ِســِورن آنــرا بــه 
دریــای باریــک رســاند و از آنجــا بــه اقیانــوس اصلــی رســید؛ و بدیــن ترتیــب خاکســتر 
ویکلیــف رمــز تعالیــم اوســت کــه اکنــون در سرتاســر جهــان انتشــار یافتــه اســت. «۱۵ 

درک دشــمنانش از مهــم بــودن عمــل ناشایســت شــان بســیار ناچیــز بــود.
بــه واســطه نوشــته هــای ویکلیــف بــود کــه جــان هــاس اهــل بوهــم۱6 هدایــت شــد 
تــا اشــتباهات زیــاد روم را رد نمــوده و وارد کار اصالحــات شــود. بنابرایــن در ایــن دو 
کشــور از هــم دور افتــاده بــذر حقیقــت کاشــته شــد. از بوهــم کار بــه ســرزمین هــای 
دیگر توسعه یافت. ذهن مردم به کالم زمان قدیم و فراموش شده ی خدا هدایت 
شــد. اینگونــه بــود کــه دســت خــدا راه را بــرای اصالحــات عظیــم آمــاده مــی ســاخت.

Constance. 12

Avon. 13

Severn. 14

T. Fuller, Church History of Britain, b. 4, sec. 2, par. 54. 15

Bohemia. 16
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انجیــل در قــرن نهــم در بوهمیــا کاشــته شــده بــود. کتــاب مقــدس بــه زبــان اهالــی 
ترجمــه شــده و مراســم پرســتش عمومــی نیــز بــه زبــان محلــی انجــام مــی گرفــت. ولــی 
بــا ازدیــاد قــدرت پــاپ کالم خــدا پنهــان شــد. گرگــوری هفتــم کــه خــود را مقیــد ســاخته 
بــود تــا غــرور پادشــاه را بتواضــع تبدیــل نمایــد بــه همــان انــدازه در بــه اســارت کشــیدن 
مــردم مصمــم بــود پــس حکمــی صــادر کــرد کــه از اجــرای مراســم پرســتش عمومــی بــه 
زبــان بوهمیائــی ممانعــت مــی نمــود. پــاپ اعــالم نمــود کــه » بــرای خــدای قــادر مطلــق 
خوشــایند اســت که پرســتش او به زبان ناشــناخته اجرا شــود و اینکه در نتیجه عدم 
اطاعــت ایــن امــر شــرارت هــا و بدعــت هــای زیــادی بــه پــا خواســته اســت. «۱ بدیــن 
ترتیــب کلیســای روم فرمــان داد کــه نــور کالم خــدا بایــد خامــوش شــود و مــردم بایــد 
در تاریکــی محبــوس گردنــد. ولــی خــدا عوامــل دیگــری را بــرای حفــظ کلیســا مهیــا 
نمــوده بــود. تعــداد زیــادی از والدنســی هــا و آلبیجنســی هــا۲ کــه بخاطــر جفــا از خانــه 
هایشــان در فرانســه و ایتالیــا رانــده شــده بودنــد بــه بوهمیــا آمدنــد. گرچــه شــهامت 
نداشــتند بطــور آشــکارا تعلیــم بدهنــد ولــی در خفــا مشــتاقانه خدمــت مــی کردنــد. 

بدیــن ترتیــب ایمــان حقیقــی از قرنــی بــه قــرن دیگــر حفــظ شــد.
قبــل از ایــام هــاس۳ افــرادی در بوهمیــا بودنــد کــه قیــام نمــوده فســاِد کلیســا و 
هرزگــی مــردم را آشــکارا محکــوم کردنــد. کار آنهــا توجــه گســترده ای را برانگیخــت. 
واهمــه ســران روحانــی تحریــک شــد و جفــا بــر ضــد شــاگردان انجیــل شــروع شــد. بــرای 

Wylie, b. 3, ch. 1. 1

Waldenses and Albigenses. 2

Huss. 3
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پرســتش بــه جنــگل هــا و کــوه هــا رانــده شــدند و توســط ســربازها تحــت تعقیــب قــرار 
گرفتند و عده بسیاری کشته شدند. پس از مدتی حکمی صادر شد که همه آنانی 
که از عبادت به سبک روم منحرف گردند باید سوزانده شوند. در حالیکه مسیحیان 
زندگی شان را تسلیم می کردند انتظار پیروزی هدف شان را نیز می کشیدند. یکی 
از کسانی که » تعلیم داد تا نجات را فقط به وسیله ایمان به نجات دهنده مصلوب 
مــی تــوان یافــت، « در شــرف مــرگ چنیــن گفــت: » خشــم دشــمناِن حقیقــت اکنــون 
بــر ضــد مــا چیــره مــی شــود ولــی بــرای همیشــه چنیــن نخواهــد بــود؛ کســی از میــان مــردم 
عادی بدون شمشیر یا اقتدار به پا خواهد خاست و آنها بر علیه اش یارای پیروزی 
نخواهنــد داشــت. «۴ ظهــور لوتــر هنــوز در آینــده دور بــود؛ ولــی هــم اکنــون فــردی در 

حــال ظهــور بــود کــه شــهادتش بــر علیــه روم ملــت را تحریــک خواهــد نمــود.
جــان هــاس در خانوادهــای متواضــع بدنیــا آمــد و خیلــی زود بــه علــت مــرگ 
پــدرش یتیــم شــد. مــادر دینــدارش، تحصیــالت و خداترســی را باارزشــترین ثــروت 
هــاس  نمایــد.  حفــظ  ارثیــه  عنــوان  بــه  فرزنــدش  بــرای  آنــرا  کــرد  ســعی  و  دانســته 
در مدرســه ایالتــی تحصیــل نمــود و متعاقــب بــا آن در دانشــگاه ِپــراگ بــه عنــوان 
دانشــجوی معــاف از شــهریه ثبــت نــام نمــود. در مســافرت بــه شــهر پــراگ مــادرش 
کــه زنــی بیــوه و مســتمند بــود و هدیهــای از مــال دنیــا نداشــت تــا بــه فرزنــدش بدهــد 
بــزرگ نزدیــک شــدند او کنــار جــوان  بــه آن شــهر  او را همراهــی کــرد ولــی وقتــی 
بــدون پــدر زانــو زد و برکــت پــدر آســمانی را برایــش طلبیــد. وی هرگــز متوجــه نبــود 

کــه دعایــش چگونــه مســتجاب خواهــد شــد.
هــاس در دانشــگاه بــا پشــتکار خســتگی ناپذیــر و پیشــرفت ســریع خــود را ممتــاز 
معرفــی کــرد، در حالــی کــه زندگــی بــی آالیــش و رفتــار نجیبانــه و عــوام پســندانه اش 
پیــرو صــادق کلیســای روم و جویــای  بــرای او احتــرام عمومــی بدســت آورد ولــی 
مشــتاق بــرکات روحانــی بــود کــه کلیســا مدعــی ارزانــی نمــودن آنهــا بــود. در فرصتــی 
از جشــن یوبیــل۵ بــرای اعتــراف بــه گناهــان رفــت و آخریــن ســکه هــای موجــود در 
جیبش را پرداخت و در مراســم شــرکت کرد تا در آمرزش وعده داده شــده ســهمی 
داشــته باشــد. پــس از اتمــام تحصیــالت دانشــگاهی در جرگــه کشیشــی داخــل شــد 
و بــه ســرعت پیشــرفت نمــود و طولــی نکشــید کــه بــه دربــار پادشــاه وابســته شــد. او 
همچنین استاد دانشگاه شد و پس از آن به ریاست دانشگاهی که در آن تحصیل 
کــرده بــود منصــوب گشــت. پــس از ســپری شــدن چنــد ســال دانشــجوی متواضــع 

Wylie, b. 3, ch. 1. 4

Jubilee. 5
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معاف از شهریه، افتخار کشورش شد و در تمام اروپا اسمش بر سر زبانها افتاد.
ولی هاس در رشــته دیگری کار اصالحات را شــروع کرد. چندین ســال پس از 
ورود بــه مقــام کشیشــی وی بــه عنــوان واعــظ عبادتــگاه6 بیــت لحــم منصــوب شــد. 
مؤســس ایــن کلیســای کوچــک بــه عنــوان مطلبــی بســیار مهــم پیشــنهاد کــرده بــود تــا 
موعظــه ی کتــب مقــدس بــه زبــان مــردم صــورت بگیــرد. بــا وجــود مخالفــت روم بــا 
ایــن روش، در بوهمیــا ایــن رســم کامــالً متوقــف نشــده بــود. ولــی بــی اطالعــی زیــادی 
از کتــاب مقــدس وجــود داشــت و بدتریــن شــرارت هــا در میــان طبقــات مختلــف 
مردم رواج داشت. هاس این شرارت ها را به سختی محکوم کرد و برای تحمیل 

اصــول حقیقــت و صداقتــی کــه او ترویــج مــی نمــود بــه کالم خــدا توســل جســت.
بــا هــاس ارتبــاط نزدیــک داشــت  ِپــراگ کــه بعــداً  جــروم یکــی از شــهروندان 
ملکــه  آورد.  خــود  همــراه  را  ویکلیــف  هــای  نوشــته  انگلســتان  از  برگشــتش  در 
انگلســتان کــه از تعالیــم ویکلیــف پیــروی مــی کــرد شــاهزاده ی بوهمیایــی بــود و 
یافتــه  نفــوذ او کارهــای اصالح گــر بطــور وســیعی در کشــورش توســعه  بواســطه 
بــه  آثــار  ایــن  نویســنده  بــه  او  اشــتیاق خوانــد؛  بــا  را  هــا  نوشــته  ایــن  هــاس  بــود. 
عنــوان یــک مســیحی صــادق ایمــان آورد و آمــاده بــود اصالحــات پیشــنهادی او 
را بــا التفــات بنگــرد. ولــی هــاس نمــی دانســت اکنــون او بــه راهــی قــدم گذاشــته 

اســت کــه ســبب جدایــی او از روم خواهــد شــد.
تقریباً در همین وقت دو غریبه تحصیلکرده از انگلســتان به پراگ وارد شــدند 
کــه نــور را دریافــت کــرده بودنــد و آمــده بودنــد تــا آن را در ایــن ســرزمین دور پراکنــده 
ســازند. آنها کارشــان را با حمله آشــکار به ســلطه پاپ شــروع کردند، طولی نکشــید 
کــه توســط مقامــات بــه ســکوت وا داشــته شــدند. ولــی آنهــا بــدون تمایــل بــه تــرک 
هــدف شــان بــه روش هــای دیگــر متوســل شــدند. چــون هنرمنــد و واعــظ بودنــد 
بــه اســتفاده از اســتعداد نقاشــی شــان کردنــد. در محلــی قابــل دســترس  شــروع 
بــرای همــگان دو تصویــر نقاشــی کردنــد. یکــی از آنهــا ورود مســیِح » فروتــن و ســوار 
بــر کــره االغ « )انجیــل متــی فصــل ۲۱ آیــه ۵( بــه اورشــلیم در حالــی کــه شــاگردانش 
با لباســهای کهنه در اثر مســافرت و پاهای برهنه پشــت ســرش در حرکت بودند. 
تصویــر دیگــر پــاپ ملبــس بــه ردای فاخــر، تــاج ســه طبقــه بــر ســر ســوار بــر اســبی بــا 
تزئینــات بــا شــکوه و در پیشــاپیش شــیپور نــوازان و در پشــت ســر کاردنیــال هــا و 

اســقف هــا بــا صــف آرایــی خیــره کننــده.

Chapel. 6
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ایــن موعظــه ای بــود کــه توجــه همــه طبقــات مــردم را جلــب کــرد. انبــوه جمعیــت 
بــرای تماشــای نقاشــی هــا آمدنــد. ایــن درس عبــرت اخالقــی را کســی از دســت 
نداد و عده زیادی از مقایســه بین تواضع و شــکیبایی مســیِح َســرور و خودخواهی 
و غــرور پــاپ کــه مدعــی بــه خدمتگــزاری مســیح بــود عمیقــاً تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد. 
آشــفتگی بزرگــی در پــراگ رخ داد و پــس از مدتــی غریبــه هــا بــه خاطــر امنیــت شــان 
تــرک پــراگ را الزم دیدنــد. ولــی درســی را کــه آمــوزش داده بودنــد هرگــز فرامــوش 
نشــد. تصاویــر تأثیــر عمیقــی بــر ذهــن هــاس گذاشــتند و او را بــه مطالعــه دقیــق تــر 
کتــاب مقــدس و آثــار ویکلیــف هدایــت نمودنــد. گرچــه او هنــوز آمــاده نبــود تــا همــه 
اصالحــات پیشــنهادی ویکلیــف را بپذیــرد ولــی ســیرت واقعــی پــاپ هــا را روشــن تــر 
شــناخت و با اشــتیاقی قویتر غرور، جاه طلبی و فســاد سیســتم را محکوم نمود.

پــراگ  زیــرا آشــفتگی هــای دانشــگاه  یافــت  آلمــان توســعه  بــه  از بوهمیــا  نــور 
باعــث تــرک عــده ی زیــادی از دانشــجویان آلمانــی شــد. تعــداد زیــادی از آنهــا اولیــن 
اطالعــات راجــع بــه کتــاب مقــدس را از هــاس دریافــت کــرده بودنــد و در برگشــت 

شــان انجیــل را در وطــن شــان بشــارت دادنــد.
پــاپ فــرا  بــه حضــور  بــه روم انتقــال یافــت و هــاس  پــراگ  ایــن کار در  مــژده 
دادن  قــرار  مــرگ حتمــی  معــرض  در  را  خــود  یعنــی  امــر  اطاعــت  خوانــده شــد. 
مأموریــن  و  اشــراف  طبقــه  اعضــای  دانشــگاه،  بوهمیــا،  ملکــه  و  پادشــاه  بــود. 
دولــت متحــد شــده از پــاپ درخواســت کردنــد کــه بــه هــاس اجــازه داده شــود در 
بوهمیــا بمانــد و جــواب روم را توســط نماینــده ای بدهــد. پــاپ بــه جــای قبــول 
ایــن درخواســت محاکمــه و محکومیــت هــاس را شــروع کــرد و ســپس شــهر پــراگ 

را تحــت تحریــم قــرار داد.
بــود.  وســیع  خطــری  بیانگــر  صــدور  محــض  بــه  حکمــی  چنیــن  زمــان  آن  در 
بــر مردمــی طــرح  بــرای وارد آوردن ضربــه وحشــت  مراســمی کــه همــراه داشــت 
ریــزی شــده بــود کــه پــاپ را نماینــده خــود خــدا مــی دانســتند و اینکــه کلیــد بهشــت 
و جهنــم را در دســت دارد و قــدرت داوری مدنــی و روحانــی دارد. آنهــا معتقــد 
بودنــد کــه دروازه هــای بهشــت بــه روی منطقــه ی دچــار تحریــم بســته شــده اســت 
بهشــت  بــه  از دسترســی  مــردگان  نشــود  تحریــم  لغــو  بــه  راضــی  پــاپ  اینکــه  تــا  و 
معلــق  تمــام خدمــات مذهبــی  ایــن مصیبــت  نشــانٔه  بــه  مانــد.  محــروم خواهنــد 
گردیدنــد. کلیســاها بســته شــدند و مراســم ازدواج در حیــاط کلیســا انجــام مــی 
گرفــت. مــرده هــا محــروم از تدفیــن در گورســتان تخصیــص داده شــده و بــدون 
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مراســم تدفیــن در چالــه هــا یــا بیابــان دفــن مــی شــدند. بدیــن ترتیــب روم بــا روش 
هایــی کــه مــورد تصــور بــود ســعی بــه کنتــرل وجــدان مــردم داشــت.

پــراگ مملــو از آشــفتگی شــد. گــروه بزرگــی هــاس را متهــم کــرده او را  شــهر 
دســت  بــه  او  تــا  کردنــد  تقاضــا  و  دانســتند  مــی  خــود  مشــکالت  کلیــه  مســبب 
بــه  مدتــی  بــرای  آشــوب  کــردن  ســاکت  بــرای  هــاس  شــود.  تســلیم  روم  انتقــام 
دهکــده محلــی خــود پنــاه بــرد. او بــه دوســتانی کــه در پــراگ باقــی مانــده بودنــد 
نوشــت: » اگــر شــما را تــرک کــردم بخاطــر پیــروی از اصــول و نمونــه عیســی مســیح 
اســت تــا بــه بدخواهــان فرصتــی داده نشــود تــا بــر خــود محکومیــت ابــدی وارد 
کننــد و بــر صالحــان ســبب جفــا و محنــت بشــوم؛ همچنیــن بــه خاطــر نگرانــی از 
اینکــه کاهنــان خدانشــناس ممکــن اســت بــرای مــدت طوالنــی تــری مانــع موعظــه 
کالم خــدا در بیــن شــما شــوند کنــار کشــیده ام ولــی شــما را در انــکار حقیقــت 
الهــی کــه حاضــرم برایــش بــه مســاعدت از خــدا بمیــرم معــذور نمیــدارم. «۷ هــاس 
از فعالیتــش بــاز نایســتاد و در منطقــه روســتایی اطــراف بــه گــروه هــای مشــتاق 
موعظــه مــی نمــود. بدیــن ترتیــب تدابیــری کــه پــاپ بــرای جلوگیــری ترویــج انجیــل 
بــه کار مــی بــرد باعــث انتشــار گســترده تــر آن مــی شــد. » زیــرا نمــی توانیــم هیــچ 
عملــی برخــالف حقیقــت انجــام دهیــم، بلکــه هرآنچــه مــی کنیــم بــرای حقیقــت 

اســت. « رســاله دوم بــه قرنتیــان فصــل ۱۳ آیــه ۸.
» ذهــن هــاس در ایــن مرحلــه از کارش بــه نظــر صحنــه ی کشــمکش دردناکــی 
شــده بــود. گرچــه کلیســا در پــی غــرق کــردن او بــا صاعقــه هــای خــود بــود امــا او 
اقتــدار کلیســا را انــکار نکــرده بــود. کلیســای روم بــرای او هنــوز همســر مســیح بــود و 
پــاپ نماینــده و قائــم مقــام خــدا. آنچــه کــه هــاس بــر علیــه اش مبــارزه مــی کــرد ســوء 
استفاده از اقتدار بود و نه خود اصل. این موضوع باعث کشمکش وحشتناکی 
بیــن اعتقــادات ذهنــی و خواســته هــای وجدانــش شــده بــود. اگــر اقتــدار عادالنــه و 
مصــون از خطــا بــود چنــان کــه وی معتقــد بــه بودنــش بــود پــس چــرا بــرای نافرمانــی 
از آن اجبــار حــس مــی کــرد؟ اطاعــت در نظــرش گنــاه مــی آمــد ولــی چــرا اطاعــت 
از یــک کلســیای مصــون از خطــا بایــد بــه چنیــن نتیجــه ای برســد؟ ایــن مشــکلی بــود 
کــه او از حــل آن عاجــز بــود و شــکی کــه او را ســاعت هــای متوالــی عــذاب مــی 
داد. مشــابه تریــن راه حلــی کــه توانســت پیــدا کنــد اتفــاق افتــادن چنیــن چیــزی در 
زمــان زندگــی نجــات دهنــده بــود وقتــی کاهنــان معبــد تبدیــل بــه افــراد شــریری شــده 

Bonnechose, The Reformers Before the Reformation, vol. 1, p. 87. 7

102

GC FA Body.indd   97 8/8/18   5:13 PM



9۸  | نبرد عظیم

بودنــد و از اقتــدار قانونــی شــان بــرای کارهــای غیرقانونــی اســتفاده مــی کردنــد. 
ایــن موضــوع او را راهنمایــی کــرد تــا بــرای هدایــت شــخصی خویــش و در موعظــه 
بــرای هدایــت دیگــران، درک ذهنــی قوائــد کلــی کتــاب مقــدس بایــد چــون قاعــده 
وجــدان قــرار بگیرنــد؛ بــه عبــارت دیگــر نــه ســخنرانی کلیســا توســط کشیشــان بلکــه 

گفتــه هــای خــدا در متــن کتــاب مقــدس تنهــا راهنمــای مصــون از خطاســت. «۸
هــاس پــس از فرونشســتن هیجــان در پــراگ بــرای ادامــه موعظــه کالم خــدا بــا 
اشــتیاق و شــجاعت بیشــتر بــه عبادتــگاه بیــت لحــم بازگشــت. دشــمنانش فعــال و پــر 
قدرت بودند ولی او ملکه و عده ای از اشــراف را در زمره دوســتانش داشــت و عده 
زیادی از مردم از او حمایت می کردند. با مقایسه تعالیم پاک و بلند مرتبه و زندگی 
مقدس او با عقاید پستی که پیروان روم موعظه می کردند و حرص و فسادی که به 

ظهــور مــی رســاندند عــده زیــادی طرفــداری از او را افتخــار آمیــز مــی دانســتند.
تاکنــون هــاس در خدمتــش بــه تنهایــی ایســتادگی کــرده بــود؛ ولــی اکنــون جــروم 
اصالحــات  کار  بــه  بــود  پذیرفتــه  را  ویکلیــف  تعالیــم  انگلســتان  در  کــه  حالــی  در 
پیوســت. از ایــن پــس ایــن دو در زندگــی شــان متحــد بودنــد و در مــرگ نیــز نبایســت 
جــدا مــی شــدند. درخشــندگی نبــوغ، فصاحــت و تحصیــالت ـ عطایایــی هســتند 
کــه توجــه عمــوم را جلــب مــی کننــد ـ جــروم تــا انــدازه ای چشــمگیر از آنهــا برخــوردار 
بــود؛ ولــی در صفاتــی کــه قــدرت حقیقــی ســیرت را تشــکیل مــی دهنــد هــاس ارجــح 
تــر بــود. قضــاوت آرام او مانــع روحیــه پرجــوش و خــروش جــروم بــود کــه بــا تواضعــی 
صادقانــه ارزش هــاس را درک نمــود و تســلیم اندرزهــای او شــد. تحــت فعالیــت 

متحــد آنهــا کار اصــالح ســریع تــر توســعه یافــت.
خــدا اجــازه داد تــا ایــن نــور عظیــم بــر ذهــن مــردان برگزیــده اش بتابــد و بســیاری 
از اشــتباهات روم را بــر ایشــان آشــکار ســاخت؛ ولــی آنهــا همــه نــوری کــه بنــا بــود 
بــه دنیــا داده شــود را دریافــت نکردنــد. خــدا توســط ایــن خدمتگــزاران خــود داشــت 
مــردم را از تاریکــی پیــروی از روم بــه بیــرون هدایــت مــی کــرد؛ ولــی بایــد بــا موانــع 
بــزرگ و متعــددی مقابلــه مــی کردنــد و خــدا آنهــا را قــدم بــه قــدم مطابــق میــزان 
تحمــل شــان هدایــت مــی نمــود. آنهــا بــرای پذیــرش یکبــاره همــه نــور آمــاده نبودنــد. 
مــدت طوالنــی در  بــرای  کــه  بــرای کســانی  آفتــاب  نــور درخشــان ســر ظهــر  ماننــد 
تاریکــی زیســته انــد موجــب روگردانــی از آن مــی گردیــد. بنابرایــن او ایــن نــور را بــه 
رهبــران کــم کــم ظاهــر ســاخت تــا بــه تدریــج توســط مــردم پذیرفتــه شــود. از قرنــی بــه 

Wylie, b. 3, ch. 2. 8
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قرن دیگر خادمین وفادار دیگری ظاهر شده و مردم را در راه اصالحات هدایت 
خواهنــد نمــود.

تفرقه در کلیسا کماکان ادامه داشت. اکنون سه پاپ برای تصاحب اقتدار با 
یکدیگــر رقابــت مــی کردنــد و کشــمکش آنهــا دنیــای مســیحیت را پــر از جــرم و آشــوب 
کــرده بــود. ناراضــی از اعــالم لعنــت هــا بــه اســلحه غیــر روحانــی توســل جســتند. هــر 
یــک دســت بــه تهیــه اســلحه و جمــع آوری ســربازان زدنــد. البتــه بــه منابــع مالــی احتیــاج 
بــود و بــرای بدســت آوردن آن هدایــا، منصــب هــا و بــرکاِت کلیســا بــه فــروش گذاشــته 
شــد. )بــه ضمیمــه مراجعــه شــود.( کشــیش هــا در تبعیــت از مافــوق هــای خــود بــه 
فروش مزایای کلیسایی و جنگ برای تحقیر مخالفان و تقویت قدرت خود متوسل 
شــدند. هــاس بــا شــجاعت روز افــزون بــر علیــه نجاســت هایــی کــه تحــت عنــوان دیــن 
اجــازه داده مــی شــد فریــاد بــر آورد و مــردم آشــکارا رهبــران کلیســای روم را متهــم بــه 

مســبب بــودن تمــام مصیبــت هایــی کردنــد کــه دنیــای مســیحی را پوشــانده بــود.
مجــدداً چنــان بــه نظــر مــی رســید کــه شــهر پــراگ در آســتانه کشمکشــی خونیــن 
قــرار گرفتــه اســت. ماننــد دفعــه قبــل خــادم خــدا بعنــوان » کســی کــه اســرائیل را 
مضطــرب ســاخته « متهــم شــد. کتــاب اول پادشــاهان فصــل ۱۸ آیــه ۱۷. شــهر 
دوبــاره تحــت تحریــم قــرار گرفــت و هــاس بــه دهکــده محلــی اش پنــاه بــرد. شــهادت 
صادقانــه از عبادتــگاه بیــت لحــم محبوبــش خاتمــه پذیرفــت. او مــی بایســت قبــل از 
فــدا کــردن جانــش بــه خاطــر شــهادت راجــع بــه حقیقــت از صحنــٔه وســیع تــری بــرای 

دنیــای مســیحیت صحبــت مــی کــرد.
بــرای مــداوای شــری کــه اروپــا را آشــفته کــرده بــود شــورای عمومــی فراخوانــده 
شــد تــا در کنســتانس9 گــرد هــم آینــد. شــورا بــه خواســت امپراطــور سیگیســموند۱۰ 
پــاپ جــان ۲۳ام۱۱ تشــکیل شــد. درخواســت  پــاپ رقیــب،  از ســه  یکــی  توســط 
کــه ســیرت و خــط مشــی  نبــود کســی  پــاپ جــان  میــل  بــاب  زیــاد  تشــکیل شــورا 
اش نمــی توانســت بازجویــی حتــی اســقف هــای از لحــاظ اخالقــی بــی بنــد و بــار 
را  اراده سیگیســموند  بــا  او شــهامت مخالفــت  ولــی  نمایــد.  را تحمــل  زمــان  آن 

شــود.( مراجعــه  )بــه ضمیمــه  نداشــت. 
اهــداف مــورد توجــه شــورا التیــام بخشــیدن بــه تفرقــه کلیســایی و ریشــه کــن کــردن 
بدعــت بــود. پــس دو پــاپ مخالــف و همچنیــن جــان هــاس مــروج عقایــد جدیــد بــه 

Constance. 9

Sigismund. 10

John XXIII. 11
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شــورا فراخوانــده شــدند. پــاپ هــا بــه خاطــر امنیــت شــان شــخصاً حضــور نیافتنــد 
بلکــه نماینــدگان خــود را فرســتادند. پــاپ جــان کــه ظاهــراً فراخواننــده شــورا بــود بــا 
شــبهه هــای متعــدد از جملــه ظــن از اینکــه امپراتــور مخفیانــه در نظــر داشــت او را 
برکنــار کنــد و بــه خاطــر شــرارت هایــی کــه تــاج پــاپ هــا را بــی حرمــت کــرده بــود و 
همچنین جنایاتی که برای بدســت آوردنش مرتکب شــده بود به محاکمه بکشــد در 
شــورا شــرکت نمــود. بــا وجــود ایــن او بــا شــکوه عظیمــی و همــراه بــا واالتریــن صاحــب 
منصــب هــای کلیســایی و گروهــی از درباریــان مقــر پــاپ وارد شــهر کنســتانس شــد. 
کلیــه روحانیــون و شــخصیت هــای مهــم شــهر همــراه بــا گــروه بزرگــی از مــردم بــرای 
اســتقبالش بیــرون آمدنــد. بــاالی ســرش ســایبانی طالیــی توســط چهــار نفــر از قضــات 
عالی مقام حمل می شــد. نان عشــای ربانی جلوی او حمل می شــد و لباس فاخر 

کاردینــال هــا و اشــراف نمایــش خیــره کننــده ای بوجــود آورده بــود.
در عیــن حــال مســافر دیگــری بــه شــهر کنســتانس نزدیــک مــی شــد. هــاس از 
خطری که او را تهدید می کرد آگاه بود. او به ترتیبی از دوستانش جدا می شد که 
گویــا هرگــز آنهــا را دوبــاره نخواهــد دیــد و در حالــی کــه احســاس مــی کــرد ســفرش او 
را بــه ســتون آتــش ســوزی هدایــت خواهــد کــرد بــه آن ادامــه مــی داد. بــا وجــود ایــن کــه 
از پادشــاه بوهمیــا و همچنیــن از امپراتــور سیگیســموند امــان نامــه دریافــت کــرده بــود 
ولی در این سفر کلیه تدابیر الزم در صورت احتمال مرگ خود را به کار بسته بود.

در نامــه ای کــه بــه دوســتانش در پــراگ نوشــت چنیــن گفــت: » بــرادران مــن ... 
مــن بــا امــان نامــه ای از پادشــاه بــه مقابلــه بــا دشــمنان متعــدد طالــب مــرگ خویــش 
میــروم…. مــن تمامــاً بــه خــدای قــادر مطلــق و بــه نجــات دهنــده خــود اعتمــاد مــی 
کنــم؛ اطمینــان دارم کــه بــه دعاهــای پرحــرارت شــما گــوش خواهــد داد و خردمنــدی 
و حکمت خود را در دهان من القاء خواهد کرد تا بتوانم در برابرشــان ایســتادگی 
کنــم؛ و اینکــه روح القــدس خــود را ارائــه خواهــد داد تــا مــرا در حقیقتــش تقویــت 
نمایــد تــا بــا شــجاعت در برابــر وسوســه هــا، زنــدان و حتــی در صــورت لــزوم بــا مــرگ 
بــی رحمانــه روبــرو شــوم. عیســی مســیح بــه خاطــر عزیزانــش عــذاب کشــید پــس آیــا 
مــا نیــز بایــد حیــرت زده باشــیم کــه الگــوی خــود را بــرای مــا بجــا گذاشــته اســت تــا 
مــا هــم بــا بردبــاری متحمــل همــه چیــز بخاطــر نجــات مــان باشــیم؟ او خداســت و 
مــا مخلوقــات او هســتیم. او خداونــد اســت و مــا خادمیــن او هســتیم؛ او ســرور 
دنیاســت و مــا انســان هــای فانــی و حقیــر هســتیم ـ بــا وجــود ایــن او عــذاب کشــید! 
پــس چــرا مــا نبایــد عــذاب بکشــیم وقتــی عــذاب کشــیدن بــرای مــا حکــم تقدیــس را 
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دارد؟  بنابرایــن، عزیــزان، اگــر مــرگ مــن بایــد بــه تجلیــل او ختــم شــود، دعــا کنیــد کــه 
بــه زودی واقــع گــردد و او مــرا قــادر ســازد تــا کلیــه مصیبــت هــا را بــا پایــداری تحمــل 
کنــم. ولــی اگــر بهتــر باشــد کــه بــه میــان شــما برگــردم، بیاییــد بــه درگاه خــدا دعــا کنیــم 
کــه بــدون ننــگ برگــردم ـ یعنــی مــن نقطــه ای از حقیقــت انجیــل را نادیــده نگیــرم تــا 
نمونــه ای عالــی بــرای پیــروی بــرای برادرانــم بــه جــای بگــذارم. بنابرایــن شــاید صــورت 
مــرا دیگــر در پــراگ نبینیــد؛ ولــی چنانچــه اراده خــدای قــادر مطلــق از روی لطــف بــر 
ایــن باشــد کــه مــرا بــه شــما بازگردانــد پــس بــا قلبــی راســخ تــر در حکمــت و محبــت 

احــکام او پیــش برویــم. «۱۲
هــاس در نامــه ای دیگــر بــه کشیشــی کــه شــاگرد انجیــل شــده بــود بــا تواضعــی 
عمیــق راجــع بــه اشــتباهات خــود صحبــت کــرد و خــود را بــه » داشــتن احســاس 
لذت در پوشیدن لباس فاخر و اتالف ساعت های زیاد در مشاغل بی معنی « 
متهــم کــرد. آنــگاه ایــن نصیحــت هــای مؤثــر را اضافــه نمــود: » باشــد کــه جــالل خــدا 
و نجــات جــان هــا ذهــن تــو را مشــغول ســازد و نــه درآمــد و امــالک. از تزئیــن خانــه 
ات بیشــتر از روانــت بــر حــذر بــاش و بیشــتر از همــه بــه بنــای روحانــی توجــه کــن. بــا 
فقــرا بــا تقــوا و متواضــع بــاش و ثــروت را بــرای خــوش گذرانــی تلــف نکــن. آیــا نبایــد 
زندگی ات را اصالح کنی و از زیاده روی ها خودداری نمایی، میترســم به شــدت 
تنبیــه شــوی چنانکــه مــن شــده ام…. تــو تعالیــم مــرا میدانــی چــون از کودکــی از مــن 
آمــوزش یافتــه ای. بنابرایــن بــی فایــده اســت کــه بیــش از ایــن بــرای تــو بنویســم. ولــی 
بــه رحمــت خداوندمــان، از تــو تقاضــا مــی کنــم از هیــچ یــک از بطالــت هایــی کــه 

دیــده ای مــن در آنهــا ســقوط کــرده ام تقلیــد نکــن. «۱۳
هــاس در خــالل مســافرتش همــه جــا نشــانه هایــی از توســعه ی تعالیــم و نظــر 
موافق مردم نســبت به کار خود را مشــاهده کرد. مردم برای دیدنش ازدحام کردند 

و در بعضــی از شــهرها بــزرگان شــهر او را در خیابــان هــا همراهــی مــی کردنــد.
بــود. حمایــت  برخــوردار  کامــل  آزادی  از  کنســتانس  بــه  ورود  بــدو  در  هــاس 
شــخصی پــاپ هــم بــه امــان نامــه ی امپراتــور اضافــه شــد. ولــی در تخطــی از ایــن 
پــاپ و  بــه دســتور  مــدت کوتاهــی  گــر در  اعالمیــه هــای جــدی و مکــرر، اصــالح 
کاردینال ها دســتگیر و به ســیاه چالی مشــمئزکننده افکنده شــد. ســپس به برجی 
محکــم آن ســوی رودخانــه رایــن منتقــل و زندانــی شــد. پــاپ از پیمــان شــکنی اش 

Bonnechose, vol. 1, pp. 147, 148. 12

13 مأخذ قبلی  جلد 1، صفحات 148 و 149.
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ســودی نبــرد چــون بــه زودی خــودش بــه آن زنــدان تحویــل داده شــد.۱۴ در حضــور 
شــورا ثابــت شــده بــود کــه او عــالوه بــر قتــل، فــروش مزایــای کلیســایی و زنــا بــه رذل 
تریــن جرائــم و » گناهانــی کــه نــام بردنشــان نامناســب اســت « مجــرم مــی باشــد. 
شــورا خــود چنیــن اعــالم نمــود و باالخــره از تــاج پــاپ هــا عــزل و بــه زنــدان افکنــده 

شــد. پــاپ هــای مخالــف هــم معــزول شــدند و پــاپ جدیــدی انتخــاب شــد.
وارد  هــا  علیــه کشــیش  بــر  هــاس  کــه  اتهاماتــی  بــه  نســبت  پــاپ  خــود  گرچــه 
ســاخته و طلــب اصالحــات در آن مــوارد کــرده بــود مرتکــب جرایــم بزرگتــری شــده 
بــود ولــی همــان شــورایی کــه پــاپ را معــزول نمــوده بــود اکنــون در مقــام نابــود کــردن 
اصــالح گــر بــود. بــه زنــدان انداختــن هــاس خشــم عظیمــی را در بوهمیــا برانگیخــت. 
اشــراف پرقــدرت اعتراضــات جــدی خــود را بــر ضــد شــورا اعــالم نمودنــد. امپراتــور 
کــه از اجــازٔه نقــض امــان نامــه بــی زار بــود بــا اقدامــات بــر علیــه هــاس مخالفــت کــرد. 
ولــی دشــمنان اصــالح گــر مصمــم و کینــه جــو بودنــد. آنهــا بــه تعصبــات، وحشــت و 
غیــرت امپراتــور بــر روی کلیســا متوســل شــدند. آنهــا بــرای اثبــات دالیــل طوالنــی را 
پیــش کشــیدند و بیــان کردنــد کــه » بــرای حفــظ وعــده نســبت بــه مرتدهــا و کســانی 
کــه مظنــون بــه بدعــت گرائــی هســتند الزامــی وجــود نــدارد حتــی اگــر اماننامــه از 

طــرف امپراتــور یــا پادشــاه ارائــه شــده باشــد. «۱۵ اینگونــه بــود کــه موفــق شــدند.
بــا اینکــه در اثــر زندانــی شــدن در ســیاه چــال مرطــوب بــا هــوای متعفــن بــا تــب 
شــدیدی کــه تقریبــاً بــه حیــات او خاتمــه مــی داد مریــض شــده بــود باالخــره هــاس را 
بــه حضــور شــورا آوردنــد. در غــل و زنجیــر در حضــور امپراتــوری ایســتاد کــه حرمــت 
و اطمینــان بــه کالمــش حافــظ جــان او شــده بــود. او در طــول محاکمــه طوالنــی 
اش محکــم از حقیقــت حمایــت کــرد و در حضــور اجتمــاع مقامــات کلیســایی و 
دولتــی اعتراضــی جــدی و صادقانــه بــر ضــد فســاد سیســتم عرضــه کــرد. وقتــی 
تکلیــف شــد کــه بیــن انــکار تعالیمــش و یــا مــرگ رنــج آور یکــی را انتخــاب کنــد او 

شــهادت را برگزیــد.
فیــض خــدا او را تقویــت نمــود. در طــول هفتــه هــای دردنــاک قبــل از اجــرای 
حکــم شــورا صلــح آســمانی روانــش را پــر نمــود. او بــه دوســتی نوشــت، » مــن ایــن 
نامــه را در زندانــم مــی نویســم بــا دســت هــای مهــار شــده بــه زنجیــر و انتظــار اجــرای 
حکمــم را فــردا دارم.... وقتــی مــا بــه کمــک عیســی مســیح دوبــاره در صلــح لذیــذ 
حیــات آینــده بــا یکدیگــر مالقــات کنیــم شــما یــاد خواهیــد گرفــت کــه تــا چــه حــد خــدا 

14 مأخذ قبلی.

  Jacques Lenfant, History of the Council of Constance, vol 1, p. 516. 15 
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در مــورد مــن بخشــنده بــوده اســت و بــه چــه طــرز مؤثــری مــرا در میــان وسوســه هــا و 
مصیبــت هایــم حمایــت نمــوده اســت. «۱6

او در ظلمــت ســیاهچال پیــروزی ایمــان حقیقــی را پیــش بینــی مــی نمــود. در 
رؤیایــش بــه عبادتــگاه پــراگ برگشــت همانجایــی کــه انجیــل را بشــارت داده بــود 
و دیــد کــه پــاپ و اســقف هایــش عکــس هــای مســیح را کــه او بــر دیوارهــا نقاشــی 
کــرده بــود پــاک مــی کننــد. » ایــن رؤیــا او را پریشــان کــرد: ولــی روز بعــد نقــاش 
هــای زیــادی را مشــاهده کــرد کــه مشــغول تجدیــد نــگاره هــا بــه تعــداد بیشــتر و 
بــه محــض اینکــه کار آنهــا تمــام شــد نقــاش هــا کــه  تــر بودنــد.  رنــگ هــای روش 
هــا  پــاپ  بگذاریــد  حــاال  زدنــد،  فریــاد  بودنــد  احاطــه شــده  مــردم  بــزرگ  گــروه  بــا 
و اســقف هــا بیاینــد دیگــر آنهــا را محــو نخواهنــد کــرد! « وقتــی خــواب خــود را 
توضیــح مــی داد اصــالح گــر گفــت: » مــن معتقــدم کــه تصویــر مســیح هرگــز محــو 
نخواهــد شــد. آنهــا آرزو داشــتند آن را نابــود کننــد ولــی آن توســط وعــاظ خیلــی 

بهتــر از مــن در قلــوب بســیاری از نــو نقاشــی خواهــد شــد. «۱۷
برای آخرین بار هاس به حضور شورا آورده شد. اجتماعی بزرگ و خیره کننده 
حضــور داشــت ـ امپراتــور، شــاهزاده هــای امپراتــور، نماینــدگان ســلطنتی، کاردینــال 
ها، اســقف ها و کشــیش ها و جمعیتی عظیم به عنوان ناظران واقعه ی آن روز ـ از 
همه مناطق دنیای مسیحی شاهدانی برای این نخستین قربانی در حال کشمکش 

طوالنــی کــه در آن آزادی وجــدان مــی بایســت بدســت آیــد جمــع شــده بودنــد.
شکســتن  از  امتناعــش  خــود  نهایــی  تصمیــم  بــرای  شــده  فراخوانــده  هــاس 
ســوگند را اعــالم نمــود و نظــر نافــذ خــود را بــه پادشــاه کــه پیمــان امــان نامــه اش 
چنیــن بــی شــرمانه نقــض شــده بــود دوختــه اعــالم کــرد: » مــن بــا اراده آزادم تصمیــم 
گرفتــم تحــت حفاظــت علنــی و اعتمــاد امپراتــور حاضــر در ایــن جمــع در برابــر شــورا 
ظاهــر شــوم. «۱۸ وقتــی چشــمهای همــه حاضریــن شــورا بــه امپراتــور معطــوف شــد 

زبانــه ی عمیــق ارغوانــی صــورت امپراتــور را ســرخ نمــود.
بــود و تشــریفات تحقیــر شــروع شــد. اســقف هــا زندانــی  اعــالم شــده  حکــم 
را ملبــس بــه ردای کشــیش هــا نمودنــد و وقتــی ردای کشــیش را بــر مــی داشــت 
گفــت: » خداونــد مــا عیســی وقتــی هیرودیــس او را پیــش پیالطــس هدایــت نمــود 

Bonnechose, vol. 2, p. 67. 16

D’ Aubigne, b. 1, ch.6. 17

Bonnechose, vol. 2, p. 84. 18
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بــرای اهانــت بــه ردایــی ســفید پوشــانده شــد. «۱9 بــاز دوبــاره ترغیبــش کردنــد تــا 
تــرک عقایــد کنــد، رو بــه طــرف مــردم نمــوده و چنیــن گفــت: » پــس بــا چــه وجهــه 
ای رو بــه آســمان خواهــم نمــود؟ چگونــه بنگــرم انبــوه مردانــی را کــه انجیــل پــاک را 
بــه آنهــا موعظــه نمــوده ام؟ خیــر؛ نجــات آنهــا را ارزشــی بیــش از ایــن بــدن فقیــر کــه 
بیــرون  تــک  تــک  لبــاس هایــش را  بــود. «  بــه مــرگ اســت قائــل خواهــم  محکــوم 
آوردنــد و هــر یــک از اســقف هــا هنــگام انجــام ســهمش از تشــریفات، لعنتــی بــر 
علیه اش اعالم می کرد. ســرانجام » بر ســرش تاج کاغذی اســقفی به شــکل هرم 
گذاشــتند کــه بــر آن عکــس هــای وحشــتناک دیوهــا نقاشــی شــده بــود و کلمــات 
`رئیــس بدعــت گزارهــا` بشــکل واضــح در قســمت جلــو نوشــته شــده بــود. هــاس 
گفــت، `بــا خوشــحالی زیــاد` `مــن ایــن تــاج شــرم آور را بــه خاطــر تــو ای عیســی کــه 

بخاطــر مــن تــاج خــار را بــر ســر گذاشــتی بــر ســر خواهــم گذاشــت.` «
بعــد از اینکــه او را بدیــن شــکل آراســتند » اســقف هــا گفتنــد: `اکنــون روحــت 
را بــه شــیطان وقــف مــی کنیــم.` و جــان هــاس رو بــه آســمان نمــوده گفــت: `و مــن` 
روحــم را بــه دســت تــو مــی ســپارم ای خداونــد عیســی چــون تــو مــرا نجــات دادی. «۲۰

اکنــون او بــه دســت مقامــات مدنــی ســپرده شــده و بــه محــل اعــدام هدایــت 
بــه ســالح،  نفــر مجهــز  بزرگــی مرکــب از صدهــا  می شــد. حرکــت دســته جمعــی 
کشــیش هــا و اســقف ها در ردای پرقیمــت شــان و ســاکنین کنســتانس پشــت ســر 
او راه افتادنــد. وقتــی بــه تیــر عمــودی بســته شــد و همــه چیــز بــرای افروختــن آتــش 
آمــاده شــد یــک بــار دیگــر ترغیبــش کردنــد تــا بــا انــکار اشــتباهاتش خــود را نجــات 
دهــد. هــاس گفــت، » چــه اشــتباهاتی را بایــد انــکار کنــم؟ مــن خــود را مرتکــب 
گناهــی نمــی بینــم. مــن خــدا را شــاهد مــی گیــرم کــه هــر آنچــه نوشــته و موعظــه کــرده 
ام بــا نظــر نجــات جــان هــا از گنــاه و نابــودی بــوده اســت پــس بــا خوشــحالی بــا خونــم 
حقایــق نوشــته شــده و موعظــه شــده را تأییــد خواهــم نمــود. «۲۱ وقتــی شــعله هــای 
آتــش او را احاطــه مــی کردنــد مشــغول ســرود خوانــی شــد، » عیســی ای پســر داود 

بــر مــن ترحــم فرمــا « و همچنــان ادامــه داد تــا صدایــش خامــوش شــد.
مریــد  یــک  شــدند.  زده  شــگفت  اش  قهرمانانــه  رفتــار  از  دشــمنانش  حتــی 
بــه  هــاس  ســر  پشــت  کــه  جــروم  و  هــاس  شــهادت  شــرح  در  پــاپ  متعصــب 
شــهادت رســید ایــن چنیــن گفــت: » هــر دو تــا رســیدن ســاعت آخــر رفتارشــان 

19 مأخذ قبلی جلد 2، صفحه 86.

Wylie, b. 3, ch. 7. 20

21 مأخذ قبلی.
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بــه  کــه گویــا  تــدارک دیدنــد  آتــش  بــرای  آنهــا چنــان  بــود.  ثبــات ذهنــی همــراه  بــا 
یــک جشــن عروســی مــی رونــد. فریــادی از درد از آنهــا برنخاســت. وقتــی شــعله 
هــا ملتهــب شــدند آنهــا شــروع بــه ســرودخوانی کردنــد و بــه نــدرت شــدت آتــش 

کنــد. «۲۲ متوقــف  را  آنهــا  خوانــی  ســرود  توانســت 
وقتــی جســد هــاس بــه کلــی ســوخته شــد خاکســترش بــا خاکــی کــه بــر آن قــرار 
داشــت جمــع شــده بــه رودخانــه رایــن ریختــه شــد و بــه اقیانــوس حمــل شــد. جفــا 
رســانندگان بــه او بــه باطــل تصــور مــی کردنــد حقیقتــی کــه او موعظــه کــرده بــود ریشــه 
کــن کــرده انــد. بــه خــواب و خیــال شــان نرســید کــه خاکســترش کــه در آن روز بــه دریــا 
رســید چــون بــذری شــد کــه بــه تمامــی کشــورهای جهــان پراکنــده گشــت و اینکــه در 
ســرزمین هــای ناشــناخته بــا شــهادت بــرای حقیقــت میــوه فــراوان بوجــود خواهــد 
آورد. صدایی که در تاالر کنستانس صحبت کرده بود طنینی بوجود آورده بود که 
در تمام قرون آینده شنیده خواهد شد. هاس دیگر وجود نداشت ولی حقیقتی 
که برایش جان داد هرگز نابود شدنی نبود. الگوی ایمان و پایداری او عده کثیری 
را تشــویق خواهــد کــرد تــا علیرغــم جفــا و مــرگ بــرای حقیقــت ایســتادگی کننــد. 
اعــدام او ظلــم خائنانــه روم را بــرای تمــام دنیــا آشــکار نمــوده بــود. دشــمنان حقیقــت 

ندانســته کاری را کــه ســعی در نابــودی اش داشــتند جلــو بــرده بودنــد.
بایــد در کنســتانس برپــا مــی شــد. خــون  تیــر آتــش ســوزی دیگــری  بــا اینحــال 
شــاهد دیگری باید برای حقیقت شــهادت می داد. ِجروم۲۳ در حین خداحافظی 
از هــاس وقتــی راهــی شــورا بــود او را بــه شــجاعت و اســتقامت تشــویق کــرده و 
اعــالم نمــود چنانکــه او در مخمصــه ای گرفتــار شــود خــودش بــه کمــک او خواهــد 
بالفاصلــه  هــاس،  شــدن  زندانــی  از  اطــالع  محــض  بــه  وفــادار  شــاگرد  شــتافت. 
در تــدارک وفــا بــه عهــدش بــر آمــد. بــدون امــان نامــه همــراه بــا یــک نفــر بــه ســوی 
کنســتانس حرکــت کــرد. بــه محــض ورود متقاعــد گشــت کــه بــدون انجــام کاری 
بــرای رهایــی هــاس فقــط خــود را در معــرض خطــر قــرار داده اســت. او از شــهر 
فــرار کــرد ولــی در مســیر فــرار بــه خانــه دســتگیر شــد و در غــل و زنجیــر و همــراه بــا 
گروهی از ســربازان به شــهر برگردانده شــد. در نخســتین ظهورش در حضور شــورا 
تالش هایــش در مقابــل دفــاع از اتهامــات اقامــه شــده بــر علیــه اش بــا فریادهــای 
افکنــده شــد و  بــه ســیاهچال  او  » بســوزانیدش، بســوزانیدش « مواجــه شــد!۲۴ 

22 مأخذ قبلی.

Jerome. 23

Bonnechose, vol. 1, p. 234. 24
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نحــوه بــه زنجیــر کشــیدنش موجــب درد و ناراحتــی فــراوان بــرای او شــد و فقــط بــا 
نــان و آب تغذیــه مــی شــد. بعــد از چنــد مــاه بــی رحمــی هــای تحمیــل شــده بیمــاری 
را گریبــان گیــر جــرم کــرد کــه زندگــی اش را تهدیــد مــی کــرد و دشــمنانش از تــرس 
اینکــه مبــادا از مجــازات فــارغ شــود شــدت اعمــال بــی رحمانــه را کاســتند و او بــه 

مــدت یــک ســال در زنــدان مانــد.
مــرگ هــاس نتیجــه ای را کــه پیــروان پــاپ انتظــار داشــتند بــه دســت نیــاورد. نقــض 
امــان نامــه، طوفانــی از خشــم برافروختــه بــود و بــه عنــوان راه امــن تــر شــورا تصمیــم 
گرفــت بــه جــای ســوزاندن جــروم او را در صــورت امــکان وادار بــه تــرک عقایــدش 
کنــد. او را در برابــر شــورا حاضــر کردنــد و دو گزینــه نفــی یــا تــرک عقایــد و یــا ســوختن 
با آتش را در برابرش قرار دادند. مرگ در ابتدای به زندان افتادنش و در مقایسه با 
عــذاب وحشــتناکی کــه متحمــل شــده بــود رحمــت بــود ولــی اکنــون بــه خاطــر ضعــف 
زنــدان و شــکنجه ناشــی از اضطــراب و  بیمــاری و ســختی هــای تحمیــل شــده  از 
بالتکلیفــی، جدایــی از دوســتان و دل شکســتگی از مــرگ هــاس، بردبــاری جــروم 
تحلیــل رفتــه بــود و موافقــت کــرد تــا بــه شــورا تمکیــن کنــد. او خــود را متعهــد بــه پیــروی 
از ایمــان کاتولیــک نمــود و تصمیــم شــورا مبنــی بــر محکــوم کــردن تعالیــم ویکلیــف و 

هــاس و همچنیــن » حقایــق مقدســی « کــه آنهــا تعلیــم داده بودنــد را پذیرفــت.۲۵ 
بــا ایــن تدبیــر ســعی کــرد صــدای وجــدان خــود را ســاکت نمــوده و از  جــروم 
نابــودی خالصــی یابــد. ولــی در خلــوت زندانــش آنچــه را کــه انجــام داده بــود واضــح 
تــر مشــاهده کــرد. او راجــع بــه شــجاعت و وفــاداری هــاس در مقایســه بــا انــکار 
حقیقــت خــودش بیشــتر اندیشــید. او بــه اســتاد آســمانی اش کــه کمــر همــت بــه 
خدمــت او بســته بــود و بــه خاطــرش مــرگ بــا صلیــب را تحمــل نمــوده بــود فکــر کــرد. 
قبــل از انــکار عقایــدش در میــان تمــام عــذاب هایــی کــه کشــیده بــود در اطمینــان از 
رضــای خــدا تســلی یافتــه بــود؛ ولــی اکنــون ندامــت و شــک روحــش را عــذاب مــی 
داد. او مــی دانســت کــه قبــل از حصــول آشــتی بــا روم مــی بایــد بــاز هــم عقایــد خــود 
را انکار کند. راهی را که به آن وارد می شــد تنها به ارتداد کامل ختم می شــد. با 
خــود تصمیــم گرفــت، بــرای فــرار از عــذاب کوتــاه مــدت خداونــدش را انــکار ننمایــد.

بــه حضــور شــورا آوردنــد. تســلیم شــدن او  چیــزی نگذشــت کــه او را دوبــاره 
داوران را راضــی نکــرده بــود. عطــش آنهــا بــرای خــون کــه بــا مــرگ هــاس ســیراب 
شــده بــود تمنــای قربانــی تــازه ای را مــی کشــید. جــروم فقــط بــا تســلیم بــی چــون و 

25 مأخذ قبلی، جلد 2، صفحه 141.
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چــرای حقیقــت می توانســت زندگــی اش را حفــظ کنــد. ولــی او تصمیــم گرفتــه بــود 
تــا بــا اعتــراف ایمانــش از بــرادر خــود در شــهادت بوســیله آتــش تبعیــت کنــد.

او انــکار قبلــی عقایــد خــود را پــس گرفــت و بــه عنــوان شــخص مشــرف بــه مــرگ 
تقاضــا کــرد فرصتــی بــرای دفــاع از خــود داشــته باشــد. اســقف هــا هراســان از اثــر 
کالمــش اصــرار داشــتند کــه او فقــط عادالنــه بــودن اتهامــات وارد شــده بــه خــود 
را یــا بپذیــرد و یــا رد کنــد. جــروم بــر علیــه چنیــن ظلــم و بــی عدالتــی اعتــراض کــرد 
و گفــت، » شــما مــرا بــرای ســیصد و چهــل روز در زندانــی وحشــتناک در میــان 
کثافــت، شــرایط نفــرت انگیــز، بــوی تعفــن و نیــاز بــی حــد و حصــر بــه همــه چیــز 
نگــه داشــته ایــد و ســپس مــرا بــه اینجــا آورده گــوش بــه دشــمنان خــون خــواه مــن مــی 
دهیــد ولــی از شــنیدن ســخنان مــن امتنــاع مــی ورزیــد... اگــر شــما واقعــاً مــردان 
حکیــم و نورهــای جهــان هســتید ســعی کنیــد بــر ضــد عدالــت گنــاه نورزیــد؛ و امــا 
مــن انســانی ضعیــف و فانــی هســتم. زندگــی مــن اهمیــت ناچیــزی دارد: و وقتــی 
بخاطــر شــما  بیشــتر  نکنیــد.  ای صــادر  کــه حکــم غیرعادالنــه  کنــم  مــی  نصیحــت 

صحبــت مــی کنــم و نــه بــه خاطــر خــودم. «۲6
جروم تقاضایش باالخره اجابت شده در حضور داورهای خود زانو زد و دعا 
کــرد کــه روح القــدس افــکار و کالمــش را کنتــرل نمایــد تــا چیــزی مخالــف حقیقــت و 
ناالیــق نســبت بــه َســرورش بــر زبــان نرانــد. بــرای او آن روز وعــده خــدا بــه شــاگردان 
اولیــه تحقــق پذیرفــت: » بــه خاطــر مــن شــما را نــزد والیــان و پادشــاهان خواهنــد 
بــرد…. امــا چــون شــما را تســلیم کننــد، نگــران نباشــید کــه چگونــه یــا چــه بگوییــد. در 
آن زمــان آنچــه بایــد بگوییــد بــه شــما عطــا خواهــد شــد. زیــرا گوینــده شــما نیســتید، 
بلکــه روِح پــدر شماســت کــه بــه زبــان شــما ســخن خواهــد گفــت. « انجیــل متــی 

فصــل ۱۰ آیــه هــای ۱۸ تــا ۲۰.
ســخنان جــروم حتــی در دشــمنانش حیــرت و تحســین برانگیخــت. بــرای یــک 
و  زیــاد  عــذاب جســمی  در  و  قرائــت چیــزی  یــا  دیــدن  امــکان  بــدون  کامــل  ســال 
اضطــراب روانــی بــه زنــدان افکنــده شــده بــود. بــا وجــود ایــن اســتدالل هایــش بــا 
چنــان وضــوح و قدرتــی ارائــه مــی شــد کــه گویــا فرصتــی کافــی بــرای مطالعــه داشــته 
کــه  نمــود  مقدســی  مــردان  بــه صــف طوالنــی  اشــاره  شــنوندگان  بــرای  او  اســت. 
توســط قضــات ناعــادل محکــوم شــده بودنــد. در هــر نســلی کســانی وجــود داشــته 
انــد کــه وقتــی بــرای اعتــالی مــردم زمــان خــود کوشــیده انــد مــورد ســرزنش قــرار گرفتــه 

26 مأخذ قبلی، جلد 2، صفحه های 147 ،146.
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و تبعیــد شــده انــد ولــی در عصــر بعــدی بــه عنــوان افــراد درخــور احتــرام شــناخته 
شــده انــد. خــود مســیح در محکمــه ای ناعادالنــه بــه عنــوان مجــرم محکــوم شــد.

جــروم در پــس گرفتــن اعترافــش اســتحقاق صــدور حکــم محکومیــت هــاس را 
تأییــد نمــوده بــود؛ او اکنــون توبــه خــود را اعــالم نمــوده و بــه بــی گناهــی و قدوســیت 
هاِس شهید شهادت داد. وی گفت: » من او را از دوران کودکی می شناختم، 
بــی گناهــی اش محکــوم  بــا وجــود  بــود و  او انســانی واال مقــام عــادل و مقــدس 
گردیــد…. مــن نیــز آمــاده ام بمیــرم و در برابــر عــذاب هایــی کــه توســط دشــمنانم و 
شــاهدان دروغیــن آمــاده شــده اســت عقــب نشــینی نخواهــم کــرد چــرا کــه روزی 
بایــد در حضــور خــدای بــزرگ کــه شــخصی یــارای فریــب دادن او را نــدارد جــواب 

حقــه بــازی خــود را بدهنــد. «۲۷
جروم در ادامه سرزنش شخصی خویش بخاطر انکار حقیقت ادامه داد: » از 
بیــن تمامــی گناهانــی کــه از دوران جوانــی مرتکــب شــده ام گناهــی نیســت کــه بــه 
انــدازه آنچــه در ایــن محــل مرگبــار مرتکــب شــده ام بــر فکــر مــن ســنگینی کنــد و باعــث 
چنیــن ندامتــی نیشــدار شــده باشــد وقتــی حکــم شــریرانه بــر ضــد ویکلیــف و شــهید 
مقــدس جــان هــاس اســتاد و دوســت خــود را تأییــد نمــودم. بلــی! قلبــاً اعتــراف مــی 
کنــم و بــا وحشــت اعــالم مــی کنــم کــه بــا خفــت شــانه خالــی کــردم زمانــی کــه از تــرِس 
مــرگ تعالیــم آنهــا را محکــوم کــردم. بنابرایــن ملتمســانه ... از خــدای قــادر مطلــق تمنــا 
دارم از ســر لطــف خــود گناهــان مــرا مخصوصــاً ایــن یکــی را کــه قبیــح تریــن آنهاســت 
ببخشــد. « او اشــاره بــه قضــات نمــوده آمرانــه گفــت: » شــما ویکلیــف و جــان هــاس 
را محکــوم نمودیــد نــه بــرای بــه لــرزش در آوردن تعالیــم کلیســا بلکــه بــه خاطــر مــردود 
دانستن افتضاحاتی که از روحانیون نشأت یافتهـ  تجمل و تکبرشان و تمام شرارت 
هایــی کــه از اســقف هــا و کشــیش هــا ســر میزنــد. آنچــه کــه آنهــا تأییــد نمودنــد و 

غیرقابــل انکارنــد، مــن هــم ماننــد آنهــا اندیشــیده و اعــالم مــی نمایــم. «
ســخنانش را قطــع کردنــد. اســقف هــا لــرزان از خشــم فریــاد برآوردنــد: » چــه 
احتیاجــی بــه مــدارک بیشــتر هســت؟ مــا بــه چشــم خــود سرســخت تریــن بدعــت 

گــذار را مــی بینیــم! «
جــروم بــدون تأثیــر از طوفــان فریــاد زد: » چــه حــراس اســت! فکــر مــی کنیــد 
بــرای یــک ســال کامــل مــرا در زندانــی وحشــتناک کــه  مــن از مــرگ مــی ترســم؟ 
وحشــتناک تــر از مــرگ بــود نگــه داشــتید و بــی رحمانــه تــر از یــک تـُـرک، یهــودی یــا 
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بــت پرســت بــا مــن رفتــار کردیــد و گوشــت بــدن مــن زنــده زنــده بــر اســتخوان هایــم 
فاســد شــده اســت؛ ولــی شــکایتی نکــردم زیــرا ســوگواری، شایســته مــرد دارای 
قلــب و روح نیســت ولــی مــن چــاره ای جــز اظهــار حیــرت از چنیــن وحشــی گــری 

بــزرگ نســبت بــه یــک مســیحی نــدارم. «۲۸
زنــدان  بــه  ســرعت  بــه  را  جــروم  و  خاســت  پــا  بــه  خشــم  از  طوفانــی  دوبــاره 
فرســتادند. بــا ایــن وجــود کســانی در جمــع بودنــد کــه گفتــار او تأثیــر عمیقــی بــر آنهــا 
گذاشــت و عالقمنــد نجــات جانــش بودنــد. بــزرگان کلیســایی او را مالقــات کردنــد 
پــس گرفتــن مخالفتــش  بــرای  و اصــرار داشــتند کــه خــود را تســلیم شــورا نمایــد. 
او داده شــد. ولــی  بــه  تریــن وعــده هــای غیــر منتظــره  بــه روم، درخشــان  نســبت 
جــروم ماننــد ســرورش زمانــی کــه جــالل دنیــوی بــه او ارائــه شــد در پایــداری اش 

مانــد. پابرجــا 
او گفــت: » اگــر اشــتباه بــودن مــرا از کالم خــدا ثابــت کنیــد آنــگاه مــن صــرف 

نظــر خواهــم نمــود. «
یکــی از وسوســه کننــدگان فریــاد کشــید، » کتــاب مقــدس! آیــا همــه چیــز بایــد 
مطابــق آنهــا ارزیابــی شــود؟ چــه کســی قــادر اســت آنهــا را بفهمــد مگــر اینکــه کلیســا 

آن را تفســیر کــرده باشــد؟ «
تــر از انجیــل نجــات  جــروم جــواب داد، » آیــا ســنت هــای انســانی مســتحق 
بــه آنهــا نامــه نوشــت  بــرای ایمــان هســتند؟ « پولــس کســانی را کــه  دهنــده مــان 
» کتــب  گفــت،  بلکــه  کننــد،  تبعیــت  انســانی  هــای  ســنت  از  کــه  نکــرد  تشــویق 

کنیــد. « تفتیــش  را  مقــدس 
یکــی جــواب داد، » ای بدعــت گــذار! مــن پشــیمانم کــه چنیــن طوالنــی از تــو 

التمــاس کــردم. مــی بینــم کــه شــیطان تــو را ترغیــب مــی کنــد. « ۲9
کــه  بــرده شــد  بــه همــان محلــی  او  اعــدام وی صــادر شــد.   بالفاصلــه حکــم 
هــاس در آنجــا جــان خــود را فــدا کــرده بــود. او در راه ســرود مــی خوانــد و صورتــش 
از شــادی و آرامــش منــور گشــته بــود. نگاهــش بــه مســیح دوختــه شــده بــود و مــرگ، 
وحشــت خــود را از دســت داده بــود. وقتــی جــالد بــرای روشــن کــردن هیــزم هــا 
پشــت ســرش رفــت شــهید فریــاد زد: » بــا شــهامت پیــش بیــا؛ آتــش را پیــش روی 

مــن روشــن کــن. اگــر مــی ترســیدم اینجــا نمــی بــودم. «
28 مأخذ قبلی.، جلد 2، صفحه های 151تا 153.
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آخریــن حرفــی کــه زد وقتــی شــعله هــای آتــش دور و بــر او را گرفتنــد یــک دعــا 
بــود. او فریــاد زد، » خداونــدا، پــدر قــادر مطلــق بــر مــن رحــم فرمــا و گناهانــم را 
ببخــش. زیــرا میدانــی کــه همیشــه حقیقــت تــو را دوســت داشــته ام. «۳۰ صدایــش 
قطــع شــد ولــی لــب هایــش همچنــان بــا دعــا خوانــدن مــی جنبیــد. وقتــی آتــش کار 
خــود را انجــام داد خاکســتر شــهید و خــاک زیــر آن را جمــع کــرده و مطابــق آنچــه در 

مــورد هــاس انجــام دادنــد آنــرا بــه رودخانــه رایــن ریختنــد.
بدیــن ســان حامــل نــور وفــادار خــدا از بیــن رفــت. ولــی نــور حقیقــی کــه آنهــا 
اعالمــش نمودنــد ـ نــور الگــوی قهرمانانــه آنهــا ـ خاموشــی ناپذیــر بــود. جلوگیــری از 
روزی کــه مشــرف بــه طلــوع بــر دنیــا بــود ماننــد آن بــود کــه مــردم ســعی نماینــد آفتــاب 

را در مســیرش برگرداننــد.
اعدام هاس آتش خشم عظیمی را در بوهمیا شعله ور ساخت. تمام ملت 
احســاس کردنــد کــه او فــدای ســوءقصد کشــیش هــا و خیانــت امپراتــور گشــته 
اســت. او را معلــم وفــادار حقیقــت اعــالم کردنــد و شــورا کــه حکــم کشــته شــدن او 
را صــادر کــرد متهــم بــه ارتــکاب قتــل شــد. تعالیمــش بیشــتر از پیــش توجــه مــردم را بــه 
خــود جلــب نمودنــد. بــه دســتور پــاپ نوشــته هــای ویکلیــف ســوزانده شــدند. ولــی 
آنچــه از آتــش ســوزی نجــات یافتــه بــود از محــل اختفاءشــان بیــرون آمــد و همــراه بــا 
کتــاب مقــدس مطالعــه شــد و یــا قســمتهایی از آن را مــردم بــه دســت آوردنــد و عــده 

زیــادی بــه پذیــرش ایمــان اصــالح طلبــان هدایــت شــدند.
باشــند.  شــاهد  را  هــاس  کار  پیــروزی  تــا  ننشســتند  ســاکت  هــاس  قاتــالن 
لشــکریان  و  شــدند  متحــد  ایــن حرکــت  هــم شکســتن  در  بــرای  امپراتــور  و  پــاپ 

تاختنــد. بوهمیــا  بــر  سیگیســموند 
از  پــس  زودی  بــه  کــه  زیســکا۳۱  خاســت.  بپــا  دیگــر  ای  دهنــده  نجــات  ولــی 
کــه  بــود  خــود  عصــر  ژنــرال  تریــن  قابــل  کمــاکان  شــد  نابینــا  کامــالً  جنــگ  شــروع 
رهبــری بوهمیــا را بــه عهــده داشــت. آن قــوم بــا تــوکل بــه کمــک خــدا و عادالنــه 
آرایــش  برابرشــان  مــی شــد در  کــه  ارتشــی  تریــن  برابــر عظیــم  بــودن آرمانشــان در 
بــه  بــا جمــع آوری لشــکریان جدیــد  بارهــا امپراتــور  داده شــود مقاومــت کردنــد. 
بوهمیــا یــورش بــرد و بــه شــکل شــرم آوری او را شکســت دادنــد. پیــروان هــاس 
ترســی از مــرگ نداشــتند و چیــزی نمــی توانســت در مقابــل آنهــا ایســتادگی کنــد. 

Bonnechose, vol. 2, p. 168. 30

Ziska. 31

115

GC FA Body.indd   110 8/8/18   5:13 PM



هاس و جروم  |  ۱۱۱

چنــد ســال پــس از شــروع جنــگ زیســکای شــجاع ُمــرد؛ ولــی پروکوپیــوس۳۲ جــای 
او را گرفــت کــه بــه همــان انــدازه ژنرالــی قابــل و شــجاع و از بعضــی جهــات رهبــری 

قابــل تــر هــم بــود.
دشــمنان بوهمیــا بــا علــم بــه اینکــه جنگجــوی نابینــا مــرده اســت فرصــت را بــرای 
بدســت آوردن از دســت رفتــه هــا غنیمــت شــمردند. حــال پــاپ بــر علیــه پیــروان 
هــاس اعــالم جنــگ کــرد و دوبــاره نیــروی نظامــی عظیمــی بــه بوهیمــا یــورش بــرد و 
دوبــاره شکســت وحشــتناکی خــورد. جنــگ صلیبــی دیگــری اعــالم شــد. در تمامــی 
کشــورهای پیــرو پــاپ اروپــا لشــکریان، مــردان، پــول و تســلیحات جنگــی جمــع آوری 
مــی شــد. عــده بــی شــماری زیــر پرچــم پــاپ جمــع شــدند بــا اطمینــان بــه اینکــه بــه 
بدعــت پیــروان هــاس پایــان داده شــود. بــا اطمینــان از پیــروزی نیــروی عظیمــی وارد 
بوهمیــا شــد. مــردم بــرای دفــاع گــرد هــم جمــع شــدند. دو ارتــش بــرای مقابلــه بــه هــم 
نزدیــک شــدند و فقــط رودخانــه ای بیــن آن دو بــود. » صلیبیــون بــه مراتــب قدرتــی 
عالــی تــر بودنــد ولــی بــه جــای حملــه بــه اهالــی هــاس کــه بــرای مقابلــه بــا آنهــا تــا آنجــا 
آمــده بودنــد ایســتاده در ســکوت رزمنــدگان پیــرو هــاس را تماشــا مــی کردنــد. «۳۳  
ناگهــان وحشــتی عظیــم بــر آنهــا نــازل شــد. بــدون زدن ضربــه ای ایــن قــدرت عظیــم از 
هــم گســیخته و پراکنــده شــد گویــی توســط قدرتــی نامرئــی متفــرق گشــتند. عــده بــی 
شــماری بــه دســت ســپاه پیــروان هــاس کــه در تعقیــب فراریــان بودنــد کشــته شــدند 
و غنایــم عظیمــی بــه دســت قــوای پیــروز افتــاد بــه ترتیبــی کــه جنــگ بــه جــای فقیــر 

کــردن بوهمیــا آنهــا را غنــی ســاخت.
خاســت.  بپــا  دیگــری  صلیبــی  جنــگ  جدیــد  پــاپ  نظــر  زیــر  بعــد  ســال  چنــد 
هماننــد دفعــه قبــل افــراد و مادیــات از تمــام کشــورهای پیــرو پــاپ در اروپــا جمــع 
آوری شــد. وعــده هــای قابــل مالحظــه ای بــه آنــان کــه در ایــن اقــدام مخاطــره آمیــز 
شــرکت کننــد داده شــد. آمــرزش کامــل بــرای زشــت تریــن جرایــم بــه هــر رزمنــده 
وعــده داده شــد. بــه همــه کســانی کــه در جنــگ جــان خــود را از دســت بدهنــد 
پاداشــی عظیــم در آســمان وعــده داده شــد و کســانی کــه از میــدان جنــگ جــان 
ســالم بــه در ببرنــد افتخــار و ثــروت بدســت مــی آوردنــد. دوبــاره ارتشــی عظیــم جمــع 
آوری و از مــرز گذشــته وارد بوهمیــا شــد. قــوای پیــرو هــاس عقــب نشــینی کــرده 
مهاجمــان را بیشــتر و بیشــتر بــه داخــل کشــاندند تــا فکــر کننــد پیــروزی را بــه دســت 
آورده انــد. باالخــره ارتــش پروکوپیــوس متوقــف شــد و برگشــته بــر ضــد دشــمن آمــاده 

Procopius. 32
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جنگ شــد. صلیب داران اکنون اشــتباه خود را فهمیده بودند و در اردوگاه خود 
منتظــر شــروع جنــگ شــدند. بــه محــض شــنیدن صــدای ارتــش در حــال پیشــرفت 
قبــل از اینکــه پیــروان هــاس دیــده شــوند بــر اردوگاه صلیــب داران وحشــت نــازل 
شــد. شــاهزاده هــا، ژنــرال هــا و ســربازهای عــادی زره هایشــان را بــر زمیــن افکنــده 
در جهــت هــای مختلــف پــا بــه فــرار گذاشــتند. نماینــده پــاپ کــه فرمانــده ی حملــه 
را عهــده دار بــود بیهــوده کوشــید قــوای وحشــت زده و پراکنــده خویــش را گــرد هــم 
جمــع نمایــد. بــا توجــه بــه تــالش هــای بســیار، خــود را در گــروه فــراری هــا گرفتــار 
یافــت. پیــروزی محقــق شــد و دوبــاره غنایــم بزرگــی بــه دســت ارتــش پیــروز افتــاد.

و بدین ترتیب برای دومین بار ارتشی عظیم که از طرف ملت های مقتدر اروپا 
فرستاده شده بودند مجموعه ای از مردان شجاع، آماده جنگ و تعلیم یافته و مجهز 
برای جنگ در برابر مدافعان کشوری ضعیف و کوچک بدون وارد کردن ضربه ای 
متواری گشــتند. ظهور قدرت الهی در اینجا بود. مهاجمان گرفتار وحشــت مافوق 
طبیعــی شــدند. آن کســی کــه لشــکریان فرعــون را در دریــای ســرخ دفــن نمــود و ارتــش 
ِمدیان را در برابر ِجدعون و سیصد سربازش به فرار واداشت و در یک شب ارتش 
آشــوری هــای متکبــر را بیچــاره ســاخت دوبــاره دســت خــود را دراز کــرده بــود تــا قــدرت 
ستمگر را ناتوان سازد. » آنجا ایشان سخت ترسانند، جایی که ترسی نیست. زیرا 
خــدا اســتخوان هــای محاصــره کننــدگان تــو را مــی پراکنــد. تــو ایشــان را شــرمنده مــی 

ســازی، زیــرا خــدا آنــان را رد کــرده اســت. « مزامیــر فصــل ۵۳ آیــه ۵.
رهبــران پیــرو پــاپ ناامیــد از پیــروزی بواســطه جنــگ بــه تدابیــر سیاســی متوســل 
آزادی  دادن  بــه  مدعــی  کــه  حالــی  در  کــه  کردنــد  موافقــت  سازشــی  بــه  شــدند. 
وجــدان بــه اهالــی بوهمیــا بــود بــا توســل بــه خیانــت آنهــا را در تحــت قــدرت روم 
قــرار مــی داد. بوهمیــا چهــار شــرط بــرای صلــح بــا روم تعییــن کــرده بــود: موعظــه 
بــرای تمــام  نــان و شــراب عشــاء ربانــی  آزادانــه کتــاب مقــدس؛ حــق اشــتراک در 
کلیســا و اســتفاده از زبــان مــادری در عبــادت الهــی؛ مســتثنی کــردن روحانیــون از 
کلیــه امــور مدنــی و قــدرت؛ و در صــورت ارتــکاب جــرم اختیــار قانونــی دادگاه هــای 
مدنــی مافــوق روحانیــون و اعضــای کلیســا. مقامــات تابــع پــاپ باالخــره » موافقــت 
نمودنــد کــه چهــار مــاده پیــروان هــاس پذیرفتــه شــود ولــی حــق توضیــح آنهــا یعنــی 
تشــخیص دقیــق اهمیــت آنهــا بایــد بــه شــورا واگــذار شــود ـ بــه اصطــالح دیگــر بــه پــاپ 
و امپراتــور. «۳۴ بــر اســاس ایــن معاهــده ای بســته شــد و روم آنچــه را کــه نتوانســت 
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بــا کشــمکش بــه دســت آورد بــا مکــر و حیلــه بــه دســت آورد؛ بــا قــرار دادن تفســیر 
خــود روی مــاده هــای پیــروان هــاس و کتــاب مقــدس کلیســا مــی توانســت مفاهیــم 

را مطابــق اهــداف خــود منحــرف ســازد.
گــروه بزرگــی از بوهمیــا وقتــی دیدنــد ایــن امــر آزادی هــای آنهــا را پایمــال مــی 
شــان  میــان  در  جدایــی  و  اختــالف  کننــد.  موافقــت  پیمــان  بــا  نتوانســتند  نمایــد 
بوجــود آمــد کــه بــه کشــمکش و خونریــزی بیــن آنهــا منجــر شــد. در ایــن کشــمکش 

پروکوپیــوس شــریف کشــته شــد و آزادی هــای بوهمیــا از بیــن رفــت.
سیگیســموند کــه نســبت بــه هــاس و جــروم خیانــت کــرده بــود پادشــاه بوهمیــا 
شــد و بــا وجــود تعهــدش بــرای حمایــت از حقــوق مــردم بوهمیــا شــروع بــه اســتقرار 
خواســته هــای پــاپ هــا نمــود. ولــی از خدمتگــزاری بــه روم چیــزی بدســت نیــاورد. 
زندگــی اش بــرای ســی ســال پــر از زحمــت و خطــر بــود. لشــکریانش از پــا در آمــده 
از  پــس  اکنــون  بــود؛ و  نتیجــه خالــی شــده  بــی  و  از جنــگ طوالنــی  و خزانــه اش 
یــک ســال ســلطنت وفــات یافــت و مملکــت را در آســتانه جنــگ داخلــی باقــی 

گذاشــت و بــرای بازمانــدگان نامــی مشــهور بــه ننــگ و رســوایی بجــا گذاشــت.
آشــفتگی، زد و خــورد و خونریــزی ادامــه یافــت. مجــدداً قــوای نظامــی خارجــی 
بــه بوهمیــا حملــه کردنــد و نفــاق داخلــی ملــت را دچــار پریشــانی کــرد. آنهایــی کــه 

نســبت بــه انجیــل وفــادار مانــده بودنــد هــدف جفــای خونیــن شــدند.
تغذیــه  آن  اشــتباهات  از  و  شــدند  پیمــان  هــم  روم  بــا  قبلــی  بــرادران  وقتــی 
شــدند آنهایــی کــه از ایمــان قدیمــی پیــروی مــی کردنــد کلیســای خاصــی بــه نــام 
برایشــان  مــردم  طبقــات  همــه  از  عمــل  ایــن  دادنــد.  تشــکیل  متحــد «  » بــرادران 
لعنــت بــه بــار آورد. بــا وجــود آن اســتقامت آنهــا متزلــزل نشــد. آنهــا مجبــور بــه پنــاه 
بــردن بــه جنــگل هــا و غارهــا شــده، کمــاکان بــرای قرائــت کالم خــدا و اتحــاد در 

پرســتش تشــکیل جلســه مــی دادنــد.
آنهــا بــا فرســتادن مخفیانــه قاصــدان بــه کشــورهای مختلــف متوجــه شــدند کــه 
اینجــا و آنجــا » گــروه هــای تــک افتــاده از پیــروان حقیقــت در شــهرهای مختلــف 
مانند خودشان هدف جفا و آزار قرار دارند؛ و حتی در کوه های آلپ کلیسایی 
قدیمــی اســتوار بــر پایــه کتــاب مقــدس وجــود دارد کــه بــر ضــد فســاد بــت پرســتانٔه 
روم اعتــراض مــی نمایــد. «۳۵ ایــن اطالعــات بــا شــادمانی زیــادی مــورد اســتقبال 

قــرار گرفــت و مکاتبــات بــا مســیحیان والدنســی شــروع شــد.

Wylie, b. 3, ch. 19. 35
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اهالــی بوهمیــا وفــادار بــه انجیــل در خــالل ســیاهی جفــا و آزار در تاریــک تریــن 
ســاعات شــب منتظــر مانــده چشمشــان را بــه افــق دوختنــد ماننــد کســانی کــه انتظــار 
ســپیده دم را مــی کشــند. » سرنوشــت شــان بــه روزهــای شــریر افتــاده بــود ولــی ... 
بــه یــاد ســخنانی افتادنــد کــه نخســت توســط هــاس و ســپس جــروم گفتــه شــده بــود 
کــه قبــل از طلــوع قرنــی بایــد ســپری شــود. ایــن پیــام بــرای تابورایتــی هــا )پیــروان هــاس( 
هماننــد گفتــار یوســف بــه قبیلــه هــا در اســارت مصــر بــود: » مــن مــی میــرم و یقینــاً 
خــدا از شــما دیــدار خواهــد نمــود و شــما را بیــرون خواهــد بــرد. «۳6 » دوران پایانــی 
قــرن پانزدهــم شــاهد ازدیــاد آهســته ولــی حتمــی کلیســاهای بــرادران بــود. گرچــه آنهــا 
بــدون مزاحمــت نماندنــد ولــی از آســایش قابــل مقایســه برخــوردار بودنــد. در شــروع 
قــرن شــانزدهم تعــداد کلیســاهای شــان در بوهــم و ُمراویــا۳۷ بــه دویســت واحــد مــی 
رســید. «۳۸ » چنیــن باقــی ماندهــی ارزنــده ای کــه بــا فــرار از آتــش و شمشــیر اجــازه 

یافــت تــا طلــوع آن روزی را ببینــد کــه هــاس پیشــگویی نمــوده بــود. «۳9 

36 مأخذ قبلی، کتاب .3، فصل 19.

Moravia. 37

Ezra Hall Gillett, Life and Times of John Huss, vol. 2, p. 570. 38

Wylie, b. 3, ch. 19. 39
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مارتیــن لوتــر جــزو برجســته تریــن کســانی بــود کــه بــرای هدایــت کلیســا از تاریکــی 
نظــام پــاپ هــا بــه نــور و ایمــان پــاک تــر فراخوانــده شــد. او غیــور، پرحــرارت و فــداکار 
بــود و ترســی جــز تــرس از خــدا نداشــت و پایــه ای را بــرای ایمــان دینــی جــز پایــه کالم 
بــرای  بــزرگ  بــود. خــدا توســط او کاری  َمــرد عصــر خویــش  خــدا نپذیرفــت، لوتــر 

اصــالح کلیســا و روشــن ســازی دنیــا انجــام داد.
لوتـــر هماننـــد منادیـــان اولیـــه انجیـــل از پیشـــینه فقـــر و تنگدســـتی برخاســـت. 
بســـر  آلمانـــی  کشـــاورز  یـــک  محقـــر  ی  خانـــه  در  را  اش  زندگـــی  اولیـــه  ســـالهای 
بـــرد. پـــدرش بعنـــوان معدنچـــی بـــا دســـترنج روزانـــه مخـــارج تحصیـــل او را تأمیـــن 
می کـــرد. او در نظـــر داشـــت پســـرش وکیـــل دعـــاوی بشـــود؛ ولـــی خـــدا در نظـــر 
داشـــت او را معمـــاری در ســـاختمان معبـــد بـــزرگ بســـازد کـــه طـــی قـــرن هـــا بـــه 
کنـــدی در حـــال ترقـــی بـــود. ســـختی هـــا، محرومیـــت هـــا و انضبـــاط ســـخت همـــه 
مدارســـی بودنـــد کـــه در آنهـــا حکمـــت الهـــی، لوتـــر را بـــرای مأموریـــت مهـــم زندگـــی 

اش آمـــاده مـــی ســـاخت.
پدر لوتر مردی دارای فکر قوی و فعال و نیروی عظیم شخصیتی، صداقت، 
ثبــات قــدم و رک گویــی بــود. او صــرف نظــر از اینکــه نتیجــه چــه باشــد نســبت بــه 
وظیفــه مجــاب شــده اش صــادق بــود. شــعور چــون زر ُمصّفــی اش او را وادار مــی 
کــرد تــا سیســتم رهبانــی را بــا بــی اعتمــادی بنگــرد. او وقتــی لوتــر بــدون رضایتــش بــه 
صومعــه راهــب هــا قــدم نهــاد بســیار ناراحــت شــد؛ و دو ســال گذشــت تــا اینکــه بــا 

پســرش آشــتی کــرد و حتــی آن زمــان نیــز عقایــدش تغییــری نکــرد.
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والدیــن لوتــر توجــه زیــادی نســبت بــه تحصیــل و تربیــت فرزنــدان شــان داشــتند. 
آنان کوشــیدند ایشــان را در معرفت الهی و ِصفات مســیحی تعلیم دهند. دعای 
پــدرش خیلــی اوقــات در نزدیکــی فرزنــدش بــه آســمان صعــود مــی نمــود تــا اینکــه 
فرزنــدش اســم خداونــد را بــه یــاد داشــته باشــد و روزی در ترویــج حقیقتــش یــاری 
رســان باشــد. هــر نــوع امتیــاز بــرای فرهنــگ اخالقــی و ذهنــی کــه زندگــی پــر زحمــت 
شــان مجــال لــذت بــردن مــی داد بوســیله ایــن والدیــن مشــتاقانه ترقــی داده مــی شــد. 
تــالش هایشــان بــرای آمــاده کــردن فرزندانشــان جهــت یــک زندگــی بــا تقــوا و مفیــد 
مّصــر و جــدی بــود. اســتقامت و قــدرت اخالقــی شــان گاهــی انضبــاط را خشــن 
مــی ســاخت ولــی خــود اصــالح گــر گرچــه در بعضــی از مــوارد بــه اشــتباه والدیــن 
پــی مــی بــرد امــا اکثــر مــوارد آن انضبــاط را قابــل تأییــد دانســت و محکومــش نکــرد.

لوتــر در ســن پاییــن بــه مدرســه فرســتاده شــد و در آنجــا بــا ســختگیری و حتــی 
خشــونت بــا او رفتــار مــی کردنــد. فقــر والدیــن چنــان زیــاد بــود کــه در راه خانــه بــه 
مدرســه در دهکــده دیگــر گاهــی مجبــور بــود بــرای بدســت آوردن خوراکــش خانــه بــه 
خانــه ســرود خوانــی کنــد و بیشــتر اوقــات از گرســنگی رنــج مــی بــرد. عقایــد تاریــک 
بــا  انداخــت. شــب هنــگام  مــی  بــه وحشــت  را  او  زمــان  آن  متــداول  و خرافاتــی 
قلبــی غمنــاک دراز مــی کشــید و بــا تــرس و لــرز بــه آینــده تاریــک مــی نگریســت و بــا 
وحشــت دائمــی بــه خــدا بعنــوان یــک خالــق ســختگیر، قاضــی ســنگدل و مســتبد و 

بیرحــم بــه جــای پــدر مهربــان آســمانی فکــر مــی کــرد.
لوتــر بــا وجــود همــه ایــن نــا امیــدی هــا، قاطعانــه بســوی معیــار عالــی امتیــاز 
اخالقــی و ذهنــی کــه روان او را جلــب کــرده بــود پیــش مــی رفــت. عطــش او بــرای 
معلومات و ســیرِت جدی و عملی ذهنی اش او را بســوی خواســتن امور مفید و 

متیــن بــه جــای امــور ســطحی و نمایشــی هدایــت مــی کــرد.
وقتــی در ســن هجــده ســالگی وارد دانشــگاه اِرفــوت۱ شــد وضعیتــش مطلــوب 
تــر و انتظاراتــش روشــن تــر از ســنین قبــل بــود. والدینــش کــه در نتیجــه صرفــه جویــی 
و ســخت کوشــی وضعیــت بهتــری بدســت آورده بودنــد می توانســتند همــه کمــک 
هــای مــورد نیــاز را بــه او ارائــه دهنــد؛ و نفــوذ دوســتان خردمنــد تــا حــدی اثــر ناهنجــار 
تربیــت قبلــی را کاســته بــود. او بــه مطالعــه بهتریــن نویســنده هــا همــت گماشــت و 
افــکار پرمایــه آنهــا را بــه خاطــر ســپرد و حکمــت مــردان حکیــم را از آن خــود ســاخت. 
حتــی تحــت انضبــاط ســخِت معلمیــن قبلــی اش کــه بــه او امــکان برتــری ارائــه داده 

University of Erfurt. 1

121

GC FA Body.indd   116 8/8/18   5:13 PM



جدایی لوتر از روم  |  ۱۱۷

بــود اکنــون بــا تأثیــرات مســاعد ذهنــش بــه ســرعت رشــد نمــود. حافظــه ی قــوی، 
تخیــل زنــده، قــدرت هــای اســتدالل قــوی و کاربــرد خســتگی ناپذیــر بــزودی او را در 
درجــه ممتازهــا بیــن هــم شــاگردی هــا قــرار داد. انضبــاط ذهنــی شــعورش را پختــه 
بــود و فعالیــت فکــری اش را تشــویق مــی نمــود و درک زیرکانــه ای بوجــود آورد تــا او 

را بــرای کشــمکش هــای زندگــی آمــاده ســازد.
ترس از خداوند در قلب لوتر ساکن شد و او را در حفظ ثبات در هدف یاری 
رســاند و بــه تواضــع عمیــق در برابــر خــدا هدایــت نمــود. او یــک احســاس دائمــی از 
اتکایــش بــه کمــک الهــی داشــت و از شــروع کــردن روز بــا دعــا چشــم پوشــی نمــی کــرد 
در حالــی کــه قلبــش همیشــه راهنمایــی و حمایــت را مطالبــه مــی نمــود. او بارهــا 

چنیــن مــی گفــت، » خــوب دعــا کــردن نیمــه برتــر درس خوانــدن اســت. «۲
مقدســی  کتــاب  دانشــگاه،  کتابخانــه  هــای  کتــاب  بررســی  حــال  در  لوتــر 
مــورد  در  حتــی  بــود.  ندیــده  هرگــز  قبــالً  را  کتابــی  چنیــن  یافــت.  التیــن  زبــان  بــه 
وجــودش اطالعــی نداشــت. او بخــش هایــی از انجیــل و رســاله هــا را کــه بــرای 
مــردم در مراســم پرســتش عمومــی خوانــده مــی شــد شــنیده بــود و فکــر مــی کــرد 
کــه تمــام کتــاب مقــدس بــه همیــن بخش هــا خالصــه مــی شــود. اکنــون بــرای اولیــن 
بــار بــه کالم خــدا بــه شــکل کامــل نــگاه مــی کــرد. او بــا احســاس آمیختــه بــا تــرس و 
شــگفتی صفحــه هــای مقــدس آنــرا ورق مــی زد؛ در حالــی کــه قلبــش بــه شــدت 
مــی تپیــد و نبضــش ســریع تــر شــده بــود کالم حیــات را شــخصاً خوانــد و گهــگاه 
بــه  را  کتابــی  چنیــن  خــدا  » ای کاش  کشــید:  مــی  فریــاد  ســپس  و  کــرده  مکثــی 
شــخص مــن مــی داد! «۳ فرشــتگان آســمان در کنــارش بودنــد و اشــعه هــای نــور 
از تخــت خــدا خزانــه هــای حقیقــت را بــرای ادراکــش نمایــان نمودنــد. او همیشــه 
از اهانــت بــه خــدا وحشــت داشــت ولــی اعتقــاد عمیــق از وضعیتــش بــه عنــوان 

یــک گناهــکار، هرگــز اینچنیــن وجــودش را تســخیر ننمــوده بــود.
را  او  خــدا  بــا  آرامــش  و  یافتــن صلــح  و  گنــاه  از  بــرای رهایــی  اشــتیاق جــدی 
ســرانجام وارد صومعــه کــرد و خــودش را وقــف زندگــی رهبانــی نمــود. در آن جــا 
الزم بــود تــا تــن بــه پســت تریــن کارهــای پرزحمــت و گدایــی خانــه بــه خانــه بدهــد. او 
در ســنی بــود کــه تقدیــر و احتــرام بســیار مــی طلبیــد و ایــن وظایــف پســت نســبت 
بــه احساســات طبیعــی او خفــت آور بودنــد؛ ولــی او ایــن تحقیــر را صبورانــه تحمــل 

می نمــود بــا ایــن اعتقــاد کــه بــه خاطــر گناهــش الزم می بــود.
D’Aubigne, b. 2, ch. 2. 2

3 مأخذ قبلی، کتاب 2، فصل 2.
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بــه  هــر لحظــه را کــه مــی توانســت از وظایــف روزانــه اش چشــم پوشــی کنــد 
مطالعــه مــی گذرانــد، از خــواب خــود را محــروم مــی کــرد و حتــی از وقــت خــوردن 
خــوراک ناچیــزش مــی گذشــت. فراتــر از همــه چیــز از مطالعــه کالم خــدا لــذت مــی 
بــرد. او کتــاب مقدســی را کــه بــه دیــوار دیــر بــه زنجیــر بســته شــده بــود یافــت و غالــب 
اوقــات بــه آن رجــوع می نمــود. وقتــی اعتقــاد گنهــکاری اش عمیــق تــر شــد ســعی 
کــرد تــا بــا اعمــال خویــش آمــرزش و صلــح را بــه دســت آورد. او یــک زندگــی ریاضــت 
آور و ســخت را با روزه گرفتن، بیداری ها و تازیانه زدن ها برای تحت ســیطره در 
آوردن شــرارت هــای ذاتــی اش در پیــش گرفــت کــه زندگــی رهبانــی نتوانســته بــود بــه 
او رهایــی بدهــد. از هیــچ نــوع ایثــار کــه بتوانــد در دســت یافتــن بــه پاکــی قلــب بــرای 
مقبــول بــودن در نظــر خــدا فروگــذاری نمــی کــرد. او بعدهــا چنیــن گفــت، » مــن در 
واقــع راهــب پارســایی بــودم و قوانیــن جرگــه خــود را خیلــی دقیقتــر از آنچــه بتوانــم 
بیــان کنــم متابعــت مــی کــردم. اگــر بنــا بــود راهبــی بــا کارهــای رهبانــی اش حیــات 
ابــدی بدســت آورد بطــور حتــم مــن مــی بایــد اســتحقاق آن را داشــته باشــم…. اگــر 
بــه مرگــم منتهــی مــی شــد. «۴ در نتیجــه  یافــت حتــی  ریاضتــم بیشــتر ادامــه مــی 
چنیــن ریاضیتــی دردنــاک توانایــی اش را از دســت داد و مبتــال بــه تشــنج هــای بــی 
حالــی شــد کــه از اثراتــش هرگــز رهایــی نیافــت. ولــی بــا توجــه بــه همــه ایــن فعالیــت 

هــا رواِن گرانبــارش آزادی نیافــت و باالخــره بــه آســتانه نومیــدی رانــده شــد.
وقتــی بــر لوتــر آشــکار گشــت کــه همــه چیــز را باختــه اســت خــدا دوســت و 
یــاوری ســر راهــش قــرار داد. اســتاوپیتِز۵ پارســا کالم خــدا را بــرای او بــاز نمــود و 
از او خواســت تــا نگاهــش را از خــود برگرفتــه و بــرای نقــض احــکام الهــی بــه فکــر 
مجــازات دائمــی خــود نباشــد بلکــه نــگاه خــود را بــه عیســی نجــات دهنــده و آمرزنــده 
گناهانــش بــدوزد. » بــه جــای شــکنجه دادن خــودت بــه خاطــر گناهانــت خــودت 
را تســلیم بــازوان نجــات دهنــده کــن. بــه زندگــی بــی آالیــش و مــرگ کفــاره دهنــده 
اش اطمینــان کــن…. بــه پســر خــدا گــوش بــده. او انســان شــد تــا بــه تــو اطمینــان و 
احسان الهی را ببخشد. « » او را دوست بدار که اول تو را دوست داشت. «6 
قاصــد رحمــت چنیــن بــه او گفــت. کلماتــش تأثیــر عمیقــی بــر ذهــن لوتــر گذاشــت. 
او بعــد از تــالش زیــاد همــراه بــا اشــتباهات مــورد عالقــه اش توانســت حقیقــت را 

درک کنــد و صلــح و آرامــش بــه روح آشــفته اش وارد شــد.

4 مأخذ قبلی، کتاب 2، فصل 3.

Staupitz. 5

6 مأخذ قبلی، کتاب 2، فصل 4.
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مقــام  تــا  کــرد  دعــوت  او  از  مقــام کشــیش منصــوب شــد و صومعــه  بــه  لوتــر 
اســتادی دانشــگاه ویتنبــرگ۷ را بــه عهــده بگیــرد. در آنجــا بــه مطالعــه کتــب مقــدس 
بــه زبــان هــای اصلــی پرداخــت. او ســخنرانی راجــع بــه کتــاب مقــدس را آغــاز نمــود 
و مزامیــر، اناجیــل و رســاله هــا را بــرای درک شــنودگان مشــتاق گشــود. اســتاوپیتِز 
دوســت و مافوقــش اصــرار داشــت تــا بــاالی منبــر رفتــه کالم خــدا را موعظــه کنــد. 
مــی  ناالیــق  مســیح  عــوض  در  مــردم  بــا  صحبــت  بــرای  را  خــود  و  بــود  مــردد  لوتــر 
بــود کــه در برابــر تقاضاهــای دوســتش تســلیم  پنداشــت. بعــد از تــالش طوالنــی 
شــد. او از قبل در کتب مقدس مهارت یافته بود و فیض خدا بر او قرار گرفت. 
فصاحــت کالمــش شــنوندگان را عالقمنــد کــرد و وضــوح و قدرتــی کــه او در ارائــه 
حقیقت نشان می داد متقاعدشان کرد و شوق او قلب هایشان را لمس نمود.

کــرد  نمــی  فکــر  هرگــز  و  بــود  هــا  پــاپ  کلیســای  صــادق  فرزنــد  کمــاکان  لوتــر 
بــه زیــارت روم هدایــت شــد.  بــا مشــیت الهــی  بــود. او  کــه چیــز دیگــری خواهــد 
در  گزیــد.  مــی  مســکن  هــا  صومعــه  در  راه  در  و  شــد  ســفر  روانــه  پیــاده  پــای  او 
حیــرت  تجمــل  و  شــکوه  ثــروت،  همــه  آن  تماشــای  از  ایتالیــا  در  ای  صومعــه 
مــی  بــا شــکوه زندگــی  آپارتمــان هــای  بــا درآمــد شــاهانه در  زده شــد. راهــب هــا 
مجلــل  هــای  ســفره  از  و  داشــتند  تــن  بــه  گرانبهــا  و  فاخــر  رداهــای  و  کردنــد 
نفــس  انــکار  بــا  را  منظــره  ایــن  دردآور  هــای  بدگمانــی  بــا  لوتــر  کردنــد.  مــی  تغذیــه 
شــد. آشــفتگی  دچــار  ذهنــش  نمــود.  مقایســه  خویــش  بــار  مشــقت  زندگــی  و 

باالخـــره از راه دور بـــه شـــهر هفـــت تپـــه نگریســـت. بـــا احساســـی عمیـــق خـــود را 
بـــه خـــاک افکنـــده، فریـــاد بـــرآورد: » روِم مقـــدس ســـالم بـــر تـــو بـــاد. «۸ او وارد شـــهر 
شـــد کلیســـاها را زیـــارت کـــرد بـــه داســـتان هـــای شـــگفت انگیـــز تکـــراری کشـــیش هـــا 
و راهـــب هـــا گـــوش فـــرا داد و کلیـــه مراســـم مقـــرر را بـــه انجـــام رســـاند. همـــه جـــا بـــا 
صحنـــه هایـــی روبـــرو شـــد کـــه او را حیـــرت زده و وحشـــت زده مـــی کـــرد. او دیـــد کـــه 
در همـــه رده هـــای روحانیـــون شـــرارت وجـــود دارد. از اســـقف هـــا شـــوخی هـــای 
شـــرم آور مـــی شـــنید و حتـــی در حیـــن آییـــن عشـــاء ربانـــی از بـــی حرمتـــی زشـــت آنـــان 
وحشـــت زده شـــد. در مـــراوده بـــا راهـــب هـــا و شـــهروندان بـــا هرزگـــی و اســـراف آنـــان 
روبـــرو شـــد. رو بـــه هـــر طـــرف مـــی کـــرد بـــه جـــای قداســـت بـــی حرمتـــی مـــی دیـــد. او 
چنیـــن نوشـــت، » هیـــچ کـــس نمـــی توانـــد تجســـم کنـــد چـــه گناهـــان و اعمـــال افتضـــاح 
آوری در روم انجـــام مـــی پذیـــرد؛ بایـــد دیـــده و شـــنیده شـــوند تـــا بـــاور گردنـــد. آنهـــا بنـــا 
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بـــر ایـــن عـــادات روزانـــه مـــی گوینـــد `اگـــر جهنمـــی هســـت روم بـــر روی آن ســـاخته 
شـــده اســـت: هاویـــه ای اســـت کـــه هـــر نـــوع گنـــاه از آن بـــر میخیـــزد.` «9

بــه همــه کســانی داده شــده  پــاپ وعــده ی آمــرزش گناهــان  بــا دســتور اخیــر 
بــود کــه بــر زانــوان از » پلــکان پیالتــس « صعــود نماینــد چــرا کــه گفتــه شــده نجــات 
دهنــده ی مــا هنــگام تــرک تــاالر محاکمــه روم از آن پاییــن آمــده اســت و ایــن پلــکان 
بــا  بــود. یــک روز لوتــر  بــه روم انتقــال یافتــه  بــه شــکل معجــزه آســایی از اورشــلیم 
خلــوص نیــت از ایــن پلــکان صعــود مــی کــرد کــه ناگهــان صدایــی چــون رعــد گویــا 
بــه او گفــت: » پارســا بــه ایمــان زیســت خواهــد کــرد. « رســاله بــه رومیــان فصــل ۱ 
آیــه ۱۷. او بپــا خاســت و بــا خجالــت و وحشــت زده بــه ســرعت از پلــکان پاییــن 
آمــد. آن آیــه هرگــز قــدرت خــود را بــر جــان او از دســت نــداد. از آن روز بــه بعــد او 
بیــش از پیــش اشــتباه اتــکاء بــه اعمــال انســانی بــرای نجــات و لــزوم ایمــان مــداوم 
و  بــود  شــده  بــاز  هایــش  چشــم  نمــود.  مشــاهده  را  مســیح  هــای  شایســتگی  بــه 
دیگــر هرگــز در برابــر اغفــال هــای پــاپ هــا بســته نخواهنــد شــد. وقتــی از روم روی 
برگردانــد قلبــاً نیــز برگشــته بــود و از آن پــس جدایــی عمیــق تــر شــد تــا جایــی کــه همــه 

ارتبــاط هــا بــا کلیســای پــاپ هــا را قطــع نمــود.
لوتــر بعــد از بازگشــتش از روم درجــه دکتــرای الهیــات را از دانشــگاه ویتنبــرگ 
دریافــت نمــود. اکنــون آزاد بــود تــا خــود را بــه مراتــب بیــش از پیــش بــه امــر مــورد 
عالقــه اش یعنــی مطالعــه کتــب مقــدس اختصــاص دهــد. او نــذری جــدی کــرده 
بــود تــا تمــام روزهــای عمــرش کالم خــدا را بــه دقــت مطالعــه و آنــرا صادقانــه موعظــه 
نمایــد و نــه گفتــار و تعالیــم پــاپ هــا را. او دیگــر فقــط راهــب و یــا اســتاد دانشــگاه 
نبــود بلکــه قاصــد مجــاز کتــاب مقــدس. او بــه عنــوان شــبان فراخوانــده شــده بــود تــا 
گلــه خــدا را کــه تشــنه و گرســنه حقیقــت بــود خــوراک دهــد. او بــا ثبــات اعــالم نمــود 
کــه مســیحیان نبایــد تعالیــم دیگــری جــز آنچــه بــر اعتبــار کتــب مقــدس پایــه گــذاری 
شــده انــد را بپذیرنــد. ایــن کلمــات بــر شــالوده ی برتــری پــاپ هــا ضربــه مــی زد. همــه 

آنهــا در بردارنــده اصــول حیاتــی اصالحــات بودنــد.
لوتــر خطــر اعتــالی فلســفه هــای انســانی را بــر فــراز کالم خــدا مــی دیــد. او بــی 
واهمــه بــه بیانیــه نظــری اســتادها حملــه مــی بــرد و بــا فلســفه و الهیاتــی کــه مدتهــا 
چنیــن طوالنــی اثــر کنتــرل کننــده بــر مــردم داشــت مخالفــت نمــود. او ایــن مطالعــات 
را نــه تنهــا بــی ارزش بلکــه زیــان آور قلمــداد نمــود و ســعی کــرد تــا افــکار شــنوندگان 

9 مأخذ قبلی.
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خــود را از سفســطه هــای فالســفه و الهیــات دانــان بــه حقایــق ابــدی ارائــه شــده 
توســط انبیــاء و رســوالن برگردانــد.

پیامــی کــه او بــه مــردم مشــتاِق متکــی بــه گفتــه هایــش داد گرانبهــا بــود. چنیــن 
تعالیمــی هرگــز قبــالً بــه گــوش شــان نرســیده بــود. مــژده خــوش محبــت یــک نجــات 
دهنده و اطمینان آمرزش و صلح بواسطه خون کفاره دهنده اش قلب هایشان 
نــوری  را شــادمان نمــود و امیــد فناناپذیــری را در آنهــا بوجــود آورد. در ویتنِبــرگ 
روشــن شــد کــه اشــعه هایــش تــا اقصــی نقــاط زمیــن بایــد مــی رفــت و قــرار بــود تــا 

زمــان آخــر در روشــنایی توســعه یابــد.
ولــی نــور و تاریکــی نمــی تواننــد بــا هــم هماهنــگ شــوند. بیــن حقیقــت و اشــتباه 
جدالــی منــع ناپذیــر وجــود دارد. دفــاع و حمایــت از یکــی بــه مثابــه حملــه و نابــود 
کــردن دیگــری اســت. نجــات دهنــده مــان خــود فرمــود: » نیامــده ام تــا صلــح بیــاورم، 
بلکــه تــا شمشــیر بیــاورم. « انجیــل متــی فصــل ۱۰ آیــه ۳۴. لوتــر هــم چنــد ســال پــس 
از افتتــاح اصالحــات گفــت، » خــدا مــرا رهبــری نمــی کنــد، او مــرا بــه جلــو مــی رانــد. 
او مــرا حمــل مــی کنــد و مــن حاکــم بــر خــود نیســتم. مــن مشــتاقم در آرامــش زندگــی 
کنم ولی به داخل آشــفتگی ها و انقالب ها رانده می شــوم. «۱۰  او اکنون قصد 

داشــت بــه ایــن جــدال اصــرار بــورزد.
کلیســای روم از فیــض خــدا مــال التجــاره ای ســاخته بــود. میزهــای صرّافــان 
بــود و فریادهــای  برپــا شــده  کنــار مذبــح آن  آیــه ۱۲( در  متــی فصــل ۲۱  )انجیــل 
فروشندگان و خریداران فضای آنجا را پر ساخته بود. به بهانه ی جمع آوری پول 
جهــت بنــای کلیســای پطــرس مقــدس در روم بواســطه اقتــدار پــاپ آمــرزش بــرای 
گناهــان آشــکارا عرضــه مــی شــد. بــا قیمــت جــرم، معبــدی بــرای پرســتش خــدا مــی 
بایــد ســاخته شــود ـ ســنگ زاویــه بــا دســتمزد شــرارت گذاشــته شــود! ولــی عوامــل 
بــر قــدرت و عظمــت آن  بــرای گرامیداشــت روم مهلــک تریــن ضربــه را  انتخابــی 
برانگیخــت. ایــن مســئله مصمــم تریــن و موفــق تریــن دشــمنان پــاپ هــا را برانگیخــت 
و ایشــان را بــه نبــردی هدایــت کــرد کــه تخــت پــاپ هــا را لرزانــد و تــاج ســه طبقــه بــر 

ســر پــاپ را تــکان داد.
مأمــور منصــوب بــرای فــروش آمــرزش گناهــان در آلمــان ـ تِتْــزِل۱۱ نــام ـ محکــوم 
ولــی  بــود؛  شــده  خــدا  احــکام  و  جامعــه  ضــد  بــر  جرایــم  تریــن  قبیــح  ارتــکاب  بــه 
اصــول  ضــد  بــر  دیگــر  هــای  پــروژه  بــرای  جرایمــش  بخاطــر  مجــازات  از  گریختــه 
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مزدورانــه ی پــاپ بــه کار گرفتــه شــده بــود. او بــا بــی شــرمی فــوق العــاده، دروغ 
هــای زننــده و افســانه هــای شــگفت انگیــز منتســب بــه آنهــا را بــرای فریــب دادن 
مــردم خرافاتــی، ســاده لــوح و نــادان تکــرار مــی کــرد. اگــر کالم خــدا در دســترس 
شــان مــی بــود اینچنیــن فریــب نمــی خوردنــد. بــرای نگهداشــتن آنهــا تحــت کنتــرل 
کتــاب  کــه  بــود  کلیســا  طلــب  جــاه  رهبــران  ثــروت  و  قــدرت  ازدیــاد  و  هــا  پــاپ 

بــود.۱۲ مقــدس از دسترســی مــردم پنهــان شــده 
هنگامــی کــه تِتْــزِل وارد شــهری مــی شــد قاصــدی پیشــاپیش او رفتــه اعــالم مــی 
کــرد: » فیــض خــدا و پــدر مقــدس بــر در خانــه هایتــان قــرار گرفتــه اســت؛ «۱۳ و 
مــردم بــه ایــن متظاهــر کفــر آمیــز کــه گویــا خــود خــدا نــازل شــده اســت خــوش آمــد 
مــی گفتنــد. ایــن داد و ســتد ننگیــن در خــود کلیســا برپــا مــی شــد و تِتْــزِل از منبــر 
بــاال رفتــه و آمــرزش فروشــی را بــه عنــوان نفیــس تریــن عطیــه ی خــدا مــی ســتود. او 
اعــالم مــی کــرد کــه بــا فضیلــت گواهینامــه هــای آمــرزش تمــام گناهانــی کــه خریــدار 
در آینــده میــل بــه ارتــکاب آنهــا داشــته باشــد آمرزیــده خواهــد شــد و اینکــه » حتــی 
بــه توبــه احتیاجــی نیســت. «۱۴ اضافــه بــر ایــن وی شــنوندگان خــود را اطمینــان مــی 
داد کــه آمــرزش خریــداری شــده نــه فقــط بــرای زنــدگان بلکــه بــرای مــردگان نیــز قــدرت 
نجــات را داراســت و اینکــه در لحظــه ای کــه ســکه اهدایــی بــه تــه صنــدوق بخــورد 

روح انســان مــرده از بــرزخ بیــرون رفتــه و بــه آســمان صعــود خواهــد نمــود.۱۵
وقتــی شــمعون مجــوس خواســت قــدرت انجــام معجــزات را از رســوالن بخــرد، 
پطــرس بــه او پاســخ داد، » َزرَت بــا خــودت نابــود بــاد! زیــرا پنداشــتی عطــای خــدا را 
می توان با پول خرید. « اعمال رســوالن فصل ۸ آیه ۲۰. ولی پیشــنهاد تِتْزِل توســط 
هــزاران مشــتاق در هــوا قاپیــده مــی شــد. طــال و نقــره بــه خزانــه او جــاری مــی شــد. 
نجاتــی کــه بــا پــول مــی شــد خریــد آســانتر از آنچــه مســتلزم توبــه، ایمــان و تــالش جــدی 
بــرای مقاومــت و پیــروزی بــر گنــاه بــود بدســت مــی آمــد. )بــه ضمیمــه مراجعــه شــود.(

تعلیــم کســب آمــرزش هــا بــا مادیــات، مــورد مخالفــت افــراد تحصیلکــرده و بــا 
تقــوای کلیســای روم قــرار گرفتــه بــود و عــده زیــادی بــه تظاهــری اینچنیــن بــر خــالف 
منطــق و مکاشــفه الهــی ایمــان نداشــتند. کســی از اســقف هــا شــهامت نداشــت 
مــردم  افــکار  ولــی  نمایــد  بلنــد  ایــن داد و ســتد شــریرانه  بــر علیــه  را  صــدای خــود 

See John C. L. Gieseler, A Compendium of Ecclesiastical History, per. 4, sec. 1, par. 5. 12

D’Aubigne, b. 3, ch. 1. 13

14 مأخذ قبلی، کتاب 2، فصل 1.

96. .See K. R. Hagenbach, History of the Reformation, vol. l, P 15
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مضطــرب و ناراحــت مــی شــد و عــده ای مشــتاقانه مــی پرســیدند کــه آیــا خــدا بــه 
وســیله ای بــرای پــاک کــردن کلیســایش کار نخواهــد کــرد.

گرچــه لوتــر هنــوز بــه گونــه ای صــادق پیــرو پــاپ بــود ولــی بخاطــر فرضیــه هــای 
اعضــای  از  بســیاری  بــود.  زده  وحشــت  گنــاه  آمــرزش  فروشــندگان  آمیــز  کفــر 
کلیســای خــود او از ایــن گواهینامــه هــای آمــرزش خریــده بودنــد و طولــی نکشــید 
کــه بــه شــبان کلیســا مراجعــه کننــد و بــه گناهــان مختلــف خــود اعتــراف نماینــد و 
انتظــار آمــرزش داشــتند نــه بــه خاطــر اینکــه توبــه کــرده و بــه اصــالح امیــد داشــتند بلکــه 
بخاطــر گواهینامــه آمرزشــی کــه داشــتند. لوتــر آمــرزش گناهانشــان را رد نمــود و 
هشــدار داد اگــر توبــه نکننــد و زندگــی شــان را اصــالح ننماینــد در گناهانشــان نابــود 
خواهنــد شــد. آنهــا بــا اضطــراب فــراوان بــه تِتْــزِل مراجعــه کــرده و شــکایت کردنــد 
کــه کشــیش شــان گواهینامــه هــای او را نپذیرفتــه اســت و بعضــی هــا بــا شــجاعت 
طلب بازگرداندن پول شــان را داشــتند. راهب از خشــم پر شــد. او هولناک ترین 
نفریــن هــا را بزبــان آورد و موجــب شــد در میادیــن آتــش افروختــه شــود و اعــالم کــرد 
کــه او » دســتوری از پــاپ دریافــت کــرده اســت تــا همــه مرتدهایــی کــه شــهامت 

مخالفــت بــا آمــرزش فروشــی مقــدس او را دارنــد بســوزاند. «۱6
شــد.  کار  بــه  دســت  حقیقــت  مدافــع  عنــوان  بــه  جســارت  بــا  اکنــون  لوتــر 
ســیرت  او  شــد.  مــی  شــنیده  صادقانــه  و  جــدی  هشــدار  بــا  منبــر  از  صدایــش 
بــرای  کــه  داد  تعلیــم  ایشــان  بــه  و  داد  قــرار  مــردم  برابــر  در  را  گنــاه  انگیــز  نفــرت 
انســان غیرممکــن اســت بواســطه اعمــال خــودش گناهــش را تقلیــل دهــد و یــا از 
مجــازات آن طفــره رود. هیــچ چیــز بجــز توبــه در برابــر خــدا و ایمــان بــه مســیح نمــی 
پــول خریــد چــون  بــا  تــوان  توانــد گناهــکار را نجــات دهــد. فیــض مســیح را نمــی 
عطیــه ای رایــگان اســت. او بــه مــردم توصیــه کــرد تــا از خریــدن آمــرزش گنــاه بــا 
پــول خــودداری کننــد بلکــه بــا ایمــان بــه منجــی مصلــوب بنگرنــد. او تجربــه دردنــاک 
را  ریاضــت  و  تحقیــر  بواســطه  نجــات  کســب  بیهــوده  جســتجوی  در  خویــش 
برایشــان بازگــو کــرد و شــنوندگانش را اطمینــان داد کــه بــا نــگاه نکــردن بــه خویــش 

بــه مســیح اســت کــه می تــوان صلــح و شــادی را بدســت آورد. و ایمــان آوردن 
در حالــی کــه تِتْــزِل تجــارت و ادعاهــای غیرشــرعی خــود را ادامــه مــی داد لوتــر 
بــر اعتــراض مؤثرتــری بــر ضــد ایــن ســوء اســتفاده هــا مصمــم شــد. طولــی نکشــید کــه 

D’Aubigne, b. 3, ch. 4. 16
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یــک موقعیــت بــه او پیشــنهاد شــد. کلیســای قصــر ویتنِبــرگ آثــار متعــددی داشــت 
کــه در روزهــای خــاص عیــد در معــرض دیــد عمــوم گذاشــته مــی شــد و آمــرزش 
کامــل از گناهــان بــه همــه زائــران کلیســا و اعتــراف کننــده هــا بــه گنــاه اهــدا مــی 
شــد. بنابرایــن در ایــن روزهــای خــاص انبــوه کثیــری از مــردم بــه آن جــا مــی رفتنــد. 
یکــی از مناســبات بســیار مهــم یعنــی فســتیوال همــه مقدســین نزدیــک مــی شــد. 
لوتــر روز قبــل از آن بــه جمعیتــی پیوســت کــه بــه ســوی کلیســا در حرکــت بودنــد و 
بــر در کلیســا پیشــنهادات نــود و پنــج گانــه خــود را بــر علیــه فــروش آمــرزش چســباند. 
او روز بعــد در دانشــگاه آمادگــی خــود بــرای دفــاع از ایــن پیشــنهادات بــر ضــد همــه 

کســانی کــه حملــه بــر علیــه آنهــا را مناســب بداننــد اعــالم نمــود.
بــه تکــرار مــی خواندنــد  پیشــنهاداتش توجــه همــگان را جلــب نمــود. آنهــا را 
و در هــر ســو تکــرار می کردنــد. هیجــان زیــادی در دانشــگاه و تمــام شــهر بوجــود 
و  گنــاه  آمــرزش  اعطــای  قــدرت  کــه  بــود  شــده  داده  نشــان  رســاله  ایــن  در  آمــد. 
نشــده  واگــذار  دیگــری  شــخص  یــا  پــاپ  بــه  هرگــز  آن  مجــازات  از  کــردن  معــاف 
بــرای اخــاذی و اســتفاده  ایــن برنامــه نمایشــی مضحــک و نیرنگــی  اســت. همــه 
از خرافــه پرســتی مــردم بــود تــا در واقــع وســیله ای در دســت شــیطان شــود بــرای 
بــه  کننــد. همچنیــن  مــی  او  تظاهــر دروغیــن  بــه  اعتمــاد  کــه  جــان هایــی  نابــودی 
وضــوح نشــان داده شــد کــه انجیــل مســیح گرانبهاتریــن گنــج کلیساســت و فیــض 
در  ایمــان  و  توبــه  بــا  کــه  بــه همــه کســانی  رایــگان  آن  در  خــدا  مکشــوف شــده ی 

شــود. مــی  بخشــیده  آن هســتند  جســتجوی 
رســاله لوتــر همــگان را بــه چالــش در ایــن بحــث دعــوت نمــود؛ ولــی هیــچ کــس 
شــهامت قبــول کــردن ایــن چالــش را نداشــت. ســواالتی کــه او مطــرح کــرد طــی چنــد 
روز کوتــاه در تمــام آلمــان منتشــر شــد و طــی چنــد هفتــه در تمــام دنیــای مســیحیت 
شــنیده شــد. عــده زیــادی از پیــروان وفــادار روم کــه شــرارت وحشــتناک متــداول 
کلیســا را دیــده و بخاطــرش آه و نالــه ســر داده بودنــد ولــی نمــی دانســتند چگونــه 
از پیشــروی آن جلوگیــری کننــد پیشــنهادات را بــا خوشــحالی فــراوان خواندنــد و 
کــه خداونــِد  آنهــا احســاس می کردنــد  را تشــخیص دادنــد.  آنهــا صــدای خــدا  در 
رحمــت دســت خــود را بــرای جلوگیــری از جریــان خروشــان ســریع فســاد کــه از مقــر 
پــاپ صــادر مــی شــد پیــش آورده اســت. شــاهزادگان و قضــات مخفیانــه خوشــحال 
شــدند کــه قــدرت متکبــری کــه حــق اســتیناف از تعلیــم هایــش را از مــردم بــاز مــی 

دارد مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
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ولــی انبــوه مــردم دوســتدار گنــاه و خرافــات از اینکــه سفســطه هــای بــر طــرف 
کننــده تــرس هایشــان از بیــن رفتــه انــد هراســان شــدند. روحانیــون کلیســای حیلــه 
گــر کار تأییــد جرایــم را متوقــف کردنــد و چــون درآمدشــان را در خطــر مــی دیدنــد 
خشــمگین شــدند و بــرای دفــاع از سفســطه هایشــان بــه یکدیگــر پیوســتند. اصــالح 
گر باید با تهمت زنندگان سرســختی مواجه می شــد. بعضی ها اتهام شــتابزدگی 
و پیــروی از هــوس بــه او زدنــد و دیگــران او را بــه گســتاخی متهــم نمــوده و اعــالم 
کردنــد کــه او بــه دســتور خــدا عمــل نکــرده بلکــه از روی غــرور و گســتاخی عمــل مــی 
نمایــد. او اینچنیــن بــه ایشــان جــواب داد، » چــه کســی نمــی دانــد کــه بــه نــدرت 
کســی ایــده ای جدیــد را بــدون اینکــه حمــل بــر غــرور و یــا متهــم بــه ایجــاد مجادلــه 
نشــود ارائــه مــی کنــد؟ ... چــرا مســیح و کلیــه شــهدا کشــته شــدند؟ چــون ظاهــراً 
تحقیرکننــدگان مغــرور و دارنــده حکمــت آن روزگار بودنــد و چــون ابتــکارات خــود 
را بــدون مشــورت متواضعانــه بــا منابــع و عقایــد باســتانی عرضــه مــی داشــتند. «

او دوبــاره اعــالم کــرد: » آنچــه کــه مــن انجــام مــی دهــم انجــام داده خواهــد 
شــد نــه بــا خردمنــدی انســانها بلکــه بــا راهنمایــی الهــی. اگــر کار از خــدا باشــد چــه 
کســی قــادر بــه متوقــف کــردن آن اســت؟ و اگــر نباشــد چــه کســی قــادر بــه پیشــبرد 
آن اســت؟ نــه اراده مــن، نــه اراده آنهــا، نــه اراده مــا بلکــه اراده تــو ای پــدر مقــدس 

کــه در آســمانی. «۱۷ 
تــا کار خــود را شــروع  بــود  بــه حرکــت در آمــده  گرچــه لوتــر توســط روح خــدا 
کنــد ولــی بنــا نبــود کار را بــدون کشــمکش هــای ســخت پیــش ببــرد. ســرزنش هــای 
دشــمنانش، ســوء تعبیــر اهدافــش و کنایــه هــای غیرعادالنــه و بدخواهانــه نســبت 
بــه ســیرت و انگیــزه هایــش ماننــد ســیلی خــورد کننــده ای بــر او وارد می شــد و بــی 
تأثیر هم نبودند. او یقین داشــت که رهبران مردم چه در کلیســا و چه در مدارس 
بــا خوشــحالی در تــالش بــرای اصالحــات بــا او متحــد خواهنــد شــد. گفتــه هــای 
تشــویق کننــده ی مقامــات عالــی رتبــه او را بــا شــادمانی و امیــد برانگیختــه بودنــد. 
بــه  بــود. ولــی آن تشــویق  بــرای کلیســا دیــده  او پیــش از ایــن طلــوع روز بهتــری را 
ســرزنش و محکومیــت تبدیــل شــده بــود. تعــداد زیــادی از رهبــران کلیســا و دولــت 
از حقیقــت رســالت او متقاعــد شــده بودنــد ولــی بــزودی متوجــه شــدند کــه پذیــرش 
بــرای شــفاف ســازی و  بــود.  ایــن حقایــق در بردارنــده تغییــرات شــگرفی خواهــد 
اصــالح مــردم در حقیقــت تخریــب اقتــدار روم، توقــف هــزارن جریــان مــادی روان 

17 مأخذ قبلی، کتاب 3، فصل 6.
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بــه خزانــه آن و بنابرایــن جلوگیــری قابــل مالحظــه از افــراط و تجمــل رهبــران تابــع 
پــاپ خواهــد بــود. اضافــه بــر آن آمــوزش مــردم تــا بــه عنــوان مخلوقــات مســئول تفکــر 
و عمــل خــود باشــند و فقــط بــا نگریســتن بــه مســیح بــرای نجــات، تخــت پــاپ را 
ســرنگون نمــوده و عاقبــت اقتــدار خودشــان را نابــود خواهنــد کــرد. بــه همیــن دلیــل 
آنهــا دانــش ارائــه شــده از خــدا را رد کردنــد و خــود را بــر علیــه مســیح و حقیقــت در 
مخالفــت بــا مــردی کــه بــرای روشــن گــری فرســتاده شــده بــود صــف آرایــی نمودنــد.

لوتــر وقتــی بــه خــود نــگاه کــرد لرزیــد ـ یــک نفــر بــر ضــد قویتریــن قــدرت هــای 
روی زمیــن. گاهــی اوقــات شــک مــی کــرد کــه آیــا واقعــاً از جانــب خــدا هدایــت 
شــده اســت تــا در مخالفــت بــا اقتــدار کلیســا بایســتد. او مــی نویســد، » مــن کــی 
بــودم تــا بــا عظمــت پــاپ کــه در مقابلــش ... پادشــاهان جهــان و تمامــی زمیــن مــی 
لرزیدنــد مخالفــت کنــم؟ … هیــچ کــس نمــی توانــد بدانــد کــه قلبــم چگونــه در طــول 
ایــن دو ســال عــذاب کشــید و بــه چــه دلســردی شــاید بگویــم چــه نومیــدی مــن غــرق 
شــده بــودم. «۱۸ ولــی او بــرای تســلیم کامــل بــه دلســردی رهــا نشــد. وقتــی حمایــت 
انســانی شکســت خــورد او فقــط بــه خــدا نگریســت و آموخــت کــه مــی توانــد بــر 

امنیــت کامــل آن بــازوان قــادر مطلــق تکیــه نمایــد.
لوتــر بــرای یکــی از حامیــان اصالحــات نوشــت: » مــا نمــی توانیــم بــا مطالعــه 
و یــا ذکاوت بــه فهــم کتــب مقــدس دســت یابیــم. وظیفــه اول شــما شــروع کــردن 
بــا دعاســت. از خداونــد التمــاس کــن تــا از فیــض عظیــم و فهــم صحیــح کالمــش 
بــه تــو ببخشــد. مفســر دیگــری بــرای کالم خــدا جــز مؤلــف آن وجــود نــدارد همــان 
طــوری کــه خــود او فرمــود، ’همــه از خــدا تعلیــم خواهنــد یافــت.’  از زحمــات و 
بــه نفــوذ روحــش  بــه خــدا و  بــه چیــزی نداشــته بــاش: فقــط  از ادراک خــود امیــد 
اعتمــاد کــن. ایــن را از کســی بــاور داشــته بــاش کــه تجربــه داشــته اســت. «۱9 در 
اینجــا درســی بســیار حیاتــی بــرای کســانی وجــود دارد کــه حــس مــی کننــد خــدا آنهــا 
را فراخوانــده اســت تــا حقایــق خطیــر ایــن زمــان را بــه دیگــران بدهنــد. ایــن حقایــق 
دشــمنی شــیطان و کســانی کــه افســانه هــای اختــراع شــده ی شــیطانی را دوســت 
مــی دارنــد تحریــک خواهــد نمــود. در جــدال بــا قــوای شــیطانی بــه چیــزی فراتــر از 

نیــروی فکــری و حکمــت انســانی احتیــاج هســت.
وقتــی دشــمنان بــه رســوم و ســنت و یــا بــه خواســته هــا و اقتــدار پــاپ متوســل 
بــا آنهــا روبــرو شــد. دالیلــی  بــا کتــاب مقــدس و تنهــا کتــاب مقــدس  شــدند لوتــر 

18 مأخذ قبلی.

19 مأخذ قبلی، کتاب 3، فصل 7.
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بنــدگان  بنابرایــن  نبودنــد؛  آن هــا  بــه  دادن  جــواب  بــه  قــادر  آنهــا  کــه  می شــد  ارائــه 
تشــریفات و خرافــات بــرای ریختــن خونــش فریــاد برآوردنــد همانطــور کــه یهودیــان 
بــرای خــون مســیح فریــاد کشــیدند. هــواداران روم فریــاد برآوردنــد کــه » او ُمرتــد 
اســت. « » اجــازه زندگــی کــردن بــرای یــک ســاعت بیشــتر بــه چنیــن بدعــت گــذار 
بــر ضــد کلیســا اســت. بگذاریــد برایــش بالفاصلــه  وحشــتناکی باالتریــن خیانــت 
دار برپــا شــود. «۲۰ ولــی لوتــر گرفتــار غضــب آنهــا نشــد. خــدا کاری برایــش داشــت 
کــه میبایســت انجــام گیــرد و فرشــتگان آســمان بــرای حفاظــت او فرســتاده شــدند. 
بــا وجــود ایــن عــده زیــادی کــه توســط لوتــر نــور پــر ارزش حقیقــت را دریافــت کــرده 
تــرس و  بــدون  بــه خاطــر حقیقــت  قــرار گرفتنــد و  بودنــد هــدف غضــب شــیطان 

وحشــت بــا شــکنجه و مــرگ روبــرو شــدند.
تعالیــم لوتــر توجــه افــکار اندیشــمندان را در سراســر آلمــان جلــب نمــود. اشــعه 
های نوری که از خطابه ها و نوشــته های او ســاطع می شــدند هواداران را بیدار 
و روشــن ســاخت. ایمانــی زنــده جایگزیــن تشــریفات مــرده ای مــی شــد کــه کلیســا 
بــه خرافــات  بــه روز اعتمــاد خــود  مــردم روز  بــود.  بنــد آن گرفتــار  بــرای ســالها در 
کلیسای روم را از دست می دادند. موانع تعصب تسلیم می شدند. کالم خدا 
کــه توســط لوتــر هــر تعلیــم و هــر ادعایــی را آزمایــش مــی نمــود ماننــد شمشــیر دو دم 
راه خــود را بــه قلــب مــردم مــی شــکافت. همــه جــا اشــتیاقی بــرای پیشــبرد روحانــی 
بیــدار مــی گشــت. همــه جــا یــک عطــش و گرســنگی بــرای عدالــت کــه هرگــز قبــالً 
بــرای قــرن هــا دیــده نشــده بــود دیــده مــی شــد. چشــم هــای مــردم کــه بــرای مــدت 
طوالنــی بــه ســمت رســوم انســانی و میانجــی هــای دنیــوی هدایــت شــده بــود اکنــون 

بــه توبــه و ایمــان بســوی مســیح و صلیــب او دوختــه مــی شــد.
ایــن توجــه برانگیختــه ی همگانــی تــرس مقامــات کلیســای کاتولیــک را افزایــش 
داد. لوتــر احضاریــه ای از روم دریافــت کــرد تــا اتهــام ارتــداد را پاســخ گویــد. ایــن 
بــه خوبــی از خطــری کــه او را  بــه وحشــت انداخــت. آنهــا  فرمــان دوســتانش را 
بــود تهدیــد مــی  در آن شــهر فاســد جایــی کــه از خــون شــهدای عیســی مســت 
کــرد باخبــر بودنــد. آنهــا بــر ضــد رفتنــش بــه روم اعتــراض کردنــد و تقاضــا نمودنــد 

امتحــان او در آلمــان صــورت پذیــرد.
ایــن ترتیــب باالخــره مؤثــر افتــاد و نماینــده پــاپ بــرای بررســی ایــن مــورد منصــوب 
شــد. در دســتوراتی کــه پــاپ بــه ایــن نماینــده داده بــود لوتــر را از پیــش بدعــت گــزار 

20 مأخذ قبلی، کتاب 3، فصل 9.

133

GC FA Body.indd   127 8/8/18   5:13 PM



۱۲۸  | نبرد عظیم

بــود کــه » بــدون هیــچ  بــود. بدیــن ترتیــب از نماینــده خواســته شــده  اعــالم کــرده 
تأخیــری دادرســی و توقیــف انجــام گیــرد. « اگــر لوتــر در عقایــدش ثابــت باقــی بمانــد 
و نماینــده نتوانــد جســم او را در اختیــار بگیــرد بــه او قــدرت داده شــد » تــا لوتــر را 
در هــر نقطــه از آلمــان بازداشــت کنــد و تمــام کســانی کــه وابســته بــه او هســتند را 
تبعیــد، نفریــن و از کلیســاها تــرد نمایــد. «۲۱ و اضافــه بــر ایــن پــاپ بــه نماینــده خــود 
دســتور داد ایــن ارتــداد مهلــک را کامــالً ریشــه کــن نمــوده و بــه اســتثنای امپراتــور 
همــه مقامــات در کلیســا یــا دولــت کــه در بازداشــت لوتــر و پیروانــش سســتی کننــد 

را از کلیســا طــرد کــرده و همــه را بــه دســت انتقــام گیــر روم تســلیم نمایــد.
در ایــن اینجاســت کــه روحیــه حقیقــی پــاپ هــا نمایــان مــی شــود. هیــچ گونــه 
ردپــای اصــول مســیحی و حتــی عدالــت معمولــی در تمامــی ایــن مــدرک دیــده نمــی 
شــود. لوتــر در فاصلــه زیــادی از روم قــرار داشــت و فرصتــی بــرای توضیــح و دفــاع از 
دیــدگاه خــود نداشــته بــود؛ بــا ایــن وجــود قبــل از بررســی قضیــه اش بالفاصلــه مرتــد 
خوانده شــد و در همان روز نصیحت، متهم، محاکمه و محکوم شــده بود و همه 
اینهــا توســط پــدر مقــدس خــود ســاخته، تنهــا اقتــدار مصــون از خطــا مافــوق همــه 

چیــز در کلیســا و یــا در کشــور صــورت گرفتــه بــود!
و مشــورت  حــس همــدردی  بــه  زیــادی  احتیــاج  لوتــر  کــه  وقتــی  زمــان  ایــن  در 
دوســتی حقیقی داشــت مشــیت خدا ِملَنگتون۲۲ را به ویتنبرگ فرســتاد. ِملَنگتوِن 
جــوان، متواضــع و کــم رو در رفتــار و بــه نظــر دارای قضــاوت، معلومــات وســیع و 
فصاحــت مجــاب کننــده همــراه بــا ســیرت پــاک و درســتکارش احتــرام و تحســین 
عمــوم را جــذب مــی نمــود. درخشــندگی اســتعدادهایش شــاخص تــر از نجابــت 
روحیــه اش نبــود. او بــه زودی پیــرو مشــتاق انجیــل و مطمئــن تریــن دوســت و حامــی 
ارزشــمند لوتــر شــد: نجابــت، احتیــاط و هوشــیاری اش مکمــل شــجاعت و انــرژی 
بــه اصالحــات قــدرت افــزود و منشــاء  لوتــر در خدمــت شــد. اتحادشــان در کار 

بــزرگ تشــویق بــرای لوتــر شــد.
پیــاده  لوتــر  و  بــود  شــده  تعییــن  محاکمــه  محــل  عنــوان  بــه  آگزبــورگ۲۳  شــهر 
آشــکار  مقابلــش  در  جــدی  هــای  واهمــه  گرفــت.  پیــش  در  را  آنجــا  بــه  مســافرت 
گردیــده بــود. آشــکارا تهدیــد شــده بــود کــه در راه گرفتــار و کشــته خواهــد شــد و 
دوســتانش خواهــش کردنــد کــه از ایــن اقــدام مخاطــره آمیــز صــرف نظــر کنــد. حتــی 

21 مأخذ قبلی، کتاب 4، فصل 2.

Melanchthon. 22

Augsburg. 23

134

GC FA Body.indd   128 8/8/18   5:13 PM



جدایی لوتر از روم  |  ۱۲9

التماس کردند که برای مدتی ویِتنبرگ را ترک نموده و امنیت را در کنار کســانی 
بجویــد کــه بــا خوشــحالی از او حمایــت مــی نمودنــد. ولــی او موقعیتــی کــه خــدا او 
را در آن قــرار داده بــود تــرک نخواهــد نمــود. او بایــد بــا وجــود طوفــان هایــی کــه بــر 
او مــی تاختنــد بــا وفــاداری مــداوم حقیقــت را پشــتیبانی مــی کــرد. حرفــش چنیــن 
بــود: » مــن چــون ارمیــاء هســتم مــرد نــزاع و مجادلــه هــا؛ ولــی هــر چــه تهدیــدات آنهــا 
زیادتــر شــود شــادی مــن افــزون تــر مــی شــود…. آنهــا از پیــش اعتبــار و آبــروی مــرا 
نابــود کــرده انــد و یــک چیــز ســاده باقــی اســت؛ و آن بــدن رنجــور مــن اســت: بگــذار 
آنــرا بگیرنــد؛ بدیــن ترتیــب عمــر مــرا چنــد ســاعتی کوتــاه تــر خواهنــد کــرد. ولــی آنهــا 
روحم را نمی توانند بگیرند. کســی که مشــتاق اعالم کالم مســیح به دنیاســت می 

بایــد هــر لحظــه انتظــار مــرگ را داشــته باشــد. «۲۴ 
خبــر ورود لوتــر بــه آگزبــورگ موجــب رضایــت زیــاد نماینــده پــاپ شــد. بدعــت 
گــذار پــر دردســر کــه توجــه همــه دنیــا را برانگیختــه بــود اکنــون ظاهــراً تحــت قــدرت 
روم قــرار گرفتــه بــود و نماینــده مصمــم بــود تــا نگــذارد لوتــر از دســتش فــرار کنــد. 
لوتــر فرامــوش کــرده بــود کــه امــان نامــه بخواهــد. دوســتانش اصــرار کردنــد کــه بــدون 
امــان نامــه جلــوی نماینــده ظاهــر نشــود و آنهــا خودشــان متعهــد بــه دریافــت آن از 
امپراتــور شــدند. نماینــده پــاپ در نظــر داشــت لوتــر را در صــورت ممکــن مجبــور بــه 
انــکار نظریــه اش کنــد و در صــورت عــدم موفقیــت باعــث انتقــال او بــه روم شــود 
تــا در سرنوشــت هــاس و جــروم شــریک گــردد. بنابرایــن توســط مأمورانــش ســعی 
کــرد لوتــر را مجبــور کنــد تــا بــدون امــان نامــه حضــور یابــد و خــود را بــه فیــض نماینــده 
بســپارد. لوتــر قویــاً از انجــام ایــن عمــل ســر بــاز زد و تــا دریافــت مــدرک تضمیــن 

کننــده ی حمایــت امپراتــور در برابــر ســفیر پــاپ حاضــر نشــد.
بــه عنــوان خــط مشــی، پیــروان پــاپ تصمیــم گرفتــه بودنــد تــا بــا تظاهــر بــه نجابــت 
خیلــی  او  بــا  اش  مصاحبــه  در  پــاپ  نماینــده  آورنــد.  دســت  بــه  را  لوتــر  رضایــت 
دوســتانه رفتــار کــرد ولــی درخواســت نمــود تــا لوتــر بــدون چــون و چــرا بــه اقتــدار 
کلیســا تــن دهــد و در کلیــه مــوارد بــدون بحــث و ســوال تســلیم شــود. او بــه درســتی 
ســیرت مــردی را کــه بــا او طــرف بــود حــدس نــزده بــود. لوتــر در جــواب احتــرام خــود 
بــه کلیســا، اشــتیاقش بــرای حقیقــت و آمادگــی اش بــرای پاســخ بــه تمــام ایــرادات 
نســبت بــه تعالیــم او و تســلیم تعالیــم خــود بــه تصمیــم بعضــی از دانشــگاه هــای 

D’Aubigne, b. 4, ch. 4. 24

135

GC FA Body.indd   129 8/8/18   5:13 PM



۱۳۰  | نبرد عظیم

مشــهور را اعــالم نمــود. ولــی در عیــن حــال بــه روش کاردینــال در ملــزم کــردن او بــه 
انــکار عقایــد بــدون اثبــات اشــتباه بــودن آنهــا اعتــراض نمــود.

تنهــا پاســخ: » انــکار کــن؛ انــکار کــن « بــود! اصــالح گــر نشــان داد کــه کتــاب 
توانــد  نمــی  کــه  کــرد  اعــالم  قاطعیــت  بــا  و  کنــد  مــی  تأییــد  را  مقــدس موضعــش 
حقیقــت را انــکار کنــد. نماینــده پــاپ عاجــز از پاســخ گفتــن بــه اســتدالل هــای لوتــر 
او را بــا طوفانــی از ســرزنش هــا، طعنــه هــا، تملــق و متناوبــاً نقــل قــول از احادیــث و 
گفتــار شــیوخ کلیســا ســرگردان نمــود و فرصتــی بــرای صحبــت بــه اصــالح گــر نــداد. 
لوتــر چــون دیــد کــه درآمــد چنیــن گفتگویــی بــی نتیجــه خواهــد بــود باالخــره اجــازه 

یافــت تــا جوابــش را کتبــی ارائــه دهــد.
لوتـــر بـــه دوســـتی چنیـــن نوشـــت: » در جـــواب دادن کتبـــی مظلـــوم دو منفعـــت 
بدســـت مـــی آورد. اوالً مـــدرک کتبـــی در معـــرض قضـــاوت دیگـــران قـــرار مـــی گیـــرد 
و ثانیـــاً انســـان فرصـــت بهتـــری دارد تـــا بـــر ترســـها اگـــر نـــه بـــر وجـــدان مـــرد مســـتبد، 
مغـــرور و پرحرفـــی کار کنـــد کـــه توســـط زبـــان آمرانـــه اش ســـعی بـــه مجـــاب کـــردن 

طـــرف دارد. «۲۵
در مصاحبــه بعــدی لوتــر بیانــه ای واضــح، مختصــر و پرقــدرت از نظریــه اش 
متکــی بــر نقــل قــول هــای متعــدد از کتــب مقــدس ارائــه داد. ایــن مــدرک را پــس 
از قرائــت بــا صــدای بلنــد بــه کاردینــال تســلیم نمــود کــه او آنــرا اهانــت آمیــز کنــار 
گذاشــت و مجموعــه ای از نــکات بیهــوده و نقــل قــول هــای نامناســب را قرائــت 
کــرد. لوتــر کــه کامــالً برآشــفته شــده بــود کاردینــال مغــرور را بــا روشــی مشــابه پاســخ 

داد ـ ســنن و تعالیــم کلیســا ـ و بطــور کامــل فرضیــه هایــش را در هــم کوبیــد.
وقتــی کاردینــال دیــد کــه اســتدالل هــای لوتــر بــی جوابنــد همــه خویشــتنداری اش 
را از دست داد و با عصبانیت فریاد کشید: » انکار کن! وگرنه تو را به روم خواهم 
فرســتاد و آنجــا در برابــر قضاتــی کــه مأموریــت رســیدگی بــه کار تــو را دریافــت کــرده 
انــد حضــور خواهــی یافــت. مــن، تــو و پیروانــت و همــه کســانی کــه در هــر لحظــه از 
تــو پشــتیبانی نماینــد را تکفیــر نمــوده و از کلیســا اخــراج خواهــم نمــود؛ « و در پایــان 

بــا صــدای مغرورانــه و عصبانــی فریــاد کشــید: » انــکار کــن، وگرنــه دیگــر برنگــرد. «۲6
اصــالح طلــب بالفاصلــه بــا دوســتانش کنــار کشــید و بدیــن ترتیــب بــه وضــوح 
اعــالم نمــود کــه انــکار عقایــد را نمــی تــوان از او انتظــار داشــت. ایــن چیــزی نبــود 

Martyn, The Life and Times of Luther, pages 271, 272. 25

D’Aubigne, London ed., b. 4, ch. 8. 26
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کــه کاردینــال انتظــار داشــت. او خــود را دلخــوش کــرده بــود کــه بــا خشــونت لوتــر را 
ترســانده و وادار به تســلیم خواهد نمود. اکنون با حامیانش تنها مانده با اندوهی 
در حــد اعلــی از شکســت غیــر منتظــره توطئــه خــود بــه یــک یــک آنهــا نــگاه می کــرد.

تــالش هــای لوتــر در ایــن مناســبت بــدون نتایــج خــوب نبــود. اجتمــاع بــزرگ حضــار 
فرصت داشتند تا این دو شخص را مقایسه کرده و شخصاً در مورد رفتار بروز داده 
شده توسط آنها و همچنین قدرت و درستی موقعیت شان قضاوت کنند. تفاوت 
چقــدر نمایــان بــود! اصــالح طلــب ســاده، متواضــع، محکــم بــا داشــتن حقیقــت در 
کنارش با قدرت خدا ایستادگی کرد؛ در حالی که نماینده پاپ خودپسند، مغرور، 
آمرانه و غیرمنطقی بدون هیچ دلیلی از کتاب مقدس و در عین حال با تندی فریاد 

مــی کشــید: » انــکار کــن و یــا بــرای مجــازات بــه روم فرســتاده خواهــی شــد. «
بــا وجــود اینکــه لوتــر امــان نامــه بدســت آورده بــود حامیــان روم در نظــر داشــتند 
او را دســتگیر نمــوده و زندانــی کننــد. دوســتانش اصــرار کردنــد کــه طوالنــی کــردن 
و  کنــد  مراجعــه  ویِتنبــرگ  بــه  بایــد  تأخیــر  بــدون  پــس  اســت  فایــده  بــی  ماندنــش 
اینکــه بایــد نهایــت احتیــاط در مخفــی نگهداشــتن مقاصــدش مراعــات شــود. در 
نتیجــه او قبــل از ســپیده دم، آگزبــورگ را ســوار بــر اســب تنهــا همــراه بــا راهنمایــی 
کــه حاکــم برایــش تعییــن نمــوده بــود تــرک نمــود. او بــا حــس پیشــامد غیــر منتظــره 
مخفیانــه خیابــان هــای تاریــک و ســاکت شــهر را طــی مــی نمــود. دشــمنان هوشــیار 
و بیرحــم بــرای نابــودی او توطئــه مــی چیدنــد. آیــا از تلــه هــای تهیــه شــده بــرای خــود 
نجــات خواهــد یافــت؟ همــه ایــن لحظــات در بــر دارنــده اضطــراب و دعــای جــدی 
بودنــد. او بــه دروازه کوچــک واقــع در دیــوار شــهر رســید. دروازه برایــش بــاز شــد و 
او و همراهــش بــدون ممانعــت خــارج شــدند. بــه محــض خــروج بــی خطــر از شــهر 
فراریــان بــه فــرار خــود شــتاب دادنــد و قبــل از اینکــه نماینــده پــاپ از فــرار لوتــر باخبــر 
بــود. شــیطان و فرســتادگانش  شــود او از دســترس جفارســانندگان خــارج شــده 
مغلــوب شــدند. مــردی کــه فکــر مــی کردنــد در چنــگ شــان اســیر اســت رفتــه بــود، 

چــون پرنــده ای از دام صیــاد گریختــه بــود.
با خبر فرار لوتر نماینده پاپ غرق در تعجب و خشم شد. او انتظار دریافت 
افتخــاری بــزرگ بــرای حکمــت و اســتقامتش در معاملــه بــا ایــن اخاللگــر کلیســا 
داشــت؛ ولــی امیــدش نقــش بــر آب شــد. او غضبــش را در نامــه ای بــه فردریــک۲۷ 
انتخابگــر ساکســونی۲۸ )مترجــم: انتخابگــر عضــوی از گــروه انتخــاب کننــده امپراتــور 

Frederick. 27

Saxony. 28
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آلمــان بــود( بیــان نمــود کــه در آن بــه تلخــی لوتــر را تقبیــح نمــوده و خواســته بــود کــه 
فردریــک، اصــالح طلــب را بــه روم بفرســتد و یــا از ساکســونی اخــراج کنــد.

کتــاب  پایــه  بــر  را  اشــتباهاتش  پــاپ  یــا  نماینــده  تــا  کــرد  اصــرار  دفــاع  در  لوتــر 
مقــدس نشــان دهنــد و بســیار جــدی متعهــد شــد اگــر نشــان داده شــود کــه آنهــا 
مخالــف کالم خــدا هســتند تعالیمــش را انــکار خواهــد کــرد؛ و از خــدا قدردانــی کــرد 

کــه مســتحق زحمــت کشــیدن در چنیــن امــر مقدســی شــده اســت.
انتخابگــر تاکنــون اطالعــات کمــی راجــع بــه تعالیــم اصــالح شــده داشــت ولــی 
عمیقــاً تحــت تأثیــر صراحــت، قــدرت و وضــوح کلمــات لوتــر قــرار گرفتــه بــود و تــا 
اینکــه در اشــتباه بــودن اصــالح طلــب ثابــت شــود فردریــک تصمیــم گرفــت حامــی 
در  مارتیــن  دکتــر  اینکــه  بــه  » نظــر  نوشــت:  پــاپ  نماینــدٔه  جــواب  در  باشــد.  اش 
آگزبــورگ در برابــر شــما حاضــر شــد شــما بایــد راضــی باشــید. مــا انتظــار نداشــتیم 
کــه شــما او را بــدون اینکــه بــه اشــتباهاتش متقاعــد کنیــد مجبــور بــه انــکار تعالیمــش 
نماییــد. هیــچ کــدام از دانشــمندان قلمــرو مــا بــه مــن اطــالع نــداده اســت کــه تعالیــم 
مارتیــن بــی تقــوا، ضــد مســیحیت و یــا بدعــت آمیــز هســتند. اضافــه بــر آن شــاهزاده 

از فرســتادن لوتــر بــه روم و یــا اخراجــش از قلمــرو خــود ســر بــاز زد. «۲9
انتخابگــر وجــود یــک زوال عمومــی از محدودیــت هــای اخالقــی در جامعــه را 
مشــاهده می کــرد. احتیــاج بــه یــک فعالیــت بــزرگ اصالحــات احســاس مــی شــد. 
اگــر انســان هــا الزامــات الهــی و اوامــر روشــنگر وجــدان را تصدیــق کــرده و اطاعــت 
مــی کردنــد تدابیــر پیچیــده و پرخــرج جلوگیــری و مجــازات جرایــم غیرضــروری مــی 
بــود. او متوجــه شــد کــه لوتــر بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف فعالیــت مــی کنــد و از 

اینکــه در کلیســا تأثیــر بهتــری احســاس مــی شــد مخفیانــه شــادمان بــود.
او همچنیــن متوجــه شــد کــه لوتــر بــه عنــوان یــک اســتاد در دانشــگاه بــه شــکل 
چشــمگیری موفــق اســت. فقــط یــک ســال از میخکــوب کــردن رســاله اصــالح گــر بــر 
در کلیســای قصــر گذشــته بــود بــا اینحــال از تعــداد زائــران کلیســا در حیــن فســتیوال 
همــه مقدســین بــه مراتــب کاســته شــده بــود. روم از پرســتش کننــدگان و هدایــای 
بــود کــه اکنــون  پــر شــده  بــا طبقــه دیگــری  بــود ولــی جــای آنهــا  آنــان محــروم شــده 
بــه ویتنبــرگ آمــده بودنــد نــه زائرانــی بــرای ســتودن بقایــای یــادگار گذشــتگان آن 
لوتــر  هــای  نوشــته  ســازند.  پــر  را  آن  تاالرهــای  کــه  پژوهشــگران  عنــوان  بــه  بلکــه 
همــه جــا توجــه تــازه ای بــه کالم خــدا احیــاء نمــوده بــود و دانشــجویان نــه فقــط از 

D’Aubigne, b. 4, ch. 10. 29
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همــه نقــاط آلمــان بلکــه از ســرزمین هــای دیگــر در دانشــگاه ازدحــام می کردنــد. 
مــردان جــوان وقتــی بــرای اولیــن بــار چشــم شــان بــه ویتنبــرگ مــی افتــاد » دســت 
هایشــان را بــه ســوی آســمان بلنــد نمــوده و خــدا را بــرای مســبب شــدن تابیــدن 
نــور حقیقــت از ایــن شــهر تمجیــد مــی کردنــد درســت ماننــد صهیــون عهــد قدیــم 

و از آنجــا بــه کشــورهای دوردســت انتشــار یافــت. «۳۰
لوتــر تاکنــون فقــط تــا انــدازه ای از اشــتباهات پیــروان روم برگشــته بــود. ولــی 
وقتــی کتــب مقــدس را بــا فرامیــن و اساســنامه هــای پــاپ هــا مقایســه نمــود پــر از 
حیــرت شــد. او نوشــت، » مــن اوامــر پــاپ را مــی خوانــم و ...  نمــی دانــم کــه آیــا 
پــاپ خــود دجــال اســت یــا رســول اوســت، کــه مســیح بدیــن انــدازه در آنهــا بــد جلــوه 
داده شــده و مصلــوب شــده اســت.۳۱ بــا ایــن وجــود لوتــر هنــوز پشــتیبان کلیســای 

روم بــود و عقیــده نداشــت کــه هرگــز از مشــارکت بــا آن فاصلــه بگیــرد.
نوشــته ها و تعالیم اصالح طلب به همه ملت ها در دنیای مســیحی رســید. 
کار بــه ســوئیس و هلنــد کشــیده شــد و نســخه هایــی از نوشــته هایــش بــه فرانســه 
و اســپانیا راه یافتنــد. تعالیمــش در انگلســتان چــون کالم حیــات پذیرفتــه شــدند. 
از حماقــت  داشــتند  تــن  هــزاران  بــود.  رســیده  نیــز  ایتالیــا  و  بلژیــک  بــه  حقیقــت 

مرگبــار خــود بــه شــادی و امیــد یــک زندگــی بــا ایمــان بیــدار مــی شــدند.
روم از حمالت لوتر بیشتر و بیشتر مستأصل میشد و توسط بعضی از مخالفین 
متعصــب خــود حتــی از طــرف اســتادهای دانشــگاه هــای کاتولیــک گفتــه شــد کــه هــر 
کــس راهــب یاغــی را بکشــد از گنــاه مبــرا خواهــد بــود. یــک روز شــخص غریبــه ای بــا 
تپانچــه ی مخفــی شــده زیــر ردایــش بــه اصــالح طلــب نزدیــک شــد و از او پرســید چــرا 
چنین تنها راه می رود. لوتر جواب داد: » من در دست خدا هستم، او قوت و سپر 
مــن اســت. انســان چــه کاری مــی توانــد بــه مــن بکنــد؟ «۳۲ بــا شــنیدن ایــن کلمــات مــرد 
غریبه رنگش پرید و چنان گریخت که گویا از حضور فرشتگان آسمان فرار می کند.

روم مصمــم بــه نابــود کــردن لوتــر بــود؛ ولــی خــدا مدافــع او بــود. تعالیمــش همــه 
ـ » در کلبــه هــا و صومعــه هــا... در کاخ هــای اشــراف، در  جــا شــنیده شــدند 
دانشــگاه هــا و کاخ هــای پادشــاهان؛ « و افــراد شــریفی بــرای حمایــت از تــالش 

هــای او بــه پــا مــی خواســتند.۳۳

30 مأخذ قبلی، کتاب 4، فصل 10.

31 مأخذ قبلی، کتاب 5، فصل 1.

32 مأخذ قبلی، کتاب 6، فصل 2.

33 مأخذ قبلی.
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در ایــن زمــان بــود کــه لوتــر بــا خوانــدن آثــار هــاس متوجــه شــد کــه حقیقــت بــزرگ 
تبرئه بوسیله ایمان که خود سعی به حمایت و تدریس آن داشت توسط اصالح 
طلــب بوهمیایــی تصدیــق شــده بــود. لوتــر گفــت: » مــا همــه پولــس، آگوســتین و 
مــن بــدون آگاهــی پیــروان هــاس بــوده ایــم! « او در ادامــه گفــت، » خــدا مطمئنــاً 
دنیــا را مجــازات خواهــد کــرد کــه یــک قــرن قبــل ایــن حقیقــت موعظــه شــده اســت 

و موعظــه کننــده ســوخته شــده اســت. «۳۴
بــه نمایندگــی از اصالحــات در  بــه امپراتــور و اشــراف آلمــان  لوتــر در نامــه ای 
مســیحیت راجــع بــه پــاپ نوشــت: » چیــز وحشــتناکی اســت دیــدن شــخصی کــه 
خــود را جانشــین مســیح وانمــود مــی کنــد و جــالل و جبروتــی را بــه نمایــش مــی گــذارد 
کــه حتــی امپراتــوری را یــارای مقایســه بــا آن نیســت. آیــا ایــن موجــود ماننــد عیســی 
فقیــر و یــا پطــرس متواضــع اســت؟ آنهــا مــی گوینــد او ســرور دنیاســت! ولــی مســیح 
کــه نماینــده بــودن او را وی مدعــی اســت گفتــه اســت، ’ســلطنت مــن از ایــن جهــان 
نیست.’ آیا امکان دارد که حیطه اقتدار نماینده اش بیشتر از مافوق او باشد. «۳۵

ثابــت  در مــورد دانشــگاه هــا وی چنیــن نوشــت: » مــن خیلــی هراســانم کــه 
اینکــه  مگــر  شــد  خواهنــد  جهنــم  عظیــم  هــای  دروازه  هــا  دانشــگاه  شــد  خواهــد 
ســخت کوشــانه در توضیح کتب مقدس بکوشــند و آنها را در قلب جوانان حک 
نماینــد. مــن کســی را توصیــه نمــی کنــم کــه فرزنــدش را در جایــی بگــذارد کــه در آن 
کتــب مقــدس تســلط ندارنــد. هــر موسســه ای کــه انســان هــا در آن بــدون وقفــه بــا 

کالم خــدا ســر و کار ندارنــد فاســد خواهــد شــد. «۳6
ایــن توصیــه در تمــام آلمــان بــه ســرعت منتشــر شــد و اثــر قدرتمنــدی بــر مــردم 
گذاشــت. تمــام ملــت برانگیختــه شــد و عــده زیــادی تحریــک شــدند تــا معیارهــای 
اصالحــات را حمایــت کننــد. مخالفــان لوتــر کــه در عطــش انتقــام مــی ســوختند 
بــه پــاپ اصــرار کردنــد کــه اقداماتــی قاطــع بــر علیــه لوتــر اتخــاذ نمایــد. دســتور داده 
شــد تــا تعالیــم او بالفاصلــه محکــوم شــوند. بــه اصــالح گــر و پیروانــش شــصت روز 
فرصــت داده شــد تــا اینکــه اگــر عقایدشــان را پــس نگیرنــد همــه تکفیــر شــده و از 

کلیســا اخــراج خواهنــد شــد.
ایــن بحرانــی وحشــتناک بــرای اصالحــات بــود. بــرای قــرن هــا فرمــان تکفیــر روم 
قدرتمندتریــن پادشــاهان را بــه وحشــت انداختــه بــود و امپراتورهــای قدرتمنــد را 

Wylie, b. 6, ch. 1. 34

D’Aubigne, b. 6, ch. 3. 35

36 مأخذ قبلی، کتاب 6، فصل 3.
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بــود. آنانــی کــه چنیــن محکومیــت در موردشــان  انــدوه و پریشــانی کــرده  لبریــز از 
صــادر مــی شــد بــه طــور عمومــی مــورد تــرس و وحشــت قــرار مــی گرفتنــد؛ از مــراوده 
بــا هــم کیشــان محــروم مــی شــدند و ماننــد افــراد یاغــی مــی بایــد گرفتــار و نابــود 
شــوند. لوتــر از طوفانــی کــه بــزودی بــر ســرش وارد خواهــد آمــد غافــل نبــود؛ ولــی او 
ثابــت قــدم ایســتاد و بــه مســیح بعنــوان حامــی و ســپر خــود اعتمــاد کــرد. او بــا ایمــان 
و شــجاعت یــک شــهید چنیــن نوشــت: » آنچــه نزدیــک بــه اتفــاق افتــادن اســت مــن 
نمیدانــم و عالقــه ای بــه دانســتن آن نــدارم…. بگــذار ضربــت هرجــا کــه بخواهــد 
وارد شــود مــن ترســی نــدارم. برگــی از درخــت بــدون اراده پــدر نمــی افتــد. او چقــدر 
بیشــتر توجــه بــه مــا دارد! جــان دادن بــرای کالِم خــدا چیــز ســبکی اســت نظــر بــه 
اینکــه کلمــه ای کــه جســم گردیــد خــود جــان داد. اگــر بــا او بمیریــم بــا او زندگــی 
خواهیــم کــرد؛ و بــا گذشــتن از آنچــه کــه او قبــل از مــا گذشــت مــا در جایــی خواهیــم 

بــود کــه او هســت و تــا ابــد بــا او ســاکن خواهیــم شــد. «۳۷
وقتــی حکــم پــاپ بــه لوتــر رســید، او چنیــن گفــت: » مــن از آن اکــراه دارم و آن 
را دروغین و غیر مقدس می شــمارم ... خود مســیح اســت که توســط آن محکوم 
شــده اســت…. مــن در تحمــل چنیــن مصیبتــی بــرای بهتریــن اهــداف شــادی مــی 
کنــم. پیــش از ایــن آزادی بیشــتری در قلبــم حــس مــی کــردم زیــرا باالخــره مــی دانــم کــه 

پــاپ دجــال اســت و تخــت او تخــت خــود شــیطان اســت. «۳۸
بــی تأثیــر نبــود. زنــدان، شــکنجه و شمشــیر ســالح  پــاپ  ایــن وجــود حکــم  بــا 
هــای مقتــدری بــرای اجبــار اطاعــت بودنــد. ضعیــف هــا و خرافاتــی هــا در برابــر 
فرامیــن پــاپ مــی لرزیدنــد؛ و بــا وجــود اینکــه احســاس همــدردی عمومــی بــرای 
لوتــر وجــود داشــت بســیاری حــس مــی کردنــد کــه زندگــی عزیزتــر از آن اســت کــه 
بخاطــر اصالحــات بــه خطــر انداختــه شــود. ظاهــراً همــه چیــز نشــان مــی داد کــه 

کار اصــالح گــر رو بــه پایــان اســت.
ولــی لوتــر کمــاکان واهمــه ای نداشــت. روم لعنــت هــای خــود را بــر علیــه او 
فرســتاده بــود و دنیــا بــدون شــک ناظــر جریانــی بــود تــا اینکــه او نابــود و یــا مجبــور 
بــه تســلیم شــود. ولــی لوتــر بــا قدرتــی وحشــتناک حکــم محکومیــت را بــه کلیســا 
برگردانــد و برابــر عمــوم تصمیــم خــود بــرای تــرک دائمــی آن اعــالم کــرد. لوتــر در برابــر 

Ibid., 3d London ed., Walther, 1840, b. 6, ch. 9. 37

D’Aubigne, b. 6, ch. 9. 38
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گروهــی از دانشــجویان، اســتادها و شــهروندان از همــه طبقــات جامعــه حکــم هــا 
و فتواهــا و قوانیــن و بعضــی نوشــته هــای تأییدکننــده قــدرت پــاپ را ســوزاند. او 
گفــت: » دشــمنان مــن قــادر بــوده انــد بــا ســوزاندن کتــب مــن بــه موقعیــت حقیقــت 
در ذهــن مــردم عــادی صدمــه بزننــد و روان آنهــا را نابــود کننــد؛ و بــه همیــن دلیــل مــن 
کتب آنها را در مقابل می ســوزانم. یک تالش جدی هم اکنون آغاز شــده اســت 
تاکنــون مــن فقــط بــا پــاپ بــازی مــی کــردم. ایــن کار را بــه اســم خــدا شــروع کــرده و 

بــدون وجــود مــن و بــا قــدرت خــدا خاتمــه خواهــد یافــت. «۳9 
لوتر به ســرزنش دشــمنانش که به خاطر ضعف کارش مســخره اش می کردند 
چنیــن پاســخ داد: » چــه کســی مــی دانــد کــه آیــا خــدا مــرا انتخــاب نکــرده و نخوانــده 
اســت و آنهــا نبایــد بترســند کــه بــا خــوار شــمردن مــن خــدا را خــوار مــی شــمارند؟ 
موســی در تــرک کــردن مصــر تنهــا بــود؛ ایلیــا در زمــان ســلطنت اَخــاب پادشــاه تنهــا 
بــود…. خــدا هرگــز  تنهــا  بابــل  بــود و حزقیــال در  تنهــا  بــود؛ اشــعیاء در اورشــلیم 
کاهــن اعظــم یــا شــخصیت مهــم دیگــری را بــه نبــوت انتخــاب ننمــود بلکــه معمــوالً 
افــراد عــادی و تحقیــر شــده را و حتــی یــک بــار عامــوِس شــبان را انتخــاب نمــود. در 
هــر عصــری افــراد پارســا رِجــال مهــم، پادشــاهان، شــاهزادگان، کاهــن هــا و افــراد 
حکیــم را بــا بــه خطــر انداختــن زندگــی شــان توبیــخ کردنــد…. مــن نمــی گویــم کــه مــن 
یــک نبــی هســتم؛ ولــی مــی گویــم آنهــا بایــد بــه خاطــر تنهــا بــودن مــن در حالــی کــه آنهــا 

بســیارند بترســند. مــن مطمئــن هســتم کــه کالم خــدا بــا مــن اســت و نــه بــا آنهــا.۴۰
بــا ایــن وجــود لوتــر از داشــتن تقــالی وحشــتناک در درونــش بــی بهــره نبــود چــرا 
کــه تصمیــم بــه جدایــی نهایــی از کلیســا گرفــت. تقریبــاً در همیــن وقــت بــود کــه 
او نوشــت: » هــر روز بیشــتر و بیشــتر حــس مــی کنــم کــه چقــدر کنــار گذاشــتن 
وسواســه ای فــرا گرفتــه شــده از دوران کودکــی انســان دشــوار اســت. آه، چقــدر 
باعــث درد بــرای مــن شــده اســت، بــا اینکــه کتــاب مقــدس را در کنــارم داشــتم تــا 
خــودم را متقاعــد کنــم کــه بــه تنهایــی جرعــت کنــم بــر علیــه پــاپ بایســتم و او را چــون 
دجــال تلقــی کنــم! قلــب مــن چــه محنــت هایــی کــه متحمــل نشــده اســت! چنــد بــار 
اســت کــه بــه تلخــی از خــود نپرســیده ام ســواالتی را کــه پیاپــی بــر لــب هــای پیــروان 
پــاپ بــوده اســت: ’آیــا تنهــا تــو حکیــم هســتی و آیــا ممکــن اســت کــه همــه بــه یقیــن 

39 مأخذ قبلی، کتاب 6، فصل 10.

40 مأخذ قبلی.
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در اشــتباه باشــند؟ چه می شــود اگر عاقبت این تو هســتی که در اشــتباه هســتی 
و عــده زیــادی را در اشــتباهت شــریک مــی کنــی کــه در نهایــت بــرای ابــد نابــود 
خواهنــد شــد؟’ ’بدیــن ترتیــب بــا خــودم و شــیطان جنگیــدم تــا اینکــه مســیح بــا کالم 

مصــون از خطایــش قلبــم را بــر ضــد ایــن شــک هــا تقویــت نمــود. «۴۱
پــاپ لوتــر را اگــر عقایــدش را انــکار نکنــد تهدیــد بــه تکفیــر و اخــراج کــرده بــود و 
اکنــون ایــن تهدیــد مــی رفــت تــا عملــی شــود. یــک حکــم تــازه صــادر شــد کــه جدایــی 
نهایــی اصــالح گــر را از کلیســای روم اعــالم مــی نمــود و او را ملعــون از بــارگاه الهــی 
محســوب می کــرد و ایــن موضــوع شــامل محکومیتــی مشــابه بــرای تمامــی کســانی 
بــود کــه تعالیــم او را بپذیرنــد. نبــرد بــزرگ اکنــون بــه صــورت کامــل شــروع شــده بــود.

مخالفــت سرنوشــت همــه کســانی اســت کــه خــدا آنهــا را بــرای ارائــه حقایــق 
وجــود  لوتــر حقیقــت حاضــر  زمــان  در  اســت.  بــرده  بــکار  زمانشــان  حــال حاضــر 
داشــت ـ حقیقتــی بــا اهمیــت خــاص آن زمــان؛ امــروزه هــم حقیقــت حاضــر بــرای 
کلیســا امــروز وجــود دارد. او کــه همــه چیــز را مطابــق تمایــل و اراده خــود انجــام 
مــی دهــد مــورد پســند قــرار خواهــد گرفــت تــا مردانــی را در شــرایط مختلــف قــرار 
دهــد و از آنهــا اجــرای وظایــف خــاص زمــان زندگــی شــان و اوضاعــی کــه تحــت آن 
قــرار گرفتــه انــد بخواهــد. اگــر آنهــا از نــوری کــه بــه آنهــا داده شــده قدردانــی کننــد 
دیدگاههــای وســیع تــری از حقیقــت برایشــان بــاز خواهــد شــد. ولــی حقیقــت بــه 
همــان انــدازه ی امــروزه مــورد پســند اکثریــت نیســت چنانکــه مــورد پســند پیــروان 
پــاپ کــه بــا لوتــر مخالفــت کردنــد نبــود. همــان طــرز فکــر و تمایــل بــرای قبــول فرضیــه 
هــا و ســنت هــای انســانی بــه جــای کالم خــدا وجــود دارد کــه در اعصــار گذشــته 
وجــود داشــت. کســانی کــه حقیقــت را بــرای زمــان حاضــر معرفــی مــی کننــد نبایــد 
بــا تمایــل بیشــتری از آنچــه کــه اصــالح طلبــان گذشــته  انتظــار داشــته باشــند کــه 
پذیرفتــه شــدند پذیرفتــه شــوند. نبــرد بــزرگ بیــن حقیقــت و ناراســتی، بیــن مســیح و 

شــیطان تــا پایــان تاریــخ ایــن دنیــا شــدیدتر خواهــد شــد.
عیســی بــه حواریــون فرمــود: » اگــر بــه دنیــا تعلــق داشــتید، دنیــا شــما را چــون 
کســان خــود دوســت مــی داشــت. امــا چــون بــه دنیــا تعلــق نداریــد، بلکــه مــن شــما 
را از دنیــا برگزیــده ام، دنیــا از شــما نفــرت دارد. کالمــی را کــه بــه شــما گفتــم، بــه 

Martyn, pages 372, 373. 41
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یــاد داشــته باشــید، بنــده از اربــاب خــود بزرگتــر نیســت. اگــر مــرا آزار رســانیدند، بــا 
شــما نیــز چنیــن خواهنــد کــرد؛ و اگــر کالم مــرا نــگاه داشــتند، کالم شــما را نیــز نــگاه 
خواهنــد داشــت. « انجیــل یوحنــا فصــل ۱۵ آیــه هــای ۱9 و ۲۰. از طــرف دیگــر 
خداونــد مــا بــه وضــوح اعــالم کــرد: » وای بــر شــما آنــگاه کــه همــگان زبــان بــه ســتایش 
تــان بگشــایند! زیــرا پــدران آنهــا نیــز بــا پیامبــران دروغیــن چنیــن کردنــد. « انجیــل لوقــا 
فصــل 6 آیــه ۲6. روح دنیــا بــه همــان انــدازه بــا روح مســیح هماهنــگ نیســت کــه از 
عهــد قدیــم نبــود و کســانی کــه کالم خــدا را در خلــوص آن موعظــه مــی کننــد امــروزه 
بــا التفــات بزرگتــری نســبت بــه گذشــته پذیرفتــه نخواهنــد شــد. اشــکال مخالفــت بــا 
حقیقــت ممکــن اســت تغییــر یابــد، دشــمن ممکــن اســت پوشــیده تــر باشــد چــون 
پایــان زمــان  تــا  تــر اســت ولــی همــان خصومــت وجــود خواهــد داشــت و  زیــرک 

نشــان داده خواهــد شــد.
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بــود  نمــوده  آلمــان صعــود  بــر تخــت ســلطنت  پنجــم  امپراتــوری جدیــد چارلــز 
از  بــرای اســتفاده  پادشــاه  نمــودن  تبریــکات و وادار  ارائــه  بــرای  و نماینــدگان روم 
دیگــر  طــرف  از  شــتافتند.  حضــورش  بــه  عجوالنــه  اصالحــات  علیــه  بــر  قدرتــش 
انتخابگــِر ساکســونی کــه چارلــز بــرای احــراز ســلطنت تــا حــد زیــادی بــه او مدیــون 
بــرای شــنیدن نظریــه اش  بــه لوتــر  بــدون دادن فرصــت  تــا  بــود از او تقاضــا نمــود 
و  آور  در موقعیتــی اضطــراب  امپراتــور  ترتیــب  بدیــن  نکنــد.  او  علیــه  بــر  اقدامــی 
موضــع ســرافکندگی قــرار گرفتــه بــود. پیــروان پــاپ از چیــزی جــز فرمــان امپراتــور 
بــرای اعــدام لوتــر راضــی نخواهنــد شــد. انتخابگــر بــه شــکل قاطــع اعــالم کــرده بــود 
کــه » نــه اعلــی حضــرت امپراتــور و نــه کــس دیگــری نشــان نــداده کــه نوشــته هــای لوتــر 
تکذیــب شــده انــد؛ « بنابرایــن وی تقاضــا نمــود » کــه بــه دکتــر لوتــر امــان نامــه ارائــه 
شود تا در برابر دادگاهی از مردان پارسا، عالم و قضات بیطرف حضور یابد. «۱

توجــه کلیــه افــراد طرفیــن بــه شــورای دولــت آلمــان کــه بالفاصلــه بعــد از جلــوس 
چارلــز بــه تخــت ســلطنت در شــهر ُورْمــز۲ تشــکیل یافــت جلــب شــد. ســواالت مهــم 
سیاســی و اشــیاء مــورد عالقــه بــرای بحــث در شــورای ملــی فراهــم شــده بــود؛ ایــن 
اولیــن بــار بــود کــه شــاهزادگان آلمانــی بــا پادشــاه جــوان در شــورای مشــورتی روبــرو 
بودنــد. حــکام  آمــده  نقــاط کشــور  از همــه  و دولتــی  بــزرگان کلیســا  مــی شــدند. 
مدنــی اشــراف زاده، قدرتمنــد و غیــور در مــورد حقــوق موروثــی خــود و شــاهزادگان 

D’Aubigne, b. 6, ch. 11. 1

Worms. 2
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کلیســایی مطمئــن و واقــف بــر برتــری قــدرت و درجــات خــود، شــوالیه هــای باوقــار 
و مــالزم هــای مســلح شــان و ســفرا از ســرزمین هــای دور و نزدیــک همــه در ُورْمــز 
جمــع شــدند. بــا وجــود ایــن موضوعــی کــه در ایــن اجتمــاع بــزرگ عمیــق تریــن توجــه 

را بــه خــود جلــب مــی کــرد کار ایــن اصــالح گــر ساکســونی بــود.
قــول  بــا  خــود  را همــراه  لوتــر  کــه  بــود  کــرده  توصیــه  انتخابگــر  بــه  قبــالً  چارلــز 
حفاظــت و وعــده بحــث آزاد بــا افــراد خبــره در مــورد ســواالت مــورد نظــر بــه شــورا 
بیــاورد. لوتــر عالقمنــد بــود کــه در برابــر امپراتــور حاضــر شــود. ســالمتی او در ایــن 
زمــان آســیب دیــده بــود ولــی بــرای انتخابگــر نوشــت: » اگــر در ســالمتی نتوانــم بــه 
ُورْمــز بــروم مایلــم بــا وجــود بیمــاری ام مــرا بــه آنجــا حمــل کننــد. چــون اگــر امپراتــور 
مــرا فــرا مــی خوانــد شــک نــدارم کــه ایــن دعــوت خــود خداســت. اگــر میــل دارنــد 
در قبــال مــن خشــونت بــکار ببرنــد و احتمالــش زیــاد اســت )زیــرا ایــن بــرای تعلیــم 
بــه دســت خداونــد  ایــن امــر را  انــد( مــن  بــه آنهــا نیســت کــه مــرا احضــار نمــوده 
مــی ســپارم. او کــه ســه جــوان را در کــوره آتشــین حفــظ نمــود هنــوز زنــده اســت 
و حکومــت مــی کنــد. اگــر او مــرا حفــظ نکنــد جانــم ارزش زیــادی نــدارد. بگــذار 
افــراد شــریر جلوگیــری کنیــم و  انجیــل در معــرض اهانــت  قــرار گرفتــن  از  فقــط 
بگــذار خــون خــود را در ایــن راه بریــزم از تــرس اینکــه پیــروز شــوند. » مــن قــدرت 
تصمیــم گیــری نــدارم کــه آیــا زندگــی یــا مــرگ مــن بــه نجــات همــه کمــک خواهــد 
کــرد …. ممکــن اســت از مــن انتظــار هــر چیــزی را داشــته باشــی …. جــز فــرار و 

انــکار عقایــد. مــن قــادر بــه فــرار نیســتم و انــکار بــه مراتــب کمتــر. «۳ 
ُورْمــز  در  شــود  ظاهــر  شــورا  برابــر  در  بایســت  مــی  لوتــر  اینکــه  خبــر  وقتــی 
ایــن  کــه  پــاپ  نماینــده  آلینــدر۴  آمــد.  بــه وجــود  یافــت هیجانــی عمومــی  انتشــار 
مســئله بــه طــور خــاص بــه او ســپرده شــده بــود دلواپــس و عصبانــی شــد. او دیــد 
بــود. برقــراری تحقیــق در  بــار خواهــد  پــاپ مصیبــت  بــرای موقعیــت  کــه نتیجــه 
بــه  اهانــت  بــود  نمــوده  صــادر  محکومیــت  حکــم  ایــن  از  پیــش  پــاپ  کــه  مــوردی 
اقتــدار پــاپ مقتــدر محســوب می شــد. اضافــه بــر ایــن او نگــران بــود کــه اســتدالل 
از  را  شــاهزادگان  از  بســیاری  اســت  ممکــن  مــرد  ایــن  و فصیــح  قدرتمنــد  هــای 
طرفــداری پــاپ برگردانــد. بنابرایــن او بــه طریــق خیلــی جــدی چارلــز را در مقابــل 
انتشــار  لوتــر  تکفیــر  حکــم  زمــان  همیــن  در  کــرد.  مالمــت  ُورْمــز  در  لوتــر  حضــور 

D’Aubigne, b. 7, ch. 1. 3
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یافــت؛ و ایــن موضــوع همــراه بــا اعتراضــات نماینــده پــاپ امپراتــور را وادار بــه 
انــکار  بــه انتخابگــر نوشــت کــه اگــر لوتــر عقایــدش را  نامــه ای  تســلیم نمــود. او 

بمانــد. بایــد در ویِتنبــرگ  نکنــد 
تــا  کوشــید  گــری  حیلــه  و  قــدرت  تمــام  بــا  پیــروزی  ایــن  از  ناراضــی  آلینــدر 
اینکــه شایســتگی هــدف  بــر  پافشــاری  بــا  او  بــه دســت آورد.  را  لوتــر  محکومیــت 
بهتــری را داشــت موضــوع را بــه توجــه شــاهزادگان، اســقف هــا و اعضــای دیگــر 
شــورا آورد و لوتــر را بــه » فتنــه، ســرپیچی، بــی دینــی و کفــر « متهــم نمــود. ولــی 
حــرارت و شــوری کــه نماینــده پــاپ از خــود نشــان داد بــه ســادگی روحــی کــه او را 
بــر مــی انگیخــت نمایــان ســاخت. » نفــرت و انتقــام خیلــی بیشــتر از شــوق و ذوق 
و تقــوا محــرک اوســت نکاتــی بــود کــه شــنیده مــی شــد. «۵ اکثریــت اعضــای شــورا 

بیــش از پیــش تمایــل بــه بررســی موضــوع لوتــر از روی لطــف داشــتند.
آلینــدر بــا اشــتیاقی مضاعــف بــه امپراتــور اصــرار ورزیــد کــه حکــم پــاپ را بــه اجــرا در 
آورد. ولــی تحــت قوانیــن آلمــان ایــن امــر بــدون توافــق شــاهزادگان امــکان پذیــر نبــود؛ و 
چارلــز باالخــره مغلــوب از اصــرار زیــاد نماینــده پــاپ از او خواســت دعــوی خــود را بــه 
شــورا ارائــه دهــد. » روز پــر شــکوهی بــرای نماینــده پــاپ بــود. شــورا شــورایی عظیــم و 
موضــوع حتــی عظیــم تــر بــود. آلینــدر در قبــال روم اقامــه دعــوی مــی کــرد…. مــادر و 
معشوقه ی همه کلیساها. « او باید قلمرو شاهزادگی پطرس را در برابر قلمروهای 
شــاهزادگان جمــع شــده دنیــای مســیحی ثابــت نمایــد. » او فصاحــت کالم داشــت 
و بــه عظمــت موقعیــت بپاخاســت. مشــیت الهــی چنیــن ترتیــب داد کــه روم قبــل از 
اینکه محکوم شود با قادرترین سخنرانان خود در برابر عظیم ترین دادگاه ها حضور 
یافتــه و اقامــه دعــوی نمایــد. «6 طرفــداران اصــالح طلــب بــا کمــی توهــم متنظــر نتیجــه 
ســخنرانی آلیندر بودند. انتخابگر ساکســونی غایب بود ولی به دســتورش بعضی از 

مشــاورانش شــرکت کردنــد تــا از ســخنرانی نماینــده پــاپ یادداشــت بردارنــد.
کننــده  نابــود  مقــام  در  را  خــود  ســخنوری،  و  دانــش  قــدرت  تمــام  بــا  آلینــدر 
بــه عنــوان دشــمن کلیســا و  بــر علیــه لوتــر  حقیقــت قــرار داد. او پشــت ســر هــم 
دولــت، زنــدگان و مــردگان، روحانیــون و عــوام، اعضــای شــوراها و مســیحیان ُورْمــز 
اتهــام زد. او اعــالم کــرد » اشــتباهات لوتــر بــه انــدازه کافــی، « بعنــوان مجــوز بــرای 

ســوزاندن » صــد هــزار مرتــد کافــی اســت. «
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او در خاتمــه ســعی کــرد همــه پیــروان ایمــان اصالحــات را مــورد اهانــت قــرار 
گســتاخ،  آمــوزگاران  از  گروهــی  هســتند؟  کســانی  چــه  هــا  لوتــری  » ایــن  دهــد: 
کشیشــان فاســد، راهبــان هــرزه، وکالی جاهــل و اشــراف پســت بــا افــراد عــادی 
کــه آنهــا را بــه راه غلــط هدایــت نمــوده فاســد کــرده انــد. صاحــب نظــران کاتولیــک 
چقــدر در شــماره، قــدرت و صالحیــت برتــر از آنهــا هســتند! حکمــی متفــق القــول 
از ایــن شــورای برجســته، ســاده دالن را روشــن نمــوده، بــی احتیــاط هــا را هشــدار 

داده، دو دل هــا را مصمــم و ضعیفــان را قــدرت خواهــد بخشــید. «۷ 
در همه اعصار حامیان حقیقت با چنین اسلحه ای مورد تهاجم قرار گرفته اند. 
هنــوز هــم همــان اســتدالل هــا بــر ضــد همــه کســانی کــه شــهامت ارائــه تعالیــم ســاده و 
مستقیم کالم خدا را بر خالف اشتباهات داشته اند عرضه می شود. » این ُوعاظ 
تعالیــم جدیــد چــه کســانی هســتند؟ « فریــاد برمــی آورنــد کــه مشــتاق پیــروی از دیانــت 
عوام پسند هستند. » آنها بی سوادند، معدود و از پایین ترین طبقه مردم. با وجود 
ایــن مدعــی هســتند کــه حقیقــت را دارنــد و قــوم برگزیــده خــدا هســتند. آنهــا نــادان و 
فریــب خــورده انــد. کلیســای مــا چقــدر در شــماره و نفــوذ برتــر اســت! چــه تعــداد افــراد 
تحصیــل کــرده و بــزرگ در میــان مــا هســت! چقــدر قــدرت در طــرف مــا وجــود دارد! « 
اینهــا اســتدالل هایــی هســتند کــه تأثیــری بســزا بــر دنیــا گذاشــته اند؛ ولــی ایــن دالیــل 

همانقــدر کــه در زمــان لوتــر بــی اســاس بودنــد االن هــم بــی اســاس انــد.
اصالحــات طبــق تصــور عــده بســیاری بــا لوتــر خاتمــه نیافــت و بایــد تــا پایــان تاریخ 
ایــن دنیــا ادامــه یابــد. لوتــر در انعــکاس نــوری کــه خــدا اجــازه تابشــش را بــر او داده 
بــود نســبت بــه دیگــران کاری بــزرگ بــرای انجــام دادن داشــت؛ در حالیکــه او همــه 
نوری که باید به دنیا داده شود را دریافت نکرده بود. از آن زمان تاکنون نور جدید 

مــداوم بــر کتــب مقــدس تابیــده اســت و حقایــق جدیــد پیوســته شــکوفا شــده انــد.
خطابــه نماینــده پــاپ تأثیــری عمیــق بــر شــورا گذاشــت. لوتــر در آنجــا حاضــر 
را مغلــوب  پــاپ  بــا حقایــق واضــح و متقاعــد کننــدٔه کالم خــدا قهرمــان  تــا  نبــود 
فقــط  نــه  نگرفــت.  صــورت  طلــب  اصــالح  از  دفــاع  بــرای  اقدامــی  هیــچ  ســازد. 
امــکان  بلکــه در صــورت  لوتــر و تعالیمــش  کــردن  بــرای محکــوم  گرایشــی عمومــی 
ریشــه کــن کــردن بدعــت بوجــود آمــد. روم از مطلــوب تریــن فرصــت بــرای دفــاع از 
موقعیــت خــود لــذت بــرده بــود. آنچــه کــه مــی توانســت در تأییــد موقعیــت خــودش 
بگویــد گفتــه بــود، ولــی ایــن پیــروزی ظاهــری نشــانه ی شکســت بــود. پــس از ایــن 
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تضــاد بیــن حــق و باطــل هنگامــی کــه در جــدال آشــکارا وارد معرکــه شــوند واضــح تــر 
دیــده خواهــد شــد. روم هرگــز از آن روز بــه بعــد بــا امنیــت قبلــی نخواهــد ایســتاد.

در حالــی کــه اکثــر اعضــای شــورا در تســلیم لوتــر بــه انتقــام روم تردیــد نخواهنــد 
داشــت عــده زیــادی از آنهــا فســاد موجــود در کلیســا را دیدنــد و اکــراه داشــتند و 
مشــتاق جلوگیــری از ســوء اســتفاده هایــی بودنــد کــه مــردم آلمــان در نتیجــه فســاد 
و طمــع ســازمان کلیســایی متحمــل مــی شــدند. ســفیر پــاپ حکومــت پــاپ را در 
بــود. اکنــون خداونــد یکــی از اعضــای شــورا را  مطلــوب تریــن تصویــر ارائــه کــرده 
تحــت تأثیــر قــرار داد تــا تصویــری حقیقــی از اثــرات حکومــت اســتبدادی پــاپ ارائــه 
دهــد. دوک جــورج ساکســونی۸ بــا اســتحکامی باشــکوه در آن شــورای شــاهزادگان 
ایســتاد و با دقتی وحشــت آور حیله ها و پلیدی های کلیســای روم و نتایج شــوم 

آن را مشــخص نمــود. در خاتمــه او چنیــن گفــت:
» اینهــا برخــی از ســوء اســتفاده هایــی هســتند کــه بــر ضــد روم فریــاد بــر مــی 
آورنــد. شرمســاری کنــار گذاشــته شــده اســت و تنهــا هــدف شــان ... پــول، پــول 
و پــول اســت…. تــا حــدی کــه وعاظــی کــه بایــد حقیقــت را تعلیــم دهنــد چیــزی 
جــز ســخنان دروغ ارائــه نمــی دهنــد و آنهــا نــه فقــط مجــاز شــمرده مــی شــوند بلکــه 
درآمــد  نتیجــه  در  بزرگتــر  دروغ هایشــان  زیــرا هرچــه  کننــد  مــی  دریافــت  پــاداش 
بیشــتر خواهــد بــود. از ایــن چشــمه فاســد اســت کــه چنیــن آب هــای آلــوده جریــان 
دارد. فســاد دســت خــود را بســوی طمــع دراز مــی کنــد. ... افســوس، افتضــاح 
بوجــود آمــده توســط روحانیــون اســت کــه عــده زیــادی از فقــرا را بــه محکومیــت 

ابــدی ســوق مــی دهــد. اصالحــی کلــی بایــد اجــرا گــردد. «9
نکوهشــی قابــل تــر و پرقــدرت تــر در مــورد ســوء اســتفاده هــای پــاپ هــا را نمــی 
توانســت خــود لوتــر ارائــه کــرده باشــد؛ و حقیقــت اینکــه گوینــده از دشــمنان مصمــم 

اصــالح طلــب بــود اثــر بیشــتری بــر ســخنان او داشــت.
اگــر چشــم هــای شــورا بــاز شــده بــود فرشــتگان خــدا را در میانشــان مــی دیدنــد 
کــه اشــعه هــای نــور بــر تاریکــی اشــتباهات شــان تابانــده و اذهــان و قلــوب را بــرای 
بــاز مــی نمودنــد. قــدرت خــدای حقیقــت و حکمــت بــود کــه  دریافــت حقیقــت 
حتــی دشــمنان اصالحــات را کنتــرل مــی نمــود و بدیــن ترتیــب راه را بــرای انجــام کار 
بزرگــی کــه در شــرف انجــام بــود بــاز مــی کــرد. مارتیــن لوتــر حاضــر نبــود ولــی صــدای 

کســی بزرگتــر از لوتــر در شــورا شــنیده شــده بــود.
Duke George of Saxony. 8
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هــا  پــاپ  هــای  ظلــم  از  فهرســتی  تــا  شــد  منصــوب  شــورا  توســط  ای  کمیتــه 
بــه همــراه  یــک فقــره ای  ایــن فهرســت صــد و  نمایــد.  تهیــه  آلمــان  مــردم  بــر ضــد 
تقاضایــی بــرای تصحیــح بالفاصلــه ایــن ســوء اســتفاده هــا بــه امپراتــور تســلیم شــد. 
غــارت  چــه  مســیحی،  هــای  جــان  تلفــات  » چــه  گفتنــد:  کننــدگان  درخواســت 
هایــی، چــه احجــاف هایــی در مجموعــه ی افتضاحاتــی کــه رهبــر روحانــی دنیــای 
مســیحی در آنهــا احاطــه شــده اســت! وظیفــه ماســت کــه از بــی احترامــی و تباهــی 
ملــت مــان جلوگیــری کنیــم. بــه همیــن دلیــل مــا بــا کمــال تواضــع مصرانــه از شــما 
درخواســت مــی کنیــم تــا بــرای اصالحــات کلــی دســتوری صــادر فرماییــد و اجــرای 

آن را بــه عهــده بگیریــد. «۱۰
بــا  امپراتــور  طلبیــد.  شــورا  برابــر  در  را  طلــب  اصــالح  حضــور  اکنــون  شــورا 
وجــود التمــاس هــا، اعتراضــات و تهدیــدات آلینــدر باالخــره موافقــت نمــود و لوتــر 
بــه حضــور در برابــر شــورا احضــار شــد. همــراه بــا احضاریــه، امــان نامــه ای نیــز بــا 
تضمیــن برگشــت او بــه مکانــی امــن صــادر شــد. اینهــا را قاصــدی کــه مأموریــت 

انتقــال لوتــر بــه ُورْمــز را بــر عهــده داشــت بــه ویتنبــرگ آورد.
دوستان لوتر وحشت زده و مضطرب شدند. آنها آگاه به تعصب و دشمنی بر 
علیــه او بودنــد و واهمــه داشــتند کــه حتــی امــان نامــه ی او مراعــات نخواهــد شــد و از 
او خواهش کردند زندگی اش را به خطر نیاندازد. او جواب داد: » پیروان پاپ جز 
محکومیت و مرگ من عالقه ای به رفتن من به ُورْمز ندارند پس اشکالی ندارد. نه 
برای من بلکه برای کالم خدا دعا کنید.... مسیح  روح خود را به من خواهد داد تا بر 
این خادمان ناراستی پیروز شوم. در طی حیاتم آنها را خوار شمردم؛ بوسیله مرگم 
بــر آنهــا پیــروز خواهــم شــد. آنهــا در ُورْمــز در خصــوص وادار کــردن مــن بــه انــکار عقایــد 
مشــغولند و انــکار عقایــد مــن چنیــن خواهــد بــود: قبــالً گفتــم کــه پــاپ نماینــده مســیح 
اســت؛ اکنون ادعا می کنم که او دشــمن خداوند ما و رســول شــیطانی اســت. «۱۱ 
بنا نبود لوتر مسافرت خطرناک را تنها در پیش بگیرد. بجز قاصد امپراتور، سه 
نفــر از دوســتان ثابــت قدمــش مصمــم بــه همراهــی او شــدند. ِمالنگتــون۱۲ مشــتاقانه 
عالقمنــد بــه همراهــی او بــود. قلــب او بــه قلــب لوتــر بســته شــده بــود و آرزو داشــت 
تــا زنــدان و مــرگ از وی پیــروی کنــد. ولــی تقاضــای او رد  لــزوم حتــی  در صــورت 
شــد. چنانچــه لوتــر نابــود شــود امیدهــای اصالحــات مــی بایــد بــر شــانه هــای ایــن 

10 مأخذ قبلی.

11 مأخذ قبلی، کتاب 7، فصل 6.
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همــکار جــوان قــرار گیــرد. لوتــر در زمــان وداع از ِمالنگتــون گفــت: » اگــر برنگشــتم و 
دشــمنانم مــرا بکشــند تعلیــم را ادامــه بــده و در حقیقــت ثابــت بمــان. بــه جــای مــن 
کار کــن…. اگــر زنــده مانــدی، مــرگ مــن نتیجــه ای نخواهــد داشــت. «۱۳ شــاگردان و 
شــهروندانی کــه بــرای دیــدن خداحافظــی لوتــر آمــده بودنــد خیلــی متأثــر شــدند. عــده 
ای کــه قلبشــان بــا انجیــل لمــس شــده بــود بــا گریــه بــا وی خداحافظــی کردنــد. بدیــن 

شــکل اصــالح طلــب و همراهانــش از ویتنبــرگ خــارج شــدند.
وقــوع  بــه  احســاس  از  مــردم  ذهــن  کــه  کردنــد  مشــاهده  ســفر  طــی  در  آنهــا 
پیوســتن واقعــه ای بــد مضطــرب اســت. در بعضــی شــهرها احترامــی برایشــان قائــل 
نشــدند. وقتــی شــب هنــگام در شــهری توقــف کردنــد کشیشــی دوســتانه بــا نشــان 
دان عکســی از اصــالح طلــب ایتالیایــی کــه بــه شــهادت رســیده بــود وحشــت خــود 
را بــه لوتــر ابــراز داشــت. روز بعــد شــنیدند کــه نوشــته هــای لوتــر در ُورْمــز محکــوم 
شــده اند. قاصدهای ســلطنتی حکم امپراتور را اعالم نموده و از مردم تقاضا می 
کردنــد کــه آثــار قیــد شــده را بــه مقامــات تســلیم کننــد. قاصــد از امنیــت جــان لوتــر در 
شــورا واهمــه داشــت و چنیــن بــا خــود اندیشــید کــه شــاید لوتــر در تصمیمــش متزلــزل 
شــده اســت پــس از او پرســید کــه آیــا مــی خواهــد راه را ادامــه بدهــد و او در جــواب 
گفــت: » حتــی اگــر رفتنــم در هــر شــهری غدغــن شــود مــن ادامــه خواهــم داد. «۱۴

انبــوه تحســین  بــا  بــا احتــرام پذیرفتنــد. او احاطــه شــده  اِرفــورت۱۵  لوتــر را در 
کننــدگان از خیابــان هایــی گذشــت کــه غالبــاً بــا کیســه گدایــی اش از آنهــا گذشــته 
بــود. او از اتــاق خــود در صومعــه بازدیــد کــرد و بــه تقالهایــی فکــر کــرد کــه بوســیله آن 
اکنــون نــوری آلمــان را ســیل آســا در بــر مــی گرفــت کــه بــر قلــب او تابیــده شــده بــود. 
اصــرار شــد کــه او در آنجــا موعظــه کنــد. ممانعتــی در انجــام ایــن امــر شــده بــود ولــی 
قاصــد بــه او اجــازه داد و راهبــی کــه روزگاری بــه بارکــش صومعــه تبدیــل شــده بــود 

اکنــون پشــت منبــر رفــت.
او از کالم مســیح بــرای جمعیــت حاضــر صحبــت کــرد، » صلــح بــر شــما بــاد. « 
او گفــت، » فالســفه، دکترهــا و نویســنده هــا ســعی کــرده انــد راه بــه دســت آوردن 
حیــات ابــدی را بــه انســان هــا بیاموزنــد ولــی موفــق نشــده انــد. مــن اکنــون بــه شــما 
خواهم گفت: … خدا یک شخص را که خداوند عیسی مسیح است از مردگان 
قیــام داد تــا مــرگ را نابــود کنــد، گنــاه را ریشــه کــن ســازد و دروازه هــای جهنــم را 
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ببنــدد. ایــن اســت کار نجــات…. مســیح پیــروز شــده اســت! ایــن خبــری شــادی 
آفریــن اســت؛ و مــا بــا کار او نجــات مــی یابیــم و نــه بــا کار خودمــان…. خداونــد 
مــا عیســی مســیح فرمــود، ’صلــح بــر شــما بــاد؛ بــه دســتهایم بنگریــد؛’ خداونــد مــی 
گویــد، یعنــی اینــک ای انســان! ایــن مــن هســتم، تنهــا مــن کــه گنــاه تــو را برگرفتــه ام 

و تــو را نجــات داده ام؛ و اکنــون تــو صلــح داری. «
او در ادامــه نشــان داد کــه ایمــان حقیقــی بــا زندگــی مقــدس نمایــان مــی گــردد. 
بــه اینکــه خــدا مــا را نجــات داده اســت کارهایمــان را آن چنــان کــه مــورد  » نظــر 
قبــول اوســت ترتیــب بدهیــم. آیــا ثروتمنــد هســتی؟ بگــذار دارایــی ات بــه نیازهــای 
فقــرا برســد. آیــا فقیــر هســتی؟ بگــذار خدماتــت مــورد قبــول ثروتمنــدان باشــد. اگــر 
زحمــت تــو فقــط بــرای خــودت مفیــد اســت خدمتــی کــه وانمــود مــی کنــی بــرای خــدا 

انجــام میدهــی یــک دروغ اســت. «۱6
نــان حیــات در اختیــار  بــه او گــوش مــی دادنــد.  مــردم چــون طلســم شــدگان 
هــا،  پــاپ  مافــوق  هــای گرســنه گذاشــته شــد. مســیح در حضورشــان  جــان  ایــن 
نماینــدگان پــاپ هــا، امپراتورهــا و پادشــاهان برتــری داده شــد. لوتــر اشــاره ای بــه 
وضعیــت خطرنــاک خــود ننمــود. او ســعی نکــرد خــود را هــدف اندیشــه و ترحــم 
بــود. او پشــت مــرد جلجتــا  بــه مســیح از خــود گذشــته  ســازد. او در تفکــر راجــع 
مخفــی شــد و فقــط ســعی بــر ایــن داشــت کــه عیســی را بــه عنــوان نجــات دهنــدٔه 

انســان خاطــی معرفــی کنــد.
هنگامــی کــه اصــالح طلــب بــه ســفرش ادامــه مــی داد همــه جــا بــا توجــه فــراوان 
روبــرو می شــد. مــردم مشــتاق در اطرافــش ازدحــام می کردنــد و صداهــای دوســتانه 
او را از هــدف یــاران روم آگاه می ســاخت. برخــی گفتنــد: » آنهــا تــو را خواهنــد 
ســوزاند و بدنــت را بــه خاکســتر تبدیــل خواهنــد کــرد آن چنانکــه بــا هــاس کردنــد. « 
کــه شــعله  ویتنبــرگ روشــن کننــد  تــا  ُورْمــز  از  آتشــی  مــی داد، » اگــر  لوتــر جــواب 
هایــش بــه آســمان برســد مــن بــه اســم خداونــد از میــان آن خواهــم گذشــت؛ مــن 
و  شــد  خواهــم  هیــوال  ایــن  دهــان  داخــل  مــن  شــد؛  خواهــم  ظاهــر  برابرشــان  در 

دندانهایــش را در حــال اعتــراف خداونــد عیســی مســیح خواهــم شکســت. «۱۷
خبــر نزدیــک شــدن او بــه ُورْمــز آشــوبی عظیــم ایجــاد کــرد. دوســتان او نگــران 
امنیتــش بودنــد؛ دشــمنان از عــدم موفقیــت خواســته شــان واهمــه داشــتند. تــالش 
او  بــه شــهر صــورت گرفــت.  از ورود  او  کــردن  بــرای منصــرف  ای  هــای مصرانــه 
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یــک شــوالیه دوســتانه وارد شــود  بــه قصــر  تــا  پــاپ وادار شــد  پیــروان  بــه تحریــک 
شــد.  خواهنــد  حــل  دوســتانه  شــکل  بــه  مشــکالت  همــه  شــد،  اعــالم  همانجــا 
دوســتان کوشــیدند تــا بــا توصیــف خطراتــی کــه او را تهدیــد مــی کردنــد وحشــت 
او را برانگیزنــد. همــه تالشــهای شــان بــا شکســت روبــرو شــد. لوتــر کمــاکان ثابــت 
قــدم اعــالم کــرد، » حتــی اگــر بــه تعــداد کاشــی هــای روی بــام خانــه هــا دیــو در ُورْمــز 

باشــد بــاز هــم وارد آن خواهــم شــد. «۱۸ 
در حیــن ورودش بــه ُورْمــز جمعیــت عظیمــی بــرای خــوش آمدگویــی جمــع شــده 
بــود.  امپراتــور جمــع نشــده  از خــود  بــرای اســتقبال  بودنــد. چنیــن گروهــی حتــی 
انگیــزی نوحــه تشــیع  تیــز و غــم  از میــان جمعیــت صــدای  بــود و  هیجــان شــدید 
جنازه ســر داد تا هشــداری برای لوتر باشــد که چه چیزی در انتظار اوســت. او در 
حالــی کــه از کالســکه اش پیــاده مــی شــد گفــت، » خــدا مدافــع مــن خواهــد بــود. «

پیــروان پــاپ بــاور نداشــتند کــه لوتــر واقعــاً بــرای حضــور در ُورْمــز اقــدام خواهــد 
کرد و ورودش آنها را مبهوت کرده بود. امپراتور بالفاصله مشاوران خود را احضار 
نمــود تــا ببیننــد چــه خــط مشــی را انتخــاب نمایــد. یکــی از اســقف هــای پیــرو ســخت 
پــاپ اعــالم کــرد: » مــا بــه شــکل طوالنــی در ایــن مــورد مشــورت کــرده ایــم. بگــذار 
اعلــی حضــرت امپراتــور بالفاصلــه از شــر ایــن مــرد خــالص شــود. آیــا سیگیســموند 
جــان هــاس را نســوزاند؟ مــا در قیــد دادن یــا مراعــات کــردن امــان نامــه بــه یــک مرتــد 
نیســتیم. « امپراتــور گفــت: » خیــر، مــا بایــد بــه وعــده خــود وفــا کنیــم. «۱9 بنابرایــن 

تصمیــم گرفتــه شــد کــه بــه اصــالح طلــب اجــازه صحبــت داده شــود.
تمــام شــهر مشــتاق دیــدار ایــن مــرد فــوق العــاده بــود و طولــی نکشــید کــه گروهــی 
از زائــران محــل اقامتــش را پــر کردنــد. لوتــر بــه دشــواری از بیمــاری اخیــرش بهبــود 
یافتــه بــود؛ او از مســافرتی کــه دو هفتــه تمــام طــول کشــیده بــود خســته بــود و بایــد 
بــرای مقابلــه بــا وقایــع خطیــر روز بعــد آمــاده مــی شــد و بــه اســتراحت و ســکوت 
احتیــاج داشــت. ولــی اشــتیاق دیــدن او آنچنــان زیــاد بــود کــه فقــط توانســت چنــد 
و  هــا  کشــیش  هــا،  شــوالیه  اشــراف،  وقتــی  ببــرد  لــذت  اســتراحت  از  ســاعت 
شــهروندان مشــتاقانه دور او جمــع شــدند. در میــان آنــان تعــداد زیــادی از اشــراف 
روحانیــون  هــای  اســتفاده  ســوء  اصــالح  تقاضــای  امپراتــور  از  شــجاعت  بــا  کــه 
هــم  بودنــد «  شــده  آزاد  مــن  پیــام  » توســط  لوتــر،  گفتــه  طبــق  و  بودنــد  کــرده  را 

18 مأخذ قبل.

19 مأخذ قبل، کتاب 7، فصل 8.

154

GC FA Body.indd   147 8/8/18   5:13 PM



۱۴۸  | نبرد عظیم

حضــور داشــتند.۲۰ دشــمنان و همچنیــن دوســتان آمدنــد تــا نظــری بــر راهــب بــی 
وقــار و حکمــت  بــا  و  پذیرفــت  ثابــت  آرامــش  بــا  را  آنهــا  او  ولــی  بیاندازنــد؛  بــاک 
جــواب هــای آنهــا را داد. رفتــارش بــا ثبــات و شــجاعانه بــود. صــورت رنــگ پریــده و 
الغــرش کــه نشــان از کار و بیــداری اش داشــت حالتــی دوســتانه و حتــی خوشــحال 
داشــت. جدیــت و اشــتیاق عمیــق کالمــش قدرتــی بــه او داد کــه حتــی دشــمنانش 
نمــی توانســتند در برابــر آن کامــالً ایســتادگی کننــد. هــم دوســتان و هــم دشــمنان 
حیــرت زده بودنــد. برخــی متقاعــد بودنــد کــه تأثیــری الهــی همراهــش اســت؛ دیگران 

همانطــور کــه فریســیان در مــورد عیســی گفتنــد، اعــالم کردنــد » او دیــو دارد. «
لوتــر روز بعــد بــرای حضــور در پارلمــان احضــار شــد. یکــی از افســران امپراتــوری 
مأمــور هدایــت او بــه تــاالر مالقــات بــود؛ بــا ایــن وجــود او بــه زحمــت توانســت بــه 
آنجا برســد. تمام خیابان ها پر از ناظرانی بود که اشــتیاق دیدن راهبی را داشــتند 

کــه شــهامت ایســتادگی در برابــر اقتــدار پــاپ را داشــت.
در حالــی کــه او بــرای ورود بــه حضــور قضــات آمــاده بــود ژنرالــی ســالخورده، 
قهرمــان نبردهــای متعــدد دوســتانه بــه او گفــت: » راهــب بیچــاره، راهــب بیچــاره 
تــو اکنــون ایســتادگی شــریف تــری خواهــی داشــت از آنچــه مــن یــا هــر فرمانــده 
دعــوی  اگــر  ولــی  ایــم.  داشــته  مــان  جنــگ  هــای  تریــن جبهــه  در خونیــن  دیگــری 
تــو عادالنــه اســت و تــو از آن مطمئــن هســتی بــه نــام خــدا پیــش بــرو و از چیــزی 

نتــرس. خــدا تــو را تــرک نخواهــد کــرد. «۲۱
ســرانجام لوتــر در برابــر شــورا ایســتاد. امپراتــور بــر تخــت نشســته بــود؛ و اطــراف 
او را عالــی رتبــه تریــن شــخصیت هــای امپراتــوری گرفتــه بودنــد. هیــچ کــس هرگــز 
پیــش از ایــن در برابــر چنیــن اجتمــاع پــر ابهتــی از بــزرگان کــه مارتیــن لوتــر بایــد بخاطــر 
ایمانــش جوابگــو می بــود قــرار نگرفتــه بــود. » ایــن اجتمــاع بــه نفســه پیروزی چشــمگیر 
بــر ضــد پــاپ را نشــان مــی داد. پــاپ ایــن مــرد را محکــوم کــرده بــود و اکنــون او در 
برابــر دادگاهــی قــرار مــی گرفــت کــه بــا ایــن عمــل خــود را برتــر از پــاپ قــرار مــی داد. 
پاپ او را تحت تحریم قرار داده بود و او را از تمام جامعه بشــری محروم ســاخته 
بــود؛ و بــا وجــود آن او بــا زبانــی حاکــی از احتــرام در محضــر بــا عظمــت تریــن مجلــس 
در جهــان پذیرفتــه شــده بــود. پــاپ او را بــه ســکوت دائمــی محکــوم نمــوده بــود حــال 
آنکــه او قــرار بــود در برابــر هــزاران شــنونده آگاه از دورتریــن نقــاط دنیــای مســیحی 
صحبــت کنــد. یــک انقــالب بــزرگ بــه خاطــر لوتــر حاصــل شــده بــود. روم پیــش از 

Martyn, page 39. 20
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ایــن داشــت از تخــت خــود نــزول مــی کــرد و ایــن صــدای یــک راهــب بــود کــه موجــب 
ایــن تحقیــر شــده بــود. «۲۲

اصــالح طلــب بــا تولــد محقــر در برابــر ایــن جمــع قدرتمنــد و پــر القــاب بهــت زده 
و شــرمنده شــده بــود. عــده ای از شــاهزادگان احساســات او را درک نمــوده بــه 
او نزدیــک شــدند و یکــی از آنهــا نجــوا کــرد و گفــت: » از کســانی کــه جســم را مــی 
کشــند امــا قــادر بــه کشــتن روح نیســتند، مترســید. « دیگــری گفــت: » وقتــی بــه 
خاطــر مــن در برابــر حــکام و پادشــاهان آورده شــوید توســط روح پــدر آســمانی تــان 
آنچه باید بگویید به شــما داده خواهد شــد. « بدینســان کالم مســیح برای تقویت 

خادمــش در ســاعت مصیبــت توســط مــردان بــزرگ دنیــا داده شــد.
لوتر به جایگاهی مستقیماً در برابر تخت امپراتور هدایت شد. سکوتی عمیق 
بــر حضــار حکمفرمــا شــد. آنــگاه مأمــور امپراتــور ایســتاد و بــا اشــاره بــه مجموعــه ای از 
نوشــته هــای لوتــر از اصــالح طلــب خواســت بــه دو ســؤال جــواب بدهــد ـ آیــا خــود را 
مؤلــف آنهــا اعــالم مــی کنــد و آیــا آمــاده اســت پیشــنهادات ارائــه شــده در آنهــا را انــکار 
نمایــد. لوتــر پــس از خوانــده شــدن تیتــر نوشــته هــا در جــواب ســؤال نخســت اظهــار 
داشــت کــه ایــن نوشــته هــا از آن اوســت. او گفــت، » در مــورد ســؤال دوم، نظــر بــه 
اینکــه ایــن ســؤال در مــورد ایمــان و نجــات جــان هاســت و در ایــن مــورد پــای کالم 
خــدا، عظیــم تریــن و پــرارزش تریــن گنــج موجــود در آســمان و زمیــن در میــان اســت 
بدون تفکر و تأمل جواب دادن محتاطانه نخواهد بود. ممکن است بیشتر از آنچه 
موقعیت می طلبد و یا بیشتر از خواست حقیقت تصدیق کنم و بدین ترتیب بر 
خــالف گفتــه مســیح: » هــر کــه مــرا نــزد مــردم انــکار کنــد، مــن نیــز در حضــور پــدر خــود 
که در آســمان اســت، او را انکار خواهم کرد « )انجیل متی فصل ۱۰ آیه ۳۳( گناه 
بــورزم. بــه همیــن دلیــل بــا تمــام تواضــع از حضــور اعلــی حضــرت امپراتــور تقاضــا دارم 

کــه بــه مــن زمــان داده شــود تــا بــدون تخطــی در برابــر کالم خــدا جــواب بدهــم. «۲۳
ایــن تقاضــا حکیمانــه عمــل کــرد. تصمیمــش شــورا را متقاعــد  لوتــر در ارائــه 
کــرد کــه او از روی هــوای نفــس یــا تحــرک آنــی عمــل نکــرده بــود. چنیــن آرامــش و 
خویشــتنداری از کســی کــه خــود را جســور و مصالحــه ناپذیــر نشــان داده بــود دور 
از انتظــار بــود و نیرویــش را افــزود و او را پــس از آن قــادر ســاخت تــا بــا احتیــاط، 
دشــمنانش می شــد  یــأس  و  تعجــب  موجــب  کــه  وقــاری  و  قاطعیــت، حکمــت 

جــواب بدهــد و گســتاخی و غــرور آنهــا را توبیــخ نمایــد.
22 مأخذ قبل.
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بنــا بــود روز بعــد بــرای تســلیم پاســخ نهایــی حاضــر شــود. بــرای مدتــی قلبــش 
درمانــده شــد وقتــی بــه نیروهایــی اندیشــید کــه بــر ضــد حقیقــت همــگام شــده انــد. 
ایمانــش متزلــزل گشــت؛ تــرس و لــرز بــر او اســتیال یافــت و وحشــت همــه وجــودش 
را فــرا گرفــت. خطــرات در برابــرش تکثیــر شــدند؛ ظاهــراً دشــمنانش داشــتند پیــروز 
می شــدند و قــوای ظلمــت غالــب آمــده بودنــد. ابرهایــی اطــراف او را گرفتنــد و 
بــه نظــر مــی رســید او را از خــدا جــدا نمودنــد. او مشــتاق تعهــدی بــود کــه خداونــِد 
لشــکرهای آســمانی بــا او خواهــد بــود. او در دلتنگــی روح، خــود را بــه صــورت بــر 
زمیــن انداخــت و آن نالــه هــای شکســته و جــان گــداز کــه هیــچ کــس جــز خــدا نمــی 

توانــد آنهــا را کامــالً درک کنــد ســر داد.
او ملتمســانه گفــت، » ای خــدای قــادر و ابــدی، ایــن دنیــا چقــدر وحشــتناک 
اســت! اینــک دهانــش را گشــوده تــا مــرا ببلعــد و اعتمــاد کمــی بــر تــو دارم…. اگــر 
فقــط بــه قــدرت ایــن دنیاســت کــه بایــد اعتمــاد کنــم، همــه چیــز تمــام شــده اســت…. 
ســاعت آخــر مــن رســیده اســت، محکومیــت مــن صــادر شــده اســت…. ای خــدا 
مرا بر ضد همه حکمت این دنیا یاری کن. این کار را تو فقط انجام بده؛ ... زیرا 
ایــن کار مــن نیســت بلکــه از آن توســت. مــن اینجــا کاری بــرای انجــام دادن نــدارم، 
چیــزی نیســت کــه بــا ایــن بــزرگان دنیــا مجادلــه کنــم…. ولــی آرمــان از آن توســت،... 
و ایــن آرمانــی صــادق و ابــدی اســت. ای خداونــد کمکــم کــن! خــدای وفــادار و 
تغییرناپذیــر اعتمــادم را بــر هیــچ انســانی نمــی گــذارم... آنچــه از انسانهاســت بــی 
ثبــات اســت؛ و آنچــه از انســانها بیایــد شکســت خواهــد خــورد…. تــو مــرا بــرای ایــن 
کار انتخــاب کــردی... بــه خاطــر عیســی مســیح محبوبــت کــه مدافــع، ســپر و قلعــه 

پــر قــدرت مــن اســت در کنــارم بایســت. «۲۴
بــودن جــان خــود را متوجــه  تــا لوتــر در خطــر  بــود  خــدای حکیــم اجــازه داده 
شــود و بــه قــدرت خــود متکــی نشــود و جســورانه بــه ســوی خطــر بشــتابد. ولــی 
تــرس از عــذاب شــخصی و اکــراه از شــکنجه یــا مــرگ نبــود کــه صریحــاً در انتظــارش 
بــود کــه او را غــرق در وحشــت نمــود. او بــه ایــن بحــران رســیده بــود و ناتوانــی خــود 
را بــرای روبــرو شــدن بــا آن حــس مــی کــرد. بــه خاطــر ضعفــش ممکــن بــود آرمــان 
حقیقــت خســارت ببینــد. نــه بــه خاطــر امنیــت خــود بلکــه بــرای پیــروزی انجیــل او 
بــا خــدا چــون تقــالی اســرائیل )یعقــوب( در آن  بــا خــدا تقــال می کــرد. تقالیــش 
شــب در کنــار نهــر دور افتــاده، اضطــراب و جــدال روح او بــود. ماننــد اســرائیل 
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بــر خــدا چیــره شــد. در بیچارگــی محــض خــود، ایمانــش بــه مســیح رهایــی بخــِش 
قــادر بســته شــد. او بــا ایــن اطمینــان کــه تنهــا در برابــر شــورا حضــور نخواهــد یافــت 
تقویــت شــد. آرامــش بــه جانــش بازگشــت و از اینکــه اجــازه یافــت کالم خــدا را 

در برابــر حــکام ملــت هــا جــالل دهــد شــادمان شــد.
بــرای تقــالی پیــش رویــش آمــاده شــد. او دربــاره طــرح  بــر خــدا  بــا تــوکل  لوتــر 
جوابــش فکــر کــرد، قســمتی از نوشــته هــای خــود را بررســی کــرد و از کتــب مقــدس 
گذاشــتن  بــا  ســپس  نمــود.  انتخــاب  را  عقایــدش  تثبیــت  بــرای  متناســب  دالیــل 
دســت چــپ خــود بــر کتــاب مقــدس کــه در برابــرش بــاز بــود، دســت راســت خــود را 
بــه ســوی آســمان بــاال بــرد و عهــد بســت کــه » بــه انجیــل وفــادار بمانــد و ایمانــش را 

آزادانــه اعتــراف نمایــد حتــی اگــر شــهادت خــود را بــا خونــش مهــر نمایــد. «۲۵
یــا  تــرس  از  اثــری  بــه حضــور شــورا راهنمایــی شــد در صورتــش  وقتــی مجــدداً 
شــرمندگی نداشــت. آرام و صلــح آمیــز ولــی بــا وقــار و شــریف در برابــر بــزرگان زمیــن 
چــون شــاهد خــدا ایســتاد. مأمــور امپراتــور خواســت تصمیمــش مبنــی بــر اینکــه آیــا 
تمایل به انکار تعالیمش دارد را اعالم کند. لوتر جوابش را با لحنی آرام و متواضع، 
بدون خشونت یا هیجان داد. رفتارش محجوب و از روی احترام بود؛ با این وجود 

از خــود اعتمــاد و خوشــحالی را نمایــان کــرد کــه موجــب حیــرت شــورا شــد.
لوتر گفت، »  امپراتور عظیم الشــان، شــاهزادگان نام آور و ســروران مهربان، 
مــن امــروز مطابــق بــا دســتوری کــه دیــروز دریافــت کــردم در برابــر شــما حضــور یافتــه 
ام و اعلــی حضرتــا و ســروران عالــی نســب بــه رحمــت هــای الهــی اســتدعا دارم از 
روی فیــض و لطــف بــه دفاعیــه از آرمانــی کــه اطمینــان دارم منصفانــه و حقیقــت 
اســت گــوش فــرا دهیــد. اگــر بــه علــت جهالــت، آداب و اصطالحــات دادگاه را 
نقــض بنمایــم تقاضــا دارم کــه مــرا ببخشــید؛ زیــرا مــن در کاخ هــای پادشــاهان بــزرگ 

نشــده ام بلکــه در انــزوای یــک صومعــه. «۲6
آنــگاه بــه ســوال مراجعــه نمــوده گفــت کــه آثــار چــاپ شــده اش همــه از یــک نــوع 
نیســتند. در بعضــی از آنهــا ایمــان و اعمــال نیکــو را مــورد بحــث قــرار داده اســت و 
حتــی دشــمنانش آنهــا را نــه فقــط بــی ضــرر بلکــه مفیــد اعــالم نمــوده انــد. انــکار اینهــا 
محکــوم نمــودن حقایقــی خواهــد بــود کــه همــه اقــرار کــرده انــد. گــروه دوم شــامل 
نوشــته هایــی اســت کــه دربــاره فســاد و ســوء اســتفاده هــای پــاپ هاســت. انــکار 
کــردن ایــن دســته اســتبداد روم را تقویــت نمــوده و دری گشــادتر را بــرای شــرارت 
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افــرادی را  مــی کنــد. او در گــروه ســوِم کتــاب هایــش  بــاز  هــای بیشــتر و بزرگتــر 
بــود کــه از شــرارت هــای فعلــی دفــاع کــرده بودنــد. او در  مــورد حملــه قــرار داده 
ایــن خصــوص اعتــراف کــرد کــه بیشــتر از حــد نصــاب خشــونت نشــان داده اســت 
نمــی  را  کتــاب هــا  ایــن  ولــی حتــی  نیســت  اشــتباه  از  بــودن  بــه مصــون  و مدعــی 
توانســت انــکار کنــد زیــرا چنیــن کاری دشــمنان حقیقــت را جســور خواهــد کــرد و 

فرصــت خواهنــد یافــت تــا قــوم خــدا را بــا بــی رحمــی بیشــتر شکســت دهنــد.
او ادامــه داد، » بــا ایــن وجــود مــن انســان محــض هســتم و نــه خــدا، بنابرایــن از 
خــودم ماننــد مســیح دفــاع خواهــم کــرد. ’اگــر خطــا گفتــم، بــر خطایــم شــهادت ده.’ 
... بواســطه رحمــت خــدا از اعلــی حضــرت امپراتــور و شــما شــاهزادگان بســیار 
برجســته و مــردم از همــه طبقــات اســتدعا دارم از نوشــته هــای انبیــاء و رســوالن بــه 
مــن نشــان بدهیــد کــه مــن اشــتباه کــرده ام. بــه محــض اینکــه متقاعــد شــوم کــه خطــا 
کــرده ام از همــه اشــتباهاتم برخواهــم گشــت و اولیــن شــخصی خواهــم بــود کــه 

کتــاب هایــم را بــه کام آتــش بیانــدازم.
» امیــدوارم آنچــه تاکنــون گفتــه ام بــه وضــوح نشــان بدهــد کــه مــن بــه دقــت 
هرگــز  ولــی  ام؛  کــرده  بررســی  ســازم  مــی  مواجــه  آنهــا  بــا  را  خــود  کــه  را  خطراتــی 
هراســان نشــده ام و شــادم از اینکــه مــی بینــم انجیــل اکنــون بــه ماننــد ایــام پیشــین 
باعــث مشــکالت و نفــاق شــده اســت. ایــن ســیرت و سرنوشــت کالم خداســت. 
بیــاورم.’  شمشــیر  تــا  بلکــه  بیــاورم،  صلــح  تــا  ام  ’نیامــده  فرمــود:  مســیح  عیســی 
خــدا در توصیــه هایــش شــگفت انگیــز و در عیــن حــال ترســناک اســت؛ مواظــب 
بــه فــرض خامــوش کــردن نفــاق، کالم مقــدس خــدا را جفــا نرســانید  باشــید کــه 
و بــر خــود ســیل وحشــتناِک خطــرات برطــرف نشــدنی، بالیــای فعلــی و نابــودی 
ذکــر  خــدا  کالم  از  متعــددی  هــای  نمونــه  اســت  ممکــن  مــن  نیاوریــد….  ابــدی 
کنــم. ممکــن اســت دربــاره فراعنــه، پادشــاهان بابــل و اســرائیلی بگویــم کــه هرگــز 
بــرای تقویــت  بــه ظاهــر حکیمانــه  بــا مشــاوره  بــه موقعــی کــه  اعمالشــان نســبت 
قلمــرو خویــش کوشــیدند مؤثرتــر بــه نابــودی خودشــان کمــک نکــرد. ’خــدا کــوه هــا 

را منتقــل مــی کنــد و آنهــا ایــن را نمــی داننــد.’ «۲۷
همــان  کــه  شــد  تقاضــا  اکنــون  بــود؛  کــرده  صحبــت  آلمانــی  زبــان  بــه  لوتــر 
مطالــب را بــه زبــان التیــن بازگــو نمایــد. گرچــه از تــالش پیشــین خســته شــده بــود 
بــار  نیــروی  بــا همــان وضــوح و  کــرد و ســخنرانی خــود را مجــدداً  ولــی موافقــت 
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نخســت ارائــه نمــود. مشــیت خــدا در ایــن مــورد نظــارت داشــت. ذهــن عــده ی 
زیــادی از شــاهزادگان چنــان بــا اشــتباه و خرافــات کــور شــده بــود کــه در ســخنرانی 
بــه درک  نخســت قــدرت اســتدالل لوتــر را نفهمیدنــد؛ ولــی تکــرار، آنهــا را قــادر 

واضــح نــکات ارائــه شــده نمــود.
آنهایــی کــه سرســختانه چشــم هایشــان را در برابــر نــور بســته بودنــد و مصمــم 
بودنــد کــه متقاعــد بــه حقیقــت نشــوند از قــدرت کالم لوتــر عصبانــی شــدند. وقتــی 
وی ســخنرانی را پایــان داد ســخنگوی پارلمــان بــا عصبانیــت گفــت: » شــما ســؤالی 
را کــه از شــما پرســیده شــد جــواب نــداده ایــد…. از شــما خواســته شــده تــا جوابــی 

صریــح و دقیــق بدهیــد... آیــا عقایدتــان را انــکار خواهیــد کــرد یــا خیــر؟ «
اصــالح طلــب جــواب داد: » نظــر بــه اینکــه اعلــی حضــرت عظیــم الشــأن، عالــی 
جنابــان برجســته از مــن جوابــی واضــح، ســاده و دقیــق مــی خواهیــد چنیــن جوابــی 
را بــه شــما خواهــم داد و آن ایــن اســت: مــن ایمــان خــود را نمــی توانــم بــه پــاپ و یــا 
شــورا تســلیم نمایــم زیــرا چــون روز واضــح اســت کــه آنهــا پیوســته اشــتباه کــرده انــد 
و در تناقــض بــا یکدیگــر بــوده انــد. پــس مگــر اینکــه بــا شــهادت کتــب مقــدس و یــا بــا 
اســتدالل واضــح، یــا توســط فقــره هایــی کــه نقــل قــول نمــوده ام و بســته بــودن وجدانــم 
با کالم خدا متقاعد گردم در غیر اینصورت من نمی توانم و انکار نخواهم کرد زیرا 
صحبــت کــردن بــر ضــد وجــدان بــرای یــک مســیحی خطرنــاک اســت. ایــن موضــع مــن 

اســت کار دیگــری از دســتم بــر نمــی آیــد. خــدا مــرا کمــک کنــد. آمیــن. «۲۸ 
آســمانی  نــور  ایســتاد.  خــدا  کالم  شــالوده  بــر  صالــح  مــرد  ایــن  ترتیــب  بدیــن 
صورتــش را درخشــان نمــود. عظمــت و پاکــی ســیرتش، آرامــش و شــادی قلبــش، بــر 
همــگان آشــکار گشــت هنگامــی کــه بــر ضــد قــدرت عقیــده نادرســت شــهادت داد 

و تصدیــق کــرد برتــری ایمانــی کــه بــر دنیــا غلبــه مــی یابــد.
تمــام شــورا بــرای مدتــی بــا حیــرت ســاکت بودنــد. لوتــر در نخســتین جوابــش بــا 
صدایــی آرام، بــا حالتــی احتــرام آمیــز و حتــی متواضعانــه صحبــت کــرده بــود. پیــروان 
روم ایــن حالــت را نشــانه فروکــش کــردن شــجاعتش دانســتند. آنهــا درخواســت بــه 
تأخیــر انداختــن جــواب را مقدمــه ای بــر انــکار عقایــدش برشــمردند. خــود چارلــز بــه 
حالتی نیمه اهانت وار ضعف جســمی، لباس ســاده و ســادگی ســخنرانی راهب 
را مالحظــه کــرده اعــالم نمــود: » ایــن راهــب هرگــز از مــن بدعــت گــذار نخواهــد 
ســاخت. « شــجاعت و اســتقامتی کــه بــه نمایــش گذاشــت و همچنیــن قــدرت 
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و وضــوح اســتداللش همــه را غــرق حیــرت ســاخت. امپراتــور کــه از روی تحســین 
تحریــک شــده بــود فریــاد کشــید: » ایــن راهــب بــا قلبــی دلیــر و شــجاعتی تزلــزل 
ناپذیــر صحبــت مــی کنــد. « عــده ی زیــادی از شــاهزادگان آلمانــی بــا دیــده غــرور و 

شــادی بــه ایــن نماینــده ملــت خــود نگریســتند.
طرفــداران روم مغلــوب شــده بودنــد؛ آرمــان شــان در نامســاعدترین وجهــه ظاهــر 
شده بود. آنها سعی کردند قدرت خود را نه با توسل به کتب مقدس بلکه با توسل 
به تهدید، استدالل همیشگی روم را حفظ نمایند. سخنگوی پارلمان گفت: » اگر 
عقایــدت را انــکار نکنــی امپراتــور و حــکام والیــت هــای امپراتــوری مشــاوره خواهنــد 

کــرد کــه چــه تصمیمــی بــر علیــه یــک مرتــد اصــالح ناپذیــر اتخــاذ کننــد. «
دوســتان لوتــر کــه بــا شــادی فــراوان بــه دفاعیــه باشــکوه او گــوش داده بودنــد از 
ایــن کالم بــر خــود لرزیدنــد؛ ولــی خــود دکتــر بــا آرامــش گفــت: » بگــذار خــدا مــددکار 

مــن باشــد چــون چیــزی را انــکار نخواهــم نمــود. «۲9 
او را از پارلمان به بیرون هدایت کردند در حالیکه شــاهزادگان با هم مشــورت 
می کردنــد. چنــان احســاس شــد کــه بحــران بزرگــی رخ داده اســت. امتنــاع مــداوم 
لوتــر بــه تســلیم ممکــن بــود تاریــخ کلیســا را بــرای همــه اعصــار تغییــر بدهــد. تصمیــم 
گرفتــه شــد بــه او فرصتــی دوبــاره بــرای انــکار عقایــدش داده شــود. بــرای آخریــن بــار 
او را بــه شــورا احضــار کردنــد. مجــدداً پرســیده شــد کــه آیــا تعالیمــش را انــکار خواهــد 
نمــود. او گفــت، » مــن جــواب دیگــری جــز آنچــه داده ام نــدارم. « بدیهــی بــود کــه 
نمــی شــد او را بــا وعــده هــا و یــا تهدیــدات مجبــور بــه تســلیم بــه خواســته روم نمــود.

رهبــران پیــرو پــاپ ســرافکنده شــدند از اینکــه قــدرت شــان کــه باعــث لــرزِش 
پادشــاهان و اَشــراف بــود بواســطه یــک راهــب متواضــع تحقیــر شــده اســت؛ آنهــا 
بــا شــکنجه دادن متوجــه غضــب خویــش ســازند. ولــی لوتــر  مشــتاق بودنــد او را 
بــا درک خطــر بــا همــه بــا آرامــش و وقــار مســیحی صحبــت کــرده بــود. ســخنانش 
عــاری از تکبــر، شــور و هیجــان و ریــا بودنــد. او خــود و همچنیــن مــردان بلنــد مرتبــه 
ی احاطــه کننــده اش را فرامــوش کــرده بــود و فقــط احســاس مــی کــرد در حضــور 
کســی اســت کــه عظمــت نامحــدودش برتــر از پــاپ هــا، اســقف هــا، پادشــاهان و 
امپراتورهاســت. مســیح بواســطه شــهادت لوتــر بــا قــدرت و شــکوه صحبــت کــرده 
انداختــه  بــه حیــرت و وحشــت  را  زمــان حاضــر دوســت و دشــمن  بــرای  کــه  بــود 
بــود. روح خــدا در ایــن شــورا حاضــر بــود و قلــب رؤســای امپراتــوری را تحــت تأثیــر 
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قــرار داده بــود. تعــدادی از شــاهزادگان بــا شــهامت عدالــِت آرمــان لوتــر را تأییــد 
کــرده بودنــد. عــده زیــادی متقاعــد بــه حقیقــت شــده بودنــد؛ ولــی بــرای برخــی دیگــر 
تأثیــرات دریافــت شــده مــداوم نبودنــد. طبقــه ی دیگــری وجــود داشــت کــه در آن 
زمــان اعتقاداتشــان را ابــراز نکردنــد ولــی بــا تحقیــق در کتــب مقــدس بــرای زمــان 

آینــده حامیــان بــدون تــرس اصالحــات شــدند.
فردریــِک انتخابگــر بــا اشــتیاق انتظــار حضــور لوتــر در برابــر پارلمــان را کشــیده 
غــرور  و  شــادی  بــا  داد.  گــوش  اش  خطابــه  بــه  عمیــق  احساســاتی  بــا  و  بــود 
شــجاعت، ثبــات و خونســردی دکتــر را دیــده بــود و تصمیــم گرفــت محکــم تــر از 
او دفــاع کنــد. او طرفیــن در مباحثــه را مقایســه کــرد و مشــاهده کــرد کــه چگونــه 
حکمــت پــاپ هــا، پادشــاهان و اســقف هــا بواســطه قــدرت حقیقــت بــی ارزش 
شــده بــود. قلمــرو پــاپ چنــان شکســت خــورده بــود کــه در بیــن همــه ملــت هــا و 

همــه اعصــار احســاس خواهــد شــد.
هنگامــی کــه نماینــده پــاپ تأثیــر ســخنرانی لوتــر را درک کــرد، خیلــی بیشــتر از 
ســابق بــرای امنیــت قــدرت روم ترســید و تصمیــم گرفــت از کلیــه امکانــات تحــت 
اختیــارش بــرای نابــودی اصــالح طلــب اســتفاده کنــد. بــا تمــام ســخنوری و مهــارت 
سیاســی کــه بخاطــرش شــهرت یافتــه بــود حماقــت و خطــر از دســت دادن دوســتی 

و حمایــت مقــر روم را بــه بخاطــر یــک راهــب ناچیــز بــه امپراتــور جــوان ارائــه کــرد.
گفتـــارش بـــی تأثیـــر نبـــود. چارلـــز روز بعـــد از جـــواب لوتـــر باعـــث شـــد پیامـــی 
بـــه شـــورا ارائـــه شـــود، اعالمیـــه ای مبنـــی بـــر تصمیـــم او در پیـــروی از خـــط مشـــی 
ســـابقش در حفـــظ و نگهـــداری مذهـــب کاتولیـــک ارائـــه نمـــود. نظـــر بـــه اینکـــه لوتـــر از 
انـــکار اشـــتباهات خـــود امتنـــاع ورزیـــده بـــود پـــس ســـخت تریـــن اقدامـــات بـــر علیـــه او 
و تعالیـــم کفرآمیـــزش بایـــد اتخـــاذ گـــردد. » یـــک راهـــب تنهـــا، تحـــت تأثیـــر حماقـــت 
شـــخصی خـــود بـــر علیـــه ایمـــان دنیـــای مســـیحی برخاســـته اســـت. بـــرای فرونشـــاندن 
چنیـــن بـــی ایمانـــی مـــن ســـلطنت، خزانـــه هـــا، دوســـتان، بـــدن، خـــون، روح و جـــان 
آگوســـتینی  لوتـــر  کـــردن  مرخـــص  شـــرف  در  مـــن  نمـــود.  خواهـــم  قربانـــی  را  خـــود 
هســـتم، او را از بوجـــود آوردن کوچـــک تریـــن بـــی نظمـــی در میـــان مـــردم منـــع نمـــودم؛ 
آنـــگاه بـــر عیلـــه او و پیروانـــش بـــه عنـــوان مرتدهـــای یاغـــی حکـــم اخـــراج از کلیســـا داده 
و نابـــودی آنهـــا را بـــه هـــر وســـیله مجـــاز دانســـتم. از اعضـــای هـــر ایالـــت دعـــوت مـــی 
کنـــم تـــا ماننـــد مســـیحیان وفـــادار رفتـــار نماینـــد. «۳۰ بـــا ایـــن وجـــود امپراتـــور اعـــالم کـــرد 

30 مأخذ قبل، کتاب 7، فصل 9.
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کـــه امـــان نامـــه لوتـــر بایـــد مراعـــات شـــود و قبـــل از اینکـــه اقداماتـــی بـــر علیـــه او انجـــام 
گیـــرد بایـــد بـــه او اجـــازه داده شـــود تـــا در امنیـــت بـــه خانـــه خـــود برســـد.

دو نظریــه مخالــف از طــرف اعضــای شــورا بــا اصــرار ارائــه شــد. فرســتادگان 
و نماینــدگان پــاپ مجــدداً لغــو امــان نامــه اصــالح طلــب را مطالبــه کردنــد. آنهــا 
گفتنــد، » رودخانــه رایــن بایــد پذیــرای خاکســتر او باشــد همانطــور کــه یــک قــرن 
بــود. «۳۱ ولــی شــاهزادگان آلمــان گرچــه  پیــش خاکســتر جــان هــاس را پذیرفتــه 
خودشــان پیــرو پــاپ و دشــمنان قســم خــورده لوتــر بودنــد بــر علیــه تخلفــی اینچنیــن 
بــه  آنهــا  کردنــد.  اعتــراض  ملــت  عــزت  بــر  ای  لکــه  عنــوان  بــه  عمومــی  ایمــان  از 
و  کــرده  اشــاره  بودنــد  افتــاده  اتفــاق  هــاس  مــرگ  متعاقــب  کــه  مصیبــت هایــی 
اعــالم نمودنــد شــهامت تقاضــای تجدیــد چنیــن شــرارت هــای وحشــتناکی را بــر 

ســر آلمــان و امپراتــور جــوان ندارنــد.
از  ایمــان  و  شــرف  » چنانچــه  داد:  پاســخ  رذل  پیشــنهاد  ایــن  بــه  چارلــز  خــود 
تمــام دنیــا رخــت ببنــدد آنهــا بایــد در قلــب شــاهزاده هــا پنــاه یابنــد. «۳۲ او کمــاکان 
توســط دشــمنان سرســخت لوتــر، پیــروان پــاپ بیشــتر ترغیــب شــد تــا بــا اصــالح 
طلــب ماننــد رفتــار سیگیســموند بــا هــاس رفتــار شــود و او را بــه رحمــت کلیســا 
بســپارند؛ ولــی چارلــز پنجــم بــا بــه خاطــر آوردن منظــره هــاس در شــورای عمومــی کــه 
بــه زنجیرهایــش اشــاره نمــوده بــود و تعهــد بــه وعــده یــادآوری شــده بــه پادشــاه اعــالم 
کــرد: » مــن دوســت نخواهــم داشــت کــه ماننــد سیگیســموند شــرمنده شــوم. «۳۳ 
بــا وجــود ایــن چارلــز عمــداً حقایــق ارائــه شــده توســط لوتــر را رد کــرده بــود. او 
نوشــت: » مــن بــرای تقلیــد از سرمشــق اجــدادم عــزم جــدی دارم. «۳۴ او تصمیــم 
گرفتــه بــود کــه پــا فراتــر از مســیر رســم حتــی بــرای پیــروی از حقیقــت و عدالــت 
نگــذارد. چــون پــدرش سیســتم پــاپ هــا را پشــتیبانی نمــوده بــود او نیــز آن را بــا وجــود 
تمــام بــی رحمــی هــا و فســادش پشــتیبانی خواهــد نمــود. بدیــن ترتیــب او موضــع 
خــود را اتخــاذ نمــود و از پذیرفتــن هــر نــور در مقابــل آنچــه اجــدادش پذیرفتــه بودنــد 

و یــا بجــا آوردن هــر وظیفــه ای کــه آنهــا بجــا نیــاورده بودنــد ســر بــاز زد.
عــده زیــادی امــروزه بــه آداب و رســوم اجدادشــان متوســل مــی شــوند. وقتــی 
خداونــد نــور بیشــتری برایشــان مــی فرســتد و از پذیــرش آن خــودداری مــی کننــد 

31 مأخذ قبل.

32 مأخذ قبل.

Lenfant, vol. 1, p. 422. 33

D’Aubigne, b. 7, ch. 9. 34
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چــون بــه اجدادشــان نرســیده و توســط آنهــا نیــز پذیرفتــه نمــی شــود. مــا در موقعیتــی 
کــه پــدران مــا بودنــد قــرار داده نمــی شــویم؛ در نتیجــه وظایــف و مســئولیت هــای مــا 
ماننــد ایشــان نیســتند. مــا بــا توجــه بــه سرمشــق پدرانمــان بــرای تعییــن وظیفــه مــان 
بــه جــای کاوش شــخصی خویــش در کالم حقیقــت مــورد تأییــد خــدا نخواهیــم بــود. 
وظیفــه مــان بزرگتــر از وظیفــه اجدادمــان اســت. مــا در برابــر نــوری کــه آنهــا دریافــت 
کردنــد و آنچــه کــه بــه عنــوان میــراث بــه مــا ســپرده انــد و همچنیــن نــور اضافــی کــه از 

کالم خــدا بــر مــا مــی تابــد پاســخگو هســتیم.
مســیح بــه یهودیــان بــی ایمــان فرمــود: » اگــر نیامــده و بــا ایشــان ســخن نگفتــه 
ندارنــد. «  گناهشــان  بــرای  عــذری  دیگــر  اکنــون  امــا  داشــتند؛  نمــی  گنــاه  بــودم، 
و  امپراتــور  بــا  لوتــر  الهــی توســط  قــدرت  آیــه ۲۲. همــان  انجیــل یوحنــا فصــل ۱۵ 
شــاهزادگان آلمــان صحبــت کــرده بــود؛ و هنگامــی کــه نــور از کالم خــدا درخشــید 
روح او بــرای آخریــن بــار بــه عــده زیــادی در آن شــورا التمــاس کــرد. بــه همــان نحــوی 
کــه پیالتُــس قرنهــا پیــش اجــازه داد کــه غــرور و عــوام پســندی قلبــش را در برابــر 
نجــات دهنــدٔه عالــم ببنــدد؛ بــه همــان نحــوی کــه ِفلیْکــِس لــرزان بــه قاصــد حقیقــت 
تــو را فــرا  بــاز  بــروی. در فرصتــی دیگــر  گفــت، » فعــالً کافــی اســت! مــی توانــی 
مــرا  » تقریبــاً  کــرد  اعتــراف  مغــرور  آگْریپــاس  کــه  همانطــور  و  خوانــد؛ «  خواهــم 
ترغیب کردی که مســیحی بشــوم « )اعمال رســوالن فصل ۲۴ آیه ۲۵ و فصل ۲6 
آیــه ۲۸( ولــی از پیــام هــای فرســتاده شــده از آســمان روی گرداندنــد ـ چارلــز پنجــم 
هــم تســلیم حکــم غــرور و تدبیــر دنیــوی شــده تصمیــم بــه رد کــردن حقیقــت گرفــت.

شــایعات نقشــه هــای ضــد لوتــر بطــور گســترده توزیــع شــدند و هیجــان عظیمــی 
در سراســر شــهر بوجــود آورد. اصــالح طلــب دوســتان زیــادی بدســت آورده بــود 
کــه بــا علــم بــه بــی رحمــی خائنانــه روم نســبت بــه کلیــه کســانی کــه شــهامت برمــال 
کــردن فســاد آن را داشــته انــد تصمیــم گرفتنــد کــه لوتــر نبایــد قربانــی شــود. صدهــا 
تــن از اشــراف بــرای محفاظــت از او متعهــد شــدند. تعــداد آنهایــی کــه آشــکارا پیــام 
امپراتــور را حمــل بــر تســلیم ضعیــف بــه قــدرت کنتــرل کننــده روم کردنــد کــم نبودنــد. 
بــر در خانــه هــا و مــکان هــای عمومــی اعالمیــه هــای برخــی مبنــی بــر محکومیــت 
و برخــی مبنــی بــر حمایــت از لوتــر نصــب شــدند. بــر یکــی از آنهــا صرفــاً کلمــات 
پــر معنــی مــرد حکیــم نوشــته شــده بــود: » وای بــر تــو ای ســرزمینی کــه پادشــاهت 
ابــراز احساســات عمومــی  آیــه ۱6.  بیــش نیســت. « جامعــه فصــل ۱۰  غالمــی 
نمــود کــه  آلمــان امپراتــور و همینطــور شــورا را متقاعــد  لوتــر در سراســر  نفــع  بــه 
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هرگونــه بــی عدالتــی نســبت بــه لوتــر آرامــش امپراتــوری و حتــی اســتحکام تخــت 
ســلطنتی را بــه خطــر خواهــد انداخــت.

را  طلــب  اصــالح  قبــال  در  خــود  واقعــی  احساســات  ساکســونی  فردریــک 
بدقــت پنهــان کــرده و مطالعــه محتاطانــه ی خــود را حفــظ نمــود و در عیــن حــال 
بــا هوشــیاری خســتگی ناپذیــر همــه حــرکات او و همچنیــن دشــمنانش را تحــت 
نظــر داشــت. ولــی عــده زیــادی بودنــد کــه ســعی در پنهــان کــردن همــدردی خــود 
نســبت بــه لوتــر نداشــتند. شــاهزادگان، کُنــت هــا، اشــخاص برجســته و نجیــب 
زاده هــا چــه روحانــی و چــه غیرروحانــی او را مالقــات کردنــد. اســپاالتین۳۵ نوشــت، 
» اتــاق کوچــک دکتــر فضــای کافــی بــرای کلیــه بازدیدکننــدگان نداشــت. «۳6 نــگاه 
مــردم آنچنــان بــود کــه گویــا او مافــوق انســان هاســت. حتــی کســانی کــه ایمــان بــه 
تعالیمــش نداشــتند جــز تحســین بخاطــر اصالــت عالــی اش کــه او را بجــای تخلــف 

از وجدانــش بــه پذیــرش مــرگ هدایــت کــرد نداشــتند.
تــالش هــای جــدی بــرای بدســت آوردن موافقــت لوتــر بــه ســازش بــا روم انجــام 
گرفــت. اشــراف و شــاهزادگان بــه او اشــاره کردنــد کــه اگــر قضــاوت خــود را مصرانــه 
بــر ضــد قضــاوت کلیســا و شــورا قــرار دهــد بــه زودی از امپراتــوری اخــراج خواهــد 
شــد و دفاعــی از خــود نخواهــد داشــت. لوتــر بــه ایــن درخواســت اینچنیــن پاســخ 
داد: » انجیــل مســیح را بــدون ایجــاد رنجــش نمــی تــوان موعظــه کــرد…. پــس چــرا 
تــرس و یــا نگرانــی از خطــر مــرا از خداونــد و آن کالم الهــی کــه تنهــا حقیقــت اســت 
جــدا کنــد؟ خیــر؛ مــن ترجیــح میدهــم بــدن و خــون و حیاتــم را از دســت بدهــم. «۳۷

مجــدداً اصــرار شــد کــه او بــه قضــاوت امپراتــور تســلیم شــود و آنــگاه از چیــزی 
هراســان نخواهــد بــود. او در جــواب گفــت، » بــا تمــام قلبــم موافقــم کــه امپراتــور، 
شــاهزادگان و حتــی پســت تریــن مســیحی نوشــته هــای مــرا امتحــان و قضــاوت 
کنــد؛ ولــی فقــط بــه یــک شــرط کــه کالم خــدا را بــرای معیــار بپذیرنــد. مــردم چیــزی 
جــز اطاعــت از آن بــرای انجــام ندارنــد. وجــدان مــرا بــه خشــونت و تنــدی تهدیــد 

نکنیــد چــون بــه کتــب مقــدس بســته و متکــی شــده اســت. «۳۸
در مقابــل تقاضــای دیگــری چنیــن گفــت: » مــن موافقــم از امــان نامــه ام صــرف 
نظر کنم. خودم و جانم را به دست امپراتور تسلیم کنم ولی کالم خدا را هرگز. «۳9 

Spalatin. 35
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او موافقت خود مبنی بر تسلیم شدن به شورای عمومی را مشروط به اینکه شورا 
مطابــق بــا کتــب مقــدس تصمیــم بگیــرد اعــالم نمــود و اضافــه نمــود، » هــر مســیحی بــا 
توجــه بــه کالم خــدا و ایمــان مــی توانــد قاضــی خوبــی در ســطح پــاپ باشــد بــا وجــود 
حمایت یک میلیون شورا از او. «۴۰ دوستان و دشمنان باالخره متقاعد شدند که 

تــالش هــای بیشــتر بــرای مصالحــه بــی فایــده خواهــد بــود.
چنانچــه اصــالح طلــب در یــک مــورد تســلیم شــده بــود شــیطان و لشــکریان او 
پیــروزی را بدســت مــی آوردنــد. ولــی اســتقامت تزلــزل ناپذیــرش وســیله ای بــرای 
رهایــی کلیســا و شــروع عصــری تــازه و بهتــر شــد. نفــوذ ایــن مــرد تنهــا کــه شــجاعت 
اندیشــیدن و عمــل کــردن بــرای خــود را داشــت بــر کلیســا و دنیــا اثــر گذاشــت نــه 
فقــط در عصــر خــودش بلکــه بــرای تمــام نســل هــای آینــده. وفــاداری و پایــداری اش 
همــه کســانی را کــه از سرگذشــتی مشــابه خواهنــد گذشــت تــا آخــر زمــان تقویــت 
قــدرت  فــراز  بــر  و  انســانها  مافــوق شــورای  خــدا  و جــالل  قــدرت  نمــود.  خواهــد 

نیرومنــد شــیطان ایســتاد.
لوتــر خیلــی زود بــا اقتــدار امپراتــور دســتور گرفــت تــا بــه خانــه برگــردد و او مــی 
ابرهــای  بــه همــه جــا خواهــد رســید.  بــه ســرعت  دانســت کــه خبــر محکومیتــش 
تهدیــد آمیــز بــر طریقــش آویختــه بودنــد؛ ولــی وقتــی ُورْمــز را تــرک کــرد قلبــش مملــو از 
شــادی و آرامــش بــود. او گفــت، » خــود شــیطان قلعــه پــاپ را حفاظــت مــی کــرد؛ 
ولــی مســیح شــکافی بــزرگ در آن ایجــاد کــرد و شــیطان مجبــور بــه اعتــراف شــد کــه 

خداونــد از او قــوی تــر اســت. «۴۱ 
لوتــر بــه امپراتــور نوشــت پــس از خــروج از شــهر وی همچنــان مشــتاق اســت 
کــه اســتقامتش حمــل بــه تمــرد نشــود. او گفــت، » خــدا کــه تفتیــش کننــده قلــب 
هاســت شــاهد مــن اســت کــه مــن مشــتاقانه آمــاده ام کــه در تجلیــل و یــا تحقیــر، 
در حیــات یــا در مــرگ از اعلــی حضــرت اطاعــت کنــم و بــدون اســتثناء کالم خــدا 
کــه انســان بــه آن زیســت مــی کنــد را نــگاه دارم. در تمــام امــور ایــن زندگــی فعلــی 
وفــاداری مــن پابرجــا خواهنــد مانــد زیــرا بدســت آوردن یــا از دســت دادن در اینجــا 
تأثیــری بــر نجــات نــدارد. ولــی در مــورد منافــع ابــدی خــدا نخواهــد خواســت کــه 
انســان تســلیم انســان شــود. زیــرا چنیــن تســلیم شــدن در امــور روحانــی عبــادت 

حقیقــی اســت کــه فقــط خالــق را جایــز مــی باشــد. «۴۲

Martyn, vol. 1, p. 410. 40

D’Aubigne, b. 7, ch. 11. 41

42 مأخذ قبل.

166

GC FA Body.indd   159 8/8/18   5:13 PM



۱6۰  | نبرد عظیم

در مســافرت از ُورْمــز اســتقبال لوتــر حتــی تملــق آمیزتــر از زمــان ورودش بــه آنجــا 
بود. روحانیون شــاهزاده به راهب طرد شــده از کلیســا خوش آمد گفتند و حکام 
مدنــی بــه مــردی کــه توســط امپراتــور تقبیــح شــده بــود احتــرام گذاشــتند. بــه او اصــرار 
کردنــد کــه موعظــه کنــد و بــر خــالف ممانعتــی کــه از طــرف امپراتــور شــده بــود بــه 
پشــت منبــر رفــت. او گفــت، » مــن هرگــز بــه زنجیــر بســتن کالم خــدا را تأییــد نکــردم 

و خــودم نیــز ایــن کار را نخواهــم کــرد. «۴۳ 
وادار  را  امپراتــور  پــاپ  پیــروان  کــه  بــود  نگذشــته  ُورْمــز  در  غیبتــش  از  چیــزی 
» خــود  عنــوان  بــه  حکــم  ایــن  در  لوتــر  کردنــد.  لوتــر  ضــد  بــر  حکمــی  صــدور  بــه 
بــه ردای راهــب هــا « متهــم شــد.۴۴ دســتور  شــیطان در شــکل انســان و ملبــس 
داده شــده بــود کــه بــه محــض پایــان اعتبــار امــان نامــه اش اقداماتــی بــرای خاتمــه 
دادن بــه کارش صــورت گیــرد. همــه افــراد از پنــاه دادن، دادن غــذا و نوشــیدنی 
و یــا بــرای کمــک و یــا تقویــت بــه کالم یــا عمــل در مــکان عمومــی و یــا خصوصــی 
منــع شــدند. او را هــر جــا کــه باشــد بایــد دســتگیر کــرد و بــه مقامــات تحویــل داد. 
پیروانــش را نیــز بایــد بــه زنــدان انداخــت و دارایــی شــان را ضبــط نمــود. نوشــته 
هایــش نابــود گردنــد و باالخــره همــه کســانی کــه مخالــف ایــن حکــم عمــل کننــد 

نیــز خواهــد شــد. شــامل محکومیــت آن 
انتخابگر ساکســونی و شــاهزادگان دوســتان صمیمی لوتر پس از عزیمت او از 
ُورْمــز آنجــا را تــرک کــرده بودنــد و حکــم امپراتــور تأییدیــه شــورا را دریافــت نمــود. اکنــون 

پیروان روم خوشــحال بودند و سرنوشــت اصالحات را مختومه قلمداد کردند.
خدا در این ساعت خطر راه فراری برای خادمش مهیا کرد. چشمی مراقب 
حــرکات لوتــر را تعقیــب می کــرد و قلبــی شــریف و صــادق تصمیــم بــه رهانیدنــش 
گرفتــه بــود. واضــح بــود کــه روم بــه هیــچ چیــزی بــه جــز مــرگ او راضــی نمــی شــد؛ او 
فقــط بــا اختفــاء مــی توانســت از آرواره هــای شــیر نجــات یابــد. خــدا بــه فردریــک 
ساکســونی حکمــت عطــا کــرد تــا نقشــه ای بــرای حفــظ اصــالح طلــب طــرح نمایــد. 
هــدف انتخابگــر بــا کمــک دوســتان صــادق اجــرا گردیــد و لوتــر بــه شــکلی مؤثــر از 
نظــر دوســت و دشــمن مخفــی گشــت. او را در ســفر قاپیــده از همراهانــش جــدا 
کردنــد و از میــان جنــگل بــه ســرعت بــه قلعــه وارتبُــرگ۴۵ یــک قلعــه ی نظامــی دور 
افتاده در کوهســتان منتقل کردند. دســتگیری و همینطور اختفایش چنان مرموز 
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بــود کــه حتــی خــود فردریــک بــرای مدتــی طوالنــی نمــی دانســت کــه کجــا پنهــان شــده 
اســت. ایــن بــی خبــری بــدون نقشــه نبــود؛ تــا زمانــی کــه انتخابگــر اطالعــی از محــل 
اختفــا نداشــت نمــی توانســت راز را آشــکار کنــد. او خــود را راضــی کــرد کــه اصــالح 

طلــب در امــان اســت و بــا ایــن علــم رضایــت خاطــر داشــت.
بهــار، تابســتان و پاییــز گذشــت و اکنــون زمســتان رســیده بــود و لوتــر کمــاکان 
یــک زندانــی باقــی مانــد. آلینــدر و همراهانــش از اینکــه نــور انجیــل بــه نظــر خامــوش 
مــی شــد خوشــحال بودنــد. ولــی بــه جــای ایــن اصــالح طلــب چراغــش را از مخــزن 

حقیقــت پــر مــی کــرد؛ و نــورش بنــا بــود بــا پرتــوی درخشــان تــری بدرخشــد.
حــرارت و  از  آزادی  بــرای مدتــی جهــت  وارتبُــرگ  امنیــت دوســتانه  در  لوتــر 
بــرای مــدت طوالنــی از  بــود. ولــی وی نمــی توانســت  آشــوب جــدال خوشــحال 
بــه زندگــی فعــال و مخالفــت ســخت  ســکوت و آرامــش رضایــت پیــدا کنــد. او 
عــادت داشــت و قــادر نبــود تــاب عــدم فعالیــت را بیــاورد. در آن ســاعات منــزوی 
در  کســی  » افســوس!  بــرآورد،  فریــاد  یــأس  در  و  آمــد  نظــرش  بــه  کلیســا  وضــع 
برابــر خداونــد بایســتد و  ایــن روز آخــر غضــب خــدا نیســت کــه چــون دیــوار در 
اســرائیل را نجــات دهــد. «۴6 دوبــاره افــکارش بــر خــودش متمرکــز شــد و ترســید 
کــه بــه ترســو بــودن بــرای کنــاره گیــری از جــدال متهــم شــود. آنــگاه خــود را بــه خاطــر 
سســتی و تــن پــروری ســرزنش نمــود. بــا ایــن وجــود در عیــن حــال روزانــه بیــش از 
تــوان یــک انســان کار مــی کــرد. قلمــش هرگــز عاطــل و باطــل نمانــد. در حالــی کــه 
دشــمنانش از بــه ســکوت محکــوم شــدن او بــه خــود مــی بالیدنــد ولــی بــا شــواهد 
بودنــد.  شــده  مبهــوت  و  مــات  اســت  فعــال  هنــوز  او  اینکــه  بــر  مبنــی  ملمــوس 
تعــدادی از مقــاالت بــه قلــم او در سرتاســر آلمــان منتشــر شــدند. او همچنیــن بــا 
ترجمــه عهــد جدیــد بــه زبــان آلمانــی خدمــت بزرگــی بــه هموطنانــش انجــام داد. 
او از پاتمــوس صخــره ی خــود تقریبــاً بــه مــدت یــک ســال تمــام بــه موعظــه انجیــل 

و ســرزنش گناهــان و اشــتباهات آن زمــان ادامــه داد.
ولــی فقــط بــرای حفــظ لوتــر از غضــب دشــمنانش و حتــی ارائــه زمــان آرامــش 
بــرای کار مهمــش نبــود کــه خــدا خادمــش را از صحنــه زندگــی در مــالء عــام کنــار 
کشــیده بــود. نتایجــی بــه مراتــب پــرارزش تــر از ایــن مــی بایــد بدســت بیایــد. لوتــر 
تمجیــد  و  دنیــوی  حمایــت  از  اش  کوهســتانی  پناهــگاه  گمنامــی  و  تنهایــی  در 
انســانی حفــظ شــده بــود. او بدیــن ترتیــب از غــرور و اعتمــاد بــه نفســی کــه اغلــب 

D’Aubigne, b. 9, ch. 2. 46
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بــه علــت موفقیــت بوجــود مــی آیــد نجــات یافتــه بــود. او بــا رنــج کشــیدن و تحقیــر 
چنیــن  کــه  ارتفاعــی  کننــده  گیــج  اوج  بــر  امنیــت  بــا  تــا  بــود  شــده  آمــاده  دوبــاره 

ناگهانــی ارتقــاء یافتــه بــود راه بــرود.
آنهــا  کننــد  مــی  شــادی  آورد  مــی  بــار  بــه  کــه حقیقــت  آزادی  در  مــردم  وقتــی 
متمایــل بــه ســتودن کســانی مــی شــوند کــه خــدا بــرای گسســتن زنجیرهــای اشــتباه 
بــرده اســت. شــیطان ســعی دارد افــکار و محبــت مــردم را از  بــه کار  و خرافــات 
خــدا منحــرف و بــر عوامــل انســانی متمرکــز کنــد؛ او آنهــا را بــه تکریــم تنهــا وســیله 
راهنمایــی مــی کنــد تــا دســتی را کــه همــه وقایــع مشــیت الهــی را هدایــت مــی نمایــد 
نادیــده بگیرنــد. غالبــاً رهبــران دینــی کــه چنیــن تمجیــد شــده و مــورد احتــرام قــرار 
مــی گیرنــد اتــکای خــود را بــه خــدا نادیــده مــی گیرنــد و بــه اتــکای بــه خــود هدایــت 
مــردم هســتند  آنهــا در جســتجوی کنتــرل ذهــن و وجــدان  نتیجــه  مــی شــوند. در 
کــه بــه جــای نگریســتن بــه کالم خــدا بــه دریافــت راهنمایــی از آنهــا تمایــل دارنــد. 
کار اصــالح اغلــب بــه خاطــر روحیــه حمایــت کننــدگان کــه بــه آن تســلیم میشــوند 
کنــد مــی شــود. خــدا آرمــان اصالحــات را از ایــن خطــر حفــظ خواهــد کــرد. او میــل 
داشــت کــه ایــن کار نــه نشــان انســان بلکــه خــدا را دریافــت کنــد. چشــمهای مــردم 
بــه ســوی لوتــر بــه عنــوان بیــان کننــده حقیقــت چرخیــده بــود؛ او کنــار گذاشــته شــد 

تــا همــه چشــمها بــه ســوی مؤلــف ابــدی حقیقــت معطــوف شــود.
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سوئیسی
در انتخــاب عوامــل بــرای اصــالح کلیســا همــان نقشــه الهــی بــکار بــرده شــده کــه 
در تأســیس کلیســا دیــده مــی شــود. اســتاد آســمانی مــردان بــزرگ جهــان، صاحــب 
منصبــان و ثروتمندانــی را کــه ماننــد رهبــر بــه دریافــت تمجیــد و کُرنــش مــردم عــادت 
داشــتند نادیده گرفت. آنها در برتری و خودســتایی خود چنان مغرور و با اعتماد 
بــه نفــس بودنــد کــه ممکــن نبــود بــه قالــب همــدردی بــا همنوعــان درآینــد و بــا مــرد 
بیســواِد  و  زحمتکــش  ماهیگیــران  بــه  فراخوانــی  شــوند.  همــکار  ناصــره  متواضــع 
جلیــل داده شــد: » از پــی مــن آییــد کــه شــما را صیــاد مردمــان خواهــم ســاخت. « 
انجیــل متــی فصــل ۴ آیــه ۱9. آنهــا شــاگردان متواضــع و تعلیــم پذیــری بودنــد. هرچــه 
کمتــر تحــت تأثیــر معلمیــن دروغیــن زمــان خــود قــرار مــی گرفتنــد مســیح در تعلیــم و 
آمــوزش آنهــا بــرای خدمــت خــود موفــق تــر مــی شــد. مســئله در روزهــای اصالحــات 
بــزرگ نیــز چنــان بــود. اصــالح طلبــان بــزرگ از زمینــه ای متواضــع برخاســتندـ  مردانــی 
کــه در زمــان خودشــان از غــرور رتبــه و از اثــر تعصــب و کشیشــی گــری بــی نهایــت 
آزاد بودنــد. نقشــه خداســت کــه عاملیــن متواضــع را بــرای بدســت آوردن نتایــج 
بــزرگ بــه کار گیــرد. پــس جــالل بــه انســانها داده نخواهــد شــد بلکــه بــه خــدا کــه 

توســط آنهــا اراده خــود را طبــق رضــای خــود بجــا مــی آورد.
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لوتــر در کلبــه ی کارگــر معــدن  تولــد  از  پــس  اولریــک زوینگلــی۱ چنــد هفتــه 
در ساکســونی در کلبــه ی شــبانی در میــان کــوه هــای آلــپ متولــد شــد. محیــط 
مأموریــت  بــرای  را  او  کــه  بــود  نوعــی  بــه  اش  اولیــه  تربیــت  و  زوینگلــی  کودکــی 
آینــده اش آمــاده نمایــد. رشــد در میــان مناظــر باشــکوه، زیبــا و ارتفاعــات مهیــب 
طبیعــی فکــر او را در اوایــل تحــت تأثیــر احســاس عظمــت، قــدرت و اقتــدار خــدا 
قــرار داد. تاریــخ اعمــال شــجاعانه کــه در کوهســتان محلــی اش اتفــاق افتــاده بــود 
آرمــان هــای جوانــی اش را برانگیخــت؛ و او در کنــار مادربــزرگ پارســا بــه چنــد 
حکایــت ارزشــمند کتــاب مقــدس کــه مادربزرگــش از میــان افســانه هــا و رســوم 
کلیســا جمــع آوری کــرده بــود گــوش داد. او بــا توجهــی از روی اشــتیاق بــه اعمــال 
عظیــم شــیوخ و انبیــاء و شــبانانی کــه در حیــن مواظبــت از گلــه هــای خــود بــر تپــه 
هــای فلســطین فرشــتگان بــا آنهــا صحبــت کــرده بودنــد و از نــوزاد بیــت لحــم و مــرد 

جلجتــا خبــر دادنــد گــوش فــرا داد.
پــدر زوینگلــی ماننــد جــان لوتــر مشــتاق تحصیــالت بــرای فرزنــدش بــود و پســر 
را زود بــه خــارج از دره محلــی فرســتاد. ذهــن او بــه ســرعت رشــد نمــود و بــه زودی 
ایــن مســئله ای شــد کــه کجــا معلمیــن صالحیــت دار بــرای تدریســش بیابــد. او 
در ســن ســیزده ســالگی بــه ِبــرن۲ رفــت کــه در آن زمــان برجســته تریــن مدرســه را 
در ســوئیس داشــت. امــا در آنجــا خطــری بپــا خاســت کــه آینــده او را بــه ســوی 
تباهــی تهدیــد مــی کــرد. تــالش هــای جــدی از طــرف راهــب هــا بــرای جــذب او 
بــه صومعــه صــورت گرفــت. راهــب هــای دومینیکــن و فرانسیســکن۳ بــرای جــذب 
التفــات عمومــی در رقابــت بودنــد. ایــن التفــات را ســعی کردنــد بــا نشــان دادن 
یادگارهــای  تزئینــات کلیســاهای شــان، شــکوه مراســم هایشــان و جاذبــه هــای 

مشــهور و تمثــال هــای معجــزه کننــده بدســت آورنــد.
راهبهــای دومینیکــن ِبــرن در نظــر داشــتند کــه اگــر ایــن محقــق جــوان پــر اســتعداد 
را بدســت بیاورنــد موجــب افتخــار و منفعــت خواهنــد شــد. ســن بســیار جــوان 
در  نبوغــش  و  نویســنده  و  ســخنران  یــک  بعنــوان  زوینگلــی  طبیعــی  اســتعداد  و 
موســیقی و شعرنویســی مؤثرتــر از تجمــل و تظاهــر آنــان در جلــب مــردم بــه خدمــت 
و ازدیــاد درآمــد فرقــه شــان خواهــد بــود. بــا فریــب و چاپلوســی کوشــیدند زوینگلــی 
را وادار کنند به صومعه آنها وارد شــود. لوتر در دوران تحصیلش در مدرســه خود 

Ulric Zwingli. 1

Bern. 2

Dominican and Franciscan. 3
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را در ســلول صومعــه دفــن کــرده بــود و اگــر اراده خــدا بــرای رهایــی اش نبــود بــرای 
دنیــا از دســت مــی رفــت. بــه زوینگلــی اجــازه داده نشــد تــا بــا چنیــن خطــری روبــرو 
شــود. پــدرش بواســطه مشــیت خــدا از نقشــه راهــب هــا اطالعاتــی بدســت آورد. 
او قصــد نداشــت بــه پســرش اجــازه دهــد تــا از زندگــی بــی ارزش و عاطــل و باطــل 
راهــب هــا پیــروی کنــد. پــدر فهمیــد کــه آینــده ســودمند پســرش در خطــر اســت و از 

او خواســت تــا بالفاصلــه بــه خانــه برگــردد.
فرمــان پــدر اجــرا شــد؛ ولــی جــوان نمــی توانســت بــرای مــدت طوالنــی از وادی 
محلــی خــود راضــی باشــد و بــه زودی مطالعاتــش را از ســر گرفــت و پــس از مدتــی 
بــه باســل۴ رفــت. در آنجــا بــود کــه زوینگلــی بــرای نخســتین بــار دربــاره انجیــل فیــض 
رایــگان خــدا شــنید. ویِتنبــاخ۵ معلــم زبــان هــای باســتانی در حیــن مطالعــه ی زبــان 
یونانــی و عبــری بــه ســوی کتــب مقــدس هدایــت شــده بــود و بدیــن ترتیــب اشــعه 
هایــی از نــور الهــی بــه ذهــن پژوهشــگران تحــت تعلیــم او تابیــده بــود. او اعــالم 
کــرد کــه حقیقتــی قدیمــی تــر و بــی نهایــت پــرارزش تــر از فرضیــه هــای مــورد تعلیــم 
بــود کــه مــرگ  ایــن  ایــن حقیقــت باســتانی  مدرســین و فالســفه موجــود اســت. 
بــرای زوینگلــی ماننــد نخســتین  مســیح تنهــا فدیــه گناهــکار اســت. ایــن کلمــات 

اشــعه نــور پیــش از طلــوع بــود.
تــا کارش را آغــاز نمایــد. اولیــن  باِســل فراخوانــده شــد  بــه زودی از  زوینگلــی 
حــوزه ی فعالیتــش در یــک بخــش از کــوه هــای آلــپ بــود کــه زیــاد از وادی محلــی 
او طبــق  یــک کشــیش  بــه عنــوان  از منصــوب شــدن  پــس  اش فاصلــه نداشــت. 
شــهادت یــک همــکار اصــالح طلــب » خــود را بــا تمامــی دل و جــان وقــف پژوهــش 
در پــی حقیقــت الهــی نمــود؛ زیــرا بخوبــی آگاه بــود کــه چقــدر بایــد مطلــع باشــد 
کــه گلــه ی عیســی بــه چــه کســی ســپرده مــی شــود. «6  هــر قــدر بیشــتر در کتــب 
تــر  ارتــداد روم واضــح  ایــن کتــب و  بیــن حقایــق  نمــود مغایــرت  مقــدس جســتجو 
گشــت. او خــود را بــه کتــاب مقــدس بــه عنــوان کالم خــدا کــه تنهــا حکــم کافــی و 
مصــون از خطاســت تســلیم نمــود. او متوجــه شــد کــه کتــاب مقــدس خــودش بایــد 
مفســر خــود باشــد. او شــهامت نداشــت کتــب مقــدس را بــرای تأییــد فرضیــه هــا و 
تعالیم تصور شــدٔه گذشــته تفســیر کند و وظیفه خود دانســت که تعلیم مســتقیم 
و روشــن آن را فــرا بگیــرد. از هــر کمــک بــرای فهمیــدن صحیــح و کامــل معنــی آن 

Basel. 4

Wittembach. 5
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اســتفاده می کــرد و از روح القــدس یــاری خواســت چــرا کــه بــه وی اعــالم شــد هــر 
کــس صادقانــه و بــا دعــا بــه او مراجعــه کنــد حقیقــت را آشــکار خواهــد ســاخت.

زوینگلــی گفــت، » کتــب مقــدس مبدأشــان از خداســت، نــه انســان و حتــی 
خداســت کــه بــه تــو روشــنایی مــی بخشــد و شــعور مــی دهــد تــا بفهمــی کــه پیــام از 
طــرف اوســت. کالم خــدا... شکســت ناپذیــر اســت؛ روشــن اســت و خــودش 
نجــات و فیــض کامــل  بــا  را  مــی ســازد، روان  را آشــکار  مــی دهــد و خــود  تعلیــم 
روشــنایی مــی بخشــد و در خــدا بــه آن تســلی مــی بخشــد و آن را متواضــع مــی کنــد 
تــا خــود را از دســت داده انــکار کنــد و خــدا را بــه آغــوش بکشــد. « حقیقــت ایــن 
بــود. او در صحبــت از تجربــه آن زمــان  بــرای خــود ثابــت کــرده  کالم را زوینگلــی 
بــه کتــب مقــدس را  مــن تســلیم کامــل خــود  خــود بعدهــا نوشــت: » وقتــی ... 
شــروع کردم فلســفه و الهیات )تحصیلی( دائماً مشــاجراتی را به من پیشــنهاد می 
نمودنــد. آخــر ســر بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه فکــر کــردم، ’تــو بایــد ایــن همــه را کنــار 
بگــذاری و مفهــوم خــدا را بــه کلــی از کالم ســاده اش یــاد بگیــری.’ آنــگاه از خــدا نــور 

حقیقتــش را درخواســت کــردم و کتــب مقــدس برایــم آســانتر شــدند. «۷
تعالیــم موعظــه شــده توســط زوینگلــی از لوتــر دریافــت نشــده بــود. آنهــا تعالیــم 
مســیح بودنــد. ایــن اصــالح طلــب سوئیســی گفــت، » اگــر لوتــر مســیح را موعظــه 
مــی کنــد او کاری را کــه مــن انجــام مــی دهــم انجــام مــی دهــد. آنهایــی را کــه او بــه 
ســوی عیســی هدایــت نمــوده اســت در مقایســه بــا کســانی کــه مــن هدایــت نمــوده 
ام بســیارند. ولــی ایــن اشــکالی نــدارد. مــن اســمی را جــز اســم مســیح کــه ســرباز او 
هســتم و کســی کــه تنهــا ســرور مــن اســت حمــل نخواهــم کــرد. هرگــز حتــی یــک 
کلمــه بــه لوتــر ننوشــته ام و او نیــز بــه مــن چیــزی ننوشــته اســت. چــرا؟ ... تــا نشــان 
داده شــود چقــدر روح خــدا در اتحــاد بــا خــود اســت چــون هــر دوی مــا بــدون هیــچ 

تضــادی تعلیــم مســیح را یکنواخــت موعظــه مــی کنیــم. «۸ 
در ســال ۱۵۱6 از زوینگلــی بــرای واعــظ شــدن در صومعــه آینســیدلن9 دعــوت 
شــد. در ایــن جــا فرصــت یافــت تــا نزدیکتــر بــه فســاد روم نظــر بیانــدازد و نفــوذش بــه 
عنــوان اصــالح طلــب فراتــر از کــوه هــای آلــپ احســاس مــی شــد. در میــان دیدنــی 
هــای جالــب توجــه آینســیدلن تصویــری از مریــم وجــود داشــت کــه گویــا قــدرت انجــام 
معجــزات داشــت. بــر ســر در ورودی صومعــه کتیبــه ای بــود کــه اعــالم مــی کــرد » در 

7 مأخذ قبل، کتاب 8، فصل 6.

D’Aubigne, b. 8, ch. 9. 8
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اینجــا مــی تــوان آمــرزش کامــل گناهــان را دریافــت نمــود. «۱۰ زائریــن در تمــام فصــول 
به زیارت این میعادگاه مریم می آمدند ولی در جشــن ســاالنه تقدیس، گروه بزرگی 
از همــه نقــاط ســوئیس و حتــی فرانســه و آلمــان جمــع مــی شــدند. زوینگلــی بســیار 
محنــت زده از ایــن ماجــرا فرصــت را بــرای اعــالم آزادی توســط انجیــل بــه ایــن اســرای 

خرافــات غنیمــت شــمرد.
ایــن  از جاهــای دیگــر خلقــت در  بیشــتر  کــه خــدا  نکنیــد  او گفــت، » تصــور 
معبــد اســت. در هــر کشــوری کــه ســاکن هســتید خــدا در اطــراف شماســت و 
شــما را مــی شــنود…. آیــا اعمــال بــی فایــده، زیــارت هــای طوالنــی، هدایــا، تصاویــر، 
نیایــش مریــم یــا مقدســین مــی توانــد فیــض الهــی را بــرای شــما بدســت آورد؟ ...  
چــه ســودی اســت از کلمــات بســیار کــه در دعــا مــی گنجانیــم؟ ســرپوش خــوش نمــا 
و ســر تراشــیده، ردای بلنــد و یــا دمپایــی هــای طــالدوز شــده چــه تأثیــری دارنــد؟ ... 
خــدا بــه قلــب نــگاه مــی کنــد و قلــب مــان از او دور اســت. « او در ادامــه گفــت، 
» مســیح کــه زمانــی بــر صلیــب قربانــی شــد کفــاره گناهــان همــه ایمانــداران را تــا ابــد 

پرداخــت نمــوده اســت. «۱۱
نبــود. شــنیدن اینکــه مســافرت  بــرای اکثــر شــنودگان قابــل قبــول  ایــن تعالیــم 
هــای طوالنــی شــان بــی فایــده بــوده اســت ناامیــدی تلخــی بــه بــار مــی آورد. آمــرزش 
رایــگان ارائــه شــده توســط مســیح را نمــی فهمیدنــد. آنهــا از راه قدیمــی رســیدن بــه 
ملکــوت کــه روم برایشــان تجویــر کــرده بــود راضــی بودنــد. آنهــا از حیــرت جســتجو 
بــرای چیــز بهتــر اجتنــاب مــی کردنــد. بــرای ایشــان اعتمــاد بــه کشــیش هــا و پــاپ 

بــرای نجــات شــان آســانتر از جســتجوی طهــارت قلــب بــود.
خوشــحالی  بــا  را  مســیح  توســط  نجــات  مــژده  مــردم  از  دیگــری  طبقــه  ولــی 
آرامــش نفســی شــده  ایجــاد  از  پذیرفتنــد. رســوم مقــرر شــده توســط روم عاجــز 
بــود و در ایمــان خــون نجــات دهنــده را بــرای کفــاره گناهــان شــان پذیرفتنــد. آنهــا 
بــه خانــه هایشــان برگشــتند تــا حقیقــت پرارزشــی را کــه دریافــت کــرده بودنــد بــه 
و  دیگــر  روســتای  بــه  روســتایی  از  ترتیــب حقیقــت  بدیــن  کننــد.  آشــکار  دیگــران 
شــهر بــه شــهر حمــل شــد و عــده زائریــن بــه زیارتــگاه مریــم تقلیــل یافــت. مقــدار 
هدایــا و در نتیجــه حقــوق زوینگلــی کــه از ایــن محــل تأمیــن مــی شــد کاســته شــد. 
ولــی ایــن امــر فقــط موجــب خوشــحالی او گشــت چــون دیــد قــدرت خرافــات و 

تعصــب داشــت شکســته مــی شــد.
D’Aubigne, b. 8, ch. 5. 10

11 مأخذ قبل.
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مســئولین کلیســا نســبت بــه کاری کــه زوینگلــی داشــت انجــام مــی داد کــور 
نبودنــد؛ ولــی بــرای زمــان حاضــر از مداخلــه خــودداری کردنــد. هنــوز امیــدوار بودنــد 
تــا او را مجــذوب آرمــان خــود کننــد و کوشــیدند او را بــا چاپلوســی بــه دســت آورنــد؛ 

در عیــن حــال حقیقــت بــر قلــب مــردم دســت مــی یافــت.
فعالیــت هــای زوینگلــی در آینســیدلن او را بــرای کار گســترده تــری آمــاده کــرده 
بــود و ایــن امــر بــه زودی جامــه عمــل بــه خــود پوشــید. پــس از ســه ســال در آنجــا از او 
دعــوت شــد تــا مقــام واعــظ کلیســای بــزرگ )کاتــدرال( زوریــخ را عهــده دار شــود. 
در آن زمــان ایــن مهمتریــن شــهر کنفدراســیون ســوئیس بــود و نفــوذ بــکار بــرده شــده 
در آنجــا بــه حــد زیــادی احســاس خواهــد شــد. بــا وجــود ایــن مســئولین کلیســایی کــه 
بــه دعــوت آنــان او بــه زوریــخ آمــده بــود مشــتاق ممانعــت از هــر نــوع نــوآوری بودنــد و 

در نتیجــه آمــوزش او در خصــوص وظایفــش را شــروع کردنــد.
بــدون  بــرای جمــع آوری در آمــد حــوزه را  آنهــا چنیــن گفتنــد، » کلیــه تالشــها 
نادیــده گرفتــن کوچــک تریــن مبلــغ بــه کار خواهــی بــرد؛ و چــه از پشــت منبــر و چــه 
در موقــع اعترافــات ایمــان داران را تشــویق خواهــی کــرد تــا ده یــک و بدهــی هــا را 
بپردازند و توسط هدایا محبت خود به کلیسا را نشان دهند؛ تو در ازدیاد درآمد 
اهدایــی از مریــض هــا از مراســم عشــاء ربانــی و بطــور کلــی از همــه رســوم کلیســای 
بســیار کوشــا خواهــی بــود. « تعلیــم دهندگانــش اضافــه کردنــد، » در مــورد اجــرای 
رســوم، موعظــه و توجــه نســبت بــه گلــه، اینهــا هــم از وظایــف واعــظ هســتند. ولــی 
بــرای ایــن امــور بخصــوص در مــورد موعظــه مــی توانــی از شــخص جایگزیــن اســتفاده 
کنــی. رســوم را فقــط بــرای شــخصیت هــای مهــم و زمانــی کــه مطالبــه شــد انجــام 

بــده؛ انجــام چنیــن رســومی بــدون تشــخیص افــراد ممنــوع اســت. «۱۲ 
زوینگلی در ســکوت توصیه ها را شــنید و در جواب پس از اظهار تشــکر برای 
افتخــار دعــوت بــه ایــن مقــام مهــم ســعی بــه توضیــح مســیری نمــود کــه قصــد داشــت 
نظــر  از  مــدت خیلــی طوالنــی  بــرای  او گفــت، » حیــات مســیح  بگیــرد.  پیــش  در 
مــردم مخفــی مانــده اســت. مــن از انجیــل کامــل متــی موعظــه خواهــم کــرد،… از 
چشــمه هــای کتــاب مقــدس فقــط بهــره خواهــم گرفــت، عمــق آن را بررســی خواهــم 
مــداوم و جــدی در  بــا دعــای  و  کــرد  بــا یکدیگــر مقایســه خواهــم  کــرد، عباراتــش 
پــی فهمیــدن آن خواهــم بــود. بــرای جــالل خــدا و تمجیــد یگانــه فرزنــد مقدســش و 
نجــات حقیقــی جــان هــا و راهنمایــی شــان در ایمــان حقیقــی خدمتــم را اختصــاص 

12 مأخذ قبل، کتاب 8، فصل 6.
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خواهــم داد. «۱۳ گرچــه بعضــی از مســئولین کلیســایی نقشــه او را تأییــد ننمودنــد 
و ســعی کردنــد او را از آن کار منصــرف کننــد ولــی زوینگلــی ثابــت قــدم مانــد. او 
اعــالم کــرد کــه در نظــر نداشــت روش جدیــدی را ارائــه دهــد بلکــه روش قدیمــی 

مــورد اســتفاده کلیســا را در دوران گذشــته و پــاک تــر بــکار ببــرد.
پیــش از ایــن عالقــه ای بــرای حقایــق تعلیــم داده شــده توســط او بیــدار گشــته 
بــود و مــردم در گــروه هــای بــزرگ بــرای شــنیدن موعظــه او مــی آمدنــد. عــده زیــادی 
کــه مدتهــا بــه کلیســا نرفتــه بودنــد در میــان شــنوندگان او بودنــد. او خدمتــش را بــا بــاز 
کــردن اناجیــل و خوانــدن و توضیــح روایــات مهــم زندگــی، تعالیــم و مــرگ مســیح بــه 
شــنودگان آغــاز می نمــود. او در اینجــا بماننــد اینســیدلن کالم خــدا را بــه عنــوان تنهــا 
اقتدار مصون از خطا و مرگ مسیح را به عنوان تنها فدیه کامل ارائه نمود و چنین 
گفــت، » بــه مســیح اســت کــه میــل دارم شــما را هدایــت کنــم کــه تنهــا منشــاء نجــات 
اســت. «۱۴ در اطــراف واعــظ از همــه طبقــات مــردم، از مقامــات دولتــی و علمــا 
گرفتــه تــا صنعتگــران و دهقانــان جمــع می شــدند. آنهــا بــا عالقــه ای عمیــق بــه کالمــش 
گــوش می دادنــد. او نــه تنهــا نجــات رایــگان را بشــارت نمــود بلکــه فســاد و شــرارت آن 
زمانه را بدون واهمه ســرزنش می کرد. عده زیادی با تمجید خدا از کلیســای بزرگ 
خــارج شــدند. آنهــا گفتنــد، » ایــن مــرد واعــظ حقیقــت اســت. او موســی مــا خواهــد 

بــود کــه مــا را از ایــن ظلمــت مصــر بــه خــارج هدایــت کنــد. «۱۵
مدتــی  از  بعــد  ولــی  شــد  روبــرو  زیــاد  اشــتیاق  بــا  خدماتــش  ابتــدا  در  گرچــه 
محکومیــت  و  کارش  از  ممانعــت  صــدد  در  هــا  راهــب  شــد.  شــروع  مخالفــت 
او حملــه کردنــد و عــده ای  بــه  بــا طعنــه و اســتهزا  عــده ای  برآمدنــد.  تعالیمــش 
دیگــر بــه تهدیــد و گســتاخی توســل جســتند. ولــی زوینگلــی صبورانــه اینهــا را تحمــل 
نمــود و گفــت: » اگــر بناســت شــریران را بــرای عیســی مســیح بدســت آوریــم بایــد 

۱6 ببنــدم. «  بــر خیلــی چیزهــا  چشــمهایمان را 
در ایــن وقــت عامــل دیگــری بــرای پیشــبرد کار اصالحــات بــه میــان آمــد. یــک 
لوثیــن۱۷ توســط یــک حامــی ایمــان اصالحــات باســل همــراه بــا بعضــی از نوشــته هــای 
لوتــر بــه زوریــخ فرســتاده شــد بــه پیشــنهاد او فــروش ایــن کتابهــا وســیله ی پرقدرتــی 
در اشــاعه نــور خواهــد بــود. او بــه زوینگلــی نوشــت، » ارزیابــی کــن کــه آیــا ایــن مــرد 

13 مأخذ قبل.

14 مأخذ قبل.

15 مأخذ قبل.

16 مأخذ قبل.

Lucian. 17
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خردمندی است و مهارت کافی دارد؛ اگر دارد بگذار از شهر به شهر از شهرک به 
شهرک و دهکده به دهکده و حتی خانه به خانه در سوئیس آثار لوتر را مخصوصاً 
تفســیرنامه اش از دعای ربانی برای اعضا کلیســا حمل شــود. هرچه بیشــتر بدانند 
خریــداران بیشــتری پیــدا خواهنــد کــرد. «۱۸ بدیــن ترتیــب نــور بــه خانــه هــا راه یافــت.

زمانی که خدا آماده شکســتن بندهای جهالت و خرافات می شــود شــیطان با 
قدرت بیشتری برای پوشاندن مردم در تاریکی و محکم تر بستن زنجیرها دست به 
کار مــی شــود. در حالــی کــه در ســرزمین هــای مختلــف انســانها برمــی خاســتند تــا بــه 
مــردم آمــرزش و تبرئــه را بواســطه خــون مســیح ارائــه دهنــد روم بــا قــدرت تجدیــد شــده 

ای تجــارت آمــرزش در برابــر پــول را در سراســر دنیــای مســیحی بــاز مــی نمــود.
هــر گناهــی قیمــت خــاص خــود را داشــت و اگــر خزانــه کلیســا پــر نگــه داشــته 
مــی شــد بــه مــردم اجــازه ارتــکاب بــه جرایــم داده مــی شــد. بنابرایــن هــر دو جنبــش 
پیــش مــی رفتنــد ـ یکــی آمــرزش در برابــر پــول ارائــه میــد اد و دیگــری آمــرزش توســط 
مســیح ـ روم مجــوز ارتــکاب گنــاه را وســیله درآمــد خــود کــرده بــود؛ اصــالح طلبــان 
گنــاه را محکــوم می کردنــد و بــرای فدیــه گنــاه و نجــات بــه مســیح اشــاره مــی کردنــد.

در آلمان فروش آمرزش گناهان به دست راهب های دومینیکان سپرده شده 
بــود و توســط تِتْــزِل بدنــام اجــرا مــی شــد. در ســوئیس چنیــن معامالتــی بــه راهــب 
هــای فرانسیســکان و تحــت کنتــرل سامســون۱9 یــک راهــب ایتالیایــی واگــذار شــده 
بــود. سامســون بــه کلیســا خیلــی خــوب خدمــت نمــوده بــود بــرای اینکــه توســط مبالــغ 
هنگفتــی از آلمــان و ســوئیس خزانــه پــاپ را پــر می کــرد. اکنــون او در ســوئیس مــی 
گشــت و گــروه هــای بــزرگ مــردم را جلــب مــی کــرد و روســتائیان فقیــر را از درآمــد 
ناچیزشان محروم می ساخت و از ثروتمندان هدایای هنگفتی به دست می آورد. 
تأثیــر اصالحــات بــا اینکــه تــا حــدودی ایــن اخــاذی را محــدود کــرده بــود ولــی کامــالً آنــرا 
متوقــف نکــرده بــود. زوینگلــی هنــوز در اینســدلن بــود وقتــی سامســون بعــد از ورود 
بــه ســوئیس بــه انتخــاب خــود بــه شــهرکی نزدیــک وارد شــد. چــون از مأموریــت او 
آگاهــی یافــت اصــالح طلــب بالفاصلــه بــه مخالفــت بــا او برخاســت. ایــن دو یکدیگــر 
را ندیدنــد ولــی موفقیــت زوینگلــی در برمــال کــردن تظاهــرات راهــب آنچنــان بــود کــه 

راهــب بــه ناچــار بــه منطقــه دیگــری نقــل مــکان کــرد.
زوینگلــی در زوریــخ بــا حــرارت بــر ضــد فــروش آمــرزش موعظــه می نمــود و وقتــی 
سامســون بــه آنجــا نزدیــک شــد بــا پیــام رســانی از شــوری روبــرو گشــت کــه انتظــار 

D’Aubigne, b. 8, ch. 6. 18

Samson. 19
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مــی رفــت آنجــا را تــرک کنــد. او ســرانجام بــا اســتفاده از یــک ترفنــد وارد شــهر شــد 
ولــی بــدون فــروش حتــی یــک آمــرزش مجبــور بــه تــرک آنجــا شــد و طولــی نکشــید کــه 

ســوئیس را تــرک گفــت.
بــا ظهــور طاعــون یــا مــرگ و میــر عظیــم کــه ســوئیس را در ســال ۱۵۱9 فراگرفــت 
قــدرت تحــرک عظیمــی بــه کار اصالحــات داده شــد. وقتــی مــردم بــا آفــت هــالک 
بــه ایــن احســاس ســوق پیــدا کردنــد کــه چقــدر  کننــده روبــرو شــدند عــده زیــادی 
آمــرزش هایــی کــه اخیــراً خریــداری کــرده بودنــد بــی ارزش و باطــل هســتند و مشــتاق 
پایــه هــای مطمئــن تــری بــرای ایمــان خــود بودنــد. زوینگلــی در زوریــخ گرفتــار ایــن 
آفت شد و وضعیتش به درجه ای نزول کرد که امیدی برای بهبود او باقی نماند 
و خبــری کــه حکایــت از مرگــش مــی داد همــه جــا منتشــر شــد. در آن ســاعت پــر 
اضطــراب امیــد و شــجاعتش پابرجــا مانــد. او بــا ایمــان بــه صلیــب جلجتــا نــگاه کــرد 
و بــه فدیــه کامــل بــرای گناهــان اعتمــاد نمــود. وقتــی از دروازه مــرگ برگشــت بــرای 
موعظه انجیل بیشــتر از قبل شــوق داشــت؛ و ســخنانش قدرتی غیرعادی از خود 
نشــان دادنــد. مــردم شــبان محبوبشــان را کــه از لبــه مــرگ برگشــته بــود خــوش آمــد 
گفتنــد. آنهــا خــود از مراقبــت و خدمــت بــه بیمــاران و مشــرفین بــه مــوت بازگشــته 

بودنــد و ارزش انجیــل را فراتــر از گذشــته احســاس مــی کردنــد.
زوینگلــی بــه فهــم واضــح تــری از حقایــق انجیــل رســیده بــود و قــدرت تجدیــد 
کننــده آن را بــه درجــه کامــل تــری تجربــه کــرده بــود. ســقوط انســان در گنــاه و نقشــه 
نجــات موضــوع هــای مــورد تمرکــز او بودنــد. او گفــت، » در آدم همــه مــا مــرده ایــم 
و در فســاد و محکومیــت غــرق شــده ایــم «۲۰ » مســیح ... نجــات بــی انتهــا را بــرای 
مــا خریــداری کــرده اســت.… غیــرت او ... قربانــی ابــدی و تــا ابــد مؤثــر در شــفا 
بــا  بخشــیدن اســت؛ جوابگــوی عدالــت الهــی اســت در قبــال همــه کســانی کــه 
ایمانــی ثابــت و محکــم متکــی بــر آننــد. « بــا وجــود ایــن او بــه وضــوح تعلیــم داد کــه بــه 
خاطــر فیــض مســیح مــردم بــه ادامــه دادن در گنــاه آزاد نیســتند. » هــر جــا کــه ایمــان 
بــه خــدا وجــود دارد خــدا آنجاســت و هــر جــا کــه خــدا ســاکن شــود و در آنجــا غیــرت 

بــرای اصــرار و پافشــاری مــردم در جهــت اعمــال خــوب وجــود دارد. «۲۱
عالقــه بــه موعظــه هــای زوینگلــی آنچنــان بــود کــه کلیســای بــزرگ از انبــوه مــردم 
بــرای شــنیدن کالم او لبریــز مــی شــد. او کــم کــم در حــدی کــه قــدرت تحمــل آن را 
داشــتند حقیقــت را بــرای شــنوندگان بــاز می نمــود. او مواظــب بــود کــه در ابتــدا 

Wylie, b. 8, ch. 9. 20

D’Aubigne, b. 8, ch. 9. 21
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نکاتــی را مطــرح نکنــد کــه موجــب شــوکه شــدن آنــان و بــروز تعصــب شــود. کار او 
جلــب قلــب مــردم بــه تعالیــم مســیح و نــرم کــردن آنــان بــا محبــت او و نــگاه داشــتن 
الگــوی او در مقابــل آنــان بــود؛ و در حالــی کــه آنهــا اصــول انجیــل را مــی پذیرنــد 

عقایــد و اعمــال خرافــی بــه ناچــار منهــدم خواهنــد گشــت.
قــدم بــه قــدم کار اصالحــات در زوریــخ پیشــرفت نمــود. دشــمنان آن بــا آگاهــی 
از خطــر بــه مخالفــت برخاســتند. ســال قبــل راهــب ویتنبــرگ بــه پــاپ و امپراتــور 
ُورْمــز جــواب منفــی خــود را داده بــود اکنــون چنــان بــه نظــر مــی رســید کــه مخالفتــی 
مشــابه به ادعاهای پاپ در زوریخ برخاســته اســت. حمالت متعددی بر زوینگلی 
آورده شــد. در کانتــون هــای تابــع پــاپ گهــگاه پیــروان انجیــل بــه پــای تیــر آتــش ســوزی 
بــرده مــی شــدند ولــی ایــن کافــی نبــود؛ معلــم بدعــت بایــد بــه ســکوت وادار می شــد. 
بدیــن ترتیــب اســقف کنســتانس ســه نماینــده بــه شــوری زوریــخ فرســتاد و زوینگلــی 
را بــه تعلیــم مــردم بــه نقــض قوانیــن کلیســا متهــم نمودنــد بدیــن ترتیــب آرامــش و نظــم 
خوب جامعه را به خطر انداختند. اگر بنا شــود اقتدار کلیســا کنار گذاشــته شــود 
او اصــرار کــرد در آن صــورت اغتشــاش جهانــی حکمفرمــا خواهــد شــد. زوینگلــی 
جــواب داد او بــرای چهــار ســال انجیــل را در زوریــخ تعلیــم مــی داده اســت، » کــه 
آرام تــر و ســاکت تــر از هــر شــهر دیگــری در کنفدراســیون بــود. « او گفــت، » پــس 

آیــا مســیحیت بهتریــن محافــظ امنیــت عمومــی نیســت؟ «۲۲
نماینــدگان بــه اعضــا شــوری توصیــه کردنــد کــه در کلیســا باقــی بماننــد چــرا 
داد:  جــواب  زوینگلــی  نــدارد.  وجــود  نجــات  آن  از  خــارج  ایشــان  ادعــای  بــه  کــه 
همــان  کلیســا  اســاس  دهــد.  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  شــما  اتهــام  ایــن  » نگذاریــد 
صخــره اســت همــان مســیح کــه بــه پطــرس نــام خــود را داد چــون صادقانــه مســیح 
بــه عیســی  قلــب خــود  تمامــی  بــه  کــه  کــس  نمــود. در هــر ملتــی هــر  اعتــراف  را 
خداونــد ایمــان بیــاورد از خــدا پذیرفتــه مــی شــود. اینجــا کلیســای حقیقــی اســت 
کــه کســی خــارج از آن نجــات نمــی یابــد. «۲۳ در نتیجــه گفتگــو یکــی از نماینــدگان 

اســقف ایمــان اصــالح شــده را پذیرفــت.
شــورا از اینکــه اقدامــی بــر ضــد زوینگلــی انجــام دهــد امتنــاع کــرد و روم آمــاده 
فریــاد  آگاه شــد  نقشــه دشــمنانش  از  اصــالح طلــب چــون  تــازه شــد.  ای  حملــه 
بــرآورد: » بگذاریــد بیاینــد. مــن از آنهــا مــی ترســم همانطــور کــه پایــه پرتــگاه صخــره 

Wylie, b. 8, ch. 11. 22

D’Aubigne, London ed., b. 8, ch. 11. 23
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از امــواج خروشــان بــر پایــه اش مــی ترســید  «۲۴ تــالش هــای مســئولین کلیســایی 
تنهــا آرمانــی را کــه تمایــل بــر برانداختنــش داشــتند پیشــبرد داد. حقیقــت بــه انتشــار 
ادامــه داد. در آلمــان پیــروان آن کــه از ناپدیــد شــدن لوتــر دلســرد شــده بودنــد وقتــی 

پیشــرفت انجیــل را در ســوئیس دیدنــد جســارت یافتنــد.
در حالــی کــه اصالحــات در زوریــخ اســتقرار یافــت ثمــرات آن بطــور کامــل در 
نوشــت:  زوینگلــی  شــد.  دیــده  هماهنگــی  و  نظــم  توســعه  و  فســاد  فرونشــاندن 
» صلــح منــزل خــود را در شــهر مــا دارد و نــه بلــوا، دورویــی، حســادت و جــدال. 
اینچنیــن اتحــادی از کجــا بوجــود مــی آیــد جــز از خداونــد و از تعالیــم مــا کــه مــا را از 

ثمــرات صلــح و تقــوی پــر مــی ســازد. «۲۵
پیروزی های بدست آمده توسط اصالحات پیروان روم را تحریک به فعالیت 
اینکــه چــه موقعیــت اندکــی در جفــا  بــرای برانداختــن آن کــرد. مشــاهده  مصرانــه 
رســاندن و فرونشــاندن کار لوتــر در آلمــان بدســت آمــده بــود آنهــا تصمیــم گرفتنــد کــه 
بــا اصالحــات بواســطه حربــه خــودش روبــرو شــوند. مناظــره ای را بــا زوینگلــی ترتیــب 
خواهند داد و پس از ترتیب دادن امور و برای اطمینان از پیروزی نه تنها خودشان 
محــل مناظــره بلکــه قضــات تعییــن کننــده نتیجــه را نیــز خــود انتخــاب خواهنــد نمود؛ و 
به محض اینکه او را تحت قدرت خود درآورند هوشیار خواهند بود که از دستشان 
فــرار نکنــد. بــا بــه ســکوت واداشــتن رهبــر، جنبــش ســریعتر شکســت خواهــد خــورد. 

ولــی ایــن هــدف را کامــالً مخفــی نگاهداشــتند.
مناظــره بنــا بــود در شــهر بــاِدن۲6 صــورت بگیــرد ولــی زوینگلــی حضــور نیافــت. 
شــورای زوریــخ بــه نقشــه هــای پیــروان پــاپ مظنــون شــد و از تــوده هــای شــعله ور 
در کانتــون هــای پیــرو پــاپ بــرای معترفــان انجیــل آگاه گشــتند پــس مانــع از ایــن 
شــدند کــه واعظشــان خــود را در معــرض ایــن مخاطــره قــرار دهــد. در زوریــخ وی 
بــه  رفتــن  ولــی  شــود  روبــرو  فرســتد  مــی  روم  کــه  تمــام طرفدارانــی  بــا  بــود  آمــاده 
بــاِدن همانجــا کــه اخیــراً خــون شــهدای حقیقــت ریختــه شــده بــود مفهــوم مــرگ 
حتمــی را مــی داد. اوکوالمپادیــوس و هالــر۲۷ بــه نمایندگــی از طــرف اصــالح طلبــان 
بــه حمایــت تعــداد زیــادی از  انتخــاب شــدند در حالــی کــه دکتــر اِِک۲۸ مشــهور 

بــود. دکترهــای تحصیلکــرده و اســقف هــا قهرمــان روم 
Wylie, b. 8, ch. 11. 24

25 مأخذ قبل. کتاب 8، فصل 15.

Baden. 26

Oecolampadius and Haller. 27

Dr. Eck. 28
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با وجود اینکه زوینگلی شخصاً در مجمع حضور نداشت اما نفوذ او احساس 
می شد. منشی ها همه بوسیله پاپ انتخاب شده بودند و دیگران حق یادداشت 
بــرداری مگــر بــه قیمــت جانشــان نداشــتند. بــا ایــن وجــود زوینگلــی روزانــه از آنچــه در 
بــاِدن گفتــه مــی شــد گــزارش دریافــت مــی نمــود. شــاگردی کــه در جلســه مناظــره 
حاضــر بــود هــر شــب اســتدالل هــای ارائــه شــده آن روز را ثبــت مــی کــرد. دو شــاگرد 
دیگــر ایــن گزارشــات را همــراه بــا نامــه ای از اوکوالمپادیــوس بــه زوینگلــی در زوریــخ مــی 
رســاندند. اصــالح طلــب بــا ارائــه پنــد و پیشــنهادات جــواب مــی داد. نامــه هایــش 
در شــب نوشــته شــده و صبــح بعــد توســط شــاگردها بــه بــادن فرســتاده مــی شــد. 
قاصدها برای اجتناب از نظر محافظین گماشته شده بر دروازه شهر با سبدهایی 

از ماکیــان بــر ســر مــی آمدنــد و بــدون ممانعــت بــه آنهــا اجــازه ورود داده مــی شــد.
بدیــن ترتیــب زوینگلــی جــدال بــا مخالفیــن حیلــه گــر را ادامــه داد. مایکونیــوس۲9 
گفت، » او با تفکر، شــب بیداری و اندرزهایی که به باِدن ابالغ نمود بیشــتر از آنچه 

بــا حضــور شــخصی و بحــث بــا مخالفــان مــی توانســت انجــام بدهــد انجــام داد. «۳۰
پیــروان روم بــا انتظــار پیــروزی ملبــس بــا گرانبهاتریــن رداهــا و جواهــرات بــراق و 
درخشــان مغرورانــه بــه بــاِدن آمــده بودنــد. آنهــا مجلــل و باشــکوه گــذران مــی کردنــد، 
میزهــای غذایشــان سرشــار از غذاهــای گرانقیمــت، لذیــذ و شــراب هــای ممتــاز و 
منتخب بود. وظیفه کلیســایی شــان با عیاشــی و خوشــگذرانی ســبک گشــته بود. 
اصــالح طلبــان در مغایرتــی قابــل مالحظــه نســبت بــه آنهــا ظاهــر شــدند کــه بــه نظــر 
مــردم وضــع شــان کمــی بهتــر از وضــع فقــرا بــود و آنهــا در موقعیــت صرفــه جویانــه بــه 
خودشــان فقــط مکثــی بــر میــز خــوراک داشــتند. صاحــب خانــه اوکوالمپادیــوس کــه 
گاهــی ســری بــه اطاقــش مــی زد او را همیشــه در حــال مطالعــه و دعــا مــی یافــت و 

در حیــرت زیــاد گــزارش داد کــه حداقــل ایــن مرتــد مــردی » بســیار پارســا « اســت.
قــرار  یافتــه  تزییــن  عالــی  بــه شــکل  منبــری  بــاالی  تکبــر  بــا  در کنفرانــس » اِک 
گرفــت در حالــی کــه در مقابلــش اوکوالمپادیــوس متواضــع بــا لبــاس هــای فقیرانــه 
بــی  بلنــد و اطمینــان  بــر چارپایــه محقــر خشــن بنشــیند. «۳۱ صــدای  مجبــور شــد 
حــد اِک هرگــز او را تــرک نکــرد. غیرتــش بــا امیــد بــه طــال و شــهرت تحریــک شــده 
بــود؛ زیــرا مدافــع ایمــان قــرار بــود بــا دســتمزد چشــمگیری پــاداش داده شــود. وقتــی 

استدالل بهتر نمی یافت به توهین و حتی لعنت روی می آورد.

Myconius. 29

D’Aubigne, b. 11, ch. 13. 30
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نشــینی  عقــب  مناظــره  از  خــود  بــه  اعتمــاد  بــی  و  محجــوب  اوکوالمپادیــوس 
کــرده بــود و بــا ایــن اعتــراف جــدی کــه: » مــن معیــار دیگــری جــز کالم خــدا بــرای 
مــؤدب و مالیــم در رفتــار  نمــی شناســم «۳۲ وارد مناظــره شــد. گرچــه  قضــاوت 
بــود ولــی خــود را الیــق و مصمــم ثابــت نمــود. در حالــی کــه پیــروان روم مطابــق 
عــادت بــه اقتــدار رســوم کلیســا توســل جســتند اصــالح طلــب مــداوم بــه کتــب 
مقــدس اتــکا کــرد. او گفــت، » رســوم قدرتــی در ســوئیس مــا ندارنــد، مگــر اینکــه 
مطابــق قانــون اساســی باشــد؛ اکنــون در مســائل مربــوط بــه ایمــان، کتــاب مقــدس 

اســاس نامــه ماســت. «۳۳
مقایســه طرفیــن مناظــره بــی تأثیــر نبــود. اســتدالل آرام و واضــح اصــالح طلــب 
از  اکــراه  بــا  کــه  کســانی  ذهــن  در  بــود  شــده  ارائــه  محجوبانــه  و  مالیمــت  بــه  کــه 

پــر ســر و صــدای اِرک رو گردانــده شــدند رســوخ کــرد. فرضیــات الف زنانــه و 
بحــث بــرای هجــده روز ادامــه یافــت. در پایــان پیــروان پــاپ بــا اعتمــادی زیــاد 
مدعــی پیــروزی شــدند. کلیــه نماینــدگان از روم شــروع بــه طرفــداری نمودنــد و شــورا 
اصــالح طلبــان را مغلــوب اعــالم کــرد و آنهــا بــه همــراه رهبرشــان زوینگلــی از کلیســا 
اخــراج شــدند. ولــی نتایــج ایــن کنفرانــس مشــخص کــرد کــه برتــری بــا کــدام طــرف 
بــود. ایــن مقابلــه بــه آرمــان پروتســتان تحــرک قدرتمنــدی بخشــید و چیــزی نگذشــت 

کــه شــهرهای مهــم ِبــرْن و باِســل خــود را اصــالح طلــب اعــالم نمودنــد.

32 مأخذ قبل.

33 مأخذ قبل.
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۱۰
پیشرفت اصالحات 

در آلمان
ناپدید شــدن اســرار آمیز لوتر موجب حیرت در سرتاســر آلمان شــد. تحقیق و 
پرســش راجــع بــه وی همــه جــا شــنیده مــی شــد. شــایعات بــی اساســی بوجــود آمــده 
بــود و عــده ای معتقــد بودنــد کــه او بــه قتــل رســیده اســت. مرثیــه ســرایی بزرگــی 
بپــا خاســت نــه تنهــا توســط دوســتان صــادق اش بلکــه هــزاران نفــری کــه آشــکارا در 
طرفــداری از اصالحــات قــدم بــر نداشــته بودنــد. عــده زیــادی خــود را بــا پیمانــی 

جــدی مقیــد کردنــد تــا انتقــام مــرگ او را بگیرنــد.
رهبــران پیــروان روم وحشــت زده دیدنــد کــه بــه چــه درجــه ای احساســات بــر 
علیــه شــان برخاســته اســت. گرچــه در ابتــدا از مــرگ فرضــی لوتــر خوشــحال بودنــد 
ولــی بــه زودی میــل داشــتند از غضــب مــردم مخفــی باشــند. دشــمنان او بخاطــر 
نشــده  ناراحــت  اینطــور  بودنــد  میانشــان  در  کــه  اعمــال شــجاعانه اش در حالــی 
بودنــد کــه اکنــون خــارج از صحنــه بودنــش ایشــان را مضطــرب ســاخته بــود. آنانــی 
کــه در غضــب خویــش کوشــیده بودنــد اصــالح طلــب شــجاع را از بیــن ببرنــد اکنــون 
کــه او بــه اســیری درمانــده تبدیــل شــده بــود وحشــت زده بودنــد. یکــی گفــت، » تنهــا 
راه نجــات مــان روشــن کــردن مشــعل هــا و جســتجوی لوتــر در تمــام جهــان اســت و 
برگرداندنــش بــه ملتــی کــه او را فــرا مــی خوانــد. «۱ فرمــان امپراتــور بــه نظــر از قــدرت 

D’Aubigne, b. 9, ch. 1. 1
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ســاقط شــده بــود. نماینــدگان پــاپ وقتــی دیدنــد کــه توجــه کمتــری در مقایســه بــا 
سرنوشــت لوتــر جلــب نمــوده انــد بســیار غضبنــاک شــدند.

خبــر در امــان بــودن لوتــر گرچــه زندانــی، تــرس مــردم را فــرو نشــاند ولــی شــور 
بــا  او  هــای  نوشــته  کــرد.  مــی  تحریــک  بیشــتر  او  از  را در طرفــداری  و شوقشــان 
عالقــه ای بیشــتر از گذشــته خوانــده مــی شــدند. تعــداد بیشــتری از مــردم بــه آرمــان 
مــرد قهرمــان کــه در مقابــل چنیــن نابرابــری ترســناکی از کالم خــدا دفــاع نمــوده بــود 
مــی پیوســتند. اصالحــات مــداوم قــوت بیشــتری بدســت مــی آورد. بــذری کــه لوتــر 
کاشــته بــود در همــه جــا نمــو مــی کــرد. غیبتــش کاری انجــام مــی داد کــه حضــورش 
از انجــام آن عاجــز بــود. همــکاران دیگــر اکنــون کــه رهبرشــان کنــار کشــیده شــده 
بــه جلــو  تــازه  اشــتیاق  و  ایمــان  بــا  مــی کردنــد.  را حــس  بــود مســئولیت جدیــدی 
انجــام دهنــد و در کاری کــه چنیــن  بــود  تــا آنچــه در قدرتشــان  گام برمی داشــتند 

شــرافتمندانه آغــاز شــده بــود وقفــه ای ایجــاد نشــود.
ولــی شــیطان بیــکار نبــود. او اکنــون بــه عملــی دســت مــی زد کــه در هــر جنبــش 
اصالحــی دیگــر انجــام داده بــود ـ فریــب دادن و نابــود کــردن مــردم بــا بــه وجــود آوردن 
بــه جــای کار اصیــل. همانطــور کــه مســیح هــای کاذب در کلیســای  کار جعلــی 

مســیحیان قــرن اول وجــود داشــتند انبیــای کاذبــی در قــرن شــانزدهم برخاســتند.
چنــد نفــری عمیقــاً متأثــر از هیجــان در دنیــای مذهبــی بــرای خــود تصــور کردنــد 
کــه مکاشــفه هــای ویــژه ای را از آســمان دریافــت نمــوده انــد و مدعــی شــدند از 
طــرف خــدا مأموریــت یافتــه انــد تــا کار اصالحــات را کــه گفتنــد بــه شــکل ضعیــف 
بــه دســت لوتــر آغــاز شــده بــود بــه کمــال برســانند. ولــی ایشــان در واقــع کاری را کــه 
لوتــر انجــام داده بــود باطــل مــی کردنــد. آنهــا اصــل مهمــی کــه پایــه اصالحــات بــود 
رد کردنــد ـ اینکــه کالم خــدا پایــه کافــی ایمــان و ممارســت اســت؛ و بــه جــای آن 
راهنمای خطاناپذیر معیار متغییر و بی پایه احساســات و برداشــت های خویش 
را جایگزیــن کردنــد. بــا عمــل کنــار گذاشــتن آشکارســاز عظیــِم اشــتباهات و دروغ، 

راه بــرای شــیطان جهــت کنتــرل اذهــان بــه خواســت خــود بــاز شــد.
یافتــه اســت.  آمــوزش  کــه از فرشــته جبرئیــل  انبیــاء مدعــی شــد  ایــن  از  یکــی 
شــاگردی کــه بــا او متحــد شــد تحصیــالت خــود را تــرک نمــود و اعــالم کــرد توســط 
خــود خــدا بــه او حکمــت اعطــا شــده اســت تــا کالمــش را تفســیر نمایــد. عــده ای 
ایــن  بــه آنهــا پیوســتند. هیجانــی کــه  بــه تعصــب داشــتند  دیگــر کــه طبعــاً گرایــش 
افــراد ذوق زده ایجــاد کردنــد کــم نبــود. موعظــه هــای لوتــر مــردم را همــه جــا بــه حــس 
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احتیــاج بــه اصالحــات تحریــک کــرده بــود و اکنــون بعضــی از افــراد صــادق از اعمــال 
ظاهــری ایــن انبیــاء تــازه بــه گمراهــی هدایــت می شــدند.

رهبــران ایــن جنبــش بــه ویتنبــرگ آمدنــد و بــا اصــرار ادعایشــان را بــر ِملنگتــون 
و همکارانــش تحمیــل نمودنــد. آنهــا گفتنــد: » مــا از طــرف خــدا فرســتاده شــدیم 
تــا مــردم را تعلیــم دهیــم. مــا بــا خــدا گفــت و گــوی صمیمانــه ای داشــته ایــم و مــی 
دانیــم چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؛ خالصــه اینکــه مــا رســوالن و انبیــاء هســتیم و بــه 

دکتــر لوتــر توســل مــی کنیــم. «۲
اصالح طلبان از این واقعه حیرت زده و مضطرب شدند. این پدیده ای بود که 
هرگــز قبــالً بــا آن روبــرو نشــده بودنــد و نمــی دانســتند کــدام مســیر را انتخــاب نماینــد. 
ِملنگتــون گفــت: » واقعــاً روح هــای خــارق العــاده ای در ایــن اشــخاص وجــود دارنــد؛ 
ولــی چــه نــوع ارواحــی؟ … از یــک طــرف مواظــب باشــیم مبــادا روح خــدا را خامــوش 

کنیم از طرف دیگر مبادا بواســطه روح شــیطان به گمراهی هدایت شــویم. «۳
از  بــه ســمت غفلــت  مــردم  نمایــان گشــت.  زودی  بــه  تــازه  تعالیــم  ایــن  ثمــره 
کتــاب مقــدس و یــا کنــار گذاشــتن کامــل آن هدایــت شــدند. مــدارس بــا ســردرگمی 
روبــرو شــدند. دانشــجویان از هــر محدودیتــی رویگــردان شــده تــرک تحصیــل کــرده 
از دانشــگاه هــا کنــار می کشــیدند. مردمــی کــه خــود را قــادر بــه احیــاء و کنتــرل کار 
اصالحــات مــی دانســتند تنهــا موفــق شــدند آنــرا بــه آســتانه نابــودی بکشــند. پیــروان 
روم اطمینــان خــود را بــه دســت آوردنــد و بــا هیجــان نــدا در دادنــد: » یــک کوشــش 

نهایــی و همــه چیــز بــه نفــع مــا پایــان خواهــد یافــت. «۴
نگرانـــی  بـــا  بـــود  افتـــاده  اتفـــاق  کـــه  آنچـــه  از شـــنیدن  پـــس  وارتْبُـــرگ۵  در  لوتـــر 
بـــرای مـــا  بـــال را  ایـــن  عمیـــق گفـــت: » مـــن همیشـــه انتظـــار داشـــتم کـــه شـــیطان 
ــاء دروغیـــن را درک نمـــود و خطـــری  بفرســـتد. «6 لوتـــر سرشـــت حقیقـــی ایـــن انبیـ
کـــه آرمـــان حقیقـــت را تهدیـــد مـــی کـــرد مشـــاهده نمـــود. ضدیـــت پـــاپ و امپراتـــور 
آنچنـــان او را مضطـــرب نکـــرده بـــود کـــه اکنـــون تجربـــه مـــی کـــرد. از دوســـتان مدعـــی 
شـــادی  برایـــش  کـــه  حقایقـــی  بودنـــد.  برخاســـته  دشـــمنانش  بدتریـــن  اصالحـــات 
عظیـــم و تســـلی آورده بودنـــد اکنـــون بـــرای بوجـــود آوردن اختالفـــات و اغتشـــاش 

در کلیســـا بـــکار بـــرده مـــی شـــدند.
2 مأخذ قبل، کتاب 9، فصل 7.

3 مأخذ قبل.

4 مأخذ قبل.
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لوتــر در کار اصــالح توســط روح خــدا بــه موقعیتــی فراتــر از خــود پیــش رفتــه بــود. 
وی قصــد نداشــت چنیــن موضعــی را اتخــاذ کنــد کــه اکنــون بدســت آورده بــود و 
یــا تغییراتــی چنیــن اساســی ایجــاد کنــد. او وســیله ای در دســت قــدرت الیتناهــی 
شــده بــود. بــا ایــن وجــود اغلــب بخاطــر نتیجــه کارش مــی لرزیــد. یکبــار او گفتــه بــود: 
» اگــر مــی دانســتم کــه تعلیــم مــن بــه کســی صدمــه رســانده اســت تنهــا یــک فــرد را 
هــر قــدر هــم گمنــام و متواضــع باشــد کــه امــکان نــدارد چــون تعلیــم مــن خــود انجیــل 

اســت ـ ترجیــح میدهــم ده بــار بمیــرم ولــی آن را انــکار نکنــم. «۷ 
ولــی اکنــون خــود ویتنبــرگ، مرکــز اصالحــات داشــت بــه ســرعت تحــت قــدرت 
تعصــب و بــی قانونــی ســقوط مــی کــرد. ایــن وضعیــت مخــوف در نتیجــه تعالیــم لوتــر 
بوجود نیامده بود؛ بلکه در سراسر آلمان دشمنانش آن را به او نسبت می دادند. در 
تلخ کامی گاهی می پرسید: » آیا ممکن است که آخر کار عظیم اصالحات چنین 
باشد؟ «۸ ولی وقتی مجدداً در دعا با خدا تقال می کرد آرامش به قلبش سرازیر می 
شد. او گفت، » کار از آن من نیست بلکه از آن توست، تو اجازه نخواهی داد که 
بوسیله خرافات و تعصبات فاسد گردد. « ولی فکر اینکه بیشتر از این در چنین بحرانی 
از جــدال دور بمانــد برایــش تحمــل ناپذیــر بــود. تصمیــم گرفــت تــا بــه ویتنبــرگ برگــردد.

بــدون تأخیــر دســت بــه مســافرت خطرناکــش زد. او تحــت تحریــم امپراتــور بــود. 
دشــمنان بــرای کشــتنش آزاد بودنــد؛ دوســتان از کمــک کــردن یــا جــا دادن بــه او منــع 
شــده بودنــد. دولــت امپراتــوری ســخت تریــن اقدامــات را بــر علیــه پیــروان او پیــش 
گرفتــه بــود. ولــی او مــی دیــد کــه کار انجیــل در معــرض نابــودی قــرار گرفتــه و بــه اســم 

خداونــد جســورانه بــرای جنــگ بخاطــر حقیقــت بیــرون رفــت.
لوتر در نامه ای به انتخابگر پس از ابراز هدفش برای ترک وارتبُرگ گفت: » به 
اطــالع عالــی جنــاب مــی رســاند کــه مــن تحــت حفاظــت بســیار عالــی تــر از حفاظــت 
شــاهزادگان و انتخابگــران بــه ویتنِبــرگ مــی روم. مــن حمایــت عالــی جنــاب را مطالبــه 
نمی کنم و حفاظت شما را نمی جویم بلکه ترجیح میدهم شما را حفاظت کنم. 
اگــر مــی دانســتم کــه عالــی جنــاب مــی توانــد و یــا مایــل اســت مــرا حفاظــت کنــد بــه 
ویتنبــرگ هرگــز نمــی رفتــم. شمشــیری نیســت کــه موجــب وقفــه ایــن آرمــان شــود. 
تنهــا خداســت کــه بــدون کمــک و موافقــت انســان بایــد همــه امــور را انجــام دهــد. آن 

کســی کــه بزرگتریــن ایمــان را دارد قادرتریــن نیــز بــه حفاظــت اســت. «9

7 مأخذ قبل.

8 مأخذ قبل.

9 مأخذ قبل، کتاب 9، فصل 8.
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لوتر در نامه ی دوم نوشته شده در راه به ویتنبرگ اضافه کرد، » من آماده ایجاد 
رنجش عالی جناب و غضب تمام دنیا هستم. آیا اهالی ویتنِبرگ گوسفندان من 
نیستند؟ آیا خدا آنها را به من نسپرده است؟ و آیا بخاطر آنها اگر الزم باشد نباید 
خود را در معرض مرگ قرار بدهم؟ به اضافه من از شیوع تشنجی وحشتناک در 

آلمان می ترسم که به خاطر آن خدا ملت ما را تنبیه خواهد نمود. «۱۰
او بــا احتیــاط و تواضعــی بســیار در عیــن حــال بــا عــزم و اســتقامت کار خــود را 
آغاز کرد. وی چنین گفت، » ما باید توسط کالم آنچه را که با خشونت استقرار 
یافته نابود ســازیم. من از زور بر علیه خرافات و بی ایمانی اســتفاده نخواهم کرد 

... کسی را تحت فشار نباید قرار داد. آزادی جوهر ایمان است. «۱۱ 
بــه زودی در ویتنبــرگ ولولــه شــد کــه لوتــر برگشــته اســت و بناســت موعظــه کنــد. 
مــردم از همــه طــرف گــرد آمدنــد و کلیســا لبریــز از جمعیــت شــد. او بــر منبــر رفتــه 
بــا حکمتــی عظیــم و مالیمــت تعلیــم، تشــویق و ســرزنش نمــود. او در مــورد تفســیر 
آنهایــی کــه بــه خشــونت بــرای لغــو کــردن عشــاء ربانــی روی آورده بودنــد چنیــن گفــت:

» عشــاء ربانــی )بــه ســبک کاتولیــک( چیــز بــدی اســت؛ خــدا مخالــف آن اســت و 
باید لغو گردد؛ و میل دارم که در سرتاسر دنیا عشاء ربانی به سبک انجیل جایگزین 
آن شــود. ولــی نبایــد بــه زور کســی را از آن محــروم کــرد. مــا بایــد ایــن امــر را بــه دســتان 
خــدا بســپاریم. کالم او بایــد مجــری باشــد و نــه مــا؛ و شــما خواهیــد پرســید چــرا چنیــن 
باشــد؟ چــون مــن قلــب مــردم را ماننــد کــوزه گــر کــه گل کــوزه گــری را در دســت دارد 
در دســت خــود نــدارم. مــا حــق صحبــت کــردن داریــم: ولــی حــق اجــرا کــردن نداریــم. 
بگذاریــد موعظــه کنیــم؛ و بقیــه بــه خــدا تعلــق دارد. اگــر زور بــه کار ببــرم چــه ســودی 
بدســت مــی آورم؟ دهــن کجــی، تشــریفات، مراســم انســانی، دو رویــی…. ولــی نــه 
اخالص قلبی و نه ایمان و نه محبت وجود خواهد داشــت. هر جا که این ســه چیز 
موجــود نباشــد هیــچ چیــزی موجــود نخواهــد بــود و مــن بــرای چنیــن نتیجــه ای پشــیزی 
ارزش قائــل نخواهــم شــد.…. خــدا فقــط بــا کالمــش بیشــتر از آنچــه شــما و مــن و تمــام 
دنیا با قدرت متحد خود می توانیم انجام بدهیم انجام خواهد داد. خدا قلب را به 

دســت مــی آورد و وقتــی قلــب بــه دســت آمــد همــه چیــز بــه دســت مــی آیــد….
» مــن موعظــه و بحــث خواهــم کــرد و خواهــم نوشــت ولــی کســی را در فشــار 
نخواهــم گذاشــت زیــرا ایمــان عملــی اختیــاری اســت. ببیــن مــن چــه کار کــرده ام. 
مــن بــدون خشــونت بــر علیــه پــاپ و پیــروان او و فــروش آمــرزش گناهــان ایســتادم. 

10 مأخذ قبل، کتاب 9، فصل 7.

11 مأخذ قبل، کتاب 9، فصل 8.
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کالم خدا را مقدم قرار دادم؛ من موعظه کردم و نوشتم ـ این کاری بود که انجام 
دادم. بــا وجــود ایــن در حالــی کــه در خــواب بــودم، … کالمــی را کــه موعظــه کــرده 
بــودم نظــام پــاپ هــا را برانداخــت بــه ترتیبــی کــه نــه شــاهزاده و نــه امپراتــور اینقــدر 
صدمــه زده انــد. بــا ایــن همــه مــن کاری انجــام نــدادم و تنهــا کالم همــه چیــز را انجــام 
داد. اگــر میــل مــی داشــتم بــه زور متوســل شــوم تمــام آلمــان را ســیلی از خــون فــرا 
مــی گرفــت. ولــی نتیجــه چــه مــی شــد؟ پریشــانی و ویرانــی بــرای روح و بــدن بــه بــار 
مــی آورد. بنابرایــن ســاکت مانــدم و گذاشــتم کالم بــه تنهایــی داخــل دنیــا شــود. «۱۲ 
روزهــای متوالــی بــرای یــک هفتــه کامــل لوتــر بــه گــروه هــای مشــتاق موعظــه 
می کــرد. کالم خــدا طلســم هیجــان تعصــب را در هــم شکســت. قــدرت انجیــل 

مــردم بــه راه غلــط رهبــری شــده را بــه راه حقیقــت برگردانــد.
شــرارت  چنیــن  شــان  شــیوه  کــه  هــا  متعصــب  بــا  مقابلــه  بــه  ای  عالقــه  لوتــر 
عظیمــی بــه بــار آورده بــود نداشــت. او آنهــا را چــون کســانی بــا قضــاوت نادرســت و 
عالیــق نامنظــم مــی شــناخت کــه در حالــی کــه مدعــی بــه کســب روشــنایی خــاص 
از آســمان بودند کوچکترین مخالفت و حتی پند و ســرزنش محبت آمیز را تحمل 
نمــی نمودنــد. بــرای خــود اقتــدار نهایــی را مطالبــه مــی کردنــد کــه همــه بــدون چــون 
بــا لوتــر را طلــب نمودنــد او  و چــرا ادعــای آنهــا را بپذیرنــد. ولــی چــون مصاحبــه 
موافقــت کــرد کــه بــا آنهــا روبــرو شــود؛ وی آنچنــان بــا موفقیــت خودنمایــی هــای آنهــا 

را آشــکار نمــود کــه شــیادها فــوراً ویتنبــرگ را تــرک کردنــد.
بــرای مدتــی از تعصــب جلوگیــری شــد؛ ولــی ســالها بعــد بــا خشــونتی عظیــم تــر و 
نتایــج وحشــتناک تــر پدیــدار گشــت. لوتــر دربــاره رهبــران ایــن جنبــش چنیــن گفــت: 
» بــرای آنهــا کتــب مقــدس نامــه ای مــرده اســت و همــه فریــاد ’روح القــدس! روح 
القدس!’ برآوردند. ولی من با اطمینان کامل از جایی که روح شان آنها را هدایت 
مــی کنــد پیــروی نخواهــم کــرد. خــدا بواســطه فیضــش مــرا بــرای کلیســایی کــه فقــط 
مقدسین در آن هستند حفظ نماید. من مشتاق سکونت با متواضع ها، ضعیف 
هــا و مریــض هــا کــه گناهــان شــان را مــی شناســند و حــس مــی کننــد و از تــه قلــب 

بــرای دریافــت تســلی و حمایــت خــدا گریــه و زاری مــی کننــد هســتم. «۱۳
تومــاس مونـْـِزر۱۴ فعــال تریــن متعصــب شــخصی بــا قابلیــت قابــل توجــه بــود کــه 
اگــر درســت هدایــت مــی شــد مــی توانســت او را قــادر بــه انجــام کار خیــر کنــد؛ 

12 مأخذ قبل.

13 مأخذ قبل، کتاب 10، فصل 10.

Thomas Munzer. 14
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ولــی او نخســتین اصــول دیانــت حقیقــی را فــرا نگرفتــه بــود. » او بــه اصــالح دنیــا 
عالقــه داشــت ولــی ماننــد همــه هواخواهــان فرامــوش کــرد کــه اصالحــات از خــود 
شــخص شــروع مــی شــود. «۱۵ او جــاه طلبانــه خواهــان مقــام و نفــوذ بــود ولــی مایــل 
نبــود حتــی شــخص دوم پشــت ســر لوتــر باشــد. او اعــالم کــرد کــه اصــالح طلبــان در 
جانشــین کــردن اقتــدار کتــب مقــدس بــه جــای اقتــدار پــاپ در واقــع نــوع دیگــری از 
نظــام پــاپ هــا بوجــود مــی آوردنــد. وی مدعــی بــود کــه خــودش از خــدا مأموریــت 
کــه  گفــت: » کســی  مونْــِزر  آورد.  بوجــود  را  تــا اصالحــات حقیقــی  اســت  یافتــه 
دارای ایــن روحیــه اســت ایمــان حقیقــی را دارد اگرچــه رنــگ کتــب مقــدس را در 

تمــام عمــرش ندیــده باشــد. «۱6
ایــن معلمیــن متعصــب اجــازه دادنــد کــه هــر فکــر و احساســی بــه جــای صــدای 
افراطــی روی  بــه درجــات  نتیجــه  باشــد؛ در  بــر عقیــده خودشــان حکمفرمــا  خــدا 
آوردنــد. بعضــی از آنهــا حتــی کتــاب مقــدس خــود را ســوزاندند و نــدا در دادنــد: 
» کالم مــی کُشــد ولــی روح حیــات مــی بخشــد. « تعالیــم مونْــِزر عالقــه انســان را 
بــه چیزهــای خــارق العــاده ارضــاء نمــود در حالــی کــه بــا قــرار دادن نظریــات و ایــده 
هــای انســانی برتــر از کالم خــدا ایــن غــرور بــود کــه آنهــا را راضــی می نمــود. هــزاران 
نفــر تعالیــم او را پذیرفتنــد. او بــه زودی آداب و رســوم در عبــادت هــای عمومــی 
را تقبیــح نمــود و اطاعــت از شــاهزادگان را خدمــت بــه خــدا و شــیطان دانســت.

اذهــان مــردم کــه پیــش از ایــن برانداختــن یــوغ نظــام پــاپ هــا را آغــاز کــرده بودنــد 
از محدودیــت هــای قــدرت مدنــی نیــز بــی تــاب مــی شــدند. تعالیــم انقالبــی مونْــِزر 
مدعــی بــود کــه مجــوز الهــی آنهــا را هدایــت نمــوده اســت تــا از هــر کنترلــی ســرباز 
بزنند و اختیار را به تعصبات و عالیق خود بســپارند. متعاقب آن وحشــتناک ترین 

صحنــه هــای آشــوب و منازعــات بوجــود آمــد و مــزارع آلمــان بــه خــون آغشــته شــد.
عــذاب روحــی کــه لوتــر قبــالً بــرای مــدت طوالنــی در اِرفــورت تجربــه کــرده بــود 
اکنــون بــا اقامــه اتهــام تعصــب بــر ضــد اصالحــات بــا قــدرت دو برابــر بــر او وارد آمــد. 
شــاهزادگان پیــرو پــاپ اعــالم کردنــد کــه طغیــان نتیجــه منطقــی تعالیــم لوتــر اســت و 
عــده ای آمــاده بودنــد کــه حقیقــت ایــن ایــده را ثابــت کننــد. گرچــه ایــن اتهــام فاقــد 
پــی  نتیجــه دیگــری در  بــرای مصلــح  ایجــاد دلواپســی  بــود بجــز  کوچکتریــن شــواهد 
نداشــت. در ایــن کــه آرمــان حقیقــت هــم ردیــف بــا پســت تریــن تعصبــات ننــگ آور 
قــرار گیــرد بیــش از آن بــود کــه او بتوانــد تحمــل کنــد. از طــرف دیگــر رهبــران طغیــان از 

D’Aubigne, b. 9, ch. 8. 15

16 مأخذ قبل، کتاب 10، فصل 10.
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لوتــر نفــرت داشــتند چــرا کــه نــه تنهــا بــا تعالیــم آنهــا مخالــف بــود و ادعــای آنــان مبنــی بــر 
الهــام را رد کــرده بــود بلکــه آنهــا را طغیــان گــران بــر علیــه اقتــدار مدنــی معرفــی می کــرد. 
آنهــا بــرای انتقــام، او را بــه عنــوان مدعــی فرومایــه تحقیــر نمودنــد. بــه نظــر مــی رســید 
کــه او دشــمنی شــاهزادگان و همینطــور مــردم را بــر ضــد خــود بوجــود آورده اســت.

پیــروان روم بــه انتظــار ســقوط زود هنــگام اصالحــات خوشــحال بودنــد؛ و لوتــر 
را حتــی بــرای اشــتباهاتی کــه او مجدانــه ســعی بــه تصحیــح آنهــا نمــوده بــود مقصــر 
مــی دانســتند. گــروه متعصــب بــا ادعــای دروغیــن کــه غیرمنصفانــه بــا آنهــا رفتــار 
شــده اســت موفــق شــدند کــه همــدردی گــروه بزرگــی از مــردم را بــه دســت آورنــد 
و مطابــق آنچــه عــادی اســت در مــورد کســانی کــه جانبــداری از طــرف اشــتباه مــی 
کننــد بــه عنــوان شــهدا شــناخته شــدند. بدیــن ترتیــب کســانی کــه تمــام انــرژی خــود 
را در مخالفــت بــا اصالحــات صــرف مــی کردنــد مــورد ترحــم قــرار می گرفتنــد و بــه 
عنــوان قربانیــان قســاوت و ظلــم مــورد ســتایش قــرار مــی گرفتنــد. ایــن کار شــیطان 
بــود و انگیــزه همــان روح طغیانــی بــود کــه نخســت در آســمان آشــکار گردیــده بــود.

شــیطان پیوســته در پــی فریــب دادن مــردم اســت و هدایــت آنــان تــا عدالــت را 
گنــاه و گنــاه را عدالــت بشناســند؛ و ایــن کار چقــدر موفــق بــوده اســت! چــه بســا 
ســرزنش و مالمــت بــر خادمیــن وفــادار خــدا وارد آمــده اســت چــرا کــه جســورانه در 
دفــاع از حقیقــت خواهنــد ایســتاد! مردانــی کــه چــون نماینــدگان شــیطان بــوده انــد 
تمجیــد و تملــق مــی شــوند و حتــی چــون شــهدا مــورد احتــرام قــرار مــی گیرنــد ولــی 
آنانــی کــه بخاطــر وفاداریشــان بــه خــدا بایــد مــورد احتــرام و حمایــت قــرار بگیرنــد تنهــا 

و تحــت ســوءظن و بــی اعتمــادی رهــا مــی شــوند.
قدوســـیت دروغین و تقدس ســـاختگی کار فریب آمیزش را همچنان ادامه می 
دهـــد. بـــه شـــکل هـــای مختلـــف همـــان روحـــی را کـــه در زمـــان لوتـــر نمایـــان بـــود آشـــکار 
مـــی نمایـــد و ذهـــن مـــردم را از کالم خـــدا منحـــرف نمـــوده بـــه جـــای اطاعـــت از احـــکام 
خـــدا بـــه پیـــروی از احساســـات و عقایـــد شـــخصی ســـوق مـــی دهـــد. ایـــن یکـــی از موفـــق 
تریـــن وســـیله هـــای شـــیطان بـــرای وارد آوردن رســـوایی بـــر صداقـــت و حقیقـــت اســـت.

لوتــر بــدون تــرس از انجیــل در مقابــل حملــه هایــی کــه از هــر ســو بــه جانــب آن مــی 
آمــد دفــاع نمــود. کالم خــدا اســلحه پرقــدرت بــودن خــود را در مقابــل هــر مبــارزه ای 
ثابــت نمــود. او بــا آن کالم بــر علیــه اقتــدار غاصــب پــاپ و فلســفه مبنــی بــر اصالــت 
عقــل اســاتید تربیتــی قــرون وســطی جنگیــد در حالــی کــه بــر ضــد تعصبــی کــه ســعی 

داشــت خــود را حامــی اصالحــات وانمــود نمایــد چــون صخــره ای ایســتادگی کــرد.
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هــر یــک از ایــن عناصــر مخالــف بــه نحــو خــود کتــب مقــدس را کنــار گذاشــته و 
حکمــت انســانی را بــه عنــوان منشــاء حقیقــت و دانــش اعتــال مــی دادنــد. فلســفه 
خردگرایــی منطــق را ایــده آل نمــوده آن را معیــار اعتقــادات دینــی مــی نمایــد. اصــول 
عقایــد کاتولیــک بــرای پــاپ اعظــم خــود را مدعــی زنجیــر ناگسســتنی مکاشــفه الهــی 
و تغییرناپذیر در سراسر دوران از طرف رسوالن اعالم می نماید که فرصت کافی 
بــرای اختفــای هــر نــوع زیــاده روی و فســاد را تحــت لــوای قدوســیت مأموریــت 
رســوالن بــه ایشــان مــی دهــد. مکاشــفه ای کــه مونـْـِزر و همکارانــش مدعــی آن بودنــد 
از منبعــی عالــی تــر از خیــال پرســتی تصــورات شــان نشــأت نیافتــه بــود و تأثیــرش 
نابود کننده اقتدار الهی و انســانی بود. مســیحیت حقیقی کالم خدا را به عنوان 

گنجینــه ی عظیــم حقیقــت الهــام شــده و آزمــون همــه مکاشــفات مــی پذیــرد.
لوتــر در برگشــت از وارتبُــرگ ترجمــه ی عهــد جدیــد خــود را کامــل نمــود و انجیــل 
بالفاصله به زبان خود آلمانی ها به مردم آلمان داده شــد. این ترجمه با شــادی زیاد 
توســط همــه کســانی کــه حقیقــت را دوســت داشــتند پذیرفتــه شــد؛ ولــی مــورد اکــراه 

و رد کســانی قــرار گرفــت کــه ســنت هــا و احــکام انســانی را انتخــاب نمــوده بودنــد.
کشــیش هــا از ایــن فکــر نگــران شــدند کــه اکنــون مــردم عــادی قــادر خواهنــد بــود 
بــا آنهــا در مــورد اصــول کالم خــدا بحــث کننــد و بدیــن ترتیــب جهالــت شــان آشــکار 
خواهد گشت. اسلحه برهان های انسانی ایشان در مقابل شمشیر روح القدس 
درمانــده بــود. روم تمامــی اقتــدار خــود را بــرای جلوگیــری از انتشــار کتــب مقــدس بــه 
کار بست؛ ولی اوامر، لعنت ها و شکنجه ها همه بی نتیجه بودند. هرچه بیشتر 
روم کتــاب مقــدس را محکــوم و ممنــوع می نمــود عطــش مــردم بــرای دانســتن تعالیــم 
واقعــی آن بیشــتر مــی شــد. همــه کســانی کــه ســواد خوانــدن داشــتند مشــتاق بودنــد 
کالم خــدا را شــخصاً مطالعــه کننــد. آنهــا آن را همــراه بــا خــود داشــتند و بــه دفعــات 
می خواندند و راضی نمی شدند مگر اینکه قسمت های زیادی از آن را به حافظه 
بســپارند. لوتــر بــا دیــدن شــدت عالقــه پذیــرش عهــد جدیــد فــوراً ترجمــه ی عهــد قدیــم 

را آغــاز نمــود و بــه محــض تکمیــل هــر بخــش آنــرا منتشــر مــی کــرد.
نوشــته هــای لوتــر هــم در شــهرها و هــم در روســتاها پذیرفتــه شــدند. » آنچــه 
کــه لوتــر و دوســتانش تألیــف مــی کردنــد دیگــران انتشــار مــی دادنــد. راهــب هــا 
متقاعــد از بــی قانونــی تعهــدات رهبانــی و مشــتاق تعویــض زندگــی طوالنــی تنبــل 
خــود بــا تقالیــی فعــال ولــی بــی خبــر از روش هــای بشــارت کالم خــدا بــه اســتان 
هــا ســفر کــرده از روســتاها و خانــه هــای روســتایی دیــدن کــرده و کتــاب هــای لوتــر 
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و دوســتانش را مــی فروختنــد. آلمــان بــه زودی پــر از ایــن کتــاب فروشــان دوره گــرد 
شــجاع شــد. «۱۷ 

اشــتیاقی عمیــق  بــا  بیســواد  و  تحصیلکــرده  فقیــر،  و  غنــی  را  هــا  نوشــته  ایــن 
مطالعــه مــی کردنــد. شــب هــا معلمیــن مــدارس دهکــده هــا تحــت روشــنایی آتــش 
با صدایی رســا این نوشــته ها را برای گروه های کوچک می خواندند. در اثر این 
تــالش بعضــی هــا از حقیقــت متقاعــد شــده و کالم حــق را بــا خوشــحالی پذیرفتنــد 

و بــه نوبــه خــود خبــر نیــک را بــه دیگــران اعــالم مــی نمودنــد.
کالم الهــام شــده تصدیــق مــی گردیــد: » بــاز شــدن کالم تــو نــور مــی بخشــد و 
ســاده لوحــان را فهیــم مــی گردانــد. « مزمــور فصــل ۱۱9 آیــه ۱۳۰. مطالعــه کتــب 
مقدس تغییرات شگرفی در اذهان و قلوب مردم به وجود می آورد. حکومت پاپ 
ها یوغی آهنین بر پیروانش تحمیل کرده بود که آنها را در جهالت و تباهی نگه می 
داشــت. یــک رعایــت دقیــق خرافــات بــه حــد افــراط نگهــداری شــده بــود ولــی در تمــام 
خدمات عقل و قلب مردم سهمی نداشت. موعظه های لوتر حقایق ساده کالم 
خــدا را پیشــنهاد مــی داد و در عیــن حــال قــرار گرفتــن خــود کالم در دســترس مــردم 
عــادی توانایــی هــای خفتــه آنهــا را بیــدار نمــوده بــود و نــه تنهــا طبــع روحانــی را تطهیــر 

و شــریف گردانــده بــود بلکــه قــدرت و طــراوت تــازه ای بــه ذهــن ایشــان می بخشــید.
مــردم از تمــام طبقــات جامعــه بــا کتــاب مقدســی در دســت دیــده مــی شــدند 
کــه از تعالیــم اصالحــات دفــاع مــی نمودنــد. پیــروان پــاپ کــه مطالعــه کتــب مقــدس 
پیــش  کــه  آنهــا خواســتند  از  کــرده بودنــد  بــه کشــیش هــا و راهــب هــا واگــذار  را 
آمــده تعالیــم جدیــد را تکذیــب کننــد. ولــی راهــب هــا و کشــیش هــا در جهالــت 
بودنــد کامــالً  بیســواد و مرتــد  بــه نظرشــان  کــه  از کســانی  قــدرت خــدا  از کالم و 
شکســت خوردنــد. یــک نویســنده کاتولیــک نوشــت: » بدبختانــه لوتــر پیروانــش را 
متقاعــد کــرده اســت کــه بــه هیــچ مبــداء دیگــری جــز کتــب مقــدس ایمــان نداشــته 
باشــند. «۱۸ گــروه هــای بزرگــی بــرای شــنیدن حقیقــت از کســانی بــا تحصیــالت 
کــم جمــع مــی شــدند و ایــن مبشــرین حتــی بــا افــراد تحصیلکــرده و علمــای ســخنور 
الهیــات وارد بحــث مــی شــدند. و در نتیجــه جهالــت شــرم آور ایــن مــردان بــزرگ 
آشکار می شد وقتی استدالل های ایشان توسط تعالیم ساده کالم خدا مقابله 
مــی شــد. کارگرهــا، ســربازها، زنــان و حتــی کــودکان در مقایســه بــا ایــن کشــیش هــا 

و دکترهــای تحصیلکــرده آشــنایی بهتــری بــا تعالیــم کتــاب مقــدس داشــتند.
17 مأخذ قبل، کتاب 9، فصل 11.

D’Aubigne, b. 9, ch. 11. 18
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تقابــل بیــن شــاگردان انجیــل و پیــروان خرافــات تظــام پــاپ هــا بــه همــان انــدازه 
» مخالفــت  گردیــد.  آشــکار  علمــا  گــروه  در  بــود  عــادی  افــراد  میــان  در  کــه  ای 
مدافعیــن قدیمــی ســران روحانــی کــه در مطالعــه زبــان هــا و ترویــج ادبیــات غفلــت 
کــرده بودنــد،... جوانانــی بــا ســخاوت بودنــد کــه خــود را تســلیم مطالعــه نمــوده، 
کتــب مقــدس را بررســی مــی نمودنــد و خــود را بــا شــاهکارهای باســتانی آشــنا مــی 
نمودنــد. ایــن جوانــان بــا قــوه ذهنــی فعــال و روح بلنــد پــرواز و قلــب بــی باکــی در 
زمانــی کوتــاه چنــان دانشــی بدســت آوردنــد کــه بــرای مــدت طوالنــی کســی را یــارای 
رقابــت بــا آنــان نبــود.... از ایــن جهــت وقتــی ایــن مدافعیــن جــوان اصالحــات در 
هــر مجلســی بــا دکترهــای پیــرو روم روبــرو مــی شــدند بــا چنــان آســودگی و اعتمــادی 
حملــه مــی کردنــد کــه ایــن مــردان جاهــل تردیــد بــه خــود راه داده شــرمنده مــی شــدند 

و در نظــر همــگان بــه تحقیــری کــه شایســته اش بودنــد گرفتــار مــی آمدنــد. «۱9 
وقتــی روحانیــون پیــرو روم شــاهد کاهــش حضــار کلیســاها شــدند از رؤســای 
مدنی کمک خواســتند و به هر وســیله در دســترس کوشــیدند که شــنوندگان خود 
را برگرداننــد. ولــی مــردم در تعالیــم تــازه آنچــه را کــه احتیاجــات روحــی آنــان را بــرآورده 
مــی کــرد پیــدا کــرده بودنــد و از کســانی کــه بــرای مدتــی مدیــد آنهــا را بــا پوشــال بــی 
ارزش رســوم خرافــی و ســنت هــای انســانی تغذیــه نمــوده بودنــد روی برگرداندنــد.

وقتــی جفــا بــر علیــه مبشــرین حقیقــت شــعله ور شــد بــه گفتــار مســیح روی 
آوردند: » چون در شــهری به شــما آزار رســانند، به شــهری دیگر بگریزید. « انجیل 
متــی فصــل ۱۰ آیــه ۲۳. نــور در همــه جــا نفــوذ کــرد. فــراری هــا جایــی در خانــه ی 
فــردی مهمــان نــواز گشــوده در برابرشــان پیــدا مــی کردنــد و در آن جــا ســاکن شــده و 
مســیح را گاهــی اوقــات در کلیســا و چنانچــه ایــن امتیــاز رد مــی شــد در خانــه هــای 
شــخصی و حتــی در هــوای بــاز موعظــه مــی نمودنــد. هــر جــا شــنودگان جمــع بودنــد 
بــه منزلــه معبــد مقــدس قلمــداد مــی شــد. حقیقــت کــه بــا چنیــن قــدرت و اعتمــاد 

موعظــه مــی شــد بــا قدرتــی غیــر قابــل مقاومــت انتشــار مــی یافــت.
مــدد خواهــی از مقامــات روحانــی و مدنــی بــرای نابــود کــردن بدعــت بــی فایــده 
بــود. روی آوردن بــه حبــس، شــکنجه، آتــش و شمشــیر بــی نتیجــه بــود. هــزاران تــن 
از ایمانــداران ایمانشــان را بــا خــون خویــش مهــر کردنــد ولــی کار ادامــه یافــت. جفــا 
در توســعه حقیقــت خدمــت نمــود و تعصبــی کــه شــیطان همــگام بــا جفــا بــکار بــرد 

تفــاوت بیــن کار شــیطان و کار خــدا را آشــکارتر ســاخت.

19 مأخذ قبل.
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۱۱
اعتراض شاهزادگان

یکــی از شــریف تریــن شــهادت هایــی کــه موافــق اصالحــات ارائــه شــده اعتــراض 
شــاهزادگان مســیحی آلمــان در شــورای اِســپیِرز در ســال ۱۵۲9 بــود. شــجاعت، 
ایمــان و قاطعیــت آن مــردان خــدا بــرای قــرون بعــدی آزادی تفکــر و وجــدان را بــه 
ارمغــان آورد. اعتــراض ایشــان نــام پروتســتان را بــه کلیســای اصــالح طلــب داد؛ و 

اصــول آن » جوهــر اساســی حرکــت پروتســتان « مــی باشــند.۱
روز تاریــک و تهدیدآمیــز بــرای اصالحــات پدیــدار شــده بــود. بــا وجــود فرمــان 
صــادره از ُورْمــز کــه لوتــر را یاغــی و محــروم از تعلیــم و یــا اشــاعه اعتقاداتــش و آزادی 
مذهبــی کــرده بــود کمــاکان در امپراتــوری حکــم فرمــا بــود. مشــیت خــدا نیروهــای 
کــردن  مضمحــل  بــه  مصمــم  پنجــم  چارلــز  بــود.  کــرده  مهــار  را  حقیقــت  مخالــف 
اصالحــات بــود ولــی غالبــاً زمانــی کــه دســتش بــرای ضربــه زدن بــه اصالحــات بــاال مــی 
رفت مجبور به منحرف کردن ضربه می شد. بارها نابودی همه کسانی که بر ضد 
روم قــد علــم کــرده بودنــد بدیهــی مــی نمــود ولــی در لحظــه حســاس لشــکریان تـُـرک در 
مــرز شــرقی ظاهــر مــی شــدند و یــا پادشــاه فرانســه و حتــی خــود پــاپ حســود نســبت 
به قدرت روبه ازدیاد امپراتور بر علیه او می جنگیدند و بدین ترتیب در میان نزاع و 

آشــفتگی ملــت هــا اصالحــات بــرای توســعه و تقویــت رهــا شــده بــود.
را  خــود  بیــن  اختالفــات  پــاپ  پیــرو  فرمانروایــان  ســرانجام  وجــود  ایــن  بــا 
شــورای  بســازند.  اصالحــات  ضــد  بــر  مشــترکی  جبهــه  بتواننــد  تــا  فرونشــاندند 
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اِســپیِرز در ســال ۱۵۲6 بــه هــر ایالتــی تــا تشــکیل شــورای عمومــی آزادی کامــل در 
امــور دینــی داده بــود ولــی بــه محــض گذشــتن خطــری کــه از ایــن امتیــاز بــه دســت 
آمــده بــود امپراتــور در ســال ۱۵۲9 شــورای دومــی بــرای نابــود کــردن بدعــت در 
اِســپیِرز تشــکیل داد. بنــا بــود شــاهزادگان در صــورت امــکان بــا وســیله ای صلــح 
بــه مخالفــت برضــد اصالحــات بشــوند ولــی در صــورت شکســت  آمیــز تشــویق 

ایــن امــر چارلــز آمــاده بــود تــا بــه شمشــیر متوســل شــود.
پیــروان پــاپ بســیار خوشــحال بودنــد. آنهــا بــه تعــداد زیــادی در اِســپیِرز حضــور 
یافتنــد و آشــکارا خصومــت خــود را نســبت بــه اصــالح طلبــان و تمــام طرفــداران 
ایشــان نشــان دادنــد. و ِملنگتــون گفــت: » لعنــت شــدگان و زبالــه دنیــا هســتیم ولــی 
مســیح بــه قــوم بیچــاره خــود نظــر خواهــد انداخــت و آنهــا را حفــظ خواهــد کــرد. «۲ از 
شــاهزادگان انجیلــی حاضــر در شــورا ممانعــت شــد کــه حتــی در اســتراحتگاه شــان 
انجیــل را موعظــه کننــد. ولــی اهالــی اِســپیِرز تشــنه کالم خــدا بودنــد و بــا وجــود ایــن 
ممانعت هزاران تن در جلســات عبادتگاه انتخابگر ساکســونی شــرکت می کردند.

این مسئله بحران را سرعت بخشید. پیامی از امپراتور به شورا اعالم شد که 
نظر به اینکه تصمیم اعطای آزادی وجدان موجب آشــفتگی شــده اســت امپراتور 
اصــرار بــه لغــو ایــن تصمیــم دارنــد. ایــن تصمیــم مســتبدانه موجــب عصبانیــت و 
واهمــه ی مســیحیان انجیلــی شــد. یکــی از آنهــا گفــت: » مســیح دوبــاره بــه دســت 
پیــروان  از  یکــی  شــدند.  قاهرتــر  پــاپ  پیــروان  اســت. «  افتــاده  پیالتُــس  و  قیافــا 
متعصــب پــاپ اعــالم کــرد: » ترکهــا بهتــر از لوتــری هــا هســتند؛ زیــرا ترکهــا روزهــای 
مشــخص برای روزه را رعایت می کنند ولی لوتری ها آنها را نقض می کنند. اگر 
بناســت مــا بیــن کتــب مقــدس خــدا و اشــتباهات قدیمــی کلیســا یکــی را برگزینیــم 
الزم اســت اولــی را رد کنیــم. « ِملنگتــون گفــت: » هــر روز در جلســه فابــر ســنگ 

هــای جدیــدی بســوی مــا پیــروان انجیــل پرتــاب مــی کنــد. «۳
آزادی مذهــب از لحــاظ قانونــی پایــه گــذاری شــده بــود و کشــورهای انجیلــی 
مصمــم بــه مخالفــت بــا نقــض حقــوق شــان بودنــد. لوتــر کــه کمــاکان تحــت تحریــم 
تحمیلــی توســط حکــم ُورْمــز بــود اجــازه نداشــت در اِســپیِرز حضــور داشــته باشــد؛ 
ولــی جــای او را همکارانــش و شــاهزادگانی کــه خــدا بــرای دفــاع از آرمــان خــود در 
خــالل ایــن موقعیــت اضطــراری بــر پــا داشــته بــود پــر کردنــد. فردریــک ساکســونی 
شــریف، حامــی قبلــی لوتــر بــه علــت مــرگ از صحنــه خــارج شــده بــود ولــی دوک 

2 مأخذ قبل کتاب 13، فصل 5.

3 مأخذ قبل.

198

GC FA Body.indd   190 8/8/18   5:13 PM



اعتراض شاهزادگان  |  ۱9۱

بــود و  نمــوده  اســتقبال  بــه خوشــحالی  از اصالحــات  او  بــرادر و جانشــین  جــان، 
در حالــی کــه هــم فکــر بــا صلــح بــود شــجاعت و انــرژی زیــادی در مــورد تمــام امــور 

مربــوط بــه منافــع ایمــان از خــود نشــان داد.
کشیشــها خواهــان تســلیم بــی چــون و چــرای ایالتهــای پذیرنــده اصالحــات بــه 
حاکمیــت روم بودنــد. از ســوی دیگــر اصالحطلبــان مدعــی آزادی بودنــد کــه قبــالً 
اعطــا شــده بــود. آنــان نمــی توانســتند رضایــت دهنــد کــه روم کشــورهایی را کــه بــا 

شــادی عظیــم کالم خــدا را پذیرفتــه بودنــد مجــدداً تحــت کنتــرل خــود در آورد.
ســرانجام بــه عنــوان ســازش پیشــنهاد شــد تــا در جاهایــی کــه اصالحــات برقــرار 
نشــده بــود حکــم ُورْمــز بایــد بــا دقــت زیــاد بــه اجــرا گذاشــته شــود و » در جاهایــی 
نمــی  طغیــان  بــروز  بــدون  کــه  جاهایــی  و  بودنــد  شــده  منحــرف  آن  از  مــردم  کــه 
توانســتند بــا آن هماهنــگ شــوند حداقــل الزم اســت اصالحــات جدیــدی پیــاده 
بــا اجــرای  نبایــد مخالفتــی  بزننــد،  بــه مســایل مولــد جــدال دســت  نبایــد  نشــود، 
مراســم عشــاء ربانــی کاتولیکــی شــود، نبایــد اجــازه داده شــود کــه یــک کاتولیــک 
و  هــا  کشــیش  عالــی  رضایــت  بــا  هــا  تصمیــم  ایــن  بپیونــدد. «۴  لوتــری  آییــن  بــه 

اســقف هــای پیــرو پــاپ در شــورا تصویــب شــد.
بــه اجــرا گذاشــته مــی شــد » اصالحــات نمــی توانســت در  ایــن فرمــان  اگــر 
جاهایــی کــه هنــوز شــناخته نشــده بــود توســعه یابــد و همچنیــن در جاهایــی کــه 
اســتقرار یافته بود نمی توانســت بر پایه های ثابت مســتقر گردد. «۵ آزادی بیان 
ممنــوع خواهــد شــد. از نوایمانــی جلوگیــری خواهــد شــد؛ و دوســتان اصالحــات 
مجبــور شــدند کــه بالفاصلــه بــه ایــن محدودیــت هــا و تحریــم هــا تســلیم شــوند. 
بطــور  تابــع روم ...  بــود. » برقــراری تشــکیالت  بــه خاموشــی  نزدیــک  امیــد دنیــا 
قطــع بــد رفتــاری هــای قدیمــی را برخواهــد گردانــد؛ « و بــه آســانی فرصتــی بــرای 
» بــه انجــام رســاندن نابــودی کاری کــه پیــش از ایــن بشــدت بواســطه تعصــب و 

اختالفــات لــرزان شــده بــود « فراهــم خواهــد شــد.6 
وقتــی گــروه انجیلــی بــرای شــور و مشــورت جمــع شــدند یکدیگــر را بــا ترســی 
خامــوش نــگاه کردنــد. ســؤالی کــه از یکدیگــر مــی پرســیدند ایــن بــود: » چــکار بایــد 
کــرد؟ « مســائل شــگرف دنیــا در خطــر بودنــد. » آیــا بایــد رهبــران اصالحــات تســلیم 
شــده و فرمان را بپذیرند؟ چقدر ســاده اصالح طلبان می توانســتند در این بحران 

4 مأخذ قبل، کتاب 13 فصل 5.

5 مأخذ قبل.

6 مأخذ قبل.
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کــه واقعــاً بســیار بــزرگ بــود در اســتدالل خــود طریقــه اشــتباه را انتخــاب کننــد! چــه 
تعــداد از بهانــه هــای محتمــل و دالیــل نســبتاً خــوب را مــی توانســتند بــرای تابعیــت 
پیــدا کننــد! شــاهزادگان لوتــری ممارســت آزاد دیــن خــود را تضمیــن کــرده بودنــد؛ و 
همــان امتیــاز بــه کلیــه موازیــن شــان کــه قبــل از تصویــب حکــم نظریــات اصالحــات 
را پذیرفتــه بودنــد ارائــه شــده بــود. آیــا ایــن بــرای رضایــت آنهــا کافــی نبــود؟ تســلیم 
بــه چــه  آنهــا را  مــی کــرد؟ مخالفــت  بــه حکــم از چــه مخاطراتــی جلوگیــری  شــدن 
مخاطــرات ناشــناخته و کشــمکش هایــی ســوق مــی داد! چــه کســی مــی دانســت 
آینــده چــه فرصــت هایــی ممکــن اســت ببــار آورد؟ بیاییــد از صلــح اســتقبال کنیــم؛ 
بگذاریــد شــاخه زیتونــی را کــه روم ارائــه میدهــد قبــول کنیــم و جراحــات آلمــان را 
بپوشــانیم. بــا چنیــن اســتدالل هایــی ممکــن بــود اصــالح طلبــان پذیــرش راه حلــی کــه 

مســلماً در کوتــاه مــدت آرمــان شــان را نابــود مــی کــرد توجیــه کننــد.
» خوشبختانه آنها به اصلی که این تدبیر بر پایه آن ساخته شده بود نگریستند 
و بــر اســاس ایمــان عمــل کردنــد. آن اصــل چــه بــود؟ آن حــق روم بــرای بــه قیــد و بنــد 
کشــیدن وجــدان و ممنــوع کــردن تحقیــق آزاد بــود. ولــی آیــا الزم نبــود کــه خودشــان و 
موازیــن پروتســتان از آزادی مذهــب لــذت ببرنــد؟ بــه عنــوان امتیــازی قیــد شــده در 
ترتیــب بلــه ولــی نــه بــه عنــوان یــک حــق. آنچــه مــاورای ایــن قــرارداد بــود اصــل بــزرگ 
اقتــدار حاکــم بــود و وجــدان خــارج از دادگاه بــود و روم قاضــی مصــون از خطــا و 
اطاعــت از آن الزامــی بــود. پذیرفتــن ایــن ترتیــب پیشــنهادی بــه حکــم اعترافــی بــود 
کــه آزادی مذهــب بایــد بــه ساکســونی اصــالح طلــب محــدود شــود و بــرای بقیــه ی 
دنیای مســیحی تحقیق آزاد و ممارســت ایمان اصالح طلب جرایمی بودند که می 
بایســت بــا زنــدان و ســوختن مجــازات شــوند. آیــا آنهــا مــی توانســتند بــا آزادی دیــن 
محــدود بــه یــک موضــع رضایــت دهنــد؟ و اعــالم کننــد کــه اصالحــات آخریــن پیــرو 
خــود را یافتــه اســت؟ و آخریــن منطقــه را فتــح نمــوده اســت؟ و اینکــه در ایــن ســاعت 
روی هــر منطقــه ای کــه روم اســتیال یافتــه اســت اســتیالیش بایــد همیشــگی باشــد؟ 
آیــا اصــالح طلبــان مــی توانســتند مدعــی باشــند کــه ایشــان از خــون صدهــا و هــزاران 
تنی که در نتیجه این تدبیر جانشان را در سرزمین های تحت تسلط پاپ از دست 
داده انــد بــری هســتند؟ چنیــن چیــزی در آن ســاعت عالــی خیانــت بــه آرمــان انجیــل و 
آزادی هــای دنیــای مســیحی خواهــد بــود. «۷ ایشــان ترجیــح » بــه قربانــی کــردن همــه 

چیــز، حتــی ایالــت هــا و زندگــی شــان دادنــد. «۸
Wylie, b. 9, ch. 15. 7

D’Aubigne, b. 13, ch. 5. 8
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شاهزادگان گفتند، » بگذارید فرمان را رد کنیم در مورد امور وجدانی اکثریت 
قدرتــی نــدارد. « نماینــدگان اعــالم کردنــد: » مــا بــرای آرامشــی کــه امپراتــوری از آن 
بهــره منــد اســت بــه حکــم ســال ۱۵۲6 مدیــون هســتیم؛ لغــو کــردن آن آلمــان را بــه 
اغتشاشــات و تفرقــه خواهــد کشــاند. مجلــس یــارای انجــام کاری بجــز حفــظ آزادی 
مذهــب تــا اجــالس شــورا را نــدارد. «9 حفــظ آزادی وجــدان وظیفــه ی دولــت اســت 
و در امــور دینــی ایــن حــد نهایــی اختیــارات آن اســت. هــر دولــت مدنــی کــه ســعی در 
تنظیــم و یــا تحمیــل مراســم دینــی توســط اقتــدار مدنــی دارد اصلــی را قربانــی مــی کنــد 

کــه برایــش مســیحیان انجیلــی شــریفانه زحمــت کشــیده انــد.
پیــروان پــاپ مصمــم بودنــد آنچــه را کــه ایشــان » لجاجــت بــا شــهامت « مــی 
خواندنــد نابــود ســازند. ایشــان شــروع بــه تفرقــه ســازی بیــن حامیــان اصالحــات کــرده 
و همــه کســانی کــه آشــکارا موافقــت خــود را بــا اصالحــات اعــالم نکــرده بودنــد را 
تهدیــد مــی نمودنــد. باالخــره نماینــدگان شــهرهای آزاد بــه شــورا احضــار شــدند و از 
ایشــان مطالبــه شــد تــا توافــق یــا عــدم توافــق خــود را بــا مفــاد پیشــنهادی اعــالم کننــد. 
آنهــا مهلــت خواســتند ولــی بــی نتیجــه بــود. وقتــی آزمــوده شــدند تقریبــاً نصــف تعــداد 
ایشــان موافــق اصــالح طلبــان بودنــد. آنهایــی کــه بدیــن ترتیــب از فــدا کــردن آزادی 
وجــدان و حــق قضــاوت شــخصی ســرباز زدنــد خــوب مــی دانســتند کــه موضــع شــان 
آنــان را هــدف انتقــاد، محکومیــت و جفــا در آینــده خواهــد نمــود. یکــی از نماینــدگان 

چنیــن گفــت: » مــا یــا بایــد کالم خــدا را انــکار کنیــم و یــا ســوزانده بشــویم. «۱۰ 
پادشــاه فردینانــد نماینــده امپراتــور در شــورا متوجــه شــد کــه فرمــان مگــر اینکــه 
شــاهزادگان وادار بــه قبــول و حمایــت از آن شــوند موجــب اغتشــاش خواهــد شــد. 
او بنابرایــن بــا بکارگیــری هنــر ترغیــب و تشــویق و بــا علــم بــه اینکــه اســتفاده از فشــار 
در قبــال چنیــن مردانــی ایشــان را در تصمیــم شــان مصمــم تــر خواهــد نمــود. » بــه 
شــاهزادگان التمــاس کــرد تــا فرمــان را بپذیرنــد بــا دادن ایــن اطمینــان کــه امپراتــور از 
ایشــان بســیار خشــنود خواهــد شــد. « ولــی ایــن مــردان ایمانــدار اقتــداری مافــوق 
فرمانروایان دنیوی را می شناختند و به آرامی پاسخ دادند: » ما امپراتور را در کلیه 
امــوری کــه بــه نگهــداری صلــح و احتــرام بــه خــدا بیانجامــد اطاعــت خواهیــم کــرد. «۱۱ 
پادشــاه ســرانجام در حضــور شــورا بــه انتخابگــر و دوســتانش اعــالم نمــود کــه 
فرمــان » نزدیــک بــه تبدیــل شــدن بــه یــک حکــم اســت « و اینکــه » تنهــا راه باقــی 

9 مأخذ قبل.

10 مأخذ قبل.

11 مأخذ قبل.
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بــرای ایشــان تســلیم بــه رأی اکثریــت خواهــد بــود. « او پــس از چنیــن اعالمیــه ای 
شــورا را تــرک نمــود و هیــچ فرصتــی بــه اصــالح طلبــان بــرای مشــورت و جــواب 
نتیجــه  بــی  پادشــاه  برگشــت  تقاضــای  بــا  نمایندگانــی  » فرســتادن  نشــد.  داده 
بــود. « او تنهــا ایــن چنیــن بــه شــکایت شــان جــواب داد: » موضــوع مقــرر شــده 

اســت تنهــا تبعیــت باقــی مانــده اســت. «۱۲ 
طرفــداران امپراتــور متقاعــد شــدند کــه شــاهزادگان مســیحی از کتــب مقــدس 
بعنــوان مافــوق مطالبــات و تعالیــم انســانی متابعــت خواهنــد کــرد و مــی دانســتند 
هــا ســرانجام متالشــی  پــاپ  از  تبعیــت  پذیرفتــه شــود  اصــل  ایــن  کــه  کــه هــر جــا 
خواهــد شــد. ولــی ماننــد هــزاران مــورد پــس از آن زمــان فقــط بــا نــگاه کــردن » بــه 
آنچــه بــه نظــر مــی رســد « خــود را پــر و بــال دادنــد کــه آرمــان امپراتــور و پــاپ قــوی و 
آرمــان اصــالح طلبــان ضعیــف اســت. اگــر اصــالح طلبــان فقــط بــه کمــک انســان 
هــا متکــی مــی بودنــد بــه همــان انــدازه کــه پیــروان پــاپ فکــر مــی کردنــد ضعیــف و 
بــدون قــدرت مــی شــدند. گرچــه در تعــداد در مخالفــت بــا روم ضعیــف بودنــد ولــی 
از قــدرت برخــوردار بودنــد. آنهــا » از گــزارش شــورا بــه کالم خــدا و از امپراتــور چارلــز 

بــه عیســی مســیح شــاه شــاهان و ســرور ســروران «۱۳ روی آوردنــد.
نظر به اینکه فردیناند توجه به اعتقادات وجدانی ایشان را رد نمود شاهزادگان 
تصمیــم گرفتنــد بــه غیبــت او توجــه نکــرده و بــدون وقفــه اعتــراض خــود را بــه مجلــس 

ملی ارائه دهند. بنابراین اعالمیه ای جدی تهیه و به شــورا پیشــنهاد شــد:
» مــا بوســیله ایــن ســند در برابــر خــدا، تنهــا خالــق، حامــی، نجــات دهنــده و 
رســتگاری بخــش خویــش کــه یــک روزی داور مــا خواهــد بــود و همچنیــن در حضــور 
همــه مــردم و مخلوقــات اعتــراض کــرده و بــرای خودمــان و مــردم مــان بــا هیــچ شــکلی 
حکــم پیشــنهادی و هــر چیــزی کــه مخالــف خــدا و کالم مقــدس او و وجــدان صــادق 

مــان و نجــات جــان هایمــان اســت موافــق نبــوده و از آن تبعیــت نمــی کنیــم. «
» هیهــات کــه مــا ایــن فرمــان را تأییــد کنیــم! مــا ادعــا مــی کنیــم کــه وقتــی خــدای 
قــادر مطلــق انســانی را بــه دانــش خــود فــرا مــی خوانــد ولــی ایــن شــخص بــا وجــود ایــن 
نمــی توانــد دانــش خــدا را دریافــت کنــد! « » تعلیمــی مطمئــن وجــود نــدارد مگــر 
اینکــه بــا کالم خــدا مطابقــت کنــد…. خداونــد آمــوزش و تعلیــم دیگــری را منــع مــی 
کنــد…. کتــب مقــدس بایــد بــا آیــه هــای واضــح تــری توضیــح داده شــوند؛ … ایــن 
کتــاب مقــدس در هــر چیــزی بــرای فــرد مســیحی الزم و ضــروری اســت فهمیدنــش 

12 مأخذ قبل.

13 مأخذ قبل، کتاب 13، فصل 6.
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بــه فیــض خــدا  بــرای برطــرف کــردن تاریکــی اســت. مــا  آســان و حســاب شــده و 
مصمــم هســتیم تــا موعظــه ی پــاک و گــران کالم محــض او را آنچنــان کــه در کتــب 
عهــد قدیــم و عهــد جدیــد ارائــه شــده بــدون اضافــه کــردن چیــزی کــه ممکــن اســت 
مغایــر بــا آن باشــد ادامــه بدهیــم. ایــن کالم تنهــا حقیقــت اســت و قاعــده مطمئــن 
مــا را فریــب  یــا  تمــام زندگــی اســت و هرگــز شکســت نخــورده و  همــه تعالیــم و 
نخواهــد داد. کســی کــه بــر ایــن اســاس بنــا مــی کنــد بــر علیــه کلیــه قــدرت هــای 
جهنــم خواهــد ایســتاد در حالــی کــه کلیــه بطالــت هــای انســانی کــه علیــه آن برپــا 

گــردد در منظــر خــدا فــرو خواهــد ریخــت. «
» به همین دلیل است که ما یوغی را که بر ما تحمیل شده رد میکنیم. « » در 
عیــن حــال انتظــار داریــم کــه اعلــی حضــرت امپراتــور نســبت بــه مــا رفتــاری مناســب 
شــاهزاده مســیحی کــه خــدا را بیــش از همــه چیــز دوســت دارد پیــش خواهــد گرفــت 
و مــا خــود را آمــاده اعــالم مــی کنیــم تــا تمــام محبــت و اطاعتــی کــه وظیفــه عادالنــه و 

قانونــی ماســت نســبت بــه او و نســبت بــه شــما عالیجنــاِب مهربــان ادا کنیــم. «۱۴
ایــن امــر تأثیــر عمیقــی بــر روی شــورا گذاشــت. اکثریــت از شــجاعت معترضــان 
حیــرت زده و نگــران شــدند. آینــده بــه نظرشــان نامطمئــن و طوفانــی رســید. نفــاق، 
اختالف و خونریزی حتمی به نظر می آمد. ولی اصالح طلبان مطمئن از بر حق بودن 
آرمان شان و توکل به بازوی قادر مطلق » سرشار از شجاعت و استحکام « بودند.

» اصــول متشــکل در ایــن اعتــراض مشــهور … جوهــر پروتســتانیزم را تشــکیل 
مــی دهنــد. اکنــون ایــن اعتــراض بــا دو تجــاوز انســان بــه امــور ایمــان در مــی افتــد: 
نخســت دخالــت مقامــات مدنــی اســت و دیگــری اقتــدار مســتبدانه کلیســا. بــه 
قــرار  قــدرت وجــدان را مافــوق مقامــات دولتــی  ایــن تجاوزهــا پروتســتانیزم  جــای 
مــی دهــد و اقتــدار کالم خــدا را مافــوق کلیســا. در مرحلــه نخســت قــدرت مدنــی 
را در امــور الهــی رد مــی نمایــد و همــراه بــا انبیــاء و رســوالن مــی گویــد، ’مــا بایــد بــه 
جــای انســان از خــدا پیــروی کنیــم.’ در حضــور تــاج چارلــز پنجــم تــاج عیســی مســیح 
را برتــری مــی دهــد. ولــی فراتــر از ایــن مــی رود: ایــن اصــل را پایــه گــذاری مــی کنــد 
کــه کلیــه تعالیــم انســانی بایــد تابــع کتــب مقــدس باشــند. «۱۵ معترضــان همچنیــن 
بــر حــق خــود بــرای اظهــار آزادانــه اعتقاداتشــان تأییــد نمودنــد. آنهــا نــه فقــط آنچــه کــه 
کالم خــدا ارائــه مــی دهــد را بــاور کــرده و اطاعــت خواهنــد نمــود بلکــه آنــرا تعلیــم 
خواهنــد داد و حــق دخالــت مقامــات مدنــی و کشــیش هــا را رد نمودنــد. اعتــراض 

14 مأخذ قبل، کتاب 13، فصل 6.

15 مأخذ قبل.
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اِســپیِرز شــهادتی جــدی بــر علیــه عــدم آزادی دیــن و تأییــد حــق تمــام انســانها بــرای 
پرســتش خــدا مطابــق وجــدان ایشــان بــود.

اعالمیــه طــرح شــده بــود و در حافظــه ی هــزاران نفــر حــک و در کتــاب هــای 
آســمانی ثبــت شــده بــود آنجــا کــه هیــچ تــالش انســانی نمــی توانســت آن را پــاک 
نمایــد. تمــام آلمــان انجیلــی ایــن اعتــراض را بــه عنــوان بیانیــه ایمــان خــود اقتبــاس 
کــرد. همــه جــا مــردم در ایــن اعالمیــه وعــده عصــر جدیــد و بهتــری را می دیدنــد. یکــی 
از شــاهزاده هــا بــه پروتســتان هــای اِســپیِرز گفــت: » قــادر مطلــق کــه شــما را فیــض 
عنایــت فرمــوده اســت تــا آزادانــه، بــدون واهمــه و بــا قــدرت شــهادت بدهیــد، شــما 

را در ایــن اســتحکام مســیحی تــا روز ابدیــت حفــظ نمایــد. «۱6 
اگــر اصالحــات پــس از رســیدن بــه درجــه ای از موفقیــت بــرای جلــب توجــه دنیــا 
از اصــول بازگشــت مــی کــرد نســبت بــه خــدا و وجــود خــود صــادق نمــی بــود و بدیــن 
ترتیــب نابــودی خــود را تضمیــن مــی کــرد. تجربــه ایــن اصــالح طلبــان شــریف درســی 
برای کلیه عصرهای بعدی خواهد داشت. روش کار شیطان برضد خدا و کالم 
او تغییــر نکــرده اســت؛ او هنــوز بــه همــان انــدازه مخالــف کتــب مقــدس اســت کــه 
راهنمــای زندگــی در قــرن شــانزدهم بــود. در عصــر مــا انحــراف بزرگــی از تعالیــم و 
قواعــد آن وجــود دارد و احتیــاج بــه برگشــت بــه اصــل بــزرگ پروتســتانیزم کتــاب 
بــه عنــوان معیــار ایمــان و وظیفــه نیــاز می شــود.  مقــدس و فقــط کتــاب مقــدس 
شــیطان هنــوز هــم از طریــق تمــام وســایلی تحــت کنترلــش ســعی مــی کنــد تــا آزادی 
مذهــب را نابــود ســازد. قــدرت ضــد مســیحی کــه معترضــان اِســپیِرز رد نمودنــد 
ســعی دارد تــا بــا نیــروی تجدیــد شــده ســلطه خــود را برقــرار ســازد. همــان اتــکای 
تزلــزل ناپذیــر نســبت بــه کالم خــدا کــه در زمــان آن بحــران اصالحــات دیــده شــد تنهــا 

امیــد اصالحــات امــروزی اســت.
عالئمــی از خطــر بــرای پروتســتان هــا ظاهــر شــد؛ همچنیــن عالیمــی از دســت 
دراز شــده الوهیــت بــرای حفــظ ایمانــداران وجــود داشــت. در همیــن وقــت بــود 
کــه » ِملنگتــون بــا شــتاب از خیابــان هــای اِســپیِرز بــه طــرف رودخانــه رایــن رســید و 
دوســتش ســایمون گراینیــوس او را ترغیــب مــی کــرد کــه بــه آن طــرف دیگــر رودخانــه 
برود. سایمون از این شتاب زدگی در حیرت بود. ِملنگتون گفت ’پیرمردی با قیافه 
ی گرفته و جدی که او را نمی شــناختم در برابرم ظاهر شــد و گفت در یک دقیقه 
مأموران عدالت توسط فردیناند برای دستگیری گراینیوس فرستاده می شوند.’ «

16 مأخذ قبل.
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پــاپ  پیــرو  یــک دکتــر  فابــر،  از  ای  توســط موعظــه  در طــول روز گراینیــوس 
رســوا شــده بــود. در خاتمــه او را بخاطــر دفــاع از » تعالیــم غلــط نفــرت انگیــز « 
نکوهــش کــرد. » فابــر غضــب خــود را پنهــان کــرد ولــی بالفاصلــه پیــش پادشــاه 
ِملنگتــون  بــود.  آورده  بدســت  را  هایِدلِبــرگ  ســمج  اســتاد  ضــد  دســتور  رفتــه 
شــکی نداشــت کــه خــدا دوســت وی را بــا فرســتادن یکــی از فرشــتگان مقــدس 

خــود آگاهــی داده اســت.
او بی حرکت در کناره ساحل راین منتظر ماند تا آب های رودخانه، گراینیوس 
را از دست آزاردهندگان نجات دادند. ِملنگتون وقتی او را در طرف دیگر رودخانه 
دیــد فریــاد کشــید ’باالخــره او از آرواره هــای بیرحــم کســانی کــه تشــنه خــون بــی گنــاه 
بودنــد نجــات یافــت.’ ِملنگتــون وقتــی بــه خانــه برگشــت اطــالع یافــت کــه مأمورینــی 

کــه در پــی گراینیــوس بودنــد خانــه او را از کــف تــا ســقف زیــرو رو کــرده انــد. «۱۷
جنبــش اصــالح طلــب بنــا بــود در برابــر مــردان بــزرگ زمیــن اعتــالی بیشــتری 
بــه پادشــاه فردینانــد شــده  بیابــد. شــاهزادگان انجیلــی محــروم از اقامــه ی دعــوا 
بودند ولی بنا بود فرصتی به ایشــان داده شــود تا آرمان خود را در حضور امپراتور 
و اجتمــاع مقامــات کلیســا و کشــور عرضــه کننــد. بــرای ســاکت کــردن اختــالف 
عقیده ای که امپراتور را مضطرب کرده بود چارلز پنجم یک سال بعد از اعتراض 
اِســپیِرز شــورایی در شــهر آگزبــورگ تشــکیل داد و اعــالم کــرد کــه شــخصاً ریاســت 

آن را بــه عهــده خواهــد گرفــت. رهبــران پروتســتان بــه ایــن شــورا احضــار شــدند.
بــه  را  کــرد؛ ولــی حامیــان آن خــود  مــی  خطــرات بزرگــی اصالحــات را تهدیــد 
دســت خــدا ســپرده بودنــد و عهــد بســتند کــه نســبت بــه انجیــل وفــادار بماننــد. 
اعضــای شــورای انتخابگــر ساکســونی اصــرار کردنــد کــه او در شــورا ظاهــر نشــود. 
آنهــا گفتنــد امپراتــور حضــور شــاهزادگان را الزامــی کــرده اســت تــا ایشــان را در تلــه 
ای گرفتــار ســازد. » آیــا بــه خطــر انداختــن همــه چیــز نیســت کــه انســان بــرود و خــود 
را در داخــل دیوارهــای شــهری بــا دشــمنی نیرومنــد محــدود ســازد؟ « ولــی دیگــران 
بــا نجابــت اعــالم کردنــد، » بگذاریــد شــاهزاده هــا بــا شــجاعت رفتــار کننــد و آرمــان 
خدا حفظ خواهد شــد. « لوتر گفت: » خدا وفادار اســت و ما را ترک نخواهد 
نمــود. «۱۸ انتخابگــر بــا همراهانــش بســوی آگزبــورگ روانــه شــد. همــه بــا خطراتــی 
کــه متوجــه او بــود آشــنا بودنــد و عــده زیــادی بــا صورتــی غمنــاک و قلبــی مضطــرب 
پیــش مــی رفتنــد. ولــی لوتــر کــه تــا کوبــرگ همــراه ایشــان بــود ایمــان باقیمانــده شــان 

17 مأخذ قبل.
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را بــا خوانــدن ایــن ســرود کــه در ضمــن راه نوشــته بــود احیــاء نمــود » خــدای مــا قلعــه 
ای قــوی اســت. « تعــداد زیــادی از دلواپســی هــای شــوم برطــرف شــد و قلــب 

هــای افســرده بواســطه صــدای الهــام بخــش شــادمان شــدند.
شــاهزادگان اصــالح طلــب تصمیــم داشــتند بیانیــه ای از نظریــات خــود را در 
قالــب یــک سیســتم منظــم بــا شــواهدی از کتــاب مقــدس بــه شــورا ارائــه کننــد و تهیــه 
آن به لوتر، ِملنگتون و همکارانشان محول شد. این شهادت نامه توسط پروتستان 
هــا بــه عنــوان شــرح ایمانشــان پذیرفتــه شــد و ایشــان جمــع شــدند تــا اســم هــای خــود 
را در ایــن مــدرک مهــم ثبــت نماینــد. فرصتــی بســیار جــدی و ســخت بــود. اصــالح 
طلبــان مشــتاق بودنــد کــه آرمانشــان بــا مســایل سیاســی مغشــوش نگــردد؛ آنهــا حــس 
کردنــد کــه اصالحــات نبایــد نفــوذ دیگــری جــز آنچــه کــه از کالم خــدا صــادر مــی شــود 
بــکار ببــرد. در حالــی کــه شــاهزادگان مســیحی بــرای امضــاء کــردن بیانیــه پیــش مــی 
آمدنــد ِملنگتــون بــا گفتــن: » پیشــنهاد کــردن چنیــن چیــزی کار عالــم هــای الهیــات و 
خادمــان اســت بگذاریــد اقتــدار مــردان قدرتمنــد زمیــن را بــه امــور بزرگتــری اختصــاص 
بدهیــم « در ایــن مــورد مداخلــه کــرد. جــان ساکســونی جــواب داد، » حاشــا کــه شــما 
مــرا مســتثنی کنیــد مــن تصمیــم گرفتــه ام کــه آنچــه صحیــح هســت انجــام بدهــم بــدون 
اینکه نگران تاجم باشم. من عالقمندم که خداوند را اعتراف کنم. کاله انتخابگری 
مــن و پوســتم بــه انــدازه صلیــب عیســی مســیح برایــم عزیــز نیســتند. « پــس از گفتــن 
چنیــن حرفــی نامــش را پــای ســند نوشــت. شــاهزاده دیگــری در حالــی کــه قلــم را 
برداشــت چنیــن گفــت: » اگــر احتــرام بــه خداونــدم عیســی مســیح مــی طلبــد مــن 
حاضرم … دارایی و جانم را کنار بگذارم. « » من ترجیح می دهم از اتباع و ایالت 
هایــم چشــم بپوشــم « و در ادامــه گفــت » ترجیــح میدهــم عصــا بــه دســت کشــور آبــا 
اجــدادی ام را تــرک کنــم تــا اینکــه تعالیــم دیگــری جــز آنچــه کــه در ایــن شــهادت نامــه 

مذکــور اســت بپذیــرم «۱9 ایمــان و شــجاعت ایــن مــردان خــدا چنیــن بــود.
زمــان مقــرر فــرا رســید تــا در برابــر امپراتــور حضــور یابنــد. چارلــز پنجــم بــر تخــت 
خــود نشســته و احاطــه شــده بــا انتخــاب گــران و شــاهزادگان بــه اصــالح طلبــان 
پروتســتان اجــازه حضــور داد. شــهادت نامــه ایشــان خوانــده شــد. در آن اجتمــاع بــا 
عظمــت حقایــق انجیــل بــه وضــوح ارائــه شــد و اشــتباهات کلیســای پــاپ مشــخص 
گردیــد. خیلــی بجاســت کــه آن روز بــه عنــوان » عظیــم تریــن روز اصالحــات و یکــی 

از پرجــالل تریــن روزهــا در تاریــخ مســیحیت و بشــریت « اعــالم شــده اســت.۲۰
19 مأخذ قبل، کتاب 14، فصل 6.

20 مأخذ قبل، کتاب 14، فصل 7.
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ولــی چنــد ســالی از زمانــی کــه راهــب ویتنِبــرگ در برابــر مجلــس ملــی ُورْمــز تنهــا 
ایســتاد گذشــته بــود. اکنــون بــه جــای او شــریف تریــن و پرقــدرت تریــن شــاهزادگان 
امپراتــوری ایســتاده بودنــد. از حضــور لوتــر در آگزبــورگ ممانعــت شــده بــود ولــی 
او توســط دعاهــا و گفتــه هایــش حضــور داشــت. او نوشــت، » مــن بیــش از حــد 
خوشــحالم کــه تــا ایــن ســاعت زنــده ام کــه در آن مســیح توســط چنیــن جمعــی از 
معــروف تریــن و چنیــن اجتمــاع پرجاللــی در مالءعــام اعتــالء یافتــه اســت. «۲۱ بدیــن 
ترتیــب آنچــه کــه کتــاب مقــدس مــی گویــد: » در حضــور پادشــاهان از شــهادات تــو 

ســخن خواهــم گفــت « تحقــق یافــت. مزمــور فصــل ۱۱9 آیــه ۴6.
در ایام پولس انجیلی که به خاطرش زندانی شــده بود در حضور شــاهزادگان 
و نجبــای شــهر امپراتــوری ارائــه شــده بــود. بنابرایــن در ایــن مــورد آنچــه کــه امپراتــور 
موعظــه اش را از منبــر منــع کــرده بــود از قصــر اعــالم شــد؛ آنچــه کــه عــده زیــادی 
حیــرت  بــا  اکنــون  بودنــد  شــناخته  مســتخدمین  حتــی  شــنیدن  بــرای  نامناســب 
توســط ســروران و بــزرگان امپراتــوری شــنیده مــی شــد. پادشــاهان و مــردان بــزرگ 
شــنوندگان و شــاهزادگان تاجــدار وعــاظ و موعظــه حقیقــت شــاهانه خــدا بــود. « 
نویســنده ای نوشــت، » از تاریــخ رســوالن تاکنــون کاری عظیــم تــر و شــهادتی بــا 

شــکوه تــر از ایــن وجــود نداشــته اســت. «۲۲ 
یکــی از اســقف هــای پیــرو پــاپ اعــالم کــرد، » آنچــه کــه پیــروان لوتــر گفتــه انــد 
حقیقــت دارد مــا نمــی توانیــم آنــرا انــکار کنیــم. « شــخصی از دکتــر اِک پرســید: 
» آیــا مــی توانیــد بــا اســتدالل صحیــح شــهادت انتخابگــر و متحدانــش را تکذیــب 
کنیــد؟ « پاســخ ایــن بــود: » بــا نوشــته هــای رســوالن و انبیــاء خیــر! ولــی بــا نوشــته 
های پیشوایان و شوراها آری! « پرسشگر جواب داد » طبق نظر شما چنین فکر 
مــی کنــم کــه پیــروان لوتــر داخــل کتــاب مقــدس انــد و مــا خــارج از آن هســتیم. «۲۳

بعضــی از شــاهزادگان آلمــان بــه ایمــان اصالحــات گرویدنــد. خــود امپراتــور اعالم 
نمود که مفاد شهادت نامه پروتستان چیزی جز حقیقت نیست. شهادت نامه به 
زبان های متعددی ترجمه شد و در سرتاسر اروپا منتشر گشت و توسط میلیونها 

نفر در نسل های بعدی به عنوان شهادت ایمانشان پذیرفته شده است.
خادمین وفادار خدا به تنهایی کار نمی کردند. در حالی که رؤســا و قدرتها و 
ارواح پلیــد در جاهــای مرتفــع بــر علیــه ایشــان همدســت شــده بودنــد خداونــد قــوم 

21 مأخذ قبل.

D’Aubigne, b. 14, ch. 7. 22

23 مأخذ قبل، کتاب 14، فصل 8.
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خــود را فرامــوش نکــرده بــود. اگــر چشــم هایشــان بــاز مــی شــد شــواهد مشــخص 
مــی  بــود  ارائــه شــده  انبیــاء گذشــته  بــا  کــه  را همــان طــور  الهــی  حضــور و کمــک 
دیدنــد. وقتــی خــادِم اِلیَشــع نظــر ســرور خــود را بــه لشــکریان متخاصمــی کــه ایشــان 
را محاصــره کــرده و همــه فرصــت هــای فــرار را بســته بودنــد جلــب نمــود اِلیَشــع 
نبــی چنیــن دعــا کــرد: » ای خداونــد، چشــمان او را بگشــا تــا ببینــد. « کتــاب دوم 
پادشــاهان فصــل 6 آیــه ۱۷. اینــک کــوه پوشــیده بــود از ارابــه هــا و اســب هــای 
آتشــین، ارتــش آســمانی بــرای حفــظ مــرد خــدا مســتقر شــده بــود. بــه همیــن ترتیــب 

فرشــتگان، خادمــان را در آرمــان اصالحــات محفاظــت کردنــد.
یکــی از اصولــی کــه لوتــر بطــور جــدی مراعــات مــی نمــود ایــن بــود کــه بــرای حمایــت 
از اصالحــات نبایــد بــه مقامــات مدنــی متوســل شــد و نــه بــه اســلحه بــرای دفــاع از آن 
روی آورد. او شــادمان بــود کــه شــاهزادگان امپراتــوری انجیــل را معتــرف شــدند ولــی 
وقتــی پیشــنهاد شــد کــه بــه اتحادیــه ای بــرای دفــاع ملحــق شــوند او اعــالم کــرد کــه 
» فقــط خــدا بایــد از تعالیــم انجیــل دفــاع کنــد…. هــر قــدر کمتــر انســانها در ایــن امــر 
دخالت کنند مداخله خدا در قبال آن چشمگیرتر خواهد بود. تمام تدابیر احتیاط 
آمیز پیشنهادی در نظرش نتیجه ترس بی ارزش و عدم اعتماد گناه آلود بودند. «۲۴ 
مــی  متحــد  طلبــان  اصــالح  ایمــان  برانداختــن  بــرای  پرقــدرت  دشــمنان  وقتــی 
شــدند و بــه نظــر هــزاران شمشــیر بــر علیــه آن از غــالف بیــرون کشــیده شــدند لوتــر 
چنین نوشت: » شیطان غضب خود را آشکار می کند و پاپ های خدانشناس 
توطئــه چینــی مــی کننــد و مــا تهدیــد بــه جنــگ شــده ایــم. مــردم را ترغیــب کنیــد کــه بــا 
دعــا و ایمــان در حضــور تخــت خــدا بــا شــجاعت دادخواهــی نماینــد تــا دشــمنانمان 
مــا و  بــه مصالحــه شــوند. احتیــاج مبــرم  مغلــوب شــده توســط روح خــدا مجبــور 
خدمــت اصلــی مــا دعــا اســت؛ بگذاریــد مــردم بداننــد کــه اکنــون در برابــر لبــه ی تیــز 

شمشــیر و غضــب شــیطان قــرار گرفتــه انــد و اجــازه دهیــد دعــا کننــد. «۲۵ 
لوتــر مجــدداً چنــدی بعــد در اشــاره بــه اتحادیــه مــورد نظــر شــاهزادگان اصــالح 
طلــب اعــالم کــرد کــه تنهــا اســلحه مــورد اســتعمال در ایــن جنــگ بایــد » شمشــیر 
روح القدس « باشــد. او به انتخابگر ساکســونی چنین نوشــت: » ما نمی توانیم از 
روی وجــدان اتحادیــه پیشــنهادی را تأییــد کنیــم. مــا ترجیــح مــی دهیــم ده بــار بمیریــم 
تــا اینکــه ببینیــم آرمــان انجیــل مــان موجــب ریختــن قطــره ای خــون شــده اســت. ســهم 
مــا چــون بــرّه هــای کشــتارگاه بایــد باشــد. صلیــب مســیح را بایــد متحمــل شــد. بگــذار 

D’Aubigne, London ed., b. 10, ch. 14. 24

D’Aubigne, b. 10, ch. 14. 25
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عالیجناب بدون ترس باشد. ما با دعاهایمان خیلی بیشتر از آنچه که دشمنانمان 
با رجزخوانی شان انجام می دهند کار انجام خواهیم داد. فقط نگذارید دستانتان 
بــه خــون برادرانتــان آغشــته شــود. اگــر امپراتــور اصــرار دارد مــا بــه محکمــه هــا تحویــل 
داده شــویم مــا آمــاده حضــور در آنهــا هســتیم. شــما نمــی توانیــد از ایمــان مــا دفــاع 

کنیــد: هــر کــس بایــد بــا امــکان خطــر و نابــودی شــخصی ایمــان بیــاورد. «۲6
از مــکان مخفــی دعــا قدرتــی آمــد کــه دنیــا را در اصالحــات عظیــم لرزانــد. آنجــا 
خادمیــن خداونــد بــا آرامشــی مقــدس پاهــای خــود را بــر صخــره وعــده هــای مســیح 
قــرار دادنــد. در طــول تــالش هــای آگزبــورگ لوتــر » روزی را بــدون تخصیــص حداقــل 
ســه ســاعت در دعــا نگذرانــد و آن ســاعت هــای برگزیــده از مناســب تریــن زمــان بــرای 
مطالعــه بودنــد. « او در خلوتــگاه اطــاق خــود تضرعاتــش را در کلماتــی » حاکــی از 
تمجیــد، تــرس و امیــد ماننــد مکالمــه بــا یــک دوســت « بحضــور خــدا ارائــه مــی کــرد. 
او گفــت، » پــدر و خــدای مــا مهــارت تــو را مــی شناســم و اینکــه تــو جفــا رســانندگان 
فرزندانــت را پراکنــده می کنــی زیــرا تــو خــود بــا مــا در خطــر هســتی. همــه ایــن امــر از آن 
توســت و فقط بخاطر اصرار از توســت که ما دســت بر آن گذاشــته ایم. پس ای پدر 

از مــا دفــاع کــن! «۲۷
او بــه ِملنگتــون کــه تحــت بــار تشــویش و تــرس خــرد شــده بــود چنیــن نوشــت: 
» فیــض و آرامــش در مســیح ـ در مســیح مــی گویــم و نــه در دنیــا. آمیــن! بــا نفرتــی 
عمیــق از نگرانــی هــای خــارج از حــدی کــه تــو را درمانــده مــی کنــد متنفــرم. اگــر آرمــان 
غیرعادالنــه اســت ترکــش کــن؛ اگــر آرمــان عادالنــه اســت چــرا بایــد وعــده هــای او را 
کــه دســتور داد بــدون تــرس بخواهیــم بــد وانمــود کنیــم؟ … مســیح از کار عدالــت و 
حقیقــت کوتــاه نخواهــد آمــد. او زنــده اســت، او ســلطنت مــی کنــد؛ پــس مــا چــه 

ترســی مــی توانیــم داشــته باشــیم؟ «۲۸ 
خــدا فریــاد خادمیــن خــود را گــوش داد. او بــه شــاهزادگان و خادمیــن فیــض و 
شــجاعت عنایــت کــرد تــا حقیقــت را بــر ضــد حاکمــان ظلمــت ایــن دنیــا نگــه دارنــد. 
خداونــد مــی گویــد: » اینــک در َصهیــون ســنگی مــی نهــم، ســنگ زاویــۀ برگزیــده و 
گرانبهــا؛ آن کــه بــر او تــوکل کنــد ســرافکنده نگــردد. « رســاله اول پطــرس فصــل ۲ 
آیــه 6. اصــالح طلبــان پروتســتان بــر مســیح بنــا شــده بودنــد و دروازه هــای جهنــم بــر 

ضــد ایشــان یــارای مقاومــت نداشــتند.

26 مأخذ قبل، کتاب 14، فصل 1.

27 مأخذ قبل، کتاب 14، فصل 6.

28 مأخذ قبل.
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۱۲
اصالحات در فرانسه

متعاقـــب اعتـــراض اِســـپِیرز و اعترافـــات آگزبـــورگ کـــه بـــر پیـــروزی اصالحـــات 
در آلمـــان داللـــت مـــی کردنـــد ســـال هـــای کشـــمکش و تاریکـــی پدیـــدار شـــدند. 
مـــورد  و  خـــود  حامیـــان  بیـــن  نفـــاق  بواســـطه  شـــده  تضعیـــف  پروتســـتان  جنبـــش 
مـــی  نابـــودی  بـــه  نظـــر محکـــوم  بـــه  پرقـــدرت  قـــرار گرفتـــه توســـط دشـــمنان  تهاجـــم 
رســـید. هـــزاران تـــن شـــهادت شـــان را بـــا خـــون خـــود ممهـــور کردنـــد. جنـــگ داخلـــی 
شـــعله ور شـــد؛ بـــه آرمـــان پروتســـتانیزم توســـط یکـــی از پیـــروان رهبـــری آن خیانـــت 
شـــد؛ شـــریف تریـــن شـــاهزاده هـــای اصـــالح طلـــب بدســـت امپراتـــور گرفتـــار شـــدند 
و بعنـــوان اســـیر از شـــهری بـــه شـــهری دیگـــر کشـــانده مـــی شـــدند. ولـــی امپراتـــور در 
لحظـــه ی پیـــروزی بـــه ظاهـــر بـــه شکســـت گرفتـــار شـــد. او مشـــاهده کـــرد کـــه صیـــد 
بـــه تعالیمـــی آزادی بدهـــد کـــه  را از دســـت داده اســـت و در آخـــر مجبـــور شـــد 
نابـــودی آنـــان هـــدف زندگـــی اش بـــود. او ســـلطنت، گنجهـــا و حتـــی زندگـــی اش 
را بـــرای درهـــم کوفتـــن ارتـــداد بـــه قمـــار گذاشـــته بـــود. اکنـــون شـــاهد تحلیـــل رفتـــن 
ارتـــش هایـــش بواســـطه جنـــگ هـــا بـــود، خزانـــه هایـــش خالـــی شـــدند و بســـیاری 
از مملکـــت هایـــش در آســـتانه طغیـــان، در حالـــی کـــه همـــه جـــا ایمانـــی کـــه ســـعی 
بـــود بیهـــوده از آن جلوگیـــری نمایـــد داشـــت گســـترش مـــی یافـــت. چارلـــز  کـــرده 
پنجـــم بـــر ضـــد قـــدرت قـــادر مطلـــق پیـــکار مـــی کـــرد. خـــدا گفتـــه بـــود، » روشـــنایی 
ــر اســـتمرار ظلمـــت داشـــت. اهدافـــش شکســـت  باشـــد « ولـــی امپراتـــور ســـعی بـ
خـــورده بودنـــد و او در کهولتـــی زودرس و فرســـوده از کشـــمکش طوالنـــی از تخـــت 

ســـلطنت کنـــاره گرفـــت و خـــود را در صومعـــه مدفـــون نمـــود.
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در ســوئیس هماننــد آلمــان روزهــای تاریکــی بــرای اصالحــات بوجــود آمــد. در 
حالــی کــه تعــدادی از کانتــون هــای ایمــان اصالحــات را پذیرفتنــد بقیــه بــا پافشــاری 
کورکورانه به کیش روم چسبیدند. جفا رساندن به کسانی که به دریافت حقیقت 
عالقــه داشــتند ســرانجام موجــب جنــگ داخلــی شــد. زوینگْلــی و تعــداد زیــادی کــه بــا 
او در اصالحــات متحــد شــده بودنــد در میــدان خونیــن کاِپــل جــان خــود را از دســت 
دادند. اُکوالمپادیوس مغلوب از این مصیبت های وحشــتناک پس از چندی جان 
داد. روم پیروز شد و در بسیاری از جاها به نظر داشت موضع های از دست رفته 
خود را بدســت می آورد. ولی باری تعالی که تدابیرش جاودانی اســت آرمان و قوم 
خود را ترک نکرده بود. دست او رهایی را برای ایشان به ارمغان خواهد آورد. او در 

ســرزمین هــای دیگــر خادمانــی را فراخوانــده بــود تــا اصالحــات را ادامــه دهنــد.
در فرانســه قبــل از اینکــه اســم لوتــر بعنــوان اصــالح طلــب شــنیده شــود طلــوع 
روز آغــاز شــده بــود. یکــی از نخســتین کســانی کــه نــور را دریافــت کــرده بــود لِِفــْور۱ 
بــود دانشــمندی بــا تحصیــالت گســترده، اســتاد دانشــگاه پاریــس و یــک پیــرو صــادق 
و غیــور پــاپ. در تحقیقــات ادبیــات باســتان توجهــش بــه کتــاب مقــدس جلــب شــد 

و مطالعــه آن را در میــان شــاگردانش مطــرح کــرد.
لِِفــْور ستایشــگر پرشــوق مقدســین بــود و متعهــد بــه تهیــه تاریخــی از مقدســین و 
شــهدای موجود در حماســه های کلیســا شــده بود. این امر مســتلزم زحمات بســیار 
بــود؛ ولــی او از قبــل در آن پیشــرفت زیــادی کــرده بــود و در حیــن تفکــر بــه اینکــه مــی 
توانــد کمــک هــای مفیــدی از کتــاب مقــدس بدســت آورد مطالعــه آن را بدیــن منظــور 
شروع کرد. در آن براستی مقدسینی را یافت که همانند مقدسین ترسیم شده در 
ســالنامه روم نبودنــد. ســیلی از نــور الهــی بــر فکــرش تابیــد. او در حیــرت و اکــراه دل 
از کار خودگمــارده اش کشــید و خویشــتن را وقــف مطالعــه ی کالم خــدا نمــود. او 

خیلــی زود تدریــس حقایــق پــرارزش کشــف شــده در آن را آغــاز نمــود.
در ســال ۱۵۱۲  زوینگْلــی  و  لوتــر  توســط  کار اصالحــات  از شــروع  قبــل  لِِفــْور 
دهــد  مــی  را  عدالتــی  آن  مــا  بــه  ایمــان  توســط  کــه  » خداســت  نوشــت:  چنیــن 
مطالعــه  در  نمایــد. «۲  مــی  تصدیــق  را  ابــدی  حیــات  محــض  فیــض  بواســطه  کــه 
اســرار نجــات فریــاد بــرآورد: » آه، از ایــن مبادلــه عظیــم غیرقابــل توصیــف ـ آن بــی 
گنــاه محکــوم مــی گــردد و او کــه خاطــی اســت آزاد مــی شــود؛ برکــت، لعنــت را 
مــی  حیــات  خداونــِد  یابــد؛  مــی  دســت  برکــت  بــه  ملعــون  و  شــود  مــی  متحمــل 

Lefevre. 1

Wylie, b. 13, ch. 1. 2
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کســی  و  گــردد  مــی  احاطــه  تاریکــی  توســط  جــالل  گــردد؛  مــی  زنــده  مــرده  و  میــرد 
شــود. «۳  مــی  ملبــس  جــالل  بــه  دانســت  نمــی  چیــزی  اغتشــاش  چهــره  جــز  کــه 
او در حالــی کــه تدریــس مــی کــرد جــالل و نجــات فقــط متعلــق بــه خداســت 
همچنیــن اعــالم می نمــود کــه وظیفــه ی اطاعــت از آن انســان اســت. او گفــت، 
» اگــر تــو عضــو کلیســای مســیح هســتی تــو عضــو بــدن او هســتی؛ و اگــر از بــدن او 
هســتی پــس پــر از طبیعــت الهــی هســتی.... آه اگــر مــردم مــی توانســتند بــه درک 
ایــن مزیــت نائــل شــوند چقــدر پــاک تــر، عفیــف تــر و مقــدس تــر زندگــی مــی کردنــد و 
چقــدر خــوار در مقایســه بــا جــالل درونــی شــان ـ جاللــی کــه چشــم جســمانی قــادر 

بــه دیــدن نیســت ـ تمــام جــالل ایــن دنیــا را فــرض مــی نمودنــد. «۴ 
در بیــن شــاگردان لِِفــْور کســانی بودنــد کــه مشــتاقانه بــه حــرف هــای او گــوش مــی 
دادنــد و مــدت هــا پــس از اینکــه صــدای استادشــان خامــوش گردیــد مــی بایســت 
بــه اعــالم حقیقــت ادامــه مــی دادنــد. ویلیــام فــارِل یکــی از ایــن افــراد بــود. او پســر 
والدینــی دینــدار و تعلیــم یافتــه بــرای پذیــرش ایمــان تلویحــی تعالیــم کلیســا ممکــن 
بــود ماننــد پولــس رســول راجــع بــه خــود چنیــن اعــالم کنــد: » مــن بعنــوان یــک فریســی 
از ســخت گیرتریــن فرقــه ی دینمــان پیــروی مــی کــردم. « اعمــال فصــل ۲6 آیــه ۵. 
یــک پیــرو فدایــی روم در شــدت عالقــه بــرای از بیــن بــردن همــه کســانی کــه شــهامت 
مخالفت با کلیســا را داشــتند می ســوخت. او بعدها در مورد این دوران از زندگی 
خــود چنیــن گفــت، » مــن چــون گــرگ غضبنــاک وقتــی مــی شــنیدم کســی بــر ضــد 
پاپ سخن می گوید دندان هایم را به هم می فشردم. «۵ او در ستایش مقدسین 
خستگی ناپذیر بود و در همراهی لِِفْور کلیساهای شهر پاریس را می گشت و در 
برابــر محــراب هــا عبــادت مــی کــرد و بــا هدایــا مرقدهــای مقــدس را تزییــن مــی نمــود. 
ولــی بجــا آوردن ایــن رســوم نمــی توانســت برایــش آرامــش روحــی ببــار آورد. احســاس 
گناهــکاری گریبــان او را گرفتــه بــود و تمــام ایــن اعمــاِل کســب آمــرزش را کــه بجــا مــی 
آورد نتوانســت او را از ایــن احســاس رهایــی بخشــد. ماننــد صدایــی از آســمان او 
بــه حــرف هــای اصــالح طلــب گــوش داد: » نجــات از آن فیــض اســت. « » آن بــی 
گنــاه محکــوم مــی گــردد و مجــرم تبرئــه مــی شــود. « » فقــط صلیــب مســیح اســت کــه 

درهــای آســمان را مــی گشــاید و درهــای جهنــم را مــی بنــدد. «6 

D’Aubigne, London ed., b. 12, ch. 2. 3

4 مأخذ قبل، کتاب 12، فصل 2.

Wylie, b. 13, ch. 2. 5

6 مأخذ قبل.
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فــارِل بــا خشــنودی حقیقــت را پذیرفــت. بــا بازگشــتی نظیــر پولــس از بنــد رســوم 
و ســنن بــه ســمت آزادی فرزنــد خــدا روی گردانــد. او مــی گویــد، » بجــای قلــب 
جنایتــکار گــرگ درنــده چــون بــره ی متواضــع و بــی ضــرر برگشــت و قلــب خــود را 

کامــالً از پــاپ کنــار کشــید و آنــرا بــه عیســی مســیح ســپرد. «۷ 
بــه  فــارل  داد  ادامــه  شــاگردانش  میــان  در  نــور  انتشــار  بــه  لِِفــْور  کــه  حالــی  در 
همــان عالقــه ای کــه در آرمــان پــاپ فعالیــت داشــت در آرمــان مســیح بــه انتشــار 
حقیقــت بــه همــگان ادامــه داد. یکــی از مقامــات کلیســا اســقف میــو۸ بــه زودی بــه 
ایشــان پیوســت. اســتادهای دیگــر کــه از نظــر قــدرت و تحصیــالت بــاال مرتبــه بودنــد 
بــه جنبــش بشــارت انجیــل پیوســتند و پیروانــی از همــه طبقــات جامعــه از خانــه 
صنعتگــران و روســتاییان تــا کاخ پادشــاه بدســت آوردنــد. خواهــر فرانســیس اول 
و ملکــه وقــت ایمــان اصالحــات را پذیرفــت. خــود پادشــاه و ملکــه مــادر بنظــر مــی 
رســید کــه بــرای مدتــی نظــر مســاعد بــه آن داشــتند و اصــالح طلبــان بــا امیــد زیــادی 

منتظــر روزی بودنــد کــه فرانســه بــه نفــع انجیــل تســخیر شــود.
ولــی امیدشــان تحقــق نیافــت. جفــا و مصیبــت در کمیــن شــاگردان مســیح بــود 
ولــی ایــن امــر بــا رحمــت از چشــم آنــان پوشــیده بــود. زمانــی از صلــح بــه میــان آمــد 
تــا بتواننــد بــرای مقابلــه بــا طوفــان قــدرت بدســت آورنــد و اصالحــات بــه ســرعت 
توســعه یافــت. اســقف میــو بــا شــور و شــوق در منطقــه اســقف نشــین خــود بــه تعلیــم 
روحانیــون و مــردم مشــغول بــود. کشــیش هــای فاســد و نــادان حــذف شــدند و تــا 
آنجــا کــه امــکان داشــت بــا مــردان تحصیــل کــرده و خداتــرس جایگزیــن شــدند. اســقف 
بســیار مشــتاق بــود تــا مــردم تحــت مراقبتــش شــخصاً بــه کالم خــدا دسترســی داشــته 
باشــند و ایــن امــر بــه زودی تحقــق یافــت. لِِفــْور ترجمــه عهــد جدیــد را بــه عهــده گرفــت 
و در همــان وقــت کــه کتــاب مقــدس آلمانــی لوتــر در ویتنبــرگ از ماشــین چــاپ خــارج 
مــی شــد، عهــد جدیــد بــه زبــان فرانســوی در میــو بــه چــاپ رســید. اســقف از هیــچ 
فعالیت و هزینه ای برای انتشار آن در بخش های تحت مراقبت خود فروگذاری 

نکــرد و بــه زودی کشــاورزان میــو کتــب مقــدس را در اختیــار داشــتند.
ایــن مــردم ماننــد مســافران در حــال مــرگ کــه بخاطــر تشــنگی از چشــمه آب 
زندگــی بــا شــادی اســتقبال مــی کننــد پیــام آســمانی را پذیرفتنــد. کارگــران مــزارع و 
صنعتگــران در کارگاه هــا کار روزانــه را بــا صحبــت دربــاره حقایــق گرانبهــای کتــاب 
مقــدس خوشــایند مــی گفتنــد. در شــامگاه بــه جــای اجتمــاع در میخانــه هــا، در 

D’Aubigne, b. 12, ch. 3. 7

Meaux. 8
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خانــه هــای یکدیگــر بــرای خوانــدن کالم خــدا و دعــا و ســتایش جمــع مــی شــدند. 
بــه زودی در ایــن اجتماعــات تغییــر بزرگــی ظاهــر شــد. گرچــه بــه طبقــه متواضــع 
و بــی ســواد و زارعیــن پــرکار تعلــق داشــتند ولــی قــدرت اصــالح کننــده و اعتــالء 
بخــِش فیــض الهــی در زندگــی شــان مشــاهده مــی شــد. آنهــا متواضــع، پــر محبــت 
و مقــدس ماننــد شــاهدانی بودنــد بــرای کاری کــه انجیــل بــرای کســانی کــه آن را بــه 

صداقــت مــی پذیرنــد بــه عمــل مــی آورد.
نــوری کــه در میــو روشــن شــده بــود اشــعه اش را بــه مناطــق دوردســت فرســتاد. 
روزانــه بــه تعــداد نوایمانــان اضافــه مــی شــد. غضــب مقامــات کلیســایی بــرای مدتــی 
توســط پادشــاه کــه از تعصــب تنــگ نظرانــه راهــب هــا منزجــر بــود مهــار شــد ولــی 
رهبــران پیــرو پــاپ عاقبــت پیــروز شــدند. اکنــون تیرهــای آدم ســوزی برپــا شــدند. 
اســقف میــو مجبــور بــه انتخــاب آتــش و یــا انــکار اصالحــات، راه آســان را انتخــاب 
نمود؛ ولی با وجود شکست رهبر، گله اش وفادار ماند. بسیاری در میان شعله 
هــای آتــش بــه حقیقــت شــهادت دادنــد. ایــن مســیحیان متواضــع بــا شــجاعت و 
بــه هــزاران نفــر شــهادت  تیــر زنــده زنــده ســوزانده شــدن و  بــه  وفاداریشــان بســته 

دادنــد کــه در دوران صلــح و آرامــش هرگــز شــهادت ایشــان را نشــنیده بودنــد.
فقــط افــراد متواضــع و فقیــر نبودنــد کــه در میــان عــذاب و اهانــت شــهامت 
شــهادت دادن بــرای مســیح را داشــتند. در تاالرهــای پــر ابهــت قصرهــا و قلعــه 
ثــروت،  از  کــه حقیقــت را بیشــتر  نیــز اشــخاص ملوکانــه ای وجــود داشــتند  هــا 
مقــام و حتــی زندگــی گرامــی مــی داشــتند. زره ملوکانــه روحیــه ثابــت تــر و اعالءتــر 
را مــی پوشــاند تــا ردا و تــاج اســقفی. لویــی دوبرکیــن9 نجیــب زاده و شــوالیه ای 
بــدون  اخــالق  و  رفتــار  بــه  آراســته  و  بــود  بــه مطالعــه  دلبســته  وقــار،  بــا  و  شــجاع 
عیــب. نویســنده ای مــی گویــد، » او پیــرو صادقــی از اصــول پــاپ هــا و شــنونده 
بــا انزجــاری خــاص از  بزرگــی از عشــاء ربانــی کاتولیکــی و موعظــه هــا بــود؛ ... 
عقایــد لوتــر کلیــه فضیلــت هــای دیگــر خــود را تاجگــذاری کــرده بــود. « ولــی ماننــد 
بســیاری دیگــر بــه خواســت خــدا بــه ســوی کتــاب مقــدس هدایــت شــد و حیــرت 
زده بــود کــه در آن » نــه تعالیــم روم بلکــه تعالیــم لوتــر را یافتــه اســت. «۱۰ از آن 

پــس خــود را بــا از خودگذشــتگی کامــل بــه آرمــان انجیــل تســلیم کــرد.
شــجاعت  فصاحــت،  و  نبــوغ  در  فرانســه «  ی  زاده  نجیــب  تریــن  » عالــم 
شکســت ناپذیــر و اشــتیاق قهرمانانــه و نفــوذش در دربــار، ـ چراکــه مــورد توجــه 

Louis de Berquin. 9

Wylie, b. 13, ch. 9. 10
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بــرای  برگزیــده  شــخص  بعنــوان  بســیاری  طــرف  از  او  شــد  باعــث  ـ  بــود  پادشــاه 
اصــالح طلــب بــودن کشــورش نگریســته شــود. ِبــزا گفــت: » برکیــن، لوتــر دومــی 
مــی شــد اگــر در فرانســیس اول انتخابگــر دومــی مــی یافــت. « پیــروان پــاپ فریــاد 
برآوردنــد کــه » او بدتــر از لوتــر اســت. «۱۱ کاتولیــک هــای فرانســه بیشــتر از ایــن 
از او ترس داشــتند او را به عنوان مرتد به زندان انداختند ولی پادشــاه او را آزاد 
کــرد. کشــمکش بــرای ســالها ادامــه یافــت. فرانســیس مــردد بیــن روم و اصــالح 
و  داد  مــی  را مجــال  هــا  راهــب  متنــاوب گاهــی شــوق شــدید  بــه شــکل  طلبــان 
گاهــی کنتــرل مــی نمــود. برکیــن ســه بــار توســط مقامــات تابــع پــاپ زندانــی شــد 
ولــی توســط پادشــاه کــه در تحســین نبــوغ و شــرافت ســیرتش از قربانــی کــردن او 

بــه ســوءقصد مقامــات کلیســایی خــودداری می کــرد آزاد گشــت.
برکیــن پیوســته در خصــوص خطراتــی کــه زندگــی اش را در فرانســه تهدیــد مــی 
کــرد اخطــار دریافــت نمــود و از او خواســته شــد تــا ماننــد کســانی کــه داوطلبانــه 
جــالی وطــن کــرده بودنــد کشــور را تــرک نمایــد. ایراســموِس۱۲ ترســو و نــان بــه نــرخ 
روز خــور کــه بــا تمــام ابهــت مطالعاتــش از آن عظمــت اخالقــی کــه عمــر و شــرف را 
تابــع حقیقــت مــی کنــد وا مانــد بــه برکیــن چنیــن نوشــت: » تقاضــا کــن تــا بــه عنــوان 
ســفیر بــه کشــور دیگــری فرســتاده شــوی؛ بــرو و در آلمــان ســیر و ســیاحت کــن. 
تــو ِبــدا و افــراد مثــل او را میشناســی ـ او چــون هیــوالی هــزار ســر زهــرش را بــه هــر 
طــرف مــی پاشــد. ســپاهی از دشــمنان داری. اگــر آرمــان تــو بهتــر از آرمــان عیســی 
مســیح بــود آنهــا تــو را آزاد نمــی گذاشــتند تــا بــه شــکل نکبــت بــار نابــودت ســازند. 
بــه حمایــت پادشــاه زیــاد اعتمــاد نکــن. در هــر صــورت مــرا بــا اســتادان علــوم الهــی 

عوضــی نگیــر. «۱۳ 
ولی با تشــدید خطرات غیرت برکین فقط قوی تر شــد. او با اقتباس تدابیر و 
مشــورت خودخواهانــه ایراســموس بــاز هــم بــه اقدامــات شــجاعانه تــری دســت زد. 
او نــه تنهــا بــرای دفــاع از حقیقــت مــی ایســتاد بلکــه بــه تعالیــم نادرســت حملــه مــی 
کرد. اتهام ارتداد که پیروان روم می خواستند به او نسبت دهند را او متقابالً به 
خودشــان بــاز مــی گردانــد. فعــال تریــن و سرســخت تریــن مخالفانــش دانشــمندانی 
بــا عنــوان دکتــر و راهبــه ای ســاختمان علــوم الهیــات دانشــگاه بــزرگ پاریــس یکــی از 
عالــی تریــن مراجــع اقتــدار کلیســایی نــه تنهــا در شــهر بلکــه در کشــور بودنــد. برکیــن 

11 مأخذ قبل.
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بــا اســتفاده از آثــار ایــن اســتادها دوازده پیشــنهاد را ترســیم کــرده و بطــور عمومــی 
اعــالم نمــود کــه » اینهــا ضــد کتــاب مقــدس و در نتیجــه مرتــد بشــمار مــی آینــد؛ « و 

از پادشــاه تقاضــا کــرد کــه در ایــن مجادلــه بــه عنــوان قاضــی عمــل نمایــد.
پادشاه بی میل نبود که قدرت و ذکاوت قهرمانان متواضع را به مقایسه بکشد و 
در پی فرصتی برای فرونشاندن تکبر این راهب های متکبر از پیروان پاپ خواست 
تا از آرمان خود با استفاده از کتاب مقدس دفاع کنند. آنها خوب می دانستند که 
این سالح بر ایشان کارساز نخواهد بود؛ زندان، شکنجه و در پای تیر زنده سوزاندن 
ســالح هایــی بودنــد کــه ایشــان اســتفاده از آن را خــوب مــی دانســتند. اکنــون ورق 
برگشته بود و خودشان را نزدیک به سقوط در چاله ای می دیدند که امید داشتند 
برکیــن را در آن بیاندازنــد. آنهــا حیــرت زده در پیرامــون خــود در پــی راه فــرار بودنــد.

» درســت در همیــن لحظــه تصویــری از مریــم مــادر عیســی در گوشــه ی یکــی 
از خیابــان هــا پــاره پــاره شــد. « شــور و هیجــان زیــادی در شــهر بوجــود آمــد. گــروه 
هایــی از مــردم بــا ابــراز عــزاداری و عصبانیــت در محــل اجتمــاع کردنــد. خــود پادشــاه 
هــم عمیقــاً متأثــر شــده بــود. ایــن فرصتــی بــود بــرای راهــب هــا تــا بــه نفــع خــود بهــره 
بــرداری نماینــد و آنهــا بــه ســرعت از آن اســتفاده کردنــد. آنهــا فریــاد کشــیدند کــه 
ـ دیــن،  » اینهــا ثمــره تعالیــم برکیــن هســتند، همــه چیــز در شــرف ســقوط اســت 

قوانیــن و حتــی خــود تخــت ســلطنت بواســطه ایــن توطئــه ی لوتــری. «۱۴
برکیــن دوبــاره بازداشــت شــد. پادشــاه پاریــس را تــرک کــرد و راهــب هــا بــرای 
بــه مــرگ  انجــام مقاصدشــان آزاد ماندنــد. اصــالح طلــب را محاکمــه و محکــوم 
کردنــد و بــرای اینکــه مبــادا فرانســیس مداخلــه نمــوده نجاتــش دهــد حکــم در همــان 
روز اعــالم شــدنش اجــرا گردیــد. ظهــر هنــگام برکیــن بــه محــل مــرگ هدایــت شــد. 
گــروه بزرگــی از مــردم بــرای دیــدن واقعــه جمــع شــده بودنــد و عــده ای حیــرت زده و 
بــا توهــم دیدنــد کــه قربانــی از بهتریــن و شــجاع تریــن خانــواده هــای نجیــب فرانســه 
انتخــاب شــده اســت. حیــرت، غضــب، تحقیــر و کینــه تلــخ چهــره هــای آن جمعیــت 
خروشــان را تاریــک کــرده بــود ولــی بــر یــک صــورت ســایه ای قــرار نگرفــت. افــکار 

شــهید دور از ازدحــام و شــلوغی بــود؛ او فقــط از حضــور خداونــدش آگاه بــود.
ارابــه ی فرومایــه ای کــه بــر آن ســوار بــود، صــورت هــای عبــوس جفــا رســانندگان 
اش، مــرگ اســفناکی کــه بــه آن هدایــت مــی شــد ـ او بــه ایــن امــور توجــه نکــرد؛ او کــه 
زنــده اســت و مــرده بــود و بــرای ابــد زنــده اســت و کلیدهــای مــرگ و جهنــم را در 

14 مأخذ قبل.
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دســت دارد کنــار او بــود. چهــره برکیــن از نــور و آرامــش آســمانی روشــن شــده بــود. 
او خــود را ملبــس بــه لبــاس فاخــر نمــوده بــود و » ردایــی از مخمــل و نیــم تنــه ای بــی 
آســتین از ســاتن و حریر و جوراب طالیی « پوشــیده بود.۱۵ او مشــرف به شــهادت 
دادن بــه ایمانــش در حضــور شــاه شــاهان و عالــم شــاهد بــود و هیــچ نشــانه ای از 

عــزاداری نبایــد شــادمانی اش را بپوشــاند.
در حالی که دسته به کندی از خیابان شلوغ می گذشت مردم با حیرت آرامش 
شــفاف و پیــروزی شــادمان را در رفتــار او مشــاهده مــی کردنــد. آنهــا چنیــن گفتنــد، 
» او مانند کسی است که در معبد نشسته و در امور مقدس تفکر می کند. «۱6 
برکیــن بــر تیــره آتــش ســوزی ســعی کــرد چنــد کلمــه ای خطــاب بــه انبــوه مــردم 
بــه زبــان آورد، ولــی راهــب هــا بیمنــاک از نتیجــه آن شــروع بــه فریــاد زدن کردنــد 
و ســربازان بــا بــه هــم زدن اســلحه هایشــان و ســر و صــدای خــود صــدای شــهید 
و  کلیســایی  مرجــع  تریــن  عالــی   ۱۵۲9 ســال  در  ترتیــب  بدیــن  نمودنــد.  خفــه  را 
ادبــی پاریــس بــا فرهنــگ » مــردم ســال ۱۷9۳ را نمونــه فرومایــه حقانیــت کلمــات 

مقــدس شــهدای بــر دار نمــود. «۱۷ 
برکین حلق آویز شــد و بدنش در آتش ســوزانده شــد. خبر مرگش موجب غم 
دوســتداران اصالحــات در سرتاســر فرانســه گردیــد. ولــی نمونــه اش گــم نگردیــد. 
شــاهدان حقیقــت گفتنــد، » مــا هــم حاضریــم بــه خوشــحالی بــا مــرگ روبــرو شــویم 

و چشــم هایمــان را بــه حیــات آتــی بدوزیــم. «۱۸ 
معلمیــن ایمــان اصالحــات در خــالل زجــر و آزار میــو از پروانــه موعظــه محــروم 
شــدند و بــه کشــورهای دیگــر رفتنــد. لِِفــْور بعــد از مدتــی بــه آلمــان رفــت. فــارِل بــه 
شــهر کوچــک بومــی خــود در شــرق فرانســه بازگشــت تــا نــور را در زادگاه بچگــی 
بــود  پذیرفتــه شــده  بــود  افتــاده  میــو  در  کــه  اتفاقاتــی  مــژده  بشــارت دهــد.  خــود 
کــرد.  پیــدا  شــنوندگانی  داد  مــی  تعلیــم  شــجاعانه  شــوقی  بــا  او  کــه  حقیقتــی  و 
چیــزی نگذشــت کــه مقامــات تحریــک شــدند تــا او را ســاکت کننــد و او از شــهر 
بیــرون رانــده شــد. گرچــه دیگــر نمــی توانســت آشــکارا فعالیــت کنــد دهکــده هــا 
و مــزارع را زیــر پــا مــی گذاشــت و در خانــه هــای افــراد و مراتــع دور افتــاده تعلیــم 
مــی داد و در جنــگل و غارهــای صخــره ای کــه از کودکــی پاتــوق او بودنــد زندگــی 

D’Aubigne, History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin, b. 2, ch. 16. 15
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مــی کــرد. خــدا او را بــرای مشــکالت بزرگتــری آمــاده مــی کــرد. او چنیــن گفــت، 
» صلیــب هــا، شــکنجه و آزارهــا و دسیســه هــای شــیطان کــه راجــع بــه آنهــا قبــالً 
اخطــار دریافــت کــرده بــودم معــدود نبــوده انــد و خیلــی ســخت تــر از آن هســتند 
کــه شــخصاً یــارای تحمــل آن را داشــته باشــم ولــی خــدا پــدر مــن اســت؛ او اکنــون 

و همیشــه قدرتــی را کــه الزم دارم تهیــه دیــده اســت. «۱9 
هماننــد عصــر حواریــون جفــا و آزار » در عمــل بــه پیشــرفت انجیــل انجامیــد. « 
رساله به فیلیپیان فصل یک آیه ۱۲. رانده شده از پاریس و میو » آنان که پراکنده 
شده بودند، هر جا که پا می نهادند، به کالم بشارت می دادند. « اعمال رسوالن 
فصل ۸ آیه ۴؛ و بدین ترتیب نور راه خود را به دورترین استان های فرانسه یافت.

خــدا همچنــان کارکنانــی را بــرای توســعه آرمــان خــود آمــاده مــی دیــد. در یکــی 
از مــدارس پاریــس جوانــی متفکــر و آرام کــه از پیــش شــواهدی از ذهــن قدرتمنــد و 
نافذش نشان داده بود به همان اندازه شوق ذهنی و فداکاری دینی بدون نقص 
در زندگــی خــود داشــت. نبــوغ و کارایــی اش خیلــی زود او را افتخــار دانشــکده 
نمــود و بــا اطمینــان انتظــار مــی رفــت کــه جــان کلویــن بــه یکــی از قابــل تریــن و مــورد 
احتــرام تریــن مدافعــان کلیســا تبدیــل شــود. ولــی اشــعه ای از نــور الهــی بــه داخــل 
دیــوار پژوهــش تحصیلــی ســنت هــا و خرافــه هایــی کــه کلویــن را احاطــه کــرده بــود 
رســوخ نمــود. او بــا تنفــر از تعالیــم جدیــد اطــالع یافــت و شــک نداشــت کــه بدعــت 
گزارها مســتحق آتشــی هســتند که به آن تســلیم می شــوند. ولی ســهواً و ندانســته 
بــا بدعــت روبــرو شــد و مجبــور بــه آزمایــش قــدرت علــوم الهیــات کاتولیــک بــرای 

مبــارزه بــا تعالیــم پروتســتان شــد.
عمــوزاده کلویــن کــه بــه اصــالح طلبــان پیوســته بــود در پاریــس زندگــی مــی کــرد. دو 
قــوم و خویــش اغلــب بــا هــم مالقــات کــرده و در مــورد مطالبــی کــه دنیــای مســیحی را 
مضطــرب کــرده بــود بحــث مــی کردنــد. اولیِوتــان پروتســتان چنیــن گفــت، » فقــط دو 
دین در دنیا وجود دارند. یک دســته از ادیان آنهایی هســتند که انســان ابداع نموده 
اســت کــه طبــق ایــن دســته انســان خــود را بــا مراســم و اعمــال خیــر نجــات مــی دهــد. 
دیگــری آن دینــی اســت کــه در کتــاب مقــدس آشــکار شــده اســت و تعلیــم مــی دهــد 

کــه انســان بایــد در پــی نجــات فقــط بــه فیــض رایــگان خــدا متکــی باشــد. «
کلویــن گفــت: » مــن ســهمی از تعلیــم جدیــد تــو نخواهــم داشــت؛ فکــر مــی 

کنــی تمــام عمــرم در اشــتباه زندگــی کــرده ام؟ «۲۰
D’Aubigne, History of the Reformation of the Sixteenth Century, b. 12, ch. 9. 19
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ولــی افــکاری در خیالــش بیــدار شــده بودنــد کــه نمــی توانســت بــه شــکل ارادی 
از آنهــا خالصــی یابــد. تنهــا در اطاقــش بــه حــرف هــای عمــوزاده اش فکــر مــی کــرد. 
اعتقــاد بــه گناهــکار بــودن بــر او غلبــه یافــت و خــود را بــدون میانجــی در مقابــل 
قاضی مقدس و عادل مشاهده نمود. شفاعت مقدسین، اعمال نیک، مراسم 
ابــدی  ناامیــدی  ســیاهی  جــز  او  نداشــتند.  را  او  گناهــان  کفــاره  توانایــی  کلیســا 
چیــزی در برابــر خــود نمــی دیــد. علمــای کلیســا بــه باطــل ســعی کردنــد پریشــانی 
او را معالجــه کننــد. توســل بــه اعتــراف و انجــام مطالبــات کشــیش بــرای کســب 

آمــرزش بیهــوده بــود؛ اینهــا نتوانســتند انســان را بــا خــدا آشــتی دهنــد.
کلویــن در حالــی کــه بــه ایــن اقدامــات بــی نتیجــه مشــغول بــود تصادفــاً روزی از 
میدان شهر می گذشت که شاهد سوزاندن مرتدی شد. از آرامش آشکاری که بر 
ســیمای شــهید قرار گرفته بود حیرت زده گشــت. شــخص محکوم در میان شــکنجه 
آن مــرگ نفــرت بــار و تحــت محکومیــت وحشــتناک کلیســا، ایمــان و شــجاعتی از 
خــود بــروز داد کــه دانشــجوی جــوان دردمندانــه آن را بــا ناامیــدی و تاریکــی خــود در 
حالــی کــه تحــت اطاعــت ســخت کلیســا زندگــی مــی کــرد مقایســه نمــود. او مــی 
دانســت که مرتدها ایمانشــان را بر کتاب مقدس اســتوار کرده اند. تصمیم گرفت 

آن را مطالعــه کنــد و اگــر مــی توانســت راز شــادمانی شــان را کشــف نمایــد.
پــدر  زد، » ای  فریــاد  او چنیــن  نمــود.  را کشــف  مقــدس مســیح  کتــاب  در  او 
قربانــی او غضــب تــو را فرونشــانده اســت؛ خــون او ناپاکــی هــای مــرا شســته اســت؛ 
صلیــب او لعنــت مــرا حمــل نمــوده اســت؛ مــرگ او کفــاره مــرا پرداختــه اســت. مــا 
بــرای خــود تدابیــر ابلهانــه و بــی فایــده ی زیــادی اختــراع کــرده بودیــم ولــی تــو کالمــت را 
چــون مشــعلی در برابــر مــن قــرار داده ای؛ و تــو قلــب مــرا لمــس نمــوده ای تــا مــن جــز 

شایســتگی عیســی همــه شایســتگی هــای دیگــر را چــون پلیــدی بدانــم. «۲۱ 
بــه  بــود. او در دوازده ســالگی  بــرای منســب کشیشــی آمــوزش دیــده  کلویــن 
سرپرســتی کلیســایی کوچــک منصــوب شــده بــود و موهــای ســرش بــه رســم قانــون 
کلیســا توســط اســقف تراشــیده شــده بود. او نه تقدیس می پذیرفت و نه وظایف 
یــک کشــیش را انجــام مــی داد ولــی عضــوی از روحانیــون شــد و عنــوان مقامــش را 

حفــظ کــرده و در مقابــل آن حقــوق دریافــت مــی کــرد.
مطالعــه  بــه  مدتــی  بــرای  شــد  نخواهــد  اینکــه هرگــز کشــیش  حــس  بــا  اکنــون 
حقــوق پرداخــت ولــی باالخــره دســت از آن کشــید و تصمیــم گرفــت وقتــش را بــه 

Martyn, vol. 3, ch. 13. 21
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انجیــل اختصــاص دهــد. ولــی بــرای معلــم همگانــی شــدن مــردد بــود. او طبعــاً کــم رو 
و گرفتــار احســاس ســنگین مســئولیت مقامــش بــود و کمــاکان عالقــه داشــت خــود 
را وقــف مطالعاتــش کنــد. ولــی التمــاس هــای جــدی دوســتانش ســرانجام رضایــت 
او را جلــب نمــود. او بعدهــا چنیــن گفــت: » شــگفت آور اســت کــه کســی از 

چنیــن اصــل متواضــع بــه چنیــن مقــام فاخــری ارتقــاء درجــه یابــد. «۲۲ 
کلوین به آرامی وارد کارش شد و کالمش چون شبنم برای طراوت بخشیدن 
تحــت حفاظــت  اکنــون  و  بــود  کــرده  تــرک  را  پاریــس  او  نشســت.  مــی  زمیــن  بــر 
انجیــل  بــه  لطفــش  خاطــر  بــه  کــه  بــود  والیتــی  شــهر  یــک  در  مــارگارت  شــاهزاده 
حمایــت خــود را بــه شــاگردان آن اختصــاص داده بــود. کلویــن هنــوز جوانــی نجیــب 
و در رفتــار بــی ادعــا بــود. او کارش را در منــازل مــردم آغــاز نمــود. او در احاطــه 
اعضــای خانــواده کتــاب مقــدس را مــی خوانــد و حقیقــت نجــات را آشــکار مــی 
نمــود. کســانی کــه مــژده را مــی شــنیدند خبــر خــوش را بــه دیگــران انتقــال مــی دادنــد 
و بــه زودی معلــم از حــدود شــهر گذشــته بــه شــهرها و دهکــده هــای حومــه رســید. 
او اجــازه ورود بــه قلعــه هــا و کلبــه هــا را یافــت و کلیســاهایی را کــه شــهادت بــی 

باکــی بــرای حقیقــت ارائــه مــی دادنــد پایــه گــذاری کــرد.
او پــس از چنــد مــاه بــه پاریــس برگشــت. در بیــن تحصیلکــرده هــا و دانشــمندان 
یــک آشــفتگی غیــر عــادی مــوج مــی زد. مطالعــه زبانهــای قدیمــی مــردم را بــه کتــاب 
مقــدس هدایــت کــرده بــود و عــده ای کــه قلبشــان توســط حقایــق آن لمــس نشــده 
بــود مشــتاقانه آنهــا را بــه بحــث مــی گذاشــتند و حتــی بــاب مجادلــه را بــا حامیــان 
بــا تجربــه در زمینــه نبــرد  بــاز مــی نمودنــد. کلویــن کــه مبــارزی  کلیســای کاتولیــک 
ایــن  بــا  و صدایــی  ســر  پــر  بحــث  در چنیــن  شــرکت  بجــای  بــود  الهیاتــی  امــور  در 
پژوهشــگران مأموریتــی عالــی تــر بــرای انجــام داشــت. افــکار مــردم تحریــک شــده 
بــود و اکنــون زمــان آن رســیده بــود کــه حقیقــت بــر ایشــان مکشــوف گــردد. در حالــی 
کــه تاالرهــای دانشــگاه هــا از جــار و جنجــال مشــاجره دینــی پــر بــود کلویــن از خانــه 
ای بــه خانــه ی دیگــر مــی رفــت و کتــاب مقــدس را بــرای مــردم بــاز کــرده و بــا ایشــان 

راجــع بــه مســیح و صلیــب او صحبــت مــی کــرد.
پاریــس در مشــیت خــدا بایــد دعــوت دیگــری بــرای پذیرفتــن انجیــل دریافــت 
کنــد. دعــوت فــارِل و لِِفــْور رد شــده بــود ولــی ایــن دعــوت بایــد در پایتخــت بــزرگ از 
طــرف همــه طبقــات مــردم شــنیده مــی شــد. پادشــاه تحــت نفــوذ مســائل سیاســی 
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کمــاکان  مــارگارت  بــود.  نشــده  متحــد  روم  بــا  اصالحــات  ضــد  بــر  کامــالً  هنــوز 
امیــدوار بــود تــا آییــن پروتســتان در فرانســه پیــروز شــود. او تصمیــم گرفــت کــه ایمــان 
اصالحــات بایــد در پاریــس بشــارت داده شــود. او در حیــن غیبــت پادشــاه بــه یــک 
واعــظ پروتســتان دســتور داد تــا در کلیســاهای پاریــس موعظــه کنــد. ایــن امــر از 
طــرف مقامــات پیــرو پــاپ ممنــوع شــده بــود، ولــی شــاهدخت درب قصــر را بــاز 
نمــود. یکــی از آپارتمــان هــا بــه شــکل عبادتــگاه تجهیــز شــد و اعــالم شــد کــه هــر روز 
در ســاعتی بخصــوص خطابــه ای موعظــه خواهــد شــد و از مــردم در هــر مقــام و 
موقعیــت بــرای شــرکت کــردن دعــوت بعمــل آمــد. گــروه هایــی در ایــن جلســات 
شــرکت مــی جســتند. نــه فقــط محــل اجتمــاع بلکــه تاالرهــا و ســالن هــای پذیرایــی 
اشــراف،  ـ  شــدند  مــی  جمــع  روزانــه  نفــر  هــزاران  شــد.  مــی  پــر  جمعیــت  از  نیــز 
از  ممانعــت  جــای  بــه  پادشــاه  صنعتگــران.  و  بازرگانــان  وکال،  سیاســتمداران، 
اجتماعــات دســتور گشــودن دو تــا از کلیســاهای شــهر پاریــس را صــادر کــرد. پیــش 
از ایــن هرگــز شــهر توســط کالم خــدا اینچنیــن تحریــک نشــده بــود. بــه نظــر مــی رســید 
روح حیــات از آســمان بــر مــردم دمیــده شــده اســت. اعتــدال، پاکــی، نظــم و ابتــکار 

جــای میگســاری، هرزگــی، کشــمکش و بطالــت را مــی گرفــت.
ولــی شــیوخ کلیســایی بیــکار نبودنــد، پادشــاه کمــاکان از مداخلــه بــرای توقیــف 
جلســات خــودداری مــی کــرد، پــس بــه مــردم مراجعــه کردنــد. از هیــچ وســیله ای 
فروگــذار  پرســت  خرافــه  و  جاهــل  مــردم  تنفــر  و  تعصــب  تــرس،  تحریــِک  بــرای 
نبودنــد. پاریــس ماننــد اورشــلیم قدیــم کــه نــه روز دلجویــی خــود را دانســت و نــه 
امــوری کــه بــه صلــح و آرامــش آن تعلــق داشــت کورکورانــه بــه معلمیــن دروغیــن 
بــا  ولــی  شــد  موعظــه  پایتخــت  در  ســال  دو  بــرای  خــدا  کالم  شــد.  مــی  تســلیم 
مــردم آن را رد کردنــد. فرانســیس  اینکــه بســیاری انجیــل را پذیرفتــه بودنــد اکثــر 
و  بــود  کــرده  آزادگــی  بــه  تظاهــر  اهــداف شــخصی خــود  بــه  بــرای رســیدن  صرفــاً 
دوبــاره  کلیســاها  شــدند.  خــود  برتــری  و  ســلطه  بازیابــی  بــه  موفــق  پــاپ  پیــروان 

بســته شــدند و تیرهــای آتــش ســوزی برپــا گشــتند.
کلویــن هنــوز در پاریــس بــود و خــود را بــا مطالعــه، تفکــر و دعــا بــرای فعالیــت 
هــای آینــده و ادامــه انتشــار نــور آمــاده مــی کــرد. ولــی باالخــره مظنــون واقــع شــد. 
مقامات تصمیم گرفتند او را به شــعله های آتش تســلیم کنند. خود را در تنهایی 
در امــان مــی دیــد و فکــر نمــی کــرد خطــری او را تهدیــد کنــد تــا نــاگاه دوســتانش بــا 
عجلــه داخــل اتــاق شــده اطــالع دادنــد کــه مأمــوران در پــی بازداشــتش هســتند. در 
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همــان لحظــه صــدای بلنــد در زدن از درب بیرونــی شــنیده شــد. لحظــه ای بــرای 
معطــل  در  دم  را  مأمــوران  دوســتانش  از  بعضــی  نداشــت.  وجــود  وقــت  اتــالف 
کردنــد در حالــی کــه دیگــران بــه اصــالح طلــب کمــک کردنــد تــا از پنجــره بیــرون رفتــه 
و بــه ســرعت بــه حومــه شــهر فــرار نمایــد. او در کلبــه ی یــک کارگــر کــه از طرفــداران 
اصالحــات بــود پنــاه گرفــت و خــود را بــا لبــاس میزبــان اســتتار کــرد و کــج بیلــی بــه 
دوش گرفتــه بــه راه خــود ادامــه داد. بــه طــرف جنــوب مســافرت کــرده در منطقــه ای 

تحــت تســلط مــارگارت پناهگاهــی یافــت.۲۳ 
در اینجــا چنــد ماهــی تحــت حمایــت دوســتان قدرتمنــد و مثــل قبــل مشــغول بــه 
مطالعــه اقامــت گزیــد. ولــی قلبــش بــه بشــارت دادن بــه فرانســه مصمــم بــود و نمــی 
توانســت بــرای مــدت طوالنــی بیــکار بمانــد. بــه محــض اینکــه طوفــان کمــی آرام شــد او 
منطقــه جدیــدی بــرای کار در پواتیــه۲۴ کــه یــک دانشــگاه داشــت و ایــن عقایــد جدیــد 
مــورد التفــات قــرار گرفتــه بودنــد را برگزیــد. افــراد از همــه طبقــات بــه خوشــحالی بــه 
انجیــل گــوش مــی دادنــد. موعظــه عمومــی وجــود نداشــت ولــی کلویــن در خانــه رئیس 
دادگاه، در محــل ســکونت خــود و گاهــی در پــارک عمومــی کالم حیــات ابــدی را 
بــرای کســانی کــه مشــتاق شــنیدن بودنــد بــاز مــی کــرد. پــس از مدتــی وقتــی تعــداد 
شــنوندگان زیاد شــد تجمع خارج از شــهر را امن تر دید. غاری کنار دره ای عمیق و 
تنگ جایی که درخت ها و صخره های مجاور که محل انزوا را کامل تر می کردند 
بــرای جلســات انتخــاب شــد. گــروه هــای کوچــک شــهر را از راه هــای مختلــف تــرک 
کــرده بــه آنجــا مــی آمدنــد. کتــاب مقــدس در ایــن نقطــه دور افتــاده قرائــت و توضیــح 
داده می شــد. در این جا عشــاء ربانی برای اولین بار توســط پروتســتان های فرانســه 

برگــزار شــد. از ایــن کلیســای کوچــک مبشــرین وفــاداری بــه بیــرون فرســتاده شــدند.
بــار دیگــر کلویــن بــه پاریــس برگشــت. او هنــوز نمــی توانســت امیــدش بــه اینکــه 
فرانســه بعنــوان یــک ملــت اصالحــات را خواهــد پذیرفــت از دســت بدهــد. ولــی 
همه درهای خدمت را بســته دید. تعلیم انجیل مســتقیم به تیر آتش ســوزی ختم 
مــی شــد و آخــر ســر تصمیــم گرفــت بــه آلمــان بــرود. او بــه زحمــت فرانســه را تــرک 
کــرده بــود زمانــی کــه طوفانــی بــر ســر پروتســتان هــا بپــا خاســت کــه اگــر در فرانســه 

مانــده بــود در نابــودی عمومــی گرفتــار مــی شــد.
اصــالح طلبــان فرانســه کــه مشــتاق بودنــد ببیننــد کشورشــان همــگام بــا آلمــان و 
ســوئیس پیــش مــی رود، تصمیــم گرفتنــد ضربــه ای جســورانه بــر علیــه خرافــه هــای 

See D’Aubigne, History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin, b. 2, ch. 30. 23

Poitiers. 24
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یــک شــب آگهــی هــای  بنابرایــن در  نمایــد.  را تحریــک  تمــام ملــت  تــا  بزننــد  روم 
دیــواری بــا مضمــون حملــه بــه عشــاء ربانــی کاتولیــک در سرتاســر فرانســه بــه دیوارهــا 
زده شــد. بــه جــای پیشــبرد اصالحــات ایــن اقــدام غیورانــه ولــی شــتابزده نــه فقــط بــر 
ســر انتشــاردهندگان بلکــه بــر ســر دوســتاران ایمــان اصالحــات در سرتاســر فرانســه 
نابــودی ببــار آورد. ایــن عمــل بــه دســت پیــروان روم بهانــه ای داد کــه منتظــرش بودنــد 
تــا نابــودی کامــل بدعــت گزارهــا را بــه عنــوان آشــوبگران خطرنــاک بــرای ثبــات تــاج و 

تخــت و آرامــش ملــت مطالبــه کننــد.
بــا دســتی مخفــی ـ نامعلــوم از اینکــه آیــا بــه دســت دوســتی بــی احتیــاط بــود یــا 
بــه دســت دشــمنی حیلــه گــر ـ یکــی از آگهــی هــا بــه در اطــاق خصوصــی پادشــاه 
زده شــد. پادشــاه وحشــت زده شــد. در ایــن آگهــی، خرافاتــی کــه قــرن هــا مــورد 
احتــرام قــرار گرفتــه بــود بــی مالحظــه مــورد حملــه قــرار گرفتــه بــود؛ و بــا شــجاعت 
بــه حضــور همایونــی  دهنــده  تــکان  و  واضــح  گفتــٔه  ایــن  از  ســرزده  و  ســابقه  بــی 
خامــوش  و  لــرزان  مدتــی  بــرای  حیــرت  در  او  برانگیخــت.  را  پادشــاه  غضــب 
» بگذاریــد  شــد:  ظاهــر  وحشــتناک  کلمــات  ایــن  در  او  غضــب  آنــگاه  ایســتاد. 
همــه افــراد مظنــون بــه پیــروی از لوتــر بــدون اســتثناء بازداشــت شــوند و مــن همــه 
ایشــان را نابــود خواهــم کــرد. «۲۵ طــاس انداختــه شــده بــود و کار از کار گذشــته 

بــود. پادشــاه خــود را کامــالً بــه طرفــداری از روم گماشــت.
اقداماتــی بــرای دســتگیری تمامــی لوتــری هــا در پاریــس انجــام گرفــت. صنعتگــر 
فقیــری کــه بــه دعــوت ایمانــداران بــه محــل تجمــع محرمانــه شــان خــو گرفتــه بــود گرفتــار 
شــد، او بــا تهدیــد بــه مــرگ آنــی بــر تیــر آتــش ســوزی دســتور گرفــت تــا نماینــده پــاپ را 
بــه خانــه هــر یــک از پروتســتان هــای شــهر هدایــت کنــد. او از ایــن پیشــنهاد پَســت 
وحشــت زده شــد ولــی ســرانجام تــرس از زنــده ســوخته شــدن بــر او چیــره گشــت و 
مجبــور بــه خیانــت بــه بــرادران خــود شــد. نــان عشــاء ربانــی از پیــش و احاطــه شــده 
توســط گروهــی از کشــیش هــا و حاملیــن بخــور و راهــب هــا و ســربازان کارآگاه 
سلطنتی مورین همراه با مرد خائن آهسته و آرام از خیابانهای شهر می گذشتند. 
ایــن نمایــش ظاهــراً در احتــرام بــه » عشــاء ربانــی « و بــرای انتقــام از بــی حرمتــی کــه 
توسط معترضین به عشاء ربانی شده بود ترتیب یافته بود. ولی زیر این رژه هدف 
مهلکــی پنهــان شــده بــود. در مقابــل خانــه هــر پیــرو لوتــری عالمتــی توســط خائــن 
گذاشــته مــی شــد ولــی حرفــی رد و بــدل نمــی شــد. حرکــت دســته جمعــی بــه نــاگاه 

Wylie, b. 13, ch. 9. 25
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متوقــف شــد، داخــل خانــه شــدند خانــواده را خــارج نمــوده بــه زنجیــر کشــیدند و گــروه 
هولنــاک راه را در جســتجوی قربانیــان بیشــتر ادامــه داد. آنهــا » هیــچ خانــه ای خــواه 
بزرگ و خواه کوچک و حتی از دانشکده های دانشگاه پاریس مضایقه نکردند … 

موریــن تمــام شــهر را لرزانــد ... تــرس و وحشــت حکمفرمــا بــود. «۲6 
قربانیــان را بــا شــکنجه بــی رحمانــه کشــتند بخصــوص دســتور داده شــد تــا مقــدار 
آتش شدید نباشد تا مدت طوالنی تری عذاب بکشند. ولی آنها همانند قهرمانان 
مردند. وفاداری شان تزلزل ناپذیر ماند و آرامش شان بدون لطمه. جفارسانندگان 
بــه ایشــان ناتــوان در تغییــر دادن ثبــات تغییرناپذیــر خــود را مغلــوب شــده دیدنــد. 
قــرار داده شــدند و ســوزاندن  پاریــس  بــرزن هــای شــهر  و  کــوی  » دارهــا در همــه 
روزهــای متوالــی ادامــه داشــت بــا ایــن نظــر کــه بــا پخــش کــردن اعــدام هــا وحشــت 
بدعــت گــزاری را انتشــار دهنــد. آخــر ســر امتیــاز بــا انجیــل باقــی مانــد. همــه پاریــس 
قــادر بــه دیــدن مردانــی شــد کــه ایــده اصالحــات را بوجــود آورده بودنــد. هیــچ منبــری 
ماننــد بقایــای ســوخته شــده شــهدا نبــود. شــادی آرامــی کــه چهــره ایــن مــردان در حــال 
حرکــت بــه ســوی محــل اعــدام را روشــن نمــوده بــود ... فــداکاری شــان در حالــی 
کــه در میــان شــعله هــای آتــش ایســتاده بودنــد، بخشــش متواضــع ایشــان نســبت بــه 
صدمات، در مواردی غیر معدود غضب را به ترحم و نفرت را به محبت تغییر داد 

و بــا فصاحتــی غیرقابــل مقاومــت در قبــال انجیــل دعــوت نمــود. «۲۷
کشــیش هــا مصمــم بــه حفــظ غضــب عمومــی در اوج، هولنــاک تریــن تهمــت 
هــا،  کاتولیــک  کشــتار  بــه  آنهــا  دادنــد.  رواج  پروتســتان  پیــروان  ضــد  بــر  را  هــا 
ایــن  از  پشــتیبانی  بــرای  متهــم شــدند.  پادشــاه  و کشــتن  دولــت  کــردن  ســرنگون 
اتهامــات حتــی قــادر بــه ارائــه ذره ای از شــواهد نبودنــد. ولــی ایــن پیشــگویی هــای 
تحقــق  بایــد  ماهیــت  در  و دالیــل معکــوس  متفــاوت  کامــالً  در شــرایط  شــریرانه 
مــی یافــت. ســتم هــای وارد شــده توســط کاتولیــک هــا بــر ســر پروتســتان هــای 
بــی گنــاه در وزنــی از مکافــات انباشــته شــد و قرنهــا بعــد نابــودی قریــب الوقوعــی 
کــه پیــش بینــی نمــوده بودنــد بــر ســر پادشــاه و دولــت و اتبــاع او وارد خواهــد آمــد 
بــه دســت بــی ایمانــان و خــود حامیــان پــاپ اتفــاق افتــاد. ایــن ســازمان نبــود بلکــه 
ســرکوبی پروتســتان هــا کــه ســیصد ســال بعــد قــرار بــود ایــن بالیــای ســهمگین را 

بــر ســر فرانســه فــرود آورد.

26 مأخذ قبل، کتاب 4، فصل 10.

.Wylie, b. 13, ch. 20 27
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ســوءظن، عــدم اعتمــاد و وحشــت بــه همــه اقشــار اجتمــاع نفــوذ کــرد. علیرغــم 
احساس خطر عمومی مشاهده شد که چقدر تعالیم لوتر بر فکر کسانی که از لحاظ 
تحصیــل، نفــوذ و برتــری شــخصیت فراتــر از همــه هســتند تســلط عمیــق یافتــه اســت. 
ســمت هــای اعتمــاد و احتــرام بطــور ناگهانــی خالــی مانــده بــود. صنعتگــران، چاپگــران، 
دانشــمندان، اســتادان دانشــگاه، نویســندگان و حتی درباریان ناپدید شــدند. صدها 
تن از پاریس فراری شدند، تبعیدی های خود خواسته از وطن در بیشتر موارد اولین 
نشــانه موافــق بــا ایمــان اصالحــات بودنــد. پیــروان پــاپ دور و بــر خــود را بــا حیــرت نــگاه 
کردنــد در فکــر مرتدهــای ناشــناخته ای کــه در میانشــان طاقــت آورده بودنــد و غضــب 
خود را بر سر قربانی های متواضع که تحت سلطه شان بودند خالی کردند. زندانها 

پــر شــدند و فضــا از دود ســوختن معترفــان انجیــل تاریــک شــده بــود.
فرانســیس اول از رهبر بودن در حرکت عظیم احیای پژوهش که ابتدای قرن 
شــانزدهم را مشــخص مــی نمــود افتخــار مــی کــرد. او از جمــع کــردن افــراد تحصیــل 
کــرده از هــر کشــور در دربــارش لــذت مــی بــرد. عالقــه بــه تحصیــل و اکراهــش از 
جهالــت و خرافــاِت راهــب هــا حداقــل تــا انــدازه ای مدیــون درجــه ای از تحملــی 
بــود کــه بــه اصالحــات اعطــاء کــرده بــود. ولــی ایــن حامــی تحصیــالت الهــام شــده از 
شــوق ریشــه کــن کــردن بدعــت فرمانــی مربــوط بــه قدغــن کــردن صنعــت چــاپ را در 
سراســر فرانســه صــادر نمــود! فرانســیس اول یکــی از نمونــه هــای ثبــت شــده اســت 

کــه فرهنــگ خردگــرا پناهــی در برابــر ناشــکیبایی مذهبــی و جفــا نیســت.
نابــودی  بــه  متعهــد  کامــالً  را  خــود  عمومــی  و  جــدی  مراســمی  بــا  فرانســه 
پروتســتانیزم کــرده بــود. کشــیش هــا مطالبــه کردنــد کــه اهانتــی کــه بــر ضــد آســمان 
اعلی در محکوم کردن عشــاء ربانی کاتولیک شــده بود با خون پاک گردد و اینکه 
پادشــاه در قبــال ملتــش بصــورت عمومــی بــر ایــن امــر وحشــتناک صحــه بگــذارد.

هــای  تــرس  شــد.  مقــرر  وحشــتناک  رســم  ایــن  بــرای   ۱۵۳۵ ســال  ژانویــه   ۲۱
خرافــی و کینــه تعصبــی در تمــام ملــت تحریــک شــده بــود. خیابــان هــای پاریــس 
از انبــوه جمعیتــی کــه از حومــه شــهر آمــده بودنــد پــر شــده بودنــد. طلیعــه روز مــی 
بایــد همــراه بــا یــک حرکــت دســته جمعــی وســیع و مهیــب شــروع شــود. » بــه خانــه 
هــای در مســیر حرکــت پارچــه ی ســیاه آویختــه شــد و در فواصلــی مذبــح هایــی بنــا 
شــدند. « در برابــر هــر دری مشــعلی روشــن بــه احتــرام » عشــاء ربانــی مقــدس « 
قــرار گرفتــه بــود. پیــش از طلــوع آفتــاب اجتمــاع گــروه از قصــر پادشــاهی شــروع 
شــد. » خــط مقــدم صلیــب هــا و پرچــم هــای چندیــن ناحیــه کلیســایی بودنــد؛ 
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پشــت ســر آنــان اتباعــی کــه دو بــه دو بــا حمــل مشــعل هــا راه مــی رفتنــد. « چهــار 
دســته از راهــب هــا هــر یــک بــا لبــاس مخصــوص خــود ایشــان را دنبــال مــی کردنــد. 
پــس از آن کلکســیون بزرگــی از آثــار دینــی از گذشــته مشــهور مــی آمــد. پشــت ســر 
آن مقامــات لــرد وار کلیســایی در رداهــای ســرخ و ارغوانــی و مزیــن بــه جواهــرات 

نمایشــی، مجلــل و نظمــی پــرزرق و بــرق حرکــت مــی کــرد.
» نــان عشــاء ربانــی توســط اســقف پاریــس و زیــر ســایه بــان مجلــل ... و تحــت 
نــان عشــاء ربانــی پادشــاه قــرار  تــراز اول…. پشــت ســر  حمایــت شــاهزاده هــای 
گرفتــه بــود …. فرانســیس اول در آن روز نــه تــاج بــر ســر داشــت و نــه ردای ملوکانــه 
بــر تــن. « پادشــاه فرانســه بــا » ســر بــدون پوشــش، چشــم بــه زمیــن دوختــه و شــمع 
کوچــک روشــن در نقــش انســان توبــه گــرا آشــکار شــد. «۲۸ در برابــر هــر مذبحــی از 
روی تواضــع ســر فــرود مــی آورد نــه بــه خاطــر شــرارت هایــی کــه نفــس او را آلــوده 
کــرده بــود و نــه خــون هــای بــی گناهــی کــه دســت هــای او را لکــه دار نمــوده بــود بلکــه 
بــه خاطــر گنــاه مهلــک مــردم تحــت حاکمیتــش کــه شــهامت محکــوم کــردن عشــاء 
ربانــی را ابــراز کــرده بودنــد. پشــت ســر او ملکــه بــود و رجــال مهــم مملکتــی بصــورت 

دو بــه دو و مشــعل بدســت حرکــت مــی کردنــد.
بــه عنــوان بخشــی از مراســم روز خــود پادشــاه رهبــران بلندپایــه مملکتــی را در 
تــاالر بــزرگ قصــر اســقف مــورد خطــاب قــرار داد. بــا صورتــی محــزون در برابرشــان 
حضــور یافــت و بــا فصاحتــی در کالم ســوگواری کــرد کــه چــرا » جنایــت، کفــر و 
روز حــزن و رســوایی « بــر ســر ملــت آمــده بــود؛ و از هــر شــهروند وفــادار خواســت 
تــا در ریشــه کــن کــردن آفــت بدعــت کــه فرانســه را بــه نابــودی تهدیــد مــی کــرد او را 
یــاری رســاند. او چنیــن گفــت، » بــه عنــوان نجیــب زاده ی صــادق کــه مــن پادشــاه 
شــما هســتم اگــر مــی دانســتم یکــی از اعضــای بدنــم بــه ایــن فســاد نفــرت انگیــز 
تــا آنــرا قطــع کنیــد…. اضافــه بــر ایــن اگــر  مبتــال شــده اســت بــه شــما مــی دادم 
یکــی از فرزندانــم بــه آن آلــوده شــده بــود او را مضایقــه نمــی کــردم ... او را خــود 
تســلیم مــی کــردم و بــرای خــدا قربانــی اش مــی نمــودم. « اشــک بیانــش را خفــه 
نمــود و تمــام حضــار گریــه کردنــد و یــک صــدا فریــاد برآوردنــد: » مــا بــرای مذهــب 

کاتولیــک زندگــی خواهیــم کــرد و جــان خواهیــم داد. «۲9 
تاریکــی ملــت کــه نــور را رد کــرده بــود وحشــتناک شــده بــود. فیضــی کــه » نجــات 
بخــش اســت « پدیــدار گشــته بــود؛ ولــی فرانســه پــس از دیــدن قــدرت و قدوســیت 

28 مأخذ قبل، کتاب 13، فصل 21.

D’Aubigne, History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin, b. 4, ch. 12. 29
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آن و پــس از اینکــه هــزاران نفــر بــه جمــال الهــی اش جــذب شــده بودنــد، پــس از اینکــه 
شــهرها و دهکــده هــا بــه درخشــندگی اش منــور شــده بودنــد از آن رو گردانــده بــود 
و بــه جــای نــور، تاریکــی را برگزیــد. آنهــا هدیــه آســمانی را زمانــی کــه بــه ایشــان عرضــه 
شــده بــود از خــود دور نمــوده بودنــد. شــر را نیکــو و نیکــو را شــر خوانــده بودنــد تــا اینکــه 
قربانــی خــود فریبــی عمــدی شــده بودنــد. اکنــون بــا اینکــه عمــالً معتقــد بودنــد کــه بــا 
جفــا رســاندن بــه قــوم خــدا اراده او را انجــام مــی دهنــد ولــی ایــن صداقــت آنهــا را بــی 
گنــاه نمــی کــرد. نــوری کــه مــی توانســت ایشــان را از گمراهــی نجــات دهــد و جانشــان 

را از آلودگــی بــه جــرم خونریــزی ناحــق مبــرا نگــه دارد خودســرانه رد شــده بــود.
یــک ســوگند جــدی بــرای نابــود کــردن ارتــداد در کلیســای جامــع بــزرگ خــورده 
شــد جایــی کــه تقریبــاً ســه قــرن بعــد الهــه عقــل و منطــق توســط ملتــی کــه خــدای 
زنده را فراموش کرده بود قرار بود بر تخت نشــانده شــود. مجدداً اجتماع تشــکیل 
شده به حرکت در آمد و نمایندگان فرانسه برخاستند تا کاری که برایش سوگند 
خــورده بودنــد را از ســر بگیرنــد. » در مســافت هــای کوتــاه داربســت هایــی کــه قــرار 
بــود برخــی از مســیحیان پروتســتان بــر آنهــا زنــده زنــده ســوزانده شــوند برپــا شــده 
بــود و ترتیبــی اتخــاذ شــده بــود تــا دســته هــای هیــزم در زمــان نزدیــک شــدن پادشــاه 
بــرای مشــاهده اعــدام بایــد مکــث  روشــن شــوند و اینکــه حرکــت دســته جمعــی 
کنــد. «۳۰ جزئیــات شــکنجه هایــی کــه ایــن شــاهدان مســیح متحمــل شــدند خیلــی 
وحشــتناک تــر از آننــد کــه گــزارش شــوند؛ ولــی از طــرف قربانیــان هیــچ دو دلــی دیــده 
نشــد. در مقابل اصرار و پافشــاری برای ترک ایمان یکی از آنان چنین پاســخ داد: 
» مــن فقــط بــه آنچــه کــه انبیــاء و رســوالن رســماً موعظــه کردنــد بــاور دارم و بــه آنچــه 
کــه مقدســین ایمــان آوردنــد. ایمــان مــن اعتمــادی بــه خــدا دارد کــه بــر ضــد کلیــه 

قــدرت هــای جهنــم مقاومــت خواهــد کــرد. «۳۱ 
بارهــا حرکــت دســته جمعــی در محــل هــای شــکنجه متوقــف شــد. بــه محــض 
رســیدن بــه نقطــه شــروع نــزد قصــر ســلطنتی انبــوه جمعیــت متفــرق شــد و پادشــاه 
و اســقف هــا کنــار کشــیدند از آنچــه کــه انجــام مــی شــد کامــالً راضــی بودنــد و بــه 
خودشــان تبریــک مــی گفتنــد کــه اکنــون کار شــروع شــده و تــا نابــودی کامــل بدعــت 

ادامــه خواهــد یافــت.
انجیــل صلحــی را کــه فرانســه رد نمــوده بــود مــی بایســت بطــور حتــم ریشــه کــن 
شــود و نتایــج بســیار وحشــتناکی در پــی خواهــد بــود. در ۲۱ ژانویــه ســال ۱۷9۳، 
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D’Aubigne, History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin, b. 4, ch. 12. Wylie, b. 13, ch. 21. 31

229, 230

GC FA Body.indd   220 8/8/18   5:13 PM



اصالحات در فرانسه  |  ۲۲۱

بــه جفــای  را  خــود  فرانســه  کــه  روزی  از  پــس  و هشــت ســال  پنجــاه  و  دویســت 
اصــالح طلبــان تســلیم کــرده بــود حرکــت دســته جمعــی دیگــری بــا هدفــی کامــالً 
متفــاوت در خیابــان هــای پاریــس بــه راه افتــاد. » ایــن بــار نیــز پادشــاه نقــش اصلــی 
آنــرا بــه عهــده داشــت ایــن بــار نیــز هیاهــو و ســر و صــدا وجــود داشــت. بــاز هــم 
فریــاد قربانــی هــا بیشــتر شــنیده شــد بــاز هــم داربســت هــای ســیاه برپــا شــدند و بــاز 
هــم صحنــه هــای روز بــا اعــدام هــای عجوالنــه خاتمــه یافــت؛ لویــی چهاردهــم تقــال 
کنــان در دســت زندانیــان و مســئولین اعــدام بــه پــای کُنــده هدایــت شــد و بــر آن 
مهــار شــد تــا تبــر فــرود آمــد و ســر جــدا شــده اش بــر داربســت غلتیــد. «۳۲ و پادشــاه 
تنهــا قربانــی نبــود، در همــان نقطــه دو هــزار و هشــتصد انســان توســط گیوتیــن در 

روزهــای خــون آلــود حکومــت تــرس و وحشــت از بیــن رفتنــد.
اصالحــات، کتــاب مقــدس گشــوده را بــه دنیــا ارائــه داده بــود و اصــول احــکام 
خــدا را بــاز نمــوده و مطالبــات آن را بــر وجــدان مــردم تاکیــد نمــوده بــود. محبــت 
ازلــی، اصــول و احــکام ملکوتــی را بــرای مــردم مکشــوف نمــوده بــود. خــدا چنیــن 
گفتــه بــود: » پــس آنهــا را نــگاه داشــته، بــه جــای آریــد، زیــرا ایــن اســت حکمــت 
و فهــم شــما در نظــر قــوم هایــی کــه چــون همــۀ ایــن فرایــض را بشــنوند، خواهنــد 
گفــت، بدرســتی ایــن قــوِم بــزرگ، مردمانــی حکیــم و فهیمنــد. « ســفر تثنیــه فصــل 
۴ آیــه 6. وقتــی فرانســه هدیــه آســمانی را رد نمــود در نتیجــه بــذر هــرج و مــرج و 
انقــالب و  قابــل اجتنــاب علــت و معلــول در  نتیجــه غیــر  و  را کاشــت؛  ویرانــی 

حکومــت تــرس و وحشــت بــود.
شــجاع  فــارِل  شــود  جفــا  تحریــک  ســبب  هــا  اعالمیــه  اینکــه  از  قبــل  مدتهــا 
بــا فعالیتــش از کار  بــه ســوئیس رفــت و  بــه فــرار از زادگاه خــود شــد. او  مجبــور 
زوینگلــی پشــتیبانی کــرد و کفــه تــرازو را بــه نفــع اصالحــات گردانــد. ســال هــای آخــر 
عمــرش مــی بایســت در ایــن جــا صــرف مــی شــد ولــی بــا ارائــه نقدهــای مشــهود بــه 
اصالحــات در فرانســه ادامــه داد. در طــول ســال هــای اولیــه تبعیــد تــالش هایــش 
بــه اشــاعه انجیــل در کشــور زادگاه اش تمرکــز داشــت. او زمــان قابــل توجهــی را در 
موعظــه بــه هموطنــان نزدیــک مــرز اختصــاص داد جایــی کــه بــا هوشــیاری خســتگی 
ناپذیــر کشــمکش را تماشــا نمــوده و بــا کلمــات تشــویق و نصیحــت کمــک نمــود. 
نوشــته هــای اصــالح طلبــان آلمــان بــه کمــک تبعیــد شــدگان دیگــر بــه زبــان فرانســه 
ترجمــه شــده و بــه اتفــاق کتــاب مقــدس فرانســوی بــه مقادیــر زیــاد چــاپ گردیــد. بــه 
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کمــک کتــاب فروشــان ســیار ایــن کتابهــا بــه شــکل گســترده ای در فرانســه فروختــه 
شــد. اینهــا بــه قیمــت ارزان بــه کتــاب فروشــان دوره گــرد فروختــه مــی شــد و بنابرایــن 

ســود در فــروش ایشــان را قــادر بــه ادامــه کار مــی کــرد.
فارِل در ظاهر یک مدیر مدرســه در ســوئیس به کار مشــغول شــد. او ســاکن در 
یــک حــوزه کشیشــی دورافتــاده خــود را تخصیــص بــه تعلیــم بــه کــودکان نمــود. در کنــار 
بخــش هــای معمولــی درســی بــا احتیــاط حقایــق کتــاب مقــدس را معرفــی مــی کــرد بــه 
ایــن امیــد کــه توســط کــودکان بــه والدیــن دســت بیابــد. بعضــی هــا ایمــان آوردنــد ولــی 
کشیش ها برای جلوگیری از این کار دخالت کردند و روستاییان خرافاتی تحریک 
بــه مخالفــت بــا او شــدند. کشــیش اصــرار کــرد کــه » بــا توجــه بــه اینکــه موعظــه بــه ایــن 
مطالب به جای صلح جنگ بوجود می آورد این مطالب نمی توانند انجیل مسیح 
باشــند. «۳۳ او ماننــد حواریــون اولیــه وقتــی در شــهری جفــا مــی دیــد بــه شــهری دیگــر 
فــرار مــی کــرد. از دهکــده ای بــه دهکــده دیگــر و از شــهری بــه شــهر دیگــر پیــاده مــی 
رفــت و گرســنگی، ســرما و خســتگی را تحمــل مــی کــرد و همــه جــا جانــش در خطــر 
بــود. او در بازارهــا، کلیســاها و گاهــی بــر منبــر کلیســای جامــع موعظــه مــی کــرد. 
گاهــی کلیســایی را خالــی از شــنودگان مــی یافــت و گاهــی اوقــات موعظــه اش بــا 
فریادهــا و تمســخر متوقــف مــی شــد و گاهــی وحشــیانه از منبــر پاییــن کشــیده مــی 
شــد. بیــش از یــک بــار مــورد هجــوم اوبــاش قــرار گرفــت و تقریبــاً تــا پــای مــرگ کتــک 
خــورد. بــا ایــن وجــود مصرّانــه بــه جلــو مــی رفــت. گرچــه اغلــب رد مــی شــد بــا اصــراری 
خســتگی ناپذیــر بــه جایــگاه حملــه برمــی گشــت و دیــد کــه یکــی پــس از دیگــری دهکــده 
هــا و شــهرها کــه زمانــی در پیــروی از پــاپ بودنــد درهایشــان را بــه روی انجیــل بــاز مــی 
کنند. حوزه کشیشــی کوچکی که فارِل کارش را در ابتدا از آنجا شــروع کرده بود به 
زودی ایمــان اصالحــات را پذیرفــت. شــهرهای مــورات و نیوشــاتل آییــن کاتولیــک را 

رد نمــوده تصاویــر بــت پرســتانه را از کلیســاها پــاک نمودنــد.
فــارل آرزوی دیرینــه داشــت تــا پرچــم پروتســتان را در ژنــو برافراشــته کنــد. اگــر 
ایــن شــهر بدســت مــی آمــد مــی توانســت مرکــز اصالحــات در فرانســه و ســوئیس 
و ایتالیــا شــود. او بــا ایــن هــدف پیــش رو فعالیتــش را تــا زمانــی کــه تعــداد زیــادی 
از شــهرک هــا و دهکــده هــای ایمــان اصالحــات را پذیرفتنــد ادامــه داد. آنــگاه بــا 
یــک همــراه وارد ژنــو شــد. ولــی فقــط اجــازه موعظــه دو خطابــه بــا او داده شــد. 
کشــیش هــا چــون نتوانســتند محکومیــت او را از مقامــات مدنــی بدســت آورنــد 
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او را بــه شــورای کلیســایی احضــار کــرده و بــا اســلحه پنهــان شــده زیــر رداهایشــان 
و مصمــم بــه کشــتن وی بــه شــورا آمدنــد. بیــرون تــاالر، انبــوه مــردم عصبانــی مســلح 
بــه شمشــیرها و چمــاق هــا جمــع شــده بودنــد تــا در صــورت رهایــی از دســت شــورا 
او را بکشــند. ولــی حضــور قضــات و نظامیــان مســلح او را نجــات داد. صبــح بعــد 
خیلــی زود او و همراهــش را بــه جــای امنــی در آن طــرف دریاچــه هدایــت کردنــد. 

بدیــن ترتیــب اولیــن کوشــش او بــرای بشــارت ژنــو خاتمــه یافــت.
ـ جوانــی چنــان  بــود  انتخــاب شــده  تــر  بــرای تجربــه بعــدی وســیله ای متواضــع 
متواضع در ظاهر که حتی دوســتان اصالحات به ســردی با او رفتار می کردند. ولی 
در جایــی کــه فــارل رد شــده بــود چنیــن شــخصی چــه کار مــی توانســت انجــام دهــد؟ 
چگونــه مــی توانســت فــردی بــا شــجاعت و تجربــه کــم در مقابــل طوفــان پیــش رو کــه در 
مقابــل آن قــوی تریــن و شــجاع تریــن مــردم مجبــور بــه فــرار شــده بودنــد اســتقامت کنــد؟ 
» نــه بــه قــدرت و نــه بــه قــّوت، بلکــه بــه روح مــن؛ خداونــد لشــکرها مــی فرمایــد. « زکریــا 
فصل ۴ آیه 6. » خدا آنچه را که دنیا ضعیف می شمارَد، انتخاب کرد تا قدرتمندان 
را شرمنده سازد. « » زیرا جهالِت خدا از حکمِت انسان حکیمانه تر و ناتوانِی خدا 
از قــدرِت انســان تواناتــر اســت. « رســاله اول بــه قرنتیــان فصــل ۱ آیــه هــای ۲۷ و ۲۵.

را  حقیقتــی  کــرد.  آغــاز  مدرســه  مدیــر  بعنــوان  را  اش  فعالیــت  فرومنــت۳۴ 
مــی کردنــد. چیــزی  تکــرار  آنهــا در خانــه  کــودکان آموخــت  بــه  او در مدرســه  کــه 
از  مدرســه  و کالس  آمدنــد  مقــدس  کتــاب  توضیــح  بــرای  والدیــن  کــه  نگذشــت 
شــنودگان بــا دقــت پــر شــد. عهــد جدیــد و مقالــه هــا بــه رایــگان توزیــع مــی شــدند 
و بــه دســت عــده زیــادی کــه شــهامت آشــکارا شــنیدن تعالیــم جدیــد را نداشــتند 
رســید. بعــد از مدتــی ایــن خــادم نیــز مجبــور بــه فــرار شــد ولــی حقایقــی کــه تعلیــم 
بــه  و  بــود  کاشــته شــده  بــود. اصالحــات  گرفتــه  جــای  مــردم  ذهــن  در  بــود  داده 
تقویــت و رشــد خــود ادامــه مــی داد. مبشــرین برگشــتند و در اثــر فعالیــت ایشــان 

عبــادت بــه ســبک پروتســتان ســرانجام در ژنــو برقــرار گردیــد.
از  پــس  بــود وقتــی کلویــن  نفــع اصالحــات شناســایی شــده  بــه  قبــل  از  شــهر 
سرگردانی ها و تحوالت متفاوت از دروازه هایش گذشت. در برگشت از آخرین 
مســافرت بــه زادگاهــش بــر ســر راه بــه باســل زمانــی کــه راه مســتقیم را در اشــغال 
قــوای نظامــی چارلــز پنجــم دیــد بــه ناچــار راه غیرمســتقیم بــه ژنــو را در پیــش گرفــت.

فــارِل در ایــن مالقــات اراده خــدا را شــناخت. بــا اینکــه ژنــو ایمــان اصالحــات 
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را پذیرفتــه بــود ولــی کمــاکان کار بزرگــی در آنجــا بایــد انجــام مــی گرفــت. افــراد و نــه 
اجتماعــات هســتند کــه بــه ســوی خــدا برگشــت مــی کننــد؛ کار تولــد تــازه بایــد بــا 
قــدرت روح القــدس در قلــب و وجــدان صــورت بگیــرد و نــه بــا اوامــر شــوراها. در 
حالــی کــه اهالــی ژنــو اقتــدار روم را بیــرون انداختــه بودنــد ولــی آنچنــان کــه بایــد آمــاده 
نبودنــد تــا عاداتــی کــه تحــت حکومــت آن پــا گرفتــه بودنــد را انــکار نماینــد. بنــا نهــادن 
اســتوار اصــول پــاک انجیــل و آمــاده کــردن ایــن مــردم بــرای کســب شایســته مقامــی 

کــه مشــیت الهــی ایشــان را بــرای دریافتــش دعــوت کــرده بــود کار ســاده ای نبــود.
فــارِل مطمئــن بــود کــه در وجــود کلویــن کســی را یافتــه اســت کــه مــی توانــد بــا او در 
این کار متحد گردد. او به اسم خدا بطور رسمی از مبشر جوان خواهش کرد تا آنجا 
بماند و کار کند. کلوین هراسان عقب نشینی کرد. چون کمرو و صلح طلب بود از 
تماس با اهالی جسور، مستقل و حتی جنگجوی ژنو کنار کشید. ضعف سالمتی 
همــراه بــا عــادت مطالعــه اش او را بــه کنــاره گیــری ســوق داد. او بــا ایمــان بــه اینکــه بــا 
قلمش می توانست آرمان اصالحات را بهتر خدمت کند مشتاق یافتن جایی آرام 
بــرای مطالعــه شــد تــا توســط چاپخانــه، کلیســاها را تعلیــم و بنــا کنــد. ولــی نصیحــت 
جدی فارِل برایش چون فراخوانی از آســمان بود و شــهامت رد کردن آن را نداشــت. 
او گفــت بــه نظــرش رســید کــه » دســت خــدا از آســمان دراز شــد تــا او را مهــار کــرده و 
در جایی که اینچنین برای ترکش بی صبر بود بطور برگشت ناپذیر ثابت نماید. «۳۵ 
در این وقت خطرات بزرگی آرمان پروتستان را احاطه کرده بود. لعنت های پاپ 
بــر علیــه ژنــو بطــور رعدبــار اعــالم شــده بــود و ملــت هــای بــزرگ آن را تهدیــد بــه نابــودی 
می کردند. چطور ممکن بود شهر کوچکی نظیر آن در برابر تشکیالت قدرتمندی که 
بارها پادشاهان و امپراتورها را وادار به تسلیم کرده بود مقاومت نماید؟ چگونه می 

توانست در مقابل سپاهیان فاتحان بزرگ جهان ایستادگی نماید؟
پروتســتانیزم در سرتاســر دنیــای مســیحیت مــورد تهدیــد دشــمنی مهیــب قــرار 
گرفتــه بــود. روم پــس از گذشــت پیــروزی هــای اولیــه اصالحــات، نیروهــای جدیــد 
را بــه امیــد نابــود کــردن آن فراخوانــد. در همیــن وقــت ســازمان مذهبــی جزویــت 
هــا۳6 ایجــاد شــد کــه بــی رحــم تریــن، بــی مــرام تریــن و قــوی تریــن قهرمانــان حامــی 
محبــت  از  عــاری  انســانی،  عالیــق  و  دنیــوی  روابــط  از  بریــده  بودنــد.  هــا  پــاپ 
طبیعــی، منطــق و وجــدان در ســکوت مطلــق، بــی خبــر از هــر نــوع قانــون، فاقــد 
جــز  نــوع وظیفــه  هــر  فاقــد  و  اســت  بــه جرگــه شــان  مربــوط  کــه  آنچــه  جــز  الــزام 
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پیشــبرد اهــداف آن. )بــه ضمیمــه مراجعــه کنیــد.( انجیــل مســیح پیروانــش را قــادر 
بــه ســرما، گرســنگی،  بــی تفــاوت نســبت  بــا خطــر و تحمــل مشــقت،  بــه مقابلــه 
محنــت و فقــر و حفــظ پرچــم حقیقــت در مقابــل آلــت شــکنجه، زنــدان و تیــر آتــش 
ســوزی کــرده بــود. بــرای جهــاد بــا ایــن نیروهــا يســوعی گــری۳۷ پیروانــش را هدایــت 
بــه تعصبــی نمــود کــه متحمــل خطراتــی مشــابه بــوده و بــا قــدرت حقیقــت بــا کلیــه 
ســالح هــای نیرنــگ مخالفــت نماینــد. هیــچ جنایتــی بزرگتــر از آن نبــود کــه نتواننــد 
مرتکــب شــوند، هیــچ نیرنگــی پســت تــر از آن نبــود کــه نتواننــد اجــرا کننــد و هیــچ 
تظاهــر فریبنــده ای آنچنــان مشــکل نبــود کــه اقتباســش نکننــد. متعهــد بــه فقــر و 
تواضــع دائمــی هــدف حســاب شــده شــان جمــع آوری ثــروت و قــدرت بــود تــا نثــار 

برانــدازی پروتســتانیزم و برقــراری اقتــدار پــاپ شــود.
وقتی به عنوان اعضای جرگه خود ظاهر می شدند ملبس به ظاهر مقدس، 
زنــدان هــا و بیمارســتان هــا را زیــارت نمــوده و بــه بیمــاران و فقــرا خدمــت مــی کردنــد 
و مدعــی انــکار دنیــا مــی شــدند و نــام مقــدس عیســی را حمــل مــی نمودنــد کــه بــه 
اطــراف رفتــه اعمــال خیــر انجــام مــی داد. ولــی تحــت ایــن ظاهــر بــی گنــاه، اغلــب 
مخــوف تریــن و مرگبارتریــن اهــداف جنایــی پنهــان شــده بــود. اساســی تریــن اصــل 
شــاخص جرگــه ایــن بــود کــه نتیجــه وســیله وصــول را توجیــه مــی نمایــد. بواســطه ایــن 
قانون دروغ گفتن، دزدی، جعل مدارک و قتل نه فقط قابل عفو بلکه در صورت 
خدمــت بــه عالیــق کلیســا قابــل تقدیــر بودنــد. جزویــت هــا تحــت قیافــه هــای مبــدل 
گوناگــون بــه ادارات دولتــی راه یافتــه و بــه مقــام مشــاور پادشــاهان و تعییــن خــط 
مشــی ملــت هــا ارتقــاء مــی یافتنــد. حتــی بــرای جاسوســی در امــور اربابانشــان بــه 
شــکل خادم در می آمدند. دانشــکده هایی برای پســرهای شــاهزاده ها و اشــراف 
و مدارســی بــرای مــردم عــادی تأســیس نمودنــد و فرزنــدان والدیــن پروتســتان را بــه 
پیــروی از آییــن هــای دینــی کاتولیــک جــذب نمودنــد. کلیــه تظاهــرات شــکوهمند 
ظاهــری عبــادت کاتولیــک بــرای گیــج کــردن ذهــن و بــه بنــد کشــیدن تخیــالت تحمیــل 
شــد و بدیــن ترتیــب بــه آزادی کــه والدیــن برایــش تقــال نمــوده و قربانــی داده بودنــد 
بوســیله فرزنــدان خیانــت شــد. جزویــت هــا بــه ســرعت خــود را در سرتاســر اروپــا 

پخــش نمودنــد و هــر جــا کــه رفتنــد پیــروی از پــاپ هــا احیــا شــد.
فرمانــی بــرای اعطــای قــدرت بیشــتر بــه ایشــان بــرای برقــراری مجــدد رســیدگی 
بــه بدعــت صــادر شــد. )بــه ضمیمــه مراجعــه کنیــد.( بــا وجــود حــس اکــراه عمومــی 
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که بر ضد آن وجود داشــت این دیوان وحشــتناک حتی در کشــورهای کاتولیک 
توســط حــکام کاتولیــک برپــا شــد و قســاوت هایــی خیلــی وحشــتناک تــر از آنکــه 
برمــال شــود در ســیاه چالــه هــای آن تکــرار شــد. در بســیاری از کشــورها هــزاران 
هــزار از گلهــای سرســبد ملــت، پــاک تریــن و شــریف تریــن، تحصیلکــرده تریــن و 
باهــوش تریــن، شــبانان متدیــن و فــداکار کلیســاها و شــهروندان وطــن پرســت و 
کوشــا، دانشــمندان برجســته، هنرمنــدان تیزهــوش و صنعتگــران ماهــر کشــته و 

یــا مجبــور بــه تــرک وطــن شــدند.
وســایلی کــه روم بــرای خامــوش کــردن نــور اصالحــات و دریــغ داشــتن کتــاب 
مقــدس از مــردم و برقــراری خرافــات و جهالــت قــرون ظلمــت )وســطی( بــکار بــرد از 
ایــن قــرار بودنــد. ولــی تحــت برکــت خــدا و فعالیــت ایــن مــردان شــریف کــه او بــرای 
بــود آییــن پروتســتان برانداختــه نشــد و قــدرت خــود را  پیــروی از لوتــر فراخوانــده 
مدیــون لطــف و اســلحه شــاهزادگان نبــود. کوچکتریــن کشــورها و متواضــع تریــن و 
کــم قــدرت تریــن ملــت هــا بــه دژهــای آن بــدل شــدند. ژنــو کوچــک در میــان دشــمنان 
مقتدری که نقشــه نابودی اش را می کشــیدند، هلند و ســواحل شــنی آن در کنار 
دریای شــمال همانهایی بودند که بر ضد اســتبداد اســپانیا و ســپس عظیم ترین و 
دولتمردتریــن پادشــاهی آن زمــان مبــارزه مــی کردنــد؛ ایــن ســوئد ســرد و بایــر بــود کــه 

فتوحاتــی بــرای اصالحــات بدســت آورد.
کلویــن بــرای تقریبــاً ســی ســال در ژنــو زحمــت کشــید. نخســت بــرای افتتــاح 
کلیســایی در آنجــا کــه از اصــول اخالقــی کتــاب مقــدس پیــروی مــی کــرد و ســپس 
بــرای پیشــبرد اصالحــات در سرتاســر اروپــا. مســیر او بعنــوان یــک رهبــر مردمــی 
خالــی از عیــب نبــود و نــه تعالیــم او بــدون اشــتباه. ولــی او وســیله ای بــود بــرای 
ترویــج حقایقــی کــه از اهمیــت خــاص زمــان خــودش برخــوردار بودنــد و حفــظ اصــول 
پروتســتانیزم بــر علیــه برگشــت ســریع مــوج پیــرو پــاپ و تقویــت ســادگی و پاکــی 
زندگــی در کلیســاهای پیــرو اصالحــات بــه جــای غــرور و فســادی کــه تحــت تعالیــم 

کاتولیــک رونــق مــی گرفــت.
بیــرون رفتنــد.  بــرای انتشــار تعالیــم اصالحــات  از ژنــو نشــریات و معلمینــی 
جفادیــدگان تمــام ســرزمین هــا بــرای تعلیــم، مشــورت و تشــویق بــه ایــن مرکــز نــگاه 
مــی کردنــد. شــهر کلویــن بــه پناهــگاه اصــالح طلبــان تحــت پیگــرد در تمــام اروپــای 
غربــی تبدیــل شــد. آواره هــا، فــراری از طوفــان وحشــتناک کــه بــرای قرنهــا ادامــه 
داشــت بــه دروازه هــای ژنــو روی مــی آوردنــد. آنهــا گرســنه، مجــروح و محــروم از 
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خانــه و اقــوام بــه گرمــی پذیرفتــه شــده و از روی دلســوزی و محبــت مــورد توجــه 
بــا مهارتهــا،  پیــدا کــرده، شــهر جدیــد را  قــرار مــی گرفتنــد؛ و خانــه ای در اینجــا 
دانــش و تقــوای خــود برکــت مــی دادنــد. بســیاری از کســانی کــه در ایــن جــا ســاکن 
مقابلــه  روم  اســتبدادی  حکومــت  بــا  تــا  بازگشــتند  خــود  کشــورهای  بــه  شــدند 
کننــد. جــان ناکــس۳۸ اصــالح گــر شــجاع اســکاتلندی، تعــداد قابــل مالحظــه ای 
از اصــالح طلبــان اصولگــرا بــا پیوریتــن هــای انگلیســی و پروتســتان هــای هلنــد و 
اســپانیا و هوگنــات هــای فرانســه مشــعل حقیقــت را از ژنــو بــرای روشــن ســاختن 

تاریکــی زادگاه شــان بــه کشــور خــود بردنــد.

John Knox. 38
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۱۳
هلند و کشورهای 

اسکاندیناوی
را  راســـخی  اعتـــراض  زود  خیلـــی  هلنـــد  در  هـــا  پـــاپ  اســـتبدادی  حکومـــت 
برانگیخـــت. پـــاپ روم هفتصـــد ســـال قبـــل از زمـــان لوتـــر توســـط دو اســـقف کـــه 
بـــه نمایندگـــی روم فرســـتاده شـــده بودنـــد و سرشـــت حقیقـــی مقـــرش را دریافتـــه 
بودنـــد شـــجاعانه اینچنیـــن او را هـــدف اتهـــام قـــرار دادنـــد: خـــدا » کلیســـا را ملکـــه 
و همســـرش ســـاخته اســـت و همـــراه بـــا جهیزیـــه ای کـــه نـــه پژمـــرده و نـــه فاســـد 
مـــی شـــود بـــرای خانـــواده اش تدارکـــی شـــریف و دائمـــی فراهـــم نمـــوده اســـت و 
بـــه آن تـــاج و عصـــای ســـلطنت ابـــدی عطـــا کـــرده اســـت؛ ... آنچـــه را کـــه تـــو بـــه 
نفـــع خـــود چـــون دزد جـــدا مـــی کنـــی. تـــو خـــود را بـــه جـــای شـــبانی در معبـــد خـــدا 
اســـتوار کـــردی و بـــرای گوســـفندان گـــرگ شـــدی؛ … مـــی خواهـــی بـــاور کنیـــم کـــه 
اســـقف اعظـــم هســـتی وقتـــی چـــون فـــردی مســـتبد رفتـــار مـــی کنـــی.... در حالـــی 
کـــه بایـــد خـــادم خادمیـــن باشـــی و خـــود را چنـــان مـــی خوانـــی، ســـعی داری ســـرور 
القـــدس  روح  کشـــی….  مـــی  حقـــارت  بـــه  را  خـــدا  احـــکام  بشـــوی....  ســـروران 
ســـازنده تمـــام کلیساهاســـت تـــا آنجایـــی کـــه جهـــان ادامـــه دارد…. شـــهر خـــدای 
مـــا کـــه مـــا شـــهروندان آن هســـتیم بـــه همـــه نقـــاط آســـمان مـــی رســـد و عظیـــم تـــر از 
شـــهری اســـت کـــه انبیـــای مقـــدس بابـــل نامیـــده انـــد و وانمـــود بـــه الهـــی بـــودن مـــی 
کنـــد و خـــود را آســـمانی مـــی پنـــدارد و افتخـــار مـــی کنـــد کـــه حکمتـــش غیرفانـــی 
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اســـت؛ و در پایـــان بـــدون دلیـــل معتقـــد بـــه ایـــن هســـتی کـــه هرگـــز خطـــا نکـــرده ای 
و نخواهـــی کـــرد. «۱

دیگــران برخاســتند تــا ایــن اعتــراض را از قرنــی بــه قــرن دیگــر منعکــس کننــد؛ 
نــام هــای  بــه  پــا گذاشــتند و  و آن معلمیــن اولیــه کــه کشــورهای مختلــف را زیــر 
مختلــف شــناخته مــی شــوند ســیرت خادمــان والدنســی را حمــل نمــوده و دانــش 
بــه  ایشــان  تعالیــم  نمودنــد.  رســوخ  بــه هلنــد  و  داده  انتشــار  جــا  را همــه  انجیــل 
زبــان هلنــدی  بــه  را  هــا  والدنســی  مقــدس  کتــاب  آنهــا  یافــت.  انتشــار  ســرعت 
ترجمــه کردنــد. ایشــان اعــالم کردنــد » کــه مزیــت بزرگــی در آن وجــود دارد؛ عــاری 
از شــوخی، افســانه هــا، چیزهــای ناچیــز و نیرنــگ بلکــه حــاوی کالم حقیقــت؛ 
واقعــاً اینجــا و آنجــا مطالبــی مشــکل وجــود داشــت ولــی کشــف جوهــر و شــیرینی 
آنچــه مقــدس و خــوب اســت آســان اســت. «۲ ایــن چیــزی اســت کــه دوســتاران 

ایمــان باســتانی در قــرن دوازدهــم نوشــتند.
بــا اینکــه تــوده چــوب آتــش ســوزی و  اکنــون جفاهــای روم شــروع شــد؛ ولــی 
شــکنجه ایمانــداران پیوســته افزایــش مــی یافتنــد، آنهــا اســتوار اعــالم مــی کردنــد کــه 
کتــاب مقــدس تنهــا اقتــدار مصــون از خطــا در دیــن اســت و » کســی نبایــد تحــت 

فشــار ایمــان بیــاورد بلکــه بــا بشــارت متقاعــد گــردد. «۳
تعالیــم لوتــر زمینــه ای مســاعد در هلنــد پیــدا کــرد و مردانــی جــدی و وفــادار 
بــرای بشــارت انجیــل بپــا خاســتند. ِمنــو ســایمونز۴ از یکــی از ایالــت هــای هلنــد 
پــا بــه عرصــه گذاشــت. تعلیــم یافتــه بعنــوان کاتولیــک و منصــوب شــده بــه عنــوان 
کشــیش، از کتــاب مقــدس کامــالً بــی خبــر بــود و آن را از تــرس اینکــه بــه بدعــت 
فریفتــه شــود نمــی خوانــد. وقتــی در مــورد تجســد مســیح در عشــاء ربانــی دچــار 
بــا دعــا و  بــه عنــوان وسوســه ای از طــرف شــیطان پنداشــت و  تردیــد شــد آن را 
اعتــراف ســعی کــرد خــود را از آن خالصــی دهــد ولــی بــی فایــده بــود. او بــا شــرکت 
در مجالــس عیاشــی کوشــید صــدای تهمــت آمیــز وجــدان را خامــوش ســازد ولــی 
آن هــم بــی ثمــر بــود. پــس از مدتــی بــه مطالعــه عهــد جدیــد هدایــت شــد و ایــن امــر 
و نوشــته هــای لوتــر او را وادار بــه پذیــرش ایمــان اصالحــات کــرد. بالفاصلــه بعــد از 
آن در دهکــده مجــاور شــاهد ســربریدن شــخصی شــد کــه دوبــاره تعمیــد گرفتــه بــود؛ 

Gerard Brandt, History of the Reformation in and About the Low Countries, b. 1, p. 6. 1

2 مأخذ قبل، کتاب اول، صفحه 14.

Martyn, vol. 2, p. 87. 3

Menno Simons. 4
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ایــن اتفــاق او را بــه مطالعــه کتــاب مقــدس در خصــوص تعمیــد اطفــال هدایــت 
نمــود. او نتوانســت برهانــی در کتــب مقــدس بــرای ایــن عمــل پیــدا کنــد ولــی متوجــه 

شــد کــه بــرای دریافــت تعمیــد، توبــه و ایمــان در همــه جــا الزامــی اســت.
ِمنو از کلیسای کاتولیک کناره گرفت و زندگی خود را صرف تعلیم حقایقی که 
پذیرفته بود کرد. در آلمان و همچنین هلند گروهی از متعصب ها برخاسته بودند 
کــه تعالیــم پــوچ و فتنــه جویانــه را پیشــنهاد مــی کردنــد و نظــم و نجابــت را بــی حرمــت 
مــی نمودنــد و اقــدام بــه شــورش و خشــونت مــی کردنــد. ِمنــو نتایــج وحشــتناکی کــه از 
این حرکت های بدون چون و چرا بوجود خواهند آمد را مشاهده کرد و مصرانه با 
تعالیم غلط و برنامه وحشــیانه افراد متعصب مخالفت نمود. گرچه افراد بســیاری 
توســط ایــن متعصــب هــا گمــراه شــدند ولــی تعالیــم مهلــک ایشــان را رد کردنــد؛ و 
هنوز هم تعداد زیادی از مســیحیان قدیمی و ثمره تعالیم والدنســی ها باقی مانده 

بودنــد. ِمنــو در میــان ایــن طبقــه از مــردم بــا اشــتیاق و موفقیــت زیــاد کار کــرد.
او بــرای بیســت و پنــج ســال همــراه همســر و فرزندانــش بــا تحمــل ســختی هــا 
و محرومیــت هــا و خیلــی اوقــات بــا بــه خطــر انداختــن زندگــی اش مســافرت مــی 
کــرد. او از هلنــد و آلمــان شــمالی عبــور کــرد و در میــان طبقــات متواضــع مشــغول 
بــه کار شــد ولــی نفــوذ گســترده ای در میــان ایشــان ایفــا نمــود. بــا اینکــه تحصیــالت 
محــدودی داشــت ولــی ذاتــاً فــردی فصیــح بــود، او مــرد بــا اصالتــی راســخ و روحیــه 
بــود و دارای تقــوای صــادق و جــدی، قواعــد اخالقــی کــه  متواضــع و رفتــار آرام 
تعلیــم مــی داد را در زندگــی اش بــه نمایــش مــی گذاشــت و اعتمــاد مــردم را بــه 
خــود جلــب مــی نمــود. پیروانــش پراکنــده و مظلــوم بودنــد. ایشــان از اغتشاشــی 
کــه بــه دســت پیــروان متعصــب شــهر مانســتری۵ آلمــان بوجــود آمــد بســیار عــذاب 

کشــیدند. بــا ایــن وجــود عــده زیــادی تحــت فعالیــت هــای او ایمــان آوردنــد.
هیــچ جــای دیگــر مثــل هلنــد تعالیــم اصــالح شــده بــه شــکل عمومــی پذیرفتــه 
نشــدند. در کشــورهای معــدودی پیروانشــان جفــای وحشــتناک تــری را متحمــل 
شــادی  بــا  او  و  بــود  کــرده  تحریــم  را  اصالحــات  پنجــم  چارلــز  آلمــان  در  شــدند. 
بــر ضــد  کــرد؛ ولــی شــاهزادگان  مــی  آتــش محکــوم  بــه ســوختن در  را  پیــروان آن 
هــای  فرمــان  و  بــود  زیادتــر  قدرتــش  هلنــد  در  کردنــد.  ایســتادگی  ظلمــی  چنیــن 
جفــا رســاندن یکــی پــس از دیگــری صــادر مــی شــد. خوانــدن کتــاب مقــدس و یــا 
شــنیدن و موعظــه یــا حتــی صحبــت کــردن دربــاره آن موجــب مــرگ توســط تیــر 

Munsterites. 5
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در  تعظیــم  از  خــودداری  و  خــدا  بــه  کــردن  دعــا  ســوزی می شــد. مخفیانــه  آتــش 
بــود. حتــی  نیــز مســتحق مجــازات مــرگ  یــک مزمــور  یــا ســرودن  برابــر تصاویــر و 
کســانی کــه از خطایشــان برمــی گشــتند محکــوم مــی شــدند، اگــر مــرد مــی بودنــد 
بــا شمشــیر کشــته مــی شــدند و اگــر زن بودنــد زنــده زنــده ســوزانده مــی شــدند. 
هــزاران نفــر تحــت ســلطنت چارلــز و فیلیــپ دوم جــان خــود را از دســت دادنــد.

ُمفتــش عقایــد آورده شــدند  بــه حضــور  یــک خانــواده  تمامــی اعضــای  روزی 
و آنهــا را بــه غیبــت در عشــاء ربانــی کاتولیکــی و عبــادت در خانــه متهــم کردنــد. 
جــوان تریــن پســرها در بررســی ُمفتــش در خصــوص عــادات مخفیانــه شــان چنیــن 
پاســخ داد: » مــا زانــو مــی زنیــم و دعــا مــی کنیــم کــه خــدا افکارمــان را روشــن ســازد و 
گناهــان مــان را ببخشــد؛ بــرای پادشــاه مــان دعــا مــی کنیــم تــا ســلطنتش کامیــاب و 
زندگــی اش مملــو از شــادی باشــد؛ مــا بــرای حاکمــان دعــا مــی کنیــم تــا خــدا ایشــان 
را حفــظ نمایــد. «6 بعضــی از قُضــات عمیقــاً متأثــر شــدند بــا ایــن وجــود پــدر و یکــی 

از پســران بــه مــرگ از طریــق تیــر آتــش ســوزی محکــوم شــدند.
غضــب جفارســانندگان معــادل ایمــان شــهدا بــود. نــه فقــط مــردان بلکــه زنــان 
لطیــف و دوشــیزه هــای جــوان شــجاعتی پایــدار را از خــود بــه نمایــش گذاشــتند. 
» زنــان در کنــار تیــر آتــش ســوزی شوهرانشــان مــی ایســتادند و در حالــی کــه شــوهر 
متحمــل آتــش بــود همســر کلمــات تســلی بخــش را برایــش نجــوا مــی کــرد و یــا بــرای 
شــاد کردنــش ســرودهای مزمــور را میســرود. « » دوشــیزه هــای جــوان طــوری زنــده 
در مقبــره مــی خوابیدنــد کــه گویــا بــه رختخــواب شــبانه خــود وارد مــی شــوند؛ و یــا 
ملبــس بــه بهتریــن لبــاس کــه گویــا بــه جشــن عروســی خــود رهســپارند و بــه ســوی 

داربســت اعــدام و یــا تیــر آتــش ســوزی روانــه مــی شــدند. «۷
درســت ماننــد روزهایــی کــه بــت پرســتی ســعی بــه نابــودی انجیــل داشــت و 
پاراگــراف ۵۰ مراجعــه  تِرتولیــان  آپالوجــی  کتــاب  )بــه  بــود.  بــذر  خــون مســیحیان 
ســالهای  بــرای  پادشــاه  شــد.  حقیقــت  شــاهدان  ازدیــاد  باعــث  جفــا  شــود.(۸ 
متمــادی مجنــون از تصمیــم شکســت ناپذیــر مــردم، کار ظالمانــه خــود را ادامــه داد 
ولــی کارش بــی نتیجــه مانــد. انقــالب تحــت حکومــت ویلیــام از اورنــج9 ســرانجام 

آزادی عبــادت خــدا را بــه هلنــد آورد.

Wylie, b. 18, ch. 6. 6

7 مأخذ قبل، کتاب 18، فصل 6.

See Tertullian, Apology, paragraph 50. 8

William of Orange. 9
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پیشروی انجیل در کوه های پیدمانت۱۰ در دشت های فرانسه و سواحل هلند 
بــا خــون شــاگردانش عالمتگــذاری شــد. ولــی در کشــورهای شــمال بــا ورودی صلــح 
آمیــز همــراه بــود. شــاگردان در ویتنِبــرگ در برگشــت بــه خانــه هایشــان ایمــان اصــالح 
شــده را بــه اســکاندیناوی حمــل کردنــد. چــاپ نوشــته هــای لوتــر نیــز نــور را انتشــار 
داد. مردم ســاده و پرطاقت شــمال از فســاد، تجمل و خرافات روم روگرداندند تا از 

ســادگی، پاکــی و حقایــق حیــات بخــش کتــاب مقــدس اســتقبال کننــد.
پســر  ایــن  بــود.  روســتایی  یــک  فرزنــد  دانمارکــی «  » اصــالح طلــب  توِســن۱۱ 
خیلــی زود نشــانه ی ذهــن فعــال را از خــود آشــکار نمــود؛ او تشــنه تحصیــالت بــود 
ولــی بخاطــر موقعیــت والدینــش از آن محــروم بــود و وارد یــک صومعــه شــد. در 
آنجــا پاکــی زندگــی اش همــراه بــا پشــتکار و وفــاداری توجــه مافــوق او را بدســت 
آورد. امتحانــات بــه او برخــورداری از اســتعدادی را نشــان داد کــه وعــده خدمتــی 
خــوب را بــه کلیســا در آینــده مــی داد. تصمیــم گرفتــه شــد تــا در یکــی از دانشــگاه 
هــای آلمــان یــا هلنــد تحصیــل کنــد. شــاگرد جــوان اجــازه یافــت تــا خــود دانشــگاهی 
را انتخــاب نمایــد، مشــروط بــر اینکــه بــه ویتنِبــرگ نــرود. دانشــجوی کلیســا نمــی بایــد 

بــا زهــر ارتــداد بــه خطــر بیافتــد. راهــب هــای صومعــه چنیــن گفتــه بودنــد.
توِســن بــه کُلــن رفــت کــه در آن زمــان ماننــد حــال حاضــر یکــی از دژهــای روم 
گرایــی بــود. در آنجــا بــه زودی از عرفــان اســتادها متنفــر شــد. در حــدود همــان زمــان 
بــه نوشــته هــای لوتــر دســت یافــت. ایــن نوشــته هــا را بــا حیــرت و لــذت خوانــد و 
مشــتاق تعلیــم شــخصی از خــود اصــالح طلــب گردیــد. ولــی او بــرای چنیــن کاری 
بایــد در خطــر رنجانیــدن مافــوق رهبانــی و از دســت دادن حمایــت او قــرار مــی 
گرفــت. بــه زودی تصمیمــش را گرفــت و بــدون معطلــی در ویتنبــرگ ثبــت نــام کــرد.

او در بازگشــت بــه دانمــارک بــه صومعــه اش روی آورد. هیــچ کــس هنــوز بــه 
بــود؛ او راز خــود را آشــکار نکــرد ولــی ســعی کــرد  نبــرده  پیــرو لوتــر بودنــش شــک 
بــدون تحریــک تعصــب همراهانــش ایشــان را بــه ایمــان صــادق و زندگــی مقــدس 
تــر هدایــت نمایــد. کتــاب مقــدس را گشــود و مفهــوم حقیقــی اش را توضیــح داد و 
در آخــر مســیح را بــه عنــوان عدالــت شــخص گناهــکار و تنهــا امیــد نجــات بــه ایشــان 
بشــارت داد. غضــب رئیــس صومعــه کــه بــه او بعنــوان مدافــع دلیــر روم بســیار امیــد 
بســته بــود نســبت بــه او بــی انــدازه شــد. بالفاصلــه از صومعــه خــود بــه ســلول تحــت 

مراقبــت شــدید در صومعــه دیگــری انتقــال یافــت.
Piedmont. 10

Tausen. 11
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بخاطــر وحشــت حامیــان جدیــدش تعــدادی از راهــب هــا خــود را خیلــی زود 
پیــرو پروتســتان اعــالم نمودنــد. توِســن از بیــن میلــه هــای ســلول خــود دانــش حقیقــت 
را بــه همراهانــش رســانده بــود. اگــر آن پــدران دانمارکــی در طــرح کلیســا بــرای مقابلــه 
بــا بدعــت گــزاران بودنــد صــدای توِســن هرگــز دیگــر شــنیده نمــی شــد؛ ولــی بــه جــای 
سپردنش به یک قبر در سیاه چاله زیرزمینی او را از صومعه بیرون انداختند. حال 
آنهــا قدرتــی نداشــتند. فرمانــی ســلطنتی در همــان دم صــادر شــد و معلمــان تعالیــم 
جدیــد را حفاظــت مــی کــرد. توِســن بشــارت را آغــاز نمــود. دِر کلیســاها بــه رویــش بــاز 
بــود و مــردم بــرای شــنیدن حــرف هایــش ازدحــام مــی کردنــد. عــده ای دیگــر نیــز کالم 
خدا را موعظه می کردند. عهد جدیِد ترجمه شده به زبان دانمارکی به تعداد زیاد 
منتشــر شــد. تــالش هــای پیــروان پــاپ بــرای نابــود کــردن کار، بــه توســعه آن انجامیــد و 

چیــزی نگذشــت کــه دانمــارک پذیــرش ایمــان اصــالح شــده را اعــالم نمــود.
در ســوئد نیــز جوانانــی کــه از چشــمه ویتنِبــرگ نوشــیده بودنــد آب حیــات را بــه 
هموطنــان خــود رســاندند. دو تــن از رهبــران اصالحــات ســوئد اوالف و لورنتیــوس 
ِپطــری۱۲ فرزنــدان آهنگــر اوِربــرو۱۳ زیــر نظــر لوتــر و ملنگتــون تعلیــم گرفتنــد و حقایقــی 
را کــه فــرا گرفتــه بودنــد بطــور کوشــا تعلیــم مــی دادنــد. اوالف ماننــد اصــالح طلــب 
بــزرگ مــردم را بــا اســتفاده از اشــتیاق و فصاحــت خــود برانگیخــت در حالــی کــه 
لورنتیــوس ماننــد ملنگتــوِن تحصیلکــرده، متفکــر و آرام بــود. هــر دو مردانــی کوشــا 
در تقــوا، دارای پیشــرفت هــای برجســته در علــوم الهیــات و در پیشــبرد حقیقــت 
دارای شــجاعت مــداوم بودنــد. مخالفــان پیــرو پــاپ نیــز کوتــاه نیامدنــد. کشــیش 
از  اغلــب  ِپطــری  اوالف  برانگیخــت.  را  پرســت  و خرافــه  مــردم جاهــل  کاتولیــک 
طــرف جمعیــت مــورد حملــه قــرار مــی گرفــت و در چنــد مــورد بــه زحمــت جــان ســالم 
بــه در بــرد. ولــی ایــن اصــالح طلبــان مــورد لطــف و حفاظــت پادشــاه قــرار داشــتند.

مــردم تحــت حکومــت کلیســای روم در فقــر و ســتم و بیــداد غوطــه ور شــده 
بودنــد. آنهــا نیازمنــد کتــاب مقــدس بودنــد و داشــتن مذهبــی کــه فقــط متکــی بــه 
آیــات و مراســم بــود و نــوری بــه ذهــن نمــی رســاند ایشــان را بــه اعتقــادات خرافــی 
و مراســم اجــداد بــت پرستشــان بــر مــی گردانــد. ملــت بــه گــروه هــای ســتیزه جــو 
تقســیم شــده بــود و اختالفــات دائمــی ایشــان بــه ذلــت همــگان مــی افــزود. پادشــاه 
مصمــم بــه انجــام اصالحــات در کشــور و کلیســا بــود و ایــن موضــوع معاونیــن قابــل 

را در جــدال بــر علیــه روم خــوش آمــد گفــت.
Olaf and Laurentius Petri. 12

Orebro. 13
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اوالف ِپطــری در حضــور پادشــاه و رهبــران ســوئد بــا توانایــی بســیار از تعالیــم 
ایمــان اصــالح شــده بــر علیــه قهرمانــان روم دفــاع نمــود. او اعــالم کــرد کــه تعالیــم 
تــوان  مــی  دارنــد  توافــق  مقــدس  کتــاب  بــا  کــه  موقعــی  فقــط  را  کلیســا  پــدران 
پذیرفــت و ایــن کــه تعالیــم اساســی ایمــان در کتــاب مقــدس بــه وضــوح و ســادگی 
» تعالیــم  گفــت،  بفهمنــد. مســیح  را  آنــان  مــردم  اینکــه همــه  تــا  انــد  شــده  ارائــه 
مــن از خــودم نیســت، بلکــه از اوســت کــه مــرا فرســتاده اســت « )انجیــل یوحنــا 
فصــل ۷ آیــه ۱6(؛ و پولــس اعــالم کــرد اگــر او انجیلــی غیــر از آنچــه او بــه شــما 
آیــه   ۱ بــه غالطیــان فصــل  بــاد! )رســاله  ایــم موعظــه کنــد، ملعــون  بشــارت داده 
۸(. اصــالح طلــب گفــت، » پــس چگونــه دیگــران جرئــت مــی کننــد بــه میــل خــود 
تعالیمــی بــه وجــود آورنــد و ایشــان را بــه عنــوان امــور الزامــی بــرای نجــات تحمیــل 
خــدا  احــکام  برخــالف  وقتــی  کلیســا  اوامــر  کــه  کــرد  ثابــت  او  کننــد؟ «۱۴  مــی 
هســتند هیــچ اقتــداری ندارنــد و اصــل بــزرگ پروتســتان کــه » کتــاب مقــدس و 

فقــط کتــاب مقــدس « پایــه و اســاس ایمــان و عمــل اســت را تأکیــد نمــود.
ایــن مجادلــه گرچــه در صحنــه ی نســبتاً گمنــام و مبهــم صــورت پذیرفــت ولــی 
بــرای نشــان دادن » نــوع مردانــی کــه رتبــه و ردیــف ارتــش اصــالح طلبــان را تشــکیل مــی 
دادند به ما بکار رفت. ایشــان ســتیزه جو، بی ســواد، فرقه طلب و پرهیاهو نبودند 
ـ حاشــا؛ ایشــان مردانــی بودنــد کــه کالم خــدا را مطالعــه کــرده بودنــد و خــوب مــی 
دانســتند چگونــه ســالح هایــی کــه اســلحه خانــه کتــاب مقــدس ارائــه مــی داد را بــه کار 
ببرنــد. آنهــا بــه نســبت فضــل و دانــش از ســن و سالشــان جلوتــر بودنــد. وقتــی توجــه 
مــان را بــه چنیــن مراکــز ممتــازی چــون ویتنِبــرگ و زوریــخ و ایــن اســامی برجســته چــون 
لوتــر و ملنگتــون و زوینگلــی و اوکاالمپادیــوس محــدود مــی کنیــم ممکــن اســت بگوینــد 
اینهــا رهبــران جنبــش بودنــد و مــا طبعــاً بایــد انتظــار داشــته باشــیم در ایشــان قــدرت 
شگفت انگیز و تحصیالت وسیع ببینیم؛ ولی پیروانشان اینچنین نبودند. اکنون به 
جانب صحنه ی گمنام سوئد برمی گردیم و اسم های متواضع اوالف و لورنتیوس 
ـ چــه کســانی را پیــدا مــی کنیــم؟ … فاضــالن و  بــه شــاگردها  ـ از اســتادها  ِپطــری 
دانشــمندان الهیــات؛ مردانــی کــه بــه تمامــی طریقــه حقیقــت انجیــل مســلط شــده و 
بــه آســانی در مقابــل سفســطه بــازاِن مــدارس و مقامــات روم پیــروز مــی شــوند. «۱۵ 

پادشــاه ســوئد در نتیجــه ایــن مشــاجره ایمــان پروتســتان را پذیرفــت و مــدت 
کمــی بعــد پارلمــان موافقــت خــود را بــا آن اعــالم نمــود. عهــد جدیــد توســط اوالف 

Wylie, b. 10, ch. 4. 14

15 مأخذ قبل، کتاب 10فصل 4.
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بــرادر  پادشــاه دو  بــود و مطابــق خواســت  ترجمــه شــده  زبــان ســوئدی  بــه  ِپطــری 
ترجمــه تمــام کتــاب مقــدس را بــه عهــده گرفتنــد. بدیــن ترتیــب مــردم ســوئد بــرای 
اولیــن بــار کالم خــدا را بــه زبــان محلــی خــود دریافــت کردنــد. شــورا دســتور داد کــه 
در سراســر مملکــت خادمــان بایــد کتــب مقــدس را توضیــح بدهنــد و کــودکان در 

مــدارس خوانــدن آن را تعلیــم یابنــد.
تاریکــی جهــل و خرافــات توســط نــور مبــارک انجیــل پیوســته و مطمئــن ناپدیــد 
شــد. ملــت خالصــی یافتــه از اســتبداد روم بــه قــدرت و عظمتــی دســت یافــت کــه 
هرگــز قبــالً بــه آن نائــل نشــده بــود. ســوئد بــه یکــی از پناهــگاه هــای آییــن پروتســتان 
تبدیــل شــد. یــک قــرن بعــد در زمــان خطــرات ســخت ایــن ملــت کوچــک و ســابقاً 
ضعیــف ـ تنهــا ملتــی کــه در اروپــا شــهامت همیــاری کــردن داشــت ـ در کشــمکش 
وحشــتناک جنــگ ســی ســاله بــه نجــات آلمــان شــتافت. امــکان داشــت کــه تمــام 
اروپــای شــمالی دوبــاره تحــت حکومــت اســتبدادی روم در بیایــد ولــی ارتــش ســوئد 
بــود کــه بــه آلمــان قــدرت داد تــا جریــان موفقیــت پــاپ را برگردانــد و بــرای پروتســتان 
هــا ـ خــواه پیــروان کالویــن و خــواه پیــروان لوتــر ـ آزادی دینــی را کســب نمــود و بــرای 

کشــورهایی کــه اصالحــات را پذیرفتــه بودنــد آزادی وجــدان برقــرار ســازد.
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۱۴
اصالح طلبان بعدی 

انگلیسی
تینــَدل۱  کــرد  مــی  بــاز  آلمــان  مــردم  بــرای  را  مقــدس  کتــاب  لوتــر  کــه  زمانــی 
بواســطه روح خــدا وادار شــد تــا همیــن کار را بــرای مــردم انگلســتان انجــام دهــد. 
کتــاب مقــدس ترجمــه ویِکلیــف از متــن التیــن برگردانــده شــده بــود و اشــتباهات 
زیــادی داشــت. ایــن کتــاب هرگــز چــاپ نشــده بــود و هزینــه نســخه هــای خطــی 
مــی  مــردم  از  اندکــی  تعــداد  اشــراف  یــا  و  ثروتمنــدان  بجــز  کــه  بــود  زیــاد  آنچنــان 
توانســتند آنــرا تهیــه کننــد و اضافــه بــر ایــن چــون از طــرف کلیســا اکیــداً منــع شــده 
بــود بــه تناســب انتشــار معــدودی داشــت. ایراســموس در ســال ۱۵۱6 یــک ســال 
قبــل از پیدایــش پایــان نامــه لوتــر ترجمــه یونانــی و التیــن عهــد جدیــد را چــاپ کــرده 
بــود. اکنــون بــرای اولیــن بــار بــود کــه کالم خــدا بــه زبــان اصلــی چــاپ مــی شــد. 
واضــح  مفهــوم  و  تصحیــح  قبلــی  اشــتباهات  از  زیــادی  تعــداد  ویرایــش  ایــن  در 
تــر منتقــل شــده بــود. ایــن امــر عــده زیــادی از طبقــات تحصیلکــرده را بــه دانــش 
بهتــر حقیقــت هدایــت کــرد و بــه کار اصالحــات انگیــزه جدیــدی داد. ولــی مــردم 
عــادی هنــوز هــم تــا حــد زیــاد از کالم خــدا محــروم مانــده بودنــد. تینــَدل بنــا بــود 

کار ویِکلیــف را در دادن کتــاب مقــدس بــه هموطنــان کامــل کنــد.
او بــه عنــوان پژوهشــگر کوشــا و جوینــده مشــتاِق حقیقــت انجیــل را از عهــد 
جدیــِد ایراســموس دریافــت کــرده بــود. او بــی واهمــه اعتقــادات خــود را موعظــه نمــود 

Tyndale. 1
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و اصــرار مــی کــرد کــه کلیــه تعالیــم توســط کتــاب مقــدس آزمایــش شــوند. تینــدل در 
مقابــل ادعــای کاتولیــک کــه کلیســا کتــاب مقــدس را داده اســت و فقــط کلیســا مــی 
توانســت آن را توضیــح دهــد چنیــن پاســخ داد: » آیــا مــی دانیــد چــه کســی بــه عقــاب 
هــا نحــوه یافتــن صیدشــان را آموختــه؟ خــب همــان خــدا بــه فرزنــدان گرســنه خــود مــی 
آمــوزد تــا پــدر آســمانی خویــش را در کالم او بیابنــد. شــما بجــای اینکــه کالم خــدا را بــه 
ما داده باشید آن را از ما مخفی کرده اید؛ این شما هستید که تعلیم دهندگان آن 

را مــی ســوزانید و اگــر مــی توانســتید کتــب مقــدس را نیــز مــی ســوزاندید. «۲
موعظــه هــای تینــَدل توجــه زیــادی را برانگیخــت و عــده زیــادی حقیقــت را 
پذیرفتنــد. ولــی کشــیش هــا گــوش بــه زنــگ بودنــد و بــه محــض اینکــه او میــدان را 
تــرک مــی کــرد آنهــا ســعی مــی کردنــد بــا تهدیــدات و جعــل کــردن امــور، کار او را 
از بیــن ببرنــد؛ و آنهــا تقریبــاً در ایــن کار موفــق شــدند. او فریــاد بــرآورد: » چــه کار 
بایــد کــرد؟ هنگامــی کــه جايــی را مــی کارم دشــمن منطقــه ای را کــه تــرک کــرده 
ام ویــران مــی کنــد. مــن نمــی توانــم همــه جــا باشــم. ای کاش مســیحیان کتــب 
مقــدس را بــه زبــان خودشــان مــی داشــتند و مــی توانســتند خودشــان در مقابــل 
ایــن سفســطه بــازان بایســتند. بــدون کتــاب مقــدس غیرممکــن اســت مــردم عــادی 

را در حقیقــت نگــه داشــت. «۳ 
حــال هــدف جدیــدی ذهــن او را در اختیــار گرفــت. او چنیــن گفــت، » بــه زبــان 
اســرائیل بود که مزامیر در معبد یهوه ســرائیده می شــد پس آیا نباید انجیل به زبان 
انگلســتان در میــان مــان صحبــت کنــد؟ ... آیــا کلیســا بایــد هنــگام ظهــر روشــنایی 
کمتری نســبت به ســحرگاه داشــته باشــد؟ ... مســیحیان باید عهد جدید را به زبان 
مــادری شــان بخواننــد. « دانشــمندان و اســتادان کلیســا توافــق نظــر نداشــتند. مــردم 
فقط توسط کتاب مقدس می توانند به حقیقت دست یابند. » یکی به این عالم 
متمســک مــی شــود و دیگــری بــه آن…. و حــال هــر یــک از ایــن نویســندگان دیگــری 
را تکذیــب مــی کنــد. پــس چگونــه مــی تــوان فــرد راســتگو را از دیگــری کــه اشــتباه مــی 

گویــد تمیــز داد … چگونــه؟ … براســتی توســط کالم خــدا. «۴
مــدت کوتاهــی پــس از آن یکــی از علمــای تحصیلکــرده کاتولیــک در جــدال بــا او 
اعــالم کــرد: » بهتــر بــود بــدون احــکام خــدا باشــیم تــا پــاپ هــا. « تینــدل پاســخ داد: 
» من پاپ و تمام قوانینش را به چالش می کشم و اگر خدا جانم را حفظ نماید 

D’Aubigne, History of the Reformation of the Sixteenth Century, b. 18, ch. 4. 2

3 مأخذ قبل.

4 مأخذ قبل.
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پیــش از چندیــن ســال پســری را کــه گاو آهــن را مــی رانــد چنــان تعلیــم خواهــم داد تــا 
بیشــتر از شــما کتاب مقدس را بداند. «۵

هدف دادن کتب عهد جدید به مردم به زبان خودشــان که او را عالقمند کرده 
بود اکنون تأیید شــده بود و او بالفاصله به کار مشــغول شــد. او رانده شــده از خانه 
بخاطــر شــکنجه و آزار بــه لنــدن رفــت و در آنجــا بــرای مدتــی بــدون مزاحمــت بــه کارش 
ادامــه داد. ولــی دوبــاره خشــونت و اجبــار پیــروان پــاپ او را مجبــور بــه فــرار کــرد. همــه 
انگلســتان بــه نظــر بــر ضــدش بســته شــده بــود و تصمیــم گرفــت در آلمــان پنــاه جویــد. 
در آنجا چاپ عهد جدید به زبان انگلیسی را شروع کرد. دوباره کارش متوقف شد 
ولــی هــر بــار کــه چــاپ در یــک شــهر متوقــف مــی شــد او بــه شــهری دیگــر مــی رفــت. 
ســرانجام کارش بــه ُورْمــز جایــی کــه چنــد ســال پیــش لوتــر در برابــر شــورا از انجیــل دفــاع 
کــرده بــود رســید. در ایــن شــهر باســتانی عــده زیــادی از دوســتان اصالحــات وجــود 
داشتند و در آنجا تینَدل کار خود را بدون ممانعت بیشتر ادامه داد. سیصد نسخه 

از عهــد جدیــد بــه زودی تمــام شــد و ویرایــش دیگــری را در همــان ســال شــروع نمــود.
مقامــات  اینکــه  بــا  داد.  ادامــه  فــراوان  کاری  پشــت  و  بــا جدیــت  را  او کارش 
انگلیســی بــا احتیــاط اکیــد مراقــب بندرهــای خــود بودنــد کالم خــدا بــه روشــهای 
مختلــف مخفیانــه بــه لنــدن فرســتاده مــی شــد و پــس از آن بــه گوشــه و کنــار کشــور 
فرســتاده مــی شــد. پیــروان پــاپ ســعی کردنــد از انتشــار حقیقــت جلوگیــری کننــد 
ولــی بــی نتیجــه بــود. در یــک مــورد اســقف دورهــام6 موجــودی کامــل کتــاب مقــدس 
کتابفروشــی را کــه دوســت تینــدل بــود بــا هــدف نابــود کــردن آنهــا خریــد بــه ایــن تصــور 
کــه ایــن عمــل بــه انــدازه زیــاد از کار جلوگیــری خواهــد کــرد. ولــی در مقابــل پولــی کــه از 
ایــن معاملــه بدســت آمــده بــود بــرای خریــدن لــوازم مــورد لــزوم جهــت تهیــه و ویرایــش 
نســخه بهتــر و جدیدتــر بــکار رفــت کــه بــدون آن پــول امــکان پذیــر نمی بــود. وقتــی بعــداً 
تینَدل زندانی شد آزاد شدنش مشروط بر این بود که اسامی کسانی را که در تهیه 
هزینه چاپ کمک کرده بودند افشاء کند. او جواب داد که اسقف دورهام بیشتر 
از هر کس دیگری کمک کرده است؛ زیرا با پرداخت قیمت هنگفت برای مابقی 

نســخه هــای موجــود او را در ادامــه کارش یــاری رســانده بــود.
تینــَدل بــه دســت دشــمنانش تســلیم شــده بــود و در یــک وهلــه بــرای چندیــن 
مــاه زندانــی شــد. او ســرانجام بــا شــهادت خــود بــر ایمانــش صحــه گذاشــت؛ ولــی 

Anderson, Annals of the English Bible, page. 19 5
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بــا اســلحه ای کــه او آمــاده کــرده بــود ســربازان دیگــر توانســتند تــا در طــول همــه 
قرنهــا حتــی تــا بــه امــروز بجنگنــد.

التیِمــر۷ در خطــاب از منبــر مدعــی بــود کــه کتــاب مقــدس بایــد بــه زبــان مــردم 
قرائــت شــود. او گفــت نویســنده کتــاب مقــدس » خــود خداســت « و ایــن کتــب 
» هیــچ  اســت.  گرفتــه  ســهمی  اش  نویســنده  جاودانگــی  و  قــدرت  از  مقــدس 
پادشــاه، امپراتــور، رئیــس دادگاه و حاکمــی وجــود نــدارد ... جــز اینکــه بــه اطاعــت 
... از کالم مقدس خدا مقید باشــند. « » بگذارید به بیراهه نرویم بلکه بگذارید 
کالم خــدا هدایــت مــان کنــد؛ بگذاریــد از پــی ... اجدادمــان راه نرویــم و آنچــه کــه 

آنــان انجــام دادنــد نجوییــم بلکــه آنچــه مــی بایســت انجــام مــی دادنــد. «۸ 
بارنِــس و ِفریــت9 دوســتان وفــادار تینــَدل بــرای دفــاع از حقیقــت برخاســتند و 
ریدلِیــز و کِرانمــر۱۰ پشــت ســر آنــان. ایــن رهبــران در اصالحــات انگلســتان مــردان 
تحصیلکــرده ای بودنــد و اکثــر ایشــان بخاطــر غیــرت و یــا تقوایشــان در اجتمــاع پیــرو 
روم مورد احترام زیاد بودند. مخالفت شــان با پاپ گرایی نتیجه دانش ایشــان در 
خصــوص اشــتباهات » مقــر پــاپ هــا « بــود. آشــنایی ایشــان بــا اســرار بابــل قــدرت 

بیشــتری بــه شــهادت آنهــا بــر ضــد آن داده بــود.
التیمــر گفــت: » اکنــون ســئوال عجیبــی خواهــم پرســید! « » چــه کســی ســخت 
کــوش تریــن اســقف و اســقف اعظــم در تمــام انگلســتان اســت؟ ... مــی بینــم گــوش 
مــی دهنــد و انتظــار داریــد کــه مــن او را نــام ببــرم ... مــن بــه شــما مــی گویــم او شــیطان 
اســت…. او هرگــز از قلمــرو اقتــدارش غایــب نیســت؛ هــر وقــت کــه خواســتید 
سراغش را بگیرید و او همیشه در خانه است؛ ... همیشه پشت سر گاو آهنش 
اســت.... مــن تضمیــن مــی کنــم او را هرگــز بیــکار نخواهیــد یافــت.... هرجــا کــه 
شــیطان ســاکن اســت، ... آنجــا عــاری از کتــاب هاســت ولــی شــمع هــا فــراوان؛ 
عاری از کتاب مقدس ولی تسبیح فراوان؛ عاری از نور انجیل ولی حتی وسط روز 
نــور شــمع هــا فــراوان؛… عــاری از صلیــب مســیح ولــی جمــع آوری مــال بخاطــر رهایــی 
از بــرزخ فــراوان؛ ... اجتنــاب از پوشــاندن برهنــه هــا، فقــرا و ناتوانــان ولــی آراســتن 
تصاویر و تزئین و آرایش اشیای بی جان فراوان؛ حمایت از سنن و قوانین انسانی 
فراوان ولی نادیده گرفتن ســنن الهی و کالم مقدس او بســیار…. ای کاش اســقف 

Latimer. 7
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هــای اعظــم مــا بــه همــان انــدازه ای کــه شــیطان در کاشــتن کــرکاس و علــف هــرزه 
کوشــا اســت در کاشــتن ذرت تعالیــم نیکــو ســخت کــوش مــی بودنــد. «۱۱

کــه  اصلــی  همــان  ـ  طلبــان  اصــالح  ایــن  مــورد حمایــت  کــه  باشــکوهی  اصــل 
توســط والدنســی هــا، ویکلیــف، جــان هــاس، لوتــر، زوینگلــی و متحــدان ایشــان 
حفــظ مــی شــد ـ اقتــدار مصــون از خطــای کتــب مقــدس بــود بــه عنــوان معیــار ایمــان 
و ســلوک. آنهــا بــرای کنتــرل وجــدان در امــور دینــی حــق پــاپ هــا، شــوراها، پدرهــای 
بــود و کلیــه  انــکار نمودنــد. کتــاب مقــدس مرجــع ایشــان  کلیســا و پادشــاهان را 
تعالیــم و ادعاهــای ایشــان را بوســیله تعالیــم آن امتحــان مــی کردنــد. ایمــان بــه خــدا 
بــر تیــر آتــش ســوزی  و کالمــش ایــن مــردان مقــدس را هنگامــی کــه جــان خــود را 
تســلیم مــی کردنــد تقویــت مــی نمــود. فریــاد التیمــر بــه شــهدای هــم دوره خــود وقتــی 
شــعله هــا در حــال خامــوش کــردن صــدای ایشــان بــود چنیــن بــود » تســلی یابیــد، 
مــا در ایــن روز بــه فیــض خــدا در انگلســتان چنــان شــمعی را روشــن مــی کنیــم کــه 

اطمینــان دارم هرگــز خامــوش نخواهــد شــد. «۱۲ 
در اســکاتلند بــذر حقیقــت کــه توســط کولومبــا۱۳ و همکارانــش پراکنــده شــد 
هرگــز بطــور کامــل نابــود نشــده بــود. بــرای صدهــا ســال پــس از ایــن کــه کلیســاهای 
انگلســتان بــه روم تســلیم شــدند کلیســاهای اســکاتلند هنــوز آزادی خــود را حفــظ 
نمودنــد. بــا وجــود ایــن در قــرن دوازدهــم پــاپ گرایــی در ایــن جــا مســتقر شــد و در 
ننمــود. ظلمــت در  بــه چنیــن شــکل مطلــق ســلطه اش را تحمیــل  هیــچ کشــوری 
هیــچ جــا عمیــق تــر از اینجــا نبــود ولــی اشــعه هایــی از نــور بــه تاریکــی رســوخ نمــود و 
وعــده روز آینــده را مــی داد. هــواداران جــان ویکلیــف )لوالردهــا۱۴( بــه همــراه کتــاب 
مقــدس و تعالیــم ویکلیــف از انگلســتان مــی آمدنــد و بــرای حفــظ دانــش انجیــل 

تــالش زیــادی انجــام دادنــد و هــر قــرن شــاهدها و قربانیــان خــود را داشــت.
افتتاح اصالحات عظیم همراه با نوشته های لوتر و سپس عهد جدید به زبان 
انگلیســی تینــَدل همــراه بــود. ایــن فرســتاده هــا ناشــناخته از سلســه مراتــب روحانــی 
در ســکوت کــوه هــا و دره هــا را زیــر پــا مــی گذاشــتند و مشــعل حقیقــت را در حیاتــی 
جدید که در اسکاتلند تقریباً در حال خاموشی بود شعله ور می ساختند و کاری 

را کــه روم در طــول چهــار قــرن جــور و ســتم بنــا کــرده بــود خنثــی مــی کردنــد.

Hugh Latimer, “Sermon of the Plough” 11

Works of Hugh Latimer, vol. 1, p. xiii. 12

Columba. 13

Lollards. 14
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آنــگاه خــون شــهدا عزمــی جدیــد بــه ایــن جنبــش داد. رهبــران پیــرو پــاپ بــه نــاگاه 
متوجــه خطــری کــه آرمــان ایشــان را تهدیــد مــی کــرد شــدند و بعضــی از شــریف تریــن 
و محتــرم تریــن فرزنــدان اســکاتلند را بــه پــای تیــر آتــش ســوزی کشــیدند. آنهــا در 
واقــع بــا ایــن کار منبــری را بنــا کردنــد کــه از آن کالم ایــن شــهدای در حــال مــرگ در 
سرتاســر کشــور شــنیده شــد و جــان مــردم را بــا هدفــی فناناپذیــر بــرای از بیــن بــردن 

غــل و زنجیــر روم بــه لــرزه درآورد.
از  طوالنــی  خــط  بــا  تولــد  بــدو  از  ســیرت  در  ملوکانــه  ویشــارت  و  همیلتــون 
بــر تیــر آتــش ســوزی از دســت دادنــد. ولــی  شــاگردان متواضــع جــان خویــش را 
از تــوده آتــش ســوخته ویشــارت کســی برآمــد کــه آتــش نمــی بایــد او را خامــوش 
ســازد، کســی کــه تحــت حمایــت خــدا بنــا بــود ناقــوس مــرگ پــاپ گرایــی را در 

درآورد. صــدا  بــه  اســکاتلند 
جــان ناکــس۱۵ از ســنن و تصــوف کلیســا رو گردانــده بــود تــا از حقایــق کالم خــدا 
تغذیــه کنــد؛ و تعالیــم ویشــارت تصمیــم او را بــرای تــرک مجمــع روم و پیوســتن بــه 

اصــالح طلبــان تحــت جفــا تأییــد نمــوده بــود.
همراهانـش اصـرار بـه پذیرفتـن مقـام واعظـی از طـرف او داشـتند ولـی او از قبـول 
چنیـن مسـئولیتی مطمئـن نبـود و پـس از صـرف روزهـای انـزوا و جـدال دردنـاک بـا 
خودش با آن موافقت نمود. ولی به محض قبول چنین مقامی تا آنجا که زنده بود با 
تصمیم غیر قابل انعطاف و شجاعتی بی باک به پیش تاخت. این مصلح بی ریا از 
روی مردان هراسی نداشت. آتش های شهادت که در اطرافش شعله ور می شدند 
فقـط بـه تسـریع اشـتیاق او بـه فعالیـت متراکـم تـر خدمـت مـی نمودنـد. بـا تبـر ظلـم کـه 
بـه شـکل تهدیدآمیـز معلـق بـاالی سـرش قـرار داشـت مسـتحکم ایسـتاد و ضربـه هـای 
مؤثـر محکمـی بـا دسـت راسـت و چـپ بـرای نابـود کـردن بـت پرسـتی بـر آن وارد آورد.

وقتــی جــان ناکــس بــرای رویارویــی بــا ملکــه اســکاتلند بــرده شــد همــان کســی کــه 
در حضــورش غیــرت تعــداد زیــادی از رهبــران پروتســتان فرونشســته بــود او پایــدار بــه 
حقیقــت شــهادت داد. او نــه بــا نــوازش و دلجویــی مجــاب مــی شــد و نــه بــا تهدیــد 
میــدان را خالــی مــی کــرد. ملکــه او را محکــوم بــه ارتــداد کــرد و اعــالم کــرد کــه او مــردم 
را بــه پذیــرش دیانتــی کــه دولــت آنــرا منــع کــرده اســت تعلیــم می دهــد و در نتیجــه از 
فرمــان خــدا مبنــی بــر اطاعــت اتبــاع از شــاهزاده هــا ســرپیچی نمــوده اســت. ناکــس 

بطــور محکــم چنیــن جــواب داد:

John Knox. 15
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» نظــر بــه اینکــه دیانــت حقیقــی نیــروی اولیــه و اقتــدار را از شــاهزاده هــای 
دنیــوی دریافــت نکــرد بلکــه تنهــا از خــدای ازلــی بنابرایــن اتبــاع نبایــد دیانــت خــود 
را بــر اســاس اشــتهای شــاهزادگان خــود تنظیــم کننــد. زیــرا غالبــاً اینگونــه اســت 
کــه شــاهزادگان در دیانــت حقیقــی خــدا بــی خبرتــر از دیگــران هســتند.... اگــر 
همــه ذریــت ابراهیــم از دیــن فرعــون مــی بودنــد کــه بــرای مدتــی طوالنــی اتبــاع او 
بودنــد خانــم خواســتارم کــه بگوییــد چــه دینــی بــر دنیــا حکمفرمــا مــی بــود؟ و اگــر 
در زمــان رســوالن همــه مــردم از دیانــت امپراتورهــای رومــی پیــروی مــی نمودنــد چــه 
مذهبــی بــر روی زمیــن حکــم فرمــا مــی بــود؟ ... بنابرایــن خانــم ممکــن اســت درک 
کنیــد کــه اتبــاع مقیــد بــه دیانــت شــاهزادگان نیســتند اگــر چــه توصیــه شــده اســت 

تــا از ایشــان اطاعــت کننــد. «
مــری گفــت: » شــما کتــاب مقــدس را بــه نحــوی تفســیر مــی کنیــد و ایشــان 
)معلمیــن کاتولیــک روم( بــه شــیوه ای دیگــر؛ چــه کســی را بایــد بــاور کنــم و چــه 

بــود؟ « قاضــی خواهــد  کســی 
اصــالح طلــب جــواب داد: » شــما بایــد خــدا را بــاور کنیــد کــه بــه ســادگی در 
کالمــش صحبــت مــی کنــد و فراتــر از آنچــه کالم تعلیــم مــی دهــد نــه ایــن را بــاور 
کنیــد و نــه دیگــری را. کالم خــدا بــه نفســه روشــن اســت؛ چنانچــه در بخشــی نقطــه 
ابهامــی پیــش بیایــد روح القــدس کــه هرگــز مخالــف خــود نخواهــد بــود همــان را در 
جاهــای دیگــری بــه وضــوح توضیــح مــی دهــد تــا شــکی باقــی نمانــد جــز بــرای کســانی 

کــه لجوجانــه جاهــل مــی ماننــد. «۱6 
چنیــن بودنــد حقایقــی کــه مصلــح بــی بــاک بــا بــه خطــر انداختــن جانــش در گــوش 
ملوکانه بیان کرد. او با همان شجاعت تغییرناپذیر در حال دعا و جنگ در نبردهای 
خداونــد بــه وعــده اش وفــادار مانــد تــا اینکــه اســکاتلند از ســلطه پــاپ هــا آزاد شــد.

در انگلســتان برقــراری آییــن پروتســتان بــه عنــوان دیــن ملــی تضعیــف شــد ولــی 
شــکنجه و آزار را بطــور کلــی متوقــف نکــرد. در حالــی کــه بســیاری از تعالیــم روم رد 
شــده بودنــد تعــداد زیــادی از رســوم آن هنــوز حفــظ می شــد. اقتــدار پــاپ رد شــده 
بــود ولــی بــه جایــش پادشــاه بــه عنــوان رئیــس کلیســا بــر تخــت نشســت. در خدمــات 
کلیســا هنــوز هــم انحــراف وســیعی از ســادگی و پاکــی انجیــل وجــود داشــت. اصــل 
هــای وحشــتناکی  رحمــی  بــی  گرچــه  بــود.  نشــده  هنــوز درک  دیــن  آزادی  بــزرگ 
کــه روم بــر علیــه ارتــداد بــکار مــی بــرد برقــرار شــد، ولــی بــه نــدرت بــه دســت حــکام 

.David Laing, The Collected Works of John Knox, vol. 2, pp. 281, 284 16
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پروتســتان بــا ایــن توصیــف حــق هــر انســان بــرای پرســتش خــدا مطابــق حکــم وجــدان 
شــخصی شــناخته نشــده بــود. از عمــوم مــردم انتظــار مــی رفــت کــه تعالیــم کلیســا 
را بپذیرنــد و نحــوه عبــادت تعییــن شــده توســط کلیســای موجــود را رعایــت کننــد. 

مخالفــان کــم و بیــش بــرای صدهــا ســال مــورد جفــا قــرار مــی گرفتنــد.
در قــرن هفدهــم هــزاران شــبان کلیســا از مقــام شــان اخــراج شــدند. مــردم تحــت 
جریمه های سنگین، زندان و تبعید از شرکت در هر جلسه مذهبی بجز جلسات 
مــورد تأییــد کلیســا منــع می شــدند. آن افــراد مومنــی کــه نمــی توانســتند از اجتمــاع 
بــرای پرســتش خــدا خــودداری کننــد مجبــور بــه مالقــات در کوچــه هــای تاریــک، اتــاق 
های زیر شــیروانی مخفی و در بعضی از فصول در جنگل ها در نیمه شــب ها می 
شــدند. در پناهــگاه اعمــاق جنــگل و معبــد بنــای خــود خــدا ایــن فرزنــدان ســتم دیــده و 
پراکنــدٔه خداونــد گــرد هــم جمــع مــی شــدند تــا قلــب شــان را در دعــا و تمجیــد خالــی 
کنند. با وجود تمامی احتیاط های اتخاذ شــده از طرف ایشــان عده زیادی بخاطر 
ایمانشــان عــذاب مــی کشــیدند. زنــدان هــا پــر شــده و خانــواده هــا از هــم پاشــیده 
شــدند. عــده زیــادی بــه کشــورهای دیگــر تبعیــد شــدند. ولــی خــدا بــا قومــش همــراه 
بــود و جفــا نمــی توانســت بــرای خاموشــی شــهادت ایشــان پیــروز گــردد. عــده زیــادی 
از مســیر اقیانــوس بــه آمریــکا رانــده شــدند و در آنجــا اســاس آزادی مدنــی و دینــی را 

بنــا نهادنــد کــه ســنگر و افتخــار ایــن کشــور شــده اســت.
انجیــل  پیشــرفت  موجــب  شــکنجه  و  جفــا  حواریــون  دوران  هماننــد  دوبــاره 
گردیــد. جــان بانیَــن۱۷ در زنــدان نفــرت انگیــز پــر شــده از افــراد هــرزه و تبهــکار هــوای 
آســمانی را استنشــاق مــی کــرد؛ و در آنجــا داســتان تمثیلــی زیبــای ســفر زائــری از 
ســرزمین نابــودی بــه شــهر ملکوتــی را نوشــت. بــرای بیــش از دویســت ســال ایــن 
صــدا از زنــدان ِبدفــورد بــا قدرتــی هیجــان انگیــز بــا قلــب مــردم صحبــت می کــرد. 
بانیَــن  از  رئیــس گنهــکاران «  بــرای  وفــور  بــه  زائــر « و » فیــض  کتــب » پیشــرفت 

پاهــای زیــادی را بــه راه حیــات هدایــت کــرده انــد.
باکســِتر، فــالِول، آلِیْــن۱۸ و مــردان دیگــر بــا اســتعداد، تحصیــل کــرده و دارای 
تجربــه عمیــق مســیحی بــرای دفــاع ایمانــی کــه زمانــی بــه مقدســین ارائــه شــده بــود 
دلیرانــه ایســتادند. کاری کــه توســط ایــن مــردان صــورت گرفــت و از طــرف حــکام 
مــردود و غیــر قانونــی ایــن جهــان هرگــز نابــود نخواهــد شــد. آثــار » چشــمه حیــات « 
و » روش فیــض « از فــالِول بــه هــزاران نفــر آموختنــد کــه چگونــه حفاظــت جــان 

John Bunyan. 17

Baxter, Flavel, Alleine. 18
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شــان را بــه مســیح بســپارند. » شــبان مصلــح « نوشــته باکســِتر عــده زیــادی را کــه 
مشــتاق احیای کار خدا هســتند برکت داده اســت و » آرامش ابدی مقدســین « 
او کار خــود را بــرای هدایــت جانهــا بــه » آرامشــی « کــه بــرای قــوم خــدا باقــی مانــده 

بــه انجــام رســانده اســت.
صــد ســال بعــد در روز تاریکــی روحانــی عظیــم وایتفیلــد۱9 و وســلی هــا بــه عنــوان 
حاملیــن نــور بــرای خــدا ظاهــر شــدند. مــردم انگلســتان تحــت حاکمیــت کلیســای 
مســتقر بــه حالــت نــزول مذهبــی کــه بــه زحمــت قابــل تمیــز از بــت پرســتی بــود ســقوط 
کــرده بودنــد. مذهــب طبیعــی موضــوع مــورد عالقــه روحانیــون بــود و شــامل قســمت 
اعظــم علــم الهیــات ایشــان بــود. افــراد طبقــات بــاال تقــوا را اســتهزا نمودنــد و مفتخــر 
بودند که خود را مافوق آنچه ایشان تعصب می خواندند می دیدند. افراد طبقات 
پاییــن در جهالــت فاحــش بــه ســر مــی بردنــد و بــه شــرارت واگــذار شــدند در حالــی کــه 
کلیسا دیگر شجاعت و ایمان برای حمایت آرمان حقیقت زوال یافته را نداشت.

حقیقــت عظیــم تبرعــه از طریــق ایمــان کــه بــه وضــوح توســط لوتــر تعلیــم داده 
شــده بــود کامــالً از دیــد پنهــان شــده بــود و اصــل کاتولیــک یعنــی اطمینــان بــه اعمــال 
نیــک جهــت نجــات جــای آن را گرفــت. وایتفیلــد و وســلی هــا کــه اعظــای کلیســای 
موجــود بودنــد جوینــدگان صــادق رضــای خــدا بودنــد و چنــان آموختــه بودنــد کــه 

نجــات توســط زندگــی بــا تقــوا و حفــظ احــکام دینــی بــه دســت مــی آیــد.
را می کشــید  مــرگ  انتظــار  و  شــد  مریــض  ای  دوره  در  وســلی  وقتــی چارلــز 
از او پرســیدند امیــد حیــات ابــدی را بــر چــه چیــزی قــرار داده اســت. پاســخش 
ایــن بــود: » مــن بهتریــن تــالش خــود را بــرای خدمــت بــه خــدا کــرده ام. « وقتــی 
نبــود  راضــی  کامــالً  پاســخش  از  بــود  پرســیده  او  از  را  ســوال  ایــن  کــه  دوســتش 
تــالش هایــم مــالک  بهتریــن  آیــا  اندیشــید: » چــه بگویــم!  بــا خــود  وســلی چنیــن 
کافــی بــرای امیــد نیســت؟ آیــا او تــالش هایــم را از دســتم خواهــد گرفــت؟ مــن 
چیــز دیگــری بــرای اعتمــاد داشــتن بــه آن نــدارم. «۲۰ تاریکــی عظیمــی کــه بــر کلیســا 
مســتقر شــده بــود اینگونــه بــود و کفــاره عیســی را پنهــان نمــوده، جــالل مســیح را 
از او بــه ســرقت بــرده و فکــر مــردم را از تنهــا امیــد نجــات کــه خــون منجــی قربانــی 

شــده بــود منحــرف ســاخته بــود.
وســلی و همکارانــش بــه مشــاهده ایــن امــر کــه دیانــت حقیقــی در قلــب جــای 
گیــرد  مــی  بــر  در  نیــز  را  افــکار  اعمــال  و  بــر کالم  عــالوه  احــکام خــدا  و  گیــرد  مــی 

Whitefield. 19

John Whitehead, Life of the Rev. Charles Wesley, page 102. 20
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هدایــت شــده بودنــد. متقاعــد بــه لــزوم مقــدس بــودن قلــب و در عیــن حــال درســت 
بــودن ســلوک ظاهــری آنهــا مجدانــه پــای در زندگــی جدیــدی گذاشــتند. بــا تــالش 
هــای جــدی و همــراه بــا دعــا ســعی کردنــد شــرارت طبیعــی قلــب را مهــار کننــد. 
آنهــا یــک زندگــی همــراه بــا انــکار نفــس، خیرخواهــی و تواضــع را در پیــش گرفتنــد و 
بــا جدیــت و دقــت در بــه جــا آوردن هــر اقدامــی کــه فکــر مــی کردنــد بــرای بدســت 
آوردن خواســته هــای دل شــان کــه قدوســیتی اســت موثــر بــرای کســب رضایــت 
نیاوردنــد.  بــه دســت  بودنــد  کــه طالبــش  را  خــدا همــت گماشــتند. ولــی هدفــی 
تــالش هایشــان بــرای آزاد کــردن نفــس شــان از محکومیــت گنــاه و شکســت دادن 
قــدرت آن بیهــوده بــود. ایــن همــان کشمکشــی بــود کــه لوتــر در ســلولش در اِرفــورت 
تجربــه کــرده بــود. ایــن همــان پرسشــی بــود کــه نفســش را عــذاب داده بــود ـ » امــا 

آدمــی چگونــه نــزد خــدا پارســا شــمرده شــود؟ « ایــوب فصــل 9 آیــه ۲.
شــعله هــای حقیقــت الهــی مشــرف بــه خاموشــی بــر مذبــح هــای پروتســتانیزم 
بایــد بوســیله مشــعل قدیمــی کــه توســط مســیحیان اهــل بوهمــی دســت بــه دســت 
گشــته بــود مشــتعل می شــد. بعــد از اصالحــات، آییــن پروتســتان در بوهمیــا توســط 
گــروه هــای تابــع روم لگدمــال شــده بــود. همــه کســانی کــه از انــکار حقیقــت امتنــاع 
ورزیــده بودنــد مجبــور بــه فــرار شــدند. بعضــی از آنهــا در ساکســونی پنــاه گرفتنــد و 
در آنجــا ایمــان قدیمــی را حفــظ کردنــد. از بازمانــدگان همیــن مســیحیان بــود کــه نــور 

بــه وســلی و همراهانــش رســید.
جــان و چارلــز وســلی پــس از مســلح شــدن بــه ایــن خدمــت بــرای مأموریتــی بــه 
آمریــکا فرســتاده شــدند. در جمــع مســافران کشــتی گروهــی از اهالــی ُمــراوی نیــز 
بودنــد. طوفــان وحشــتناکی در ایــن ســفر بپــا خاســت و جــان وســلی در مواجهــه بــا 
مــرگ احســاس کــرد کــه اطمینــان مصالحــه بــا خــدا را نــدارد. آلمانــی هــا بــر عکــس 

آرامــش و اعتمــادی از خــود بــروز دادنــد کــه او نســبت بــه آن غریبــه بــود.
او چنیــن مــی گویــد، » مــن از مــدت هــا پیــش جدیــت عظیــم ســلوک ایشــان 
را دیــده بــودم و بــا انجــام خدمــات دون پایــه بــرای دیگــر مســافران کــه هیــچ یــک از 
انگلیسی ها عهده دار آنها نمی شدند از تواضع شان مدرکی مداوم به من عرضه 
شــد؛ بــرای هــر آنچــه اشــتیاق داشــتند و دســتمزدی بخاطــرش دریافــت نمــی کردنــد 
و مــی گفتنــد بــرای قلــب مغرورشــان خــوب اســت و نجــات دهنــده محبــوب شــان 
بیشــتر از آن را برایشــان انجــام داده اســت؛ و هــر روز فرصتــی بــرای نشــان دادن 
تواضع به ایشــان عطا کرده بود که هیچ آســیبی نمی توانســت آنرا برطرف کند. اگر 
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ایشان را هل داده، ضربه زده و یا به زمین می انداختند، برمی خاستند و کنار می 
رفتنــد؛ ولــی شــکایتی از دهانشــان خــارج نمــی شــد. اکنــون فرصتــی بــرای کوشــیدن 
بــود بــرای آزادی از روحیــه ی تــرس و غــرور و یــا خشــم و انتقــام. در وســط مزمــوری کــه 
بــا آن خدمــت شــروع مــی شــد امــواج خروشــان بادبــان اصلــی را پــاره کــرد و کشــتی را 
پوشــاند و میــان عرشــه هــا فــرو مــی ریخــت گویــا عمــق عظیــم مــا را فــرو بلعیــده بــود. 
فریــادی وحشــتناک از بیــن انگلیســی هــا آغــاز شــد. آلمانــی هــا بــه آرامــی ســرود مــی 
خواندنــد. ســپس از یکــی از آنهــا پرســیدم، ’آیــا نمیترســیدید؟’ جــواب داد ’خــدا را 
شــکر میکنــم، خیــر.’ پرســیدم، ’آیــا زنــان و کــودکان شــما نمیترســیدند؟’ بــه مالیمــت 

جــواب داد، ’نــه؛ زنــان و بچــه هــای مــا از مــرگ هراســان نیســتند.’ «۲۱
وســلی بــه محــض ورود بــه ســاوانا بــرای مدتــی کوتــاه بــا مــراوی هــا ســاکن شــد 
و عمیقــاً تحــت تأثیــر رفتــار مســیحی ایشــان قــرار گرفــت. در مــورد یکــی از خدمــات 
دینــی ایشــان در مقایســه ای قابــل توجــه بــا رســوم بــی نشــاط کلیســای انگلســتان او 
اینگونــه نوشــت، » ســادگی و جدیــت عظیــم آنــان تقریبــاً باعــث شــد فاصلــه زمانــی 
هــزار و هفتصــد ســال موجــود بــا زمــان رســوالن را فرامــوش کنــم و خــودم را در یکــی از 
اجتماعــات کــه در آن از رســوم و مقــام حاکــم خبــری نبــود تصــور کنــم کــه پولــس خیمــه 
دوز و یا پطرس ماهیگیر سرپرست بودند ولی با حضور و قدرت روح القدس. «۲۲ 
وســلی در برگشــتش بــه انگلســتان تحــت راهنمایــی واعــظ مــراوی بــه درک واضــح 
ایمــان کتــاب مقــدس رســید. او متقاعــد شــد کــه بایــد اعتمــاد کامــل بــه اعمــال خــود 
بــرای نجــات را انــکار کنــد و بایــد کامــالً بــه » بــره خــدا کــه گنــاه جهــان را بــر مــی دارد « 
اعتماد نماید. در جلسه ای از اجتماع مراوی ها در لندن پیامی از لوتر در خصوص 
تغییــری کــه روح خــدا در قلــب ایمانــدار بــه وجــود مــی آورد خوانــده شــد. در حالــی 
کــه وســلی گــوش مــی داد ایمــان در قلبــش شــعله ور شــد. او در ایــن بــاره چنیــن مــی 
گوید: » حس کردم قلبم به شــکل عجیبی گرم شــده اســت. حس کردم به مســیح، 
تنهــا مســیح بــرای نجاتــم اعتمــاد مــی کنــم و اطمینانــی بــه مــن داده شــد کــه او گناهــان 

مــن حتــی مــرا برگرفتــه اســت و مــرا از قانــون گنــاه و مــرگ نجــات داده اســت. «۲۳
وســلی در خالل ســال های طوالنی مجاهدت خســته کننده و عاری از آرامش 
— ســال هــای انــکار نفــس شــدید، ســرزنش و تحقیــر — پیوســته بــه هــدف خــودش 
بــرای جســتجوی خــدا اتــکا کــرده بــود و اکنــون او را یافتــه بــود؛ و متوجــه شــده بــود 

Whitehead, Life of the Rev. John Wesley, page 10. 21

22 مأخذ قبل، صفحه های 11 و 12.

23 مأخذ قبل، صفحه ی 52.
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فیضــی را کــه توســط دعــا و روزه، بــا اعمــال خیــر و انــکار نفــس ســعی کــرده اســت 
بدســت آورد هدیه ای بود که » بدون پول و قیمت « در دســترس او قرار داشــت.

بــه محــض اســتقرار در ایمــان مســیح تمــام وجــودش در اشــتیاق رســاندن دانــش 
انجیــل پــر جــالل و فیــض رایــگان خــدا بــه همــه جــا مشــتعل گشــته بــود. او چنیــن 
گفت، » من همه دنیا را منطقه شــبانی خود می دانم و در هر جای آن باشــم آن 
را منطقــه مجــاز و صحیــح تشــخیص داده و خــود را بــرای اعــالم بــه همــه آن کســانی 

کــه مایــل بــه شــنیدن خبــر خــوش نجــات هســتند موظــف مــی دانــم. «۲۴ 
بلکــه  پایــه  نــه چــون  ولــی  داد  ادامــه  را  نفــس خــود  انــکار  و  زندگــی دشــوار  او 
نتیجــه ی ایمــان، نــه چــون ریشــه بلکــه میــوه تقــدس. فیــض خــدا در مســیح پایــه امیــد 
مســیحی اســت و ایــن فیــض در اطاعــت ظاهــر مــی گــردد. زندگــی وســلی وقــف 
موعظــه ی حقایقــی بــزرگ شــده بــود کــه او پذیرفتــه بــود ـ پاکــی توســط ایمــان بــه 
خــون کفــاره مســیح و قــدرت تجدیــد کننــده روح القــدس بــر قلــب در یــک زندگــی 

هماهنــگ شــده بــا نمونــه ی مســیح میــوه بوجــود مــی آورد.
وایتفیلــد و وســلی هــا بــا اعتقــاد شــخصی صریــح و مــداوم از وضــع گمگشــته 
بــودن خــود بــرای کارشــان آمــاده شــده بودنــد؛ و بــرای اینکــه قــادر بــه تحمــل ســختی 
چون سربازان خوب مسیح باشند مورد آزمایش آتشین استهزاء، اهانت و شکنجه 
و آزار هــم در دانشــگاه و هــم در ورود بــه خدمــت قــرار گرفتنــد. هــم شــاگردی هــای 
بــی دیــن شــان از روی اســتهزاء و تحقیــر ایشــان و چنــد نفــر دیگــری را کــه احســاس 
دلســوزی نســبت بــه ایشــان داشــتند را متودیســت مــی خواندنــد ـ نامــی کــه در حــال 
حاضر توسط یکی از فرقه های بزرگ انگلستان و آمریکا محترم شناخته می شود.

آنهــا بــه عنــوان اعضــای کلیســای انگلســتان بــه فــرم عبــادت آن ســخت وابســته 
بــود.  قــرار داده  تــری  برابرشــان در کالمــش معیــار عالــی  ولــی خداونــد در  بودنــد 
کننــد.  موعظــه  را  او  شــدن  و مصلــوب  مســیح  کــه  داشــت  اصــرار  القــدس  روح 
قدرتــی متعالــی همــراه کار ایشــان بــود. هــزاران تــن متقاعــد شــده و صادقانــه ایمــان 
آوردنــد. الزم بــود کــه ایــن گوســفندان از گــرگ هــای درنــده خــو حفاظــت شــوند. 
را  ایشــان  او  ولــی  وســلی فکــری در خصــوص تشــکیل فرقــه ای جدیــد نداشــت 

تحــت آنچــه مــا ارتبــاط متودیســت مــی خوانیــم ســازمان داد.
شــدند  روبــرو  آن  بــا  مســتقر  کلیســای  طــرف  از  واعظــان  ایــن  کــه  مخالفتــی 
اســرارآمیز و ســخت بــود؛ ولــی خــدا بــا حکمــت خــود وقایــع را بــه شــکلی ترتیــب 

24 مأخذ قبل، صفحه 74.
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داده بــود کــه اصالحــات بــا خــود کلیســا شــروع شــود. اگــر کامــالً از خــارج اعمــال 
شــده بــود در جایــی کــه احتیــاج بــه آن می بــود آنچنــان رســوخ پیــدا نمــی کــرد. ولــی 
ماننــد واعظــان احیــاء کــه اعضــای کلیســا و خــادم بودنــد هــر جــا فرصــت مــی یافتنــد 
در حوزه ی اقتدار کلیسا فعالیت می کردند، حقیقت در آنجایی که در غیر این 
صورت درها بســته می ماند وارد می شــد. بعضی از روحانیون از گیجی اخالقی 
خــود بیــدار شــدند و بــه وعــاظ مشــتاقی در حــوزه خــود تبدیــل شــدند. کلیســاهایی 

کــه از ظاهرپرســتی فســیل شــده بودنــد بــه زندگــی برگشــتند.
موهبــه  دارای  مــردان  کلیســا  تاریــخ  همــه عصرهــای  ماننــد  وســلی  زمــان  در 
آنهــا در همــه جزئیــات تعالیــم  هــای مختلــف کار تعییــن شــده را انجــام دادنــد. 
در  و  بودنــد  شــده  برانگیختــه  خــدا  روح  توســط  همــه  ولــی  نداشــتند  هماهنگــی 
هــدف جــذاب بدســت آوردن نفــوس بــرای مســیح متحــد گشــته بودنــد. تفــاوت 
بیــن وایتفیلــد و وســلی هــا در دوره ای باعــث جدایــی ایشــان شــد؛ ولــی وقتــی 
تواضــع را در مکتــب مســیح آموختنــد گذشــت و محبــت متقابــل ایشــان را آشــتی 
داد. آنهــا وقتــی بــرای جــر و بحــث نداشــتند در حالــی کــه اشــتباه و شــرارت همــه 

جــا را گرفتــه بــود و گناهــکاران بــه ســمت نابــودی مــی رفتنــد.
خادمیــن خــدا راه ناهمــواری را پیــش مــی رفتنــد. مــردان مؤثــر و تحصیلکــرده 
قدرتشــان را بــر علیــه ایشــان بــکار بردنــد. پــس از مدتــی عــده زیــادی از روحانیــون از 
خود خصومت مصمم نشان دادند و درهای کلیساها دوباره در برابر ایمان پاک 
و کسانی که آن را اعالم می کردند بسته شد. رویه ی روحانیون در محروم کردن 
ایشــان از منبــر عناصــر ظلمــت، جهالــت و شــرارت را تحریــک نمــود. جــان وســلی 
بارهــا بــه معجــزه رحمــت خــدا از مــرگ نجــات یافــت. وقتــی غضــب جمعیــت بــر 
علیــه او تحریــک مــی شــد و ظاهــراً راه فــراری وجــود نداشــت فرشــته ای در شــکل 
انســان بــه کمــک او مــی آمــد و جمعیــت بــه عقــب رانــده مــی شــد و خــادم مســیح از 

محــل خطــر ســالم دور مــی گشــت.
وســلی پس از نجات از دســت جمعیت خشــمگین در یکی از این موارد چنین 
گفــت: » وقتــی بــر راه لغزنــده بــه ســوی شــهر از تپــه پاییــن مــی آمــدم عــده زیــادی از 
افــراد ســعی کردنــد مــرا بــه پاییــن بیاندازنــد بــه امیــد ایــن کــه چــون بــه زمیــن بــی افتــم 
دیگــر برنخواهــم خاســت. ولــی مــن اصــالً ســکندری نخــوردم و حتــی کمــی نلغزیــدم 
تــا ایــن کــه کامــالً از دستشــان خالصــی یافتــم.... گرچــه عــده زیــادی ســعی کردنــد 
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بــه یقــه یــا لباســم دســت بیابنــد تــا مــرا بــه زیــر بکشــند ولــی اصــالً نمــی توانســتند آنــرا 
بدســت بیاورنــد؛ فقــط یــک نفــر توانســت محکــم بــه لبــه جلیقــه ام بچســبد کــه بــه 
زودی در دستش ماند و لبه آویزان دیگر که اسکناسی در جیب داشت پاره شده 
باقــی مانــد…. یــک شــخص قــوی هیــکل درســت پشــت ســرم چندیــن بــار بــا چماقــی 
از بلوط به طرف من ضربه زد که اگر یک بار به پشت سرم زده بود او را از تقالی 
بیشــتر خالصــی مــی داد. ولــی هــر بــار نمــی دانــم چگونــه ضربــه بــه طرفــی منحــرف 
مــی شــد؛ زیــرا نمــی توانســتم بــه راســت یــا چــپ منحــرف شــوم…. شــخص دیگــری 
بــه شــتاب بســوی مــن آمــد دســتش را بلنــد کــرده تــا بزنــد ولــی ناگهــان دســتش را 
پاییــن انداخــت و فقــط ســر مــرا لمــس کــرد و گفــت ’چــه مــوی نرمــی دارد!’ … اولیــن 
مردانــی کــه قلبشــان برگشــت قهرمانــان شــهر بودنــد رهبــران اراذل و اوبــاش در همــه 
موقعیــت هــا یکــی از ایشــان رزمنــده ممتــاز در صحنــه هــای آشــوب بــاغ خــرس بــود…

مــی نمایــد! دو ســال  آمــاده اراده اش  مــا را  » بــا چــه درجــات مالیمــی خــدا 
پیــش تکــه ای از آجــر شــانه ام را خراشــید. یــک ســال بعــد از آن ســنگی بــه میــان دو 
چشــمم خــورد. مــاه گذشــته ضربــه ای دریافــت کــردم و امــروز عصــر دو تــا، یکــی 
قبل از وارد شــدن به شــهر و دیگری بعد از خروج از شــهر؛ ولی هر دو چیز مهمی 
نبودنــد: چــرا کــه شــخصی محکــم بــا تمــام قوتــش بــه ســینه مــن زد و دیگــری بــه دهــان 
مــن بــا چنــان قدرتــی کــه بالفاصلــه خــون بیــرون جهیــد مــن هیــچ دردی را در هــر دو 

واقعــه احســاس نکــردم و گویــا بــا پــر کاهــی مــرا زده باشــند. «۲۵ 
متحمــل  ـ  وعــاظ  همچنیــن  و  مــردم  ـ  اولیــه  روزهــای  آن  هــای  متودیســت 
اســتهزاء و جفــا شــدند، بــه یــک انــدازه از طــرف اعضــای کلیســا و بــی دینــان در 
انظــار مــردم کــه از تحریــف آنــان تحریــک شــده بودنــد. ایشــان در مقابــل دادگاه 
هــای عــدل احضــار می شــدند ـ کــه فقــط بــه اســم دادگاه بودنــد زیــرا عدالــت در 
دادگاه هــای آن زمــان کمیــاب بــود. آنهــا اغلــب از طــرف جفــا رســانندگان متحمــل 
ضــرب و شــتم مــی شــدند. گروهــی از مــردم خانــه بــه خانــه را جســتجو مــی کردنــد، 
اســباب و اثاثیــه خانــه را از بیــن مــی بردنــد و هرچــه را مــی خواســتند غــارت مــی 
کردنــد و بــی رحمانــه بــا مــردان، زنــان و کــودکان بدرفتــاری مــی کردنــد. در بعضــی 
مــوارد آگهــی هایــی نصــب مــی شــد تــا کســانی کــه مایــل بــه شکســتن پنجــره هــا 
و غــارت خانــه هــای متودیســت هــا هســتند را فراخواننــد تــا در زمانــی مشــخص 
الهــی  و  انســانی  قوانیــن  آشــکارای  نقــض  ایــن  نظــر جمــع گردنــد.  مــورد  مــکان  و 

John Wesley, Works, vol. 3, pp. 297, 298. 25
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بــدون توبیــخ مجــاز شــمرده مــی شــد. جفــای منظــم بــر علیــه مردمــی ادامــه داشــت 
کــه تنهــا تقصیرشــان ســعی بــه هدایــت پاهــای گناهــکاران از مســیر هالکــت بــه 

ســوی راه قدوســیت بــود.
جــان وســلی در اشــاره بــه اتهامــات بــر علیــه خــود و همــکاران چنیــن گفــت: 
پایــه و مجــذوب  بــی  مــردان غلــط،  ایــن  مــی کننــد کــه تعالیــم  » بعضــی هــا ادعــا 
کننــده هســتند؛ و اینکــه آنهــا جدیــد و تــا ایــن اواخــر ناشــناخته انــد؛ و تابــع انجمــن 
دوســتان )کواکــری( متعصــب و پــاپ گــرا هســتند. کلیــه ایــن بهانــه هــا از ریشــه 
خــرد شــده و بــه طــور کلــی نشــان داده شــده کــه هــر شــاخه ایــن تعلیــم در واقــع 
تعلیــم واضــح کتــاب مقــدس اســت کــه توســط کلیســای خودمــان تفســیر شــده 
اســت. بنابرایــن نمــی توانــد مشــروط بــر صحیــح بــودن آیــات منتخــب غلــط یــا اشــتباه 
باشــد. « » دیگــران ادعــا کردنــد کــه تعالیــم شــان خیلــی ســخت اســت و راه منتهــی 
بــه آســمان را خیلــی تنــگ مــی نماینــد؛ و ایــن حقیقتــاً ایــراد اصلــی بــود )کمــا اینکــه 
بــرای مدتــی تنهــا ایــراد بــود( و در واقــع بــه طــور ســری اســاس هــزاران ایــراد دیگــر 
اســت کــه بصــورت هــای مختلــف ظاهــر مــی شــوند. ولــی آیــا ایشــان راه منتهــی 
بــه آســمان را تنــگ تــر از آنچــه خداونــد مــا و شــاگردانش نمودنــد مــی ســازند؟ آیــا 
تعالیــم شــان ســخت تــر از تعالیــم کتــاب مقــدس اســت؟ چنــد آیــه واضــح را در نظــر 
بگیریــد: ’خداونــد، خــدای خــود را بــا تمــام دل و تمــام جــان و تمــام ذهــن و تمــام 
قــدرت خــود دوســت بــدار.’ ’بدانیــد كــه در روز داوری همــٔه مــردم بایــد جــواب هــر 
ســخن بیهــوده ای را كــه گفتــه انــد بدهنــد.’ ’هرچــه مــی کنیــد، خــواه خــوردن، خــواه 
نوشــیدن و یــا هــر كار دیگــری کــه مــی کنیــد، همــه را بــرای جــالل خــدا انجــام دهیــد.’

»  اگـــر تعلیـــم آنهـــا ســـخت تـــر از ایـــن باشـــد ایشـــان را بایـــد مقصـــر دانســـت؛ ولـــی 
شـــما در وجـــدان تـــان مـــی دانیـــد کـــه چنیـــن نیســـت و چـــه کســـی مـــی توانـــد کمـــی نـــرم 
تـــر باشـــد بـــدون تحریـــف کـــردن کالم خـــدا؟ آیـــا هـــر خـــادم بـــه اســـرار خـــدا مـــی توانـــد 
وفـــادار بمانـــد اگـــر قســـمتی از آن ســـپرده ی مقـــدس را عـــوض کنـــد؟ خیـــر. او نمـــی 
توانـــد چیـــزی را بکاهـــد، نمـــی توانـــد چیـــزی را نـــرم تـــر کنـــد؛ او تحـــت فشـــار اســـت تـــا بـــه 
همـــه مـــردم اعـــالم کنـــد، ’مـــن نمـــی توانـــم کتـــب مقـــدس را مطابـــق ســـلیقه شـــما پاییـــن 
بیـــاورم. شـــما بایـــد مطابـــق معیـــار آن بـــاال بیاییـــد و یـــا بـــرای همیشـــه نابـــود شـــوید.’ ایـــن 
دلیـــل فریـــاد عـــوام پســـند دیگـــری راجـــع بـــه ’غیرمنصفانـــه بـــودن ایـــن مـــردان’ اســـت. آنهـــا 
بـــی انصـــاف هســـتند؟ از چـــه نظـــر؟ آیـــا گرســـنگان را غـــذا نمـــی دهنـــد و یـــا برهنـــگان را 
لبـــاس نمـــی پوشـــانند؟ ’خیـــر؛ مشـــکل ایـــن نیســـت: ایشـــان در ایـــن مـــورد کوتـــاه نمـــی 
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آینـــد: ولـــی آنهـــا در قضـــاوت کـــردن خیلـــی بـــی انصـــاف هســـتند! ایشـــان فکـــر مـــی کننـــد 
کســـی جـــز اینکـــه از ســـبک آنهـــا باشـــد نجـــات نمـــی یابـــد.’ «۲6 

زوال روحانــی کــه عینــاً قبــل از زمــان وســلی در انگلســتان آشــکار شــد تــا حــد 
زیــادی نتیجــه ی تعلیــم ایمــان گرایــی بــود. عــده زیــادی معتقــد بودنــد کــه مســیح 
احــکام اخالقــی )ده فرمــان( را لغــو کــرده اســت و در نتیجــه مســیحیان متعهــد بــه 
حفــظ آنهــا نیســتند و ایــن کــه یــک ایمانــدار از » اســارت اعمــال نیکــو « خالصــی 
یافتــه اســت. ولــی دیگــران دوام احــکام را اعتــراف نمــوده اعــالم کردنــد کــه الزم 
نیســت خادمــان مــردم را تشــویق بــه حفــظ اصــول آن بنماینــد زیــرا کســانی را کــه 
خــدا بــرای نجــات انتخــاب نمــوده اســت » توســط محــرک غیرقابــل مقاومــت فیــض 
الهــی بــه ممارســت تقــوا و پرهیــزکاری هدایــت مــی شــوند « در حالــی کــه آنانــی کــه 
بــه تباهــی ابــدی محکــوم شــده بودنــد » قــدرت حفــظ احــکام الهــی را نداشــتند. «

عــده ای دیگــر نیــز معتقــد بودنــد کــه » منتخبیــن نمــی تواننــد از فیــض محــروم 
شــوند و یــا لطــف الهــی را از دســت بدهنــد « بــه نتیجــه زشــت تــری رســیدند کــه 
» اعمال زشتی که مرتکب می شوند در واقع گناه آلود نیستند و نباید چون نقض 
احکام الهی به حساب آیند و در نتیجه موردی برای اعتراف گناهان و یا ترک آنان 
توســط توبــه وجــود نــدارد. «۲۷ بنابرایــن اعــالم کردنــد کــه حتــی اگــر یکــی از زننــده تریــن 
گناهــان توســط یکــی از منتخبیــن صــورت گیــرد » کــه عمومــاً نقــض بزرگــی از احــکام 
الهی قلمداد می شود در نظر خدا گناه نیست « » چون یکی از خصایص اصلی 
و خاص منتخبین این اســت که ایشــان نمی توانند مرتکب چیزی شــوند که خدا را 

ناراضــی مــی ســازد و یــا اینکــه احــکام آن را نهــی کــرده اســت. «
ایــن تعالیــم مهیــب عینــاً همــان تعالیــم بعــدی معلمیــن و علمــای الهیــات عــوام 
بــه عنــوان معیــار  الهــی  نــام تغییــر ناپذیــری احــکام  بــه  ـ کــه چیــزی  پســند هســتند 
درســتی وجــود نــدارد بلکــه معیــار اخالقیــات را خــود اجتمــاع تعییــن مــی کنــد و دائمــاً 
تابــع تغییــرات بــوده اســت. همــه ایــن ایــده هــا از همــان موجــود اســتاد الهــام مــی 
گیــرد ـ توســط کســی کــه در میــان ســاکنان بــی گنــاه آســمان کار خــود را مبنــی بــر از 

بیــن بــردن ممنوعیــت هــای عادالنــه احــکام خــدا آغــاز کــرد.
تعلیــم تثبیــت غیرقابــل تغییــر ســیرت انســانها بــه حکــم خــدا عــده زیــادی را 
هدایــت بــه رد واقعــی احــکام خــدا نمــوده بــود. وســلی پــا برجــای بــا اشــتباهات 
معلمیــن ایمــان گــرا مخالفــت نمــود و ثابــت کــرد تعلیمــی کــه مــردم را بــه مکتــب 

26 مأخذ قبل، جلد 3، صفحه های 153 و 153.

"McClintock and Strong, Cyclopedia, art. "Antinomians. 27
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ایمــان گرایــی هدایــت مــی کنــد برخــالف کالم خداســت. » فیــض خــدا ظاهــر 
شــده و نجــات را در برابــر همــه قــرار داده اســت. « » زیــرا، انجــام ایــن كار در 
حضــور خــدا، نجــات دهنــدٔه مــا، نیكــو و پســندیده اســت. او مایــل اســت همــٔه 
آدمیــان نجــات یابنــد و حقیقــت را بشناســند. زیــرا یــک خــدا وجــود دارد و یــک 
بــه  بیــن خــدا و انســان، یعنــی شــخص عیســی مســیح كــه جــان خــود را  واســطه 
عنــوان كّفــاره در راه همــه داد. « رســاله بــه تیطــس فصــل ۲ آیــه ۱۱؛ رســاله اول 
بــه تیموتائــوس فصــل ۲ آیــه هــای ۳ تــا 6. روح خــدا بــه ارزانــی داده شــده تــا هــر 
انســانی را قــادر بــه تمســک بــه وســیله نجــات ســازد. بدیــن ترتیــب مســیح » آن 
نــور واقعــی كــه همــٔه آدمیــان را نورانــی مــی كنــد، در حــال آمــدن بــود. « انجیــل 
یوحنــا فصــل ۱ آیــه 9. انســانها بواســطه رد کــردن ارادی عطیــه ی حیــات اســت 

کــه نجــات را از دســت مــی دهنــد.
وســلی در جــواب ادعایــی کــه در موقــع مــرگ مســیح، اصــول احــکام دهگانــه بــا 
قوانیــن تشــریفاتی لغــو شــده بودنــد چنیــن گفــت: » احــکام معنــوی موجــود در ده 
فرمــان و تأییــد شــده توســط انبیــاء را مســیح از بیــن نبــرد. در طــرح ظهــور او نبــود کــه 
چیزی از این ده فرمان را لغو نماید. این قانونی اســت که هرگز شکســته نخواهد 
شــد ’زیــرا ماننــد شــاهد وفــادار آســمانی مــی ایســتد.’ …  ایــن از ابتــدای جهــان بــود 
’نوشــته شــده نــه در الــواح ســنگی’ بلکــه بــر قلــب کلیــه فرزنــدان انســان موقعــی کــه 
از دســت خالــق بیــرون آمدنــد؛ و گرچــه حــروف نگاشــته شــده بــه انگشــت خــدا 
تــا حــد زیــادی توســط گنــاه محــو شــده انــد ولــی تــا زمانــی کــه مــا در نیــک و شــر 
آگاهــی داریــم آنهــا را هرگــز نمــی تــوان از بیــن بــرد. هــر قســمتی از ایــن احــکام بایــد 
بــر بشــریت و در همــه اعصــار حاکــم باشــد؛ بگونــه ای کــه بــه زمــان یــا مــکان و یــا بــه 
هــر شــرایط دیگــری کــه امــکان تغییــر دارد متکــی نباشــد بلکــه بــه ذات خــدا و ذات 

انســان و ارتبــاط تغییــر ناپذیــر ایــن دو متکــی باشــد.
» ’مــن نیامــده ام تــا منســوخ كنــم، بلكــه تــا بــه كمــال برســانم.’ « ... بــدون شــک 
ـ مــن  آمــده اســت( مــی باشــد  بــا آنچــه قبــالً و بعــداً  مفهومــش در اینجــا )موافــق 
آمــده ام تــا آن را بــا وجــود همــه جلــوه ظاهــری دادن انســان بــه کمــال برقــرار کنــم: 
آمــده ام تــا در منظــری کامــل و واضــح قــرار دهــم آنچــه دربــاره آن تاریــک یــا مبهــم 
بــود: آمــده ام تــا اهمیــت کامــل و حقیقــی هــر قســمت آن را اعــالم کنــم؛ تــا طــول و 
عــرض و حــدود کامــل هــر حکــم موجــود در آن و بلنــدی و عمــق و پاکــی و روحانیــت 

باورنکردنــی آن را در تمــام شــاخه هایــش نشــان دهــم. «۲۸ 

Wesley, sermon 25. 28
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وســلی هماهنگــی کامــل احــکام و انجیــل را اعــالم کــرد. » بنابرایــن نزدیکتریــن 
ارتبــاط قابــل تصــور بیــن احــکام و انجیــل وجــود دارد. از یــک طــرف احــکام راه را 
بــرای انجیــل بــاز نمــوده و بــه آن اشــاره مــی نمایــد؛ از طــرف دیگــر انجیــل پیوســته مــا 
را بــه یــک تحقــق دقیــق احــکام هدایــت مــی کنــد. بــرای مثــال احــکام از مــا محبــت 
مــا  طلبــد.  مــی  را  بــودن  مقــدس  و  متواضــع  بــودن،  و همســایه، صبــور  خــدا  بــه 
خــود را بــرای ایــن امــور ناقــص مــی بینیــم و آری ’بوســیله انســان ایــن امــر غیرممکــن 
اســت؛’ ولــی مــا وعــده ای از خــدا را مــی بینیــم کــه بــه مــا محبــت را مــی دهــد و 
مــا را متواضــع، صبــور و مقــدس مــی ســازد: مــا بــه ایــن انجیــل، بــه ایــن خبــر خــوش 
متوســل مــی شــویم و مطابــق ایمانمــان بــرای مــا انجــام مــی شــود و ’عدالــت احــکام 

در مــا تحقــق مــی یابــد’ توســط ایمانــی کــه در عیســی مســیح اســت.…
وســلی گفــت، » در باالتریــن رده دشــمنان انجیــِل مســیح کســانی هســتند کــه 
آشــکارا و صریحــاً خــود ’احــکام را قضــاوت مــی کننــد’ و ’دربــاره آن بدگویــی مــی 
نماینــد؛’ و بــه مــردم تعلیــم مــی دهنــد کــه آنهــا را نقــض، )منحــل، آزاد و مطالبــات 
و الزامــات آن را( نــه فقــط یکــی، خــواه کوچــک تریــن، خــواه بــزرگ تریــن باشــد بلکــه 
همــه احــکام را بــا یــک ضربــت لغــو بنماینــد.... تعجــب آورتریــن شــرایط همــراه بــا 
این خیال بافی قوی این است آنانی که آنرا ترک می کنند در حقیقت معتقدند 
کــه مســیح را بــا برانداختــن احکامــش احتــرام مــی ورزنــد و اینکــه بــا از بیــن بــردن 
تعلیمــش مقــام او را اعتــالء مــی بخشــند! آری، آنهــا او را مــورد احتــرام قــرار مــی 
دهنــد ماننــد یهــودا وقتــی گفــت: ’ســالم ای اســتاد و او را بوســید.’ و او بــه درســتی 
ممکــن اســت بــه هــر یــک از ایشــان بگویــد، ’آیــا پســر انســان را بــا بوســه تســلیم مــی 
کنــی؟’ ســبک گرفتــن هــر قســمت از احــکام او و بــه تظاهــر پیشــبرد انجیــل او چیــز 
دیگــری جــز خیانــت بــه او بــا بوســه، صحبــت از خــون او و کنارگذاشــتن تــاج او 
نیســت. کســی نمــی توانســت از ایــن اتهــام فــرار کنــد کــه ایمانــی را موعظــه مــی 
کنــد کــه بــه روشــی مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بخشــی از اطاعــت را کنــار مــی گــذارد 
و مســیح را بــه شــکلی موعظــه مــی کنــد کــه بــه قســمی کوچکتریــن احــکام الهــی را 

حــذف و یــا تضعیــف مــی کنــد. «۲9 
وســلی بــه کســانی کــه اصــرار داشــتند کــه » موعظــه انجیــل کلیــه اهــداف احــکام 
را جــواب مــی دهــد « اینگونــه جــواب داد: » مــا ایــن را کامــالً انــکار مــی کنیــم. آن 
اولین هدف احکام را پاســخ نمی دهد، که متقاعد کردن مردم به گناه شــان اســت 
و بیدار کردن کســانی که هنوز بر حاشــیه جهنم در خواب هســتند. « پولس رســول 

29 مأخذ قبل.
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اعــالم مــی کنــد کــه » شــریعْت گنــاه را بــه مــا مــی شناســاند؛ « » و تــا زمانیکــه انســان 
بــه گناهــکار بودنــش متقاعــد نشــود احتیــاج بــه خــون کفــاره مســیح را حــس نخواهــد 
نمــود.... مطابــق آنچــه خــود خداونــد بــه مــا گفــت ’بیمــاران بــه طبیــب احتیــاج دارنــد، 
نــه تندرســتان.’ بنابرایــن بــی معنــی اســت کــه بــه تندرســتان و یــا کســانی کــه حداقــل 
فکــر مــی کننــد ســالم هســتند پزشــک ارائــه بدهیــم. شــما اول بایــد آنهــا را متقاعــد 
کنیــد کــه مریــض هســتند؛ در غیــر ایــن صــورت از شــما بــرای کارتــان تشــکر نخواهنــد 
کــرد. همچنیــن ارائــه مســیح بــه کســانی کــه قلــب شــان تندرســت اســت و هرگــز 

شکســته نشــده اســت بــه همــان انــدازه بــی معنــی اســت. «۳۰ 
الهــی، ماننــد اســتادش،  انجیــِل فیــض  ترتیــب وســلی هنــگام موعظــه  بدیــن 
کــه  را  کاری  وفادارانــه  نمــود.  آنهــا «  بزرگداشــت  و  احــکام  » تکریــم  بــه  ســعی 
بــا  ببینــد  یافــت  اجــازه  او  کــه  نتایجــی  و  رســاند  اتمــام  بــه  بــود  داده  او  بــه  خــدا 
شــکوه بــود. در انتهــای زندگــی طوالنــی اش بیــش از هشــتاد ســال ـ کــه نیــم قــرن 
آن را در خدمــت دوره گــردی صــرف کــرده بــود ـ پیــروان پیمــان بســته اش بیــش از 
نیــم میلیــون نفــر بودنــد. ولــی انبــوه مردمــی کــه در نتیجــه خدمتــش از نابــودی و 
فســاِد گنــاه بــه زندگــی پــاک تــر و اعالءتــر ارتقــاء یافتــه بودنــد و تعــداد اشــخاصی 
کــه در نتیجــه بشــارتش بــه تجربــه عمیــق تــر و غنــی تــری دســت یافتــه بودنــد هرگــز 
تــا زمانــی کــه همــه خانــواده نجــات یافتــگان در ملکــوت  مشــخص نخواهــد شــد 
مــی  ارائــه  را  پــرارزش  درســی  مســیحی  هــر  بــرای  او  زندگــی  شــوند.  جمــع  خــدا 
دهــد. ای کاش آن ایمــان و تواضــع، غیــرت خســتگی ناپذیــر، ایثــار و فــداکاری 

ایــن خــادم مســیح دوبــاره در کلیســاهای امــروزی منعکــس شــود!

30 مأخذ قبل، موعظه 35.
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۱۵
کتاب مقدس و 
انقالب فرانسه

اصالحــات در قــرن شــانزدهم کتــاب مقــدس گشــوده شــده ای را بــه مــردم ارائــه 
داد کــه اجــازه ورود بــه همــه کشــورهای اروپــا را جویــا بــود. برخــی از کشــورها آن 
را بــه عنــوان پیــک آســمانی بــا خوشــحالی پذیرفتنــد. در کشــورهای دیگــر ســازمان 
پــاپ هــا تــا حــد زیــادی موفــق شــد تــا از ورود آن جلوگیــری نمایــد؛ و نــور دانــش 
کتــاب مقــدس بــا اثــرات ترفیــع دهنــده خــود کامــالً برکنــار شــود. اگــر هــم نــور در 
کشــوری نفــوذ مــی کــرد بــه خاطــر تاریکــی فهمیــده نمــی شــد. حقیقــت و خطــا بــرای 
قــرن هــا بــرای بــه دســت آوردن ســلطه مبــارزه کردنــد. ســرانجام شــر پیــروز گشــت 
و حقیقــت آســمانی بیــرون رانــده شــد. » حكــم ایــن اســت كــه نــور بــه جهــان آمــد 
ولــی مــردم بــه علــت کارهــای شــرارت آمیــز خــود تاریكــی را بــر نــور ترجیــح دادنــد. « 
انجیــل یوحنــا فصــل ۳ آیــه ۱9. ملــت بــرای برداشــت نتایــج مســیری کــه برگزیــده 
بودنــد رهــا شــدند. کنتــرل روح خــدا از مردمــی کــه عطیــه ی فیــض او را تحقیــر کــرده 
بودنــد گرفتــه شــد. بــه شــر اجــازه داده شــد تــا بــه کمــال برســد؛ و همــه دنیــا ثمــره عــدم 

پذیــرش خودســرانه نــور را مشــاهده کــرد.
جنــگ بــر ضــد کتــاب مقــدس بــرای قــرن هــای متوالــی در فرانســه ادامــه یافــت 
و در صحنــه هــای انقــالب بــه اوج خــود رســید. ولــی ایــن طغیــان وحشــتناک نتیجــه 
مشــروع توقیــف کتــاب مقــدس توســط روم بــود. )بــه ضمیمــه مراجعــه کنیــد.( ایــن 
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امــر بارزتریــن تصویــر کــه دنیــا تاکنــون از سیاســت پــاپ هــا بــه خــود دیــده بــود را 
معرفــی نمــود ـ تصویــر نتایجــی کــه بیــش از هــزار ســال تعالیــم کلیســای روم بــرای 

خــود حفــظ کــرده بــود.
توقیــف کتــاب مقــدس در طــول ســلطه پــاپ هــا توســط انبیــاء پیشــگویی شــده 
بــود؛ و مکاشــفه نیــز نتایــج وحشــتناکی کــه قــرار بــود بخاطــر ســلطه » مــرد شــریر « 

واقــع گــردد بخصــوص بــرای فرانســه را خاطــر نشــان مــی کنــد.
را  مقــدس  مــاه شــهر  دو  و  مــدت چهــل  بــه  » آنــان  گفــت:  فرشــته خداونــد 
پایمــال خواهنــد كــرد. مــن دو شــاهد خــود را مأمــور خواهــم ســاخت، دو پــالس 
نبــوت خواهنــد  روز  و شــصت  و دویســت  یکهــزار  آن  تمــام  در  كــه  کــرده  بــر  در 
كــرد…. و آن زمــان كــه شــهادت خــود را بــه پایــان رســانند، آن وحشــی كــه از چــاه 
بــی انتهــا مــی آیــد بــا آنــان جنــگ خواهــد كــرد، آنــان را شكســت خواهــد داد و 
بــه قتــل خواهــد رســانید. نعشــه ی آنــان در خیابــان آن شــهر بــزرگ كــه بــه كنایــه 
روحانــی ســدوم یــا مصــر نامیــده شــده اســت، خواهــد افتــاد. همــان جایــی کــه 
خداونــد آنهــا نیــز مصلــوب شــد… بــه خاطــر مــرگ ایــن دو، تمــام مــردم روی زمیــن 
بــه یكدیگــر هدیــه خواهنــد  خوشــحال خواهنــد شــد. جشــن خواهنــد گرفــت و 
داد، زیــرا ایــن دو نبــی، تمــام مــردم روی زمیــن را معــذب مــی ســاختند. در پایــان 
ایــن ســه روز و نیــم، روح حیــات از جانــب خــدا بــر آنــان وارد آمــد و آنهــا بــه روی 
پاهــای خــود ایســتادند و تمــام کســانیکه ایــن واقعــه را دیدنــد، ســخت وحشــت 

كردنــد. « مکاشــفه فصــل ۱۱ آیــه هــای ۲ تــا ۱۱.
دوره زمانــی مــورد اشــاره در اینجــا ـ » چهــل و دو مــاه « و » هــزار و دویســت و 
شــصت روز « ـ هــر دو یکــی هســتند و اشــاره بــه زمانــی دارنــد کــه کلیســای مســیح 
مــی بایــد متحمــل ظلــم و ســتم از طــرف روم شــود. ایــن ۱۲6۰ ســال ســلطه پــاپ 
هــا از ســال ۵۳۸ بعــد از میــالد شــروع شــد و در نتیجــه ســال ۱۷9۸ خاتمــه یافــت. 
)بــه ضمیمــه مراجعــه شــود.( در آن دوران ارتــش فرانســه وارد روم شــد و پــاپ را 
دســتگیر کــرد و او در تبعیــد درگذشــت. گرچــه پــاپ جدیــد پــس از ایــن واقعــه بــه 
زودی انتخــاب شــد، سلســله مراتــب پــاپ هــا از آن تاریــخ بــه بعــد هرگــز نتوانســته 

اســت قدرتــی را کــه قبــالً داشــته بــه دســت بیــاورد.
ظلــم و ســتم بــه کلیســا در تمــام دوره ۱۲6۰ ســال ادامــه نداشــت. خــدا بــا رحــم 
بــه قــوم خــود مــدت مصیبــت آتشــین ایشــان را کوتــاه نمــود.  و شــفقت نســبت 
در پیشــگویی دربــاره »  عــذاب ســخت  « کــه گریبــان کلیســا را خواهــد گرفــت 
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نجاتدهنــده چنیــن فرمــود: »  اگــر خــدا آن روزهــا را كوتــاه نمیکــرد، هیــچ جانــداری 
جــان ســالم بــه در نمیبــرد. امــا خــدا بهخاطــر برگزیــدگان خــود آن روزهــا را كوتــاه 
خواهــد ســاخت.  « انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه ۲۲. تحــت نفــوذ اصالحــات جفــا 

پیــش از ۱۷9۸ خاتمــه داده شــد.
در خصــوص دو شــاهد نبــی در ادامــه چنیــن فرمــود: » ایــن دو نفــر همــان دو 
درخــت زیتــون و دو چراغــی هســتند كــه در پیشــگاه خداونــد زمیــن مــی ایســتند. « 
مزمــور نویــس نیــز گفــت: » کالم تــو بــرای پاهــای مــن چــراغ و بــرای راه هــای مــن 
نــور اســت. « مکاشــفه فصــل ۱۱ آیــه ۴؛ مزمــور فصــل ۱۱9 آیــه ۱۰۵. دو شــاهد 
نمایندگانــی بــرای عهــد عتیــق و عهــد جدیــد هســتند. هــر دو شــهادت هــای مهمــی 
بــرای خاســتگاه و بقــای احــکام خــدا هســتند. هــر دو همچنیــن شــاهدانی بــرای 
نقشــه نجــات مــی باشــند. نمونــه هــا، قربانــی هــا و نبــوت هــای عهــد قدیــم همــه بــه 
ظهــور نجــات دهنــده آینــده اشــاره مــی کننــد. انجیــل هــا و رســاله هــای عهــد جدیــد 
از نجــات دهنــده ای ســخن مــی گوینــد کــه عینــاً مطابــق رویــه ی دقیــق پیشــگویی 

شــده توســط نمونــه هــا و نبــوت آمــده اســت.
» دو پــالس در بــر کــرده كــه در تمــام آن یکهــزار و دویســت و شــصت روز نبــوت 
خواهنــد كــرد. « در طــول بخــش بزرگــی از ایــن دوران، شــاهدان خــدا در وضعیــت 
گمنامــی باقــی ماندنــد. قــدرت پــاپ هــا کوشــید تــا کالم حــق را از مــردم مخفــی 
نگهــدارد و شــهود دروغیــن را بــرای تکذیــب شــهادت آنــان ارائــه نمایــد. )بــه ضمیمــه 
قــدرت هــای دینــی و غیرروحانــی  مراجعــه شــود.( وقتــی کتــاب مقــدس توســط 
ممنــوع شــد، وقتــی شــهادت آن تحریــف شــد و هــر نــوع فعالیــت ابــداع شــده از 
طــرف مــردم و اجنــه بــرای منحــرف کــردن ذهــن مــردم از آن بــکار بــرده شــد و وقتــی 
آنانــی کــه شــهامت اعــالم حقایــق مقــدس آن را داشــتند ردیابــی، تســلیم، شــکنجه، 
در سلول های سیاه چال گرفتار و برای ایمانشان به شهادت رسیدند و یا مجبور 
بــه فــرار بــه پناهــگاه هــای کــوه هــا و غارهــا شــدند ـ آنــگاه شــاهدان وفــادار پــالس 
پوشــیده نبــوت کردنــد. بــا وجــود ایــن در تمــام ۱۲6۰ ســال شــهادت خــود را ادامــه 
دادنــد. در تاریــک تریــن اوقــات مردانــی وفــادار کــه کالم خــدا را دوســت داشــتند و 
بــرای عــزت او غیــور بودنــد وجــود داشــتند. بــه ایــن خادمــان وفــادار حکمــت، قــدرت 

و اقتــدار بــرای اعــالم حقیقــت او در طــول تمــام ایــن دوران داده شــد.
» اگــر كســی بخواهــد بــه آنهــا آزاری برســاند، از دهــان آنــان آتــش بیــرون آمــده و 
دشــمنان شــان را مــی ســوزاند، بــه ایــن ترتیــب هركــه در پــی آزار آنهــا باشــد، كشــته 
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مــی شــود. « مکاشــفه فصــل ۱۱ آیــه ۵. انســان نمــی توانــد بــا مصونیــت کالم خــدا 
را لگدمــال کنــد. مفهــوم ایــن نکوهــش وحشــتناک در فصــل پایانــی کتــاب مکاشــفه 
بیــان شــده اســت. » مــن بــه تمــام کســانی کــه پیشــگویی هــای ایــن كتــاب را مــی 
شــنوند اعــالم مــی کنــم كــه: اگــر كســی چیــزی بــر آنهــا بیافزایــد، خــدا بالیایــی را كــه 
در ایــن كتــاب آمــده اســت، نصیــب او خواهــد كــرد؛ و اگــر كســی از ایــن پیشــگویی 
هــا چیــزی كــم كنــد، خــدا او را از درخــت حیــات و شــهر مقــدس كــه در ایــن كتــاب 
آمــده اســت، بــی بهــره خواهــد ســاخت. « مکاشــفه فصــل ۲۲ آیــه هــای ۱۸ و ۱9.

اخطارهایــی کــه خــدا بــرای حفاظــت مــردم در برابــر تغییــر هــر روشــی کــه او 
آشــکار و یــا امــر کــرده ایــن چنیــن اســت. ایــن تهدیــدات جــدی در مــورد همــه کســانی 
کــه بــا اعمــال نفــوذ خــود مــردم را بــه کــم اهمیــت انگاشــتن احــکام خــدا هدایــت مــی 
نماینــد کاربــرد دارد. آنهــا بایــد باعــث تــرس و رعشــه کســانی شــوند کــه گســتاخانه 
نــدارد. همــه  یــا عــدم اطاعــت از احــکام خــدا تبعاتــی  اعــالم مــی کننــد اطاعــت 
کســانی کــه عقایــد خــود را فراتــر از مکاشــفات الهــی قــرار مــی دهنــد، همــه کســانی 
کــه معنــی واضــح کتــاب مقــدس را بــرای تطبیــق بــه راحتــی خــود و یــا بــه خاطــر هــم 
شــکلی بــا دنیــا تغییــر مــی دهنــد مســئولیتی وحشــتناک را بــر خــود مــی پذیرنــد. کالم 
نگاشــته شــده، قانون خدا ســیرت هر شــخص را آزمایش نموده و همه آنانی را که 

ایــن آزمــون خطاناپذیــر را ناقــص اعــالم مــی کننــد محکــوم مــی نمایــد.
» آن زمــان كــه شــهادت خــود را بــه پایــان مــی رســانند. « زمانــی کــه دو شــاهد 
پــالس پوشــیده مــی بایــد نبــوت بنماینــد در ســال ۱۷9۸ خاتمــه یافــت. در حالــی کــه 
بــه اتمــام کار ناشــناخته شــان نزدیــک مــی شــدند، بــر علیــه آنهــا توســط قدرتــی کــه 
بــا نمــاد » آن وحشــی كــه از چــاه بــی انتهــا مــی آیــد « شــناخته شــده جنــگ خواهــد 
شــد. در بســیاری از ملــت هــای اروپــا قدرتــی کــه توســط شــیطان بــه وســیله ی پــاپ 
هــا اداره مــی شــد بــرای قــرن هــا بــر کلیســا و دولــت تســلط داشــت. ولــی در اینجــا 

تظاهــر جدیــدی از قــدرت شــیطان مشــهود مــی گــردد.
خــط مشــی روم بــر ایــن مبنــی بــود کــه تحــت ادای احتــرام بــه کتــاب مقــدس آن 
را بــه زبانــی ناشــناخته و پنهــان از نظــر مــردم نگهــداری کنــد. زیــر ســلطه کلیســا بــود 
که شــاهدان » پالس پوشــیده « نبوت کردند. ولی قدرت دیگر ـ آن وحشــی كه از 

هاویــه ـ برمــی خیــزد تــا بــر ضــد کالم خــدا آشــکارا و متعهدانــه جنــگ نمایــد.
و  شــوند  مــی  کشــته  شــاهدان  هایــش  خیابــان  در  کــه  عظیــم «  » شــهر 
جسدشــان بــر خــاک مــی افتــد از » لحــاظ روحانــی « مصــر اســت. مصــر در میــان 
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تمــام ملــت هایــی کــه تاریــخ کتــاب مقــدس از آنهــا اســم مــی بــرد بــا جســارت وجــود 
خــدای زنــده را انــکار کــرد و در مقابــل اوامــرش مقاومــت نمــود. هیــچ پادشــاهی 
جــز پادشــاه مصــر اینچنیــن گســتاخانه آشــکارا و متکبرانــه بــر ضــد اقتــدار آســمان 
سرکشــی نکــرده اســت. هنگامــی کــه پیــام توســط موســی بــه نــام خداونــد بــه او 
ارائــه شــد فرعــون بــا تکبــر پاســخ داد: » یهــوه کیســت کــه مــن بایــد بــه ســخنان او 
گــوش بدهــم و اســرائیل را آزاد کنــم؟ مــن یهــوه را نمــی شناســم و بنــی اســرائیل 
را هــم آزاد نمــی کنــم. « ســفر خــروج فصــل ۵ آیــه ۲. ایــن انــکار وجــود خداســت 
و ملتــی کــه مصــر نمــاد آن اســت همــان انــکار مشــابه نســبت بــه خواســته هــای 
خــدای زنــده را اعــالم نمــوده و روحیــه مشــابه بــی ایمانــی و تمــرد را از خــود نشــان 
مقایســه  نیــز  صــدوم  بــا  روحانــی «  » لحــاظ  از  عظیــم «  » شــهر  داد.  خواهنــد 
شــده اســت. فســاد صدوم در شکســتن احکام خدا به شــکلی خاص در هرزگی 
مشــهود گردیــد؛ و ایــن گنــاه بایــد مشــخصات بــارز ملتــی باشــد کــه مشــخصات 

ایــن بخــش از کتــاب مقــدس را تحقــق بخشــد.
پــس مطابــق کالم نبــی کمــی پیــش از ســال ۱۷9۸ قدرتــی بــا منشــاء و ســیرت 
شیطانی برای جنگ بر علیه کتاب مقدس به پا خواهد خاست؛ و در سرزمینی 
کــه شــهادت دو شــاهد خــدا بایــد بــه ســکوت گرایــد ارتــداد فرعــون و هرزگــی صــدوم 

ظاهــر خواهــد گشــت.
ایــن نبــوت بــه شــکلی دقیــق و بــارز در تاریــخ فرانســه تحقــق پیــدا کــرد. در طــول 
انقــالب در ســال ۱۷9۳ » دنیــا بــرای نخســتین بــار اجتماعــی از مــردان کــه در تمــدن 
متولد و تربیت یافته بودند و صدای متحد خود را با تظاهر به حق برای حکمرانی 
یکــی از بهتریــن ملــت هــای اروپــا بــرای انــکار جــدی تریــن حقیقتــی کــه روان انســان 
دریافــت مــی کــرد برافراشــته و بــه اتفــاق اعتقــاد و عبــادت خــدا را رد نمودنــد. «۱ 
» فرانســه تنهــا کشــور در دنیاســت کــه گــزارش صحیــح در رابطــه بــا آن باقــی مانــده 
که به عنوان یک ملت دســت خود را در طغیانی آشــکار بر علیه خالق عالم بلند 
کــرده اســت. در انگلســتان، آلمــان، اســپانیا و دیگــر کشــورها تعــداد زیــادی کافــر 
و بــی دیــن وجــود داشــته و هنــوز هــم وجــود دارنــد ولــی فرانســه در تاریــخ دنیــا امــری 
مســتثنی اســت کــه توســط هیئــت قانونگــذار خــود اعــالم نمــود خــدا وجــود نــدارد 
و همــه ســاکنین پایتخــت و اکثریــت قریــب بــه اتفــاق در جاهــای دیگــر مــرد و زن 

رقصیدنــد و بخاطــر قبــول تصمیــم مجلــس بــا شــادی آواز ســر دادنــد.۲ 
Sir Walter Scott, Life of Napoleon, vol. 1, ch. 17. 1

2 مجله بالک وود نوامرب 1870
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فرانسه همچنین خصوصیاتی که بطور بخصوص سدوم و عموره را مشخص 
مــی نمــود از خــود ارائــه داد. در طــول انقــالب حالتــی از انحطــاط اخالقــی و فســاد 
مشــابه بــا ســدوم و عمــوره وجــود داشــت کــه ســبب نابــودی گســترده شــهرها شــد. 
و ایــن مــورخ مجموعــاً ارتــداد و هرزگــی فرانســه را همانطــور کــه در نبــوت ذکــر شــده 
بــود  ایــن قوانینــی تأثیرگــذار دینــی بســیار مرتبــط  بــا  توصیــف مــی کنــد: » امــوری 
کــه یگانگــی زناشــویی را متزلــزل مــی کــرد ـ مقــدس تریــن وحدتــی کــه انســان هــا مــی 
توانند بوجود آورند و بقایش بســیار قاطعانه به اســتحکام جامعه منجر می شــود ـ 
به یک قرارداد مدنی زودگذر که هر دو می توانند در صورت تمایل وارد شــوند یا 
رهــا کننــد تبدیــل نمــود.... اگــر دوســتان مــی خواســتند بــرای کشــف موثرتریــن روش 
تخریــب آنچــه در زندگــی خانوادگــی محتــرم، پــر فیــض و دائمــی اســت همــکاری 
نماینــد و در عیــن حــال اطمینــان داشــته باشــند شــرارتی کــه خلــق آن هــدف آنهــا بــود 
بایــد از نســلی بــه نســلی دیگــر دوام بیــاورد آنهــا نمــی توانســتند نقشــه ی مٔوثرتــری کــه 
ســبب انحطــاط ازدواج مــی گــردد از خــود اختــراع کــرده باشــند ... ســوفی آرنولــت۳ 
یــک هنرپیشــه کــه بــه خاطــر گفتــن نکتــه هــای کنایــه آمیــز مشــهور اســت ازدواج 

جمهوریخواهــان را بــه عنــوان ’رســم زنــا’ توصیــف نمــود. «۴
» همــان جایــی کــه خداونــد مــا نیــز مصلــوب شــد. « ایــن تصریــح نبــوت نیــز 
بوســیله فرانســه تحقــق یافــت. در هیــچ ســرزمینی روحیــه دشــمنی بــر ضــد مســیح 
بــه ایــن برجســتگی ظاهــر نشــده بــود. در هیــچ کشــوری حقیقــت بــا چنیــن مخالفتــی 
تلــخ و ظالمانــه مواجــه نشــده بــود. جفایــی کــه فرانســه بــر معترفــان انجیــل وارد آورده 

بــود در واقــع مســیح را در حضــور رســوالن بــه صلیــب کشــیده بــود.
قــرن پــس از قــرن خــون مقدســین ریختــه شــده بــود. در حالــی کــه والدنســی 
هــای  کــوه  بــر  مســیح «  عیســی  شــهادت  و  خــدا  کالم  » بــرای  را  جانشــان  هــا 
پیدمانــت۵ از دســت دادنــد شــهادتی مشــابه بــه حقیقــت توســط بــرادران شــان 
بــا  آن  پیــروان  اصالحــات  دوران  در  بــود.  شــده  داده  فرانســه  هــای6  آلِبجنســی 
شــکنجه هــای وحشــتناکی کشــته شــده بودنــد. پادشــاه و اشــراف، زنــان اصیــل 
و دوشــیزگان ظریــف، طبقــه سلحشــور و موجــب غــرور کشــور شــاهد درد و رنــج 
هــای شــهدای عیســی بودنــد. هیوگنــات هــای۷ شــجاع بــرای حقوقــی کــه قلــب 

Sophie Arnoult. 3

Scott, vol. 1, ch. 17. 4

Piedmont. 5

Albigenses. 6

Huguenots. 7
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انســان بســیار مقــدس مــی دانــد جنگیــده و خونشــان را در جبهــه هــای ســخت 
نثــار کــرده بودنــد. پروتســتان هــا را خطــاکار قلمــداد نمودنــد و بــرای ســر هــر یــک 

بهایــی تعییــن شــد و ماننــد حیوانــات وحشــی شــکار مــی شــدند.
قـرن  در  کـه  قدیمـی  مسـیحیان  معـدود  بازمانـدگان  بیابـان «  در  » کلیسـای 
هجدهـم هنـوز در فرانسـه باقـی مانـده بودنـد و در کـوه هـای جنـوب مخفـی شـده 
بودند کماکان ایمان پدران خود را گرامی می داشتند. وقتی سعی داشتند شبانه 
در کوهسـتان و یـا بوتـه زار دیـدار کننـد گرفتـار سـواره نظـام شـده و بـه بردگـی مـادام 
العمر در کشتی ها محکوم می شدند. پاک ترین، تحصیل کرده ترین و زیرک ترین 
فرانسـوی هـا در میـان دزدهـا و قاتـل هـا بـه زنجیـر شـکنجه وحشـنتاک کشـیده مـی 
شـدند. «۸ دیگـران بـا رفتـاری شـفقت بـار بـی اسـلحه و بـی پنـاه در حالـی کـه بـرای 
دعا به زانو می افتادند تیرباران می شـدند. اجسـاد صدها پیرمرد و پیرزن بی دفاع 
و کـودکان بـی تقصیـر در محـل اجتمـاع شـان بـر زمیـن رهـا مـی شـدند. در عبـور و 
مرور در کوهستان و جنگل جایی که عادت به اجتماع داشتند مشاهده » اجساد 
قـدم  بـر شـاخه هـای درختـان در فاصلـه هـر چهـار  کشـتگان و جسـدهای معلـق 
غیرعادی « نبود. کشورشـان بواسـطه شمشـیر و تبر و دسـته هیزم نابود شـده » به 
یک بیابان تیره و تار تبدیل گشته بود. « » این بی رحمی ها در قرون وسطی اتفاق 
نیفتاده بود... بلکه در دوران پر زرق و برق لویی چهاردهم. سپس علم ترویج یافت 
و آثـار ادبـی رشـد و نمـو کـرد و متفکریـن علـم الهیـات در دربـار و حکومـت، مردانـی بـا 
سـواد و سـخنور بودنـد کـه آراسـتگی، تواضـع و نیکـوکاری را تشـویق مـی نمودنـد. «9

ولی سیاه ترین در لسیت سیاه جرایم، وحشتناک ترین و درنده خوترین جنایت 
هــای تمــام قــرون، کشــتار بارتالومیــوی قدیــس۱۰ بــود. دنیــا همچنــان بــا وحشــتی لــرزان 
صحنــه هــای هجــوم وحشــیانه و ظالمانــه را بیــاد مــی آورد. پادشــاه فرانســه بــا اصــرار 
کشــیش هــا و اســقف هــای روم صحــه ی خــود را بــر ایــن کار وحشــتناک قــرار داد. 
زنگــی کــه در نیمــه شــب بــه صــدا در مــی آمــد عالمــت شــروع کشــتار بــود. هــزاران 
پروتســتان بــا اعتمــاد بــه شــرافت پادشــاه خــود بــه آرامــی در خانــه هایشــان خوابیــده 

بودنــد کــه بــدون اخطــار از رختخــواب بیــرون کشــیده شــده و کشــته شــدند.
بــه همــان نحــوی کــه مســیح رهبــر نامرئــی خــروج قومــش از بردگــی مصــر بــود 
شــیطان نیــز رهبــر نامرئــی پیروانــش در ایــن کار وحشــتناک تکثیــر شــهدا بــود. قتــل 

Wylie, b. 22, ch. 6. 8

9 مأخذ قبل، کتاب 22، فصل 6.

St. Bartholomew. 10
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عــام بــرای هفــت روز کــه ســه روز نخســت بــا شــدتی باورنکردنــی بــه انجــام رســید 
در پاریــس ادامــه داشــت؛ و ایــن امــر بــه خــود شــهر محــدود نمــی شــد بلکــه فرمــان 
ویــژه پادشــاه شــامل تمــام ایالــت هــا و شــهرهایی کــه پروتســتانها در آنهــا بودنــد مــی 
شــد. تفاوتــی بــرای ســن و یــا جنــس قائــل نشــدند. نــه نــوزاد معصــوم و نــه پیرمــردان 
ســفید مــوی در امــان ماندنــد. اشــراف و دهقانــان، پیــر و جــوان، مــادر و فرزنــد در 
کنــار یکدیگــر کشــته شــدند. ایــن آدمکشــی بــرای دو مــاه در سراســر فرانســه ادامــه 

داشــت. هفتــاد هــزار گل سرســبد کشــور نابــود شــدند.
» وقتــی خبــر کشــتار بــه روم رســید شــادی در میــان روحانیــون حــد و انــدازه 
تــوپ هــای  پــاداش داد؛  را هــزار ســکه طــال  لوریــن۱۱ قاصــد  نداشــت. کاردینــال 
ســنت آنجلــوی بــه خاطــر خبــر بــه صــدا در آمدنــد و زنــگ هــا از هــر بــرج کلیســایی 
بــه صــدا درآمدنــد و آتــش بــازی شــب را بــه روز تبدیــل کــرده بــود و پــاپ گرگــوری 
بــه کلیســای  بــا اشــتیاق کاردینــال هــا و دیگــر عالــی مقامــان کلیســایی  ســیزدهم 
را خوانــد….  دیــوم۱۲  لوریــن ســرود ِت  کــه کاردینــال  لوئیــس رفتنــد جایــی  ســنت 
مدالــی بــرای یادبــود کشــتار ضــرب شــد و در واتیــکان نقاشــی آبرنــگ واســاری۱۳ در 
توضیــح حملــه بــه دریاســاالر و طــرح ریــزی کشــتار توســط پادشــاه در شــورا و خــود 
قتــل عــام کمــاکان دیــده مــی شــود. گرگــوری گل ُرز طالیــی را بــرای چارلــز فرســتاد و 
چهــار مــاه بعــد از قتــل عــام ... بــا رضایــت خاطــر بــه موعظــه ی کشــیش فرانســوی 
گــوش فــرا داد کــه ... ’دربــاره آن روز سرشــار از شــادی و شــعف صحبــت مــی کــرد، 
زمانــی کــه پــدر مقــدس اعلــی خبــر را دریافــت نمــود و بــرای ادای شــکرانه جــدی بــه 

خــدا و لویــی قدیــس رفــت.’ «۱۴ 
همــان روح حاکــم کــه کشــتار بارتالومیــوی قدیــس را هدایــت نمــود صحنــه هــای 
انقــالب را نیــز رهبــری نمــود. عیســی مســیح بــه عنــوان یــک شــیاد معرفــی شــد و 
فریــاد یــک صــدای کافــران فرانســه » انســان رذل را در هــم بکوبیــد « یعنــی عیســی 
را بــه گــوش می رســید. کفرگویــی جســورانه بــر ضــد آســمان و شــرارت نفــرت انگیــز 
دســت بــه دســت دادنــد و رذل تریــن مــردان هیوالهــای قســاوت و فســاد در حــد 
اعلــی ارتقــاء یافتنــد. در همــه ایــن امــور ســر بیعــت از شــیطان فــرود آمــد و در حالــی 
کــه مســیح بــا خصایــص حقیقــت، پاکــی و محبــت از خــود گذشــته مصلــوب شــد.

Lorraine. 11

Te Deum. 12

Vasari. 13

Henry White, The Massacre of St. Bartholomew, ch. 14, par. 34. 14
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کــرده غلبــه خواهــد  ایشــان جنــگ  بــر  آیــد  مــی  بــر  از هاویــه  کــه  » آن وحــش 
یافــت و ایشــان را خواهــد کشــت. « قــدرت مبنــی بــر انــکار هســتی خــدا کــه در 
طــول انقــالب بــر فرانســه ســلطه داشــت و ســلطنت تــرس و وحشــت چنــان جنگــی 
را تجربــه  دنیــا هرگــز آن  کــه  انداخــت  راه  بــه  او  بــر علیــه خــدا و کالم مقــدس  را 
نکــرده بــود. مجلــس ملــی پرســتش خــدا را منســوخ نمــود. کتــب مقــدس جمــع آوری 
ابــراز اهانــت همــه جانبــه در مالءعــام ســوزانده شــدند. احــکام خــدا  بــا  شــده و 
لگدمــال شــدند. مؤسســات ترویــج کتــاب مقــدس منحــل شــدند. روز اســتراحت 
هفتگــی کنــار گذاشــته شــد و بــه جــای آن هــر دهمیــن روز بــه شــادمانی و کفرگویــی 
اختصــاص داده شــد. تعمیــد و شــام ربانــی ممنــوع شــد و اعالنــات روی مقبــره هــا 

بــه شــکل چشــمگیر اعــالم مــی کردنــد کــه مــرگ خوابــی اســت ابــدی.
تـــرس از خـــدا خیلـــی دور از آغـــاز حکمـــت قـــرار داشـــت و ابتـــدای حماقـــت 
تلقـــی مـــی شـــد. کلیـــه عبـــادت هـــای مذهبـــی بـــه جـــز جشـــن هـــای آزادی و کشـــوری 
ممنـــوع شـــدند. » اســـقف منصـــوب شـــده بـــر طبـــق اســـاس نامـــه پاریـــس مجبـــور بـــه 
شـــرکت در رُل اساســـی یـــک نمایـــش بـــی شـــرمانه و مضحـــک شـــد کـــه تاکنـــون در 
برابـــر نماینـــدگان کشـــور صـــورت گرفتـــه بـــود.... در حرکـــت دســـته جمعـــی اســـقف 
بـــه جلـــو رانـــده شـــد تـــا در حضـــور مجلـــس اعـــالم کنـــد کـــه دینـــی کـــه چندیـــن ســـال 
تعلیـــم داده اســـت از هـــر جهـــت چیـــزی جـــز یکـــی از وظایـــف کشـــیش نبـــود کـــه 
هیـــچ پایـــه و اســـاس تاریخـــی و یـــا مبنـــای حقیقـــت مقـــدس نـــدارد. او بـــه شـــکل 
جـــدی و صریـــح وجـــود خـــدا را کـــه بـــرای عبادتـــش تقدیـــس شـــده بـــود انـــکار نمـــود و 
خـــود را بـــرای آینـــده بـــه ترویـــج آزادی، برابـــری، فضایـــل و اخالقیـــات تســـلیم نمـــود. 
آنـــگاه نشـــانه هـــای اســـقفی را بـــر روی میـــز گذاشـــت و از طـــرف رئیـــس مجلـــس 
دوســـتانه بـــه آغـــوش کشـــیده شـــد. تعـــدادی از کشـــیش هـــای مرتـــد عمـــل اســـقف 

را پیـــروی نمودنـــد. «۱۵ 
» و ســاکنان زمیــن برایشــان خوشــی و شــادی مــی کننــد و نــزد یکدیگــر هدایــا 
خواهند فرستاد از آن رو که این دو نبی ساکنان زمین را معذب ساختند. « فرانسه 
بــی دیــن صــدای ســرزنش کننــده دو شــاهد خــدا را بــه ســکوت واداشــته بــود. جســد 
کالم حقیقــت در خیابــان هــای فرانســه افتــاده بــود و کســانی کــه از محدودیــت هــا و 
مطالبات کالم خدا نفرت داشتند اکنون شادمان بودند. مردم آشکارا بر ضد پادشاه 

Scott, vol. 1, ch. 17 15
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آســمان قــد علــم کردنــد. آنهــا ماننــد گمراهــان باســتانی فریــاد برآوردنــد: » خــدا نمــی 
داند؟ آیا خدای متعال از کارهای ما باخبر نمی شود؟ « مزمور فصل ۷۳ آیه ۱۱.

بــا جســارتی کفرآمیــز تقریبــاً غیــر قابــل بــاور یکــی از کشــیش هــای آن دوران تــازه 
چنیــن گفــت: » خــدا اگــر وجــود داری انتقــام بــی حرمتــی بــه نــام خــود را بگیــر. مــن 
خواســتار مبارزه هســتم! تو ســاکت می مانی؛ شــهامت به راه انداختن رعدهای 
خــود را نــداری. از ایــن پــس چــه کســی بــه وجــود تــو اعتقــاد خواهــد داشــت؟ «۱6 
این چه انعکاسی از ادعای فرعون است؛ » یهوه کیست که من باید به سخنان 

او گــوش بدهــم؟ « » مــن یهــوه را نمــی شناســم! «
» احمــق در دل خــود مــی گویــد: خــدا وجــود نــدارد. « مزمــور فصــل ۱۴ آیــه ۱؛ 
و خداونــد دربــاره تحریــف کننــدگان حقیقــت اعــالم مــی کنــد: » حماقــت ایشــان بــر 
جمیــع مــردم واضــح خواهــد شــد. « رســاله دوم بــه تیموتائــوس فصــل ۳ آیــه 9. پــس 
از انــکار عبــادت خــدای زنــده توســط فرانســه » او کــه عالــی و بلنــد اســت و ســاکن 
در ابدیــت « مدتــی کوتــاه نگذشــت کــه بــا پرســتش الهــه منطــق در حضــور زن هــرزه 
ای بــه بــت پرســتی پَســت کننــده نــزول کــرد. آن هــم در برابــر مجلــس نماینــدگان و 
اعلــی تریــن مقامــات مدنــی و قضایــی! مورخــی چنیــن مــی گویــد: » یکــی از مراســم 
ایــن دوران احمقانــه بــرای بیهودگــی آمیختــه بــا بــی ایمانــی بــی رقیــب مانــد. درهــای 
انجمــن بــه روی گروهــی از نوازنــدگان موســیقی بــاز شــد و پیشــاپیش آنــان اعضــای 
مــی  آزادی  تمجیــد  مــی رفتنــد و ســرودی در  پیــش  شــهرداری در صفــوف منظــم 
خواندنــد و زن محجبــه ای را بــه عنــوان هــدف عبــادت آینــده شــان تحــت عنــوان 
الهــه منطــق بدرقــه مــی کردنــد. او را بــه محــض رســیدن بــه ســکو بــا روشــی عالــی بــی 
حجــاب کردنــد و در طــرف راســت رئیــس نشــاندند و زمانــی کــه از طــرف عمــوم بــه 
عنــوان رقاصــه اُپــرا شــناخته شــد... و مجلــس ملــی فرانســه بــه ســوی ایــن شــخص 
بــه عنــوان مناســب تریــن نمــاد منطــق کــه پرســتش مــی کردنــد ســرتعظیم فــرود آورد.

» این نمایش خنده آور و خدانشناســانه رســمی برجا گذاشــت و برقراری الهه 
منطق در سرتاسر کشور تجدید و تکرار شد در چنین مکان هایی ساکنین مشتاق 

بودنــد تــا هــم ســطح بــودن خــود را بــه همــه مراتــب عالــی انقــالب ثابــت کننــد. «۱۷ 
شــخص ســخنرانی کــه پرســتش الهــه منطــق را معرفــی مــی کــرد گفــت: » قانــون 
گــذاران! تعصــب جــای خــود را بــه منطــق داده اســت. چشــم هــای تــارش تحمــل 

Lacretelle, History, vol. 11, p. 309; in Sir Archibald Alison, History of Europe, vol. 1, ch. 10. 16

Scott, vol. 1, ch. 17. 17
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روشــنایی تابنــاک را نــدارد. امــروز گردهمایــی بزرگــی در زیــر طــاق هــای گوتیــک 
بــار حقیقــت را منعکــس مــی  کلیســاها تشــکیل شــده اســت کــه بــرای نخســتین 
کنــد. آنجــا فرانســوی هــا تنهــا عبــادت حقیقــی را کــه پرســتش منطــق و آزادی اســت 
جشــن گرفتــه انــد. در آنجــا مــا آرزوهــای موفقیــت قــوای جمهــوری را شــکل داده 
ایــم. آنجاســت کــه مــا بــت هــای فاقــد حیــات را بــه خاطــر تصویــر زنــده و شــاهکار 

طبیعــت طــرد کردیــم. «۱۸ 
وقتــی الهــه بــه تــاالر اجتمــاع آورده شــد ســخنران دســت او را گرفــت و رو بــه 
حضــار نمــوده گفــت: » انســان هــای فانــی، دیگــر جلــوی رعدهــای خدایــی کــه 
تــرس هــای شــما را بــه وجــود آورده اســت نلرزیــد. از ایــن بــه بعــد خدایــی جــز الهــه 
منطــق را نشناســید. مــن شــریف تریــن و پــاک تریــن تصویــر آن را بــه شــما ارائــه مــی 
دهــم؛ اگــر قــرار اســت بــت هایــی داشــته باشــید فقــط بــرای چنیــن خدایــی قربانــی 

کنیــد…. در برابــر عظمــت ســنای منطــق بــه زانــو درآییــد. آه! پــرده ی منطــق! «
»  الهه پس از در آغوش گرفته شــدن توســط رئیس بر خودرویی بســیار مجلل 
ســوار شــده و از میــان انبــوه بــزرگ جمعیــت بــه کلیســای جامــع نُِتــردام انتقــال داده 
شــد تــا جــای خــدا را اشــغال کنــد. در آنجــا بــه محــراب عالــی بــاال بــرده شــد و حضــار 

او را مــورد ســتایش قــرار دادنــد. «۱9 
مدتــی کوتاهــی پــس از آن واقعــه کتــب مقــدس را در مالءعــام ســوزاندند. 
در یــک مــورد » انجمــن مشــهور مــوزه « بــا فریــاد » زنــده بــاد منطــق « در حالــی 
کــه نیــم ســوخته ی چندیــن کتــاب شــامل کتــب دعــا و نمــاز روزانــه و عهــد قدیــم و 
جدیــد را برافراشــته بــر چوبــی حمــل مــی کردنــد بــه تــاالر شــهرداری وارد شــدند و 
رئیــس گفــت: » اینهــا کــه بــرای نــوع بشــر باعــث ارتــکاب حماقــت شــده انــد را در 

آتشــی بــزرگ بســوزانید. «۲۰ 
بــه کمــال مــی رســاند را شــروع کــرده  ایــن کار کــه ارتــداد  پــاپ هــا  پیــروی از 
بــه  ایــن شــرایط اجتماعــی، سیاســی و دینــی کــه فرانســه را  بــود. سیاســت روم 
نابــودی ســوق مــی داد را بــه وجــود آورده بــود. نویســندگان در اشــاره بــه وقایــع 
تخــت  حســاب  بــه  بایــد  را  هــا  روی  زیــاده  ایــن  گوینــد  مــی  انقــالب  هولنــاک 
ســلطنت و کلیســا گذاشــت. )بــه ضمیمــه مراجعــه شــود.( آنهــا در عدالــت دقیــق 

M. A. Thiers, History of the French Revolution, vol. 2, pp. 370, 371. 18

Alison, vol. 1, ch. 10. 19

Journal of Paris, 1793, No. 318. Quoted in Buchez-Roux, Collection of Parliamentary History, vol. 30, pp. 200, 201. 20
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بایــد بــه حســاب کلیســا نوشــته شــوند. پــاپ گرایــی ذهــن پادشــاهان را بــر علیــه 
بــرای صلــح و  بــه عنــوان دشــمن ســلطنت و عاملــی از اختــالف کــه  اصالحــات 
آرامــش و هماهنگــی ملــت مرگبــار مــی باشــد مســموم کــرده بــود. ایــن نبــوغ روم 
بــود کــه بدیــن وســیله وخیــم تریــن بــی رحمــی هــا و آزاردهنــده تریــن ظلــم هــا کــه از 

تخــت ســلطنت بــر مــی خاســت را ترویــج نمــوده بــود.
روح آزادی همــراه کتــاب مقــدس از بیــن رفــت. هــر جــا کــه انجیــل پذیرفتــه مــی 
شــد ذهن مردم بیدار می گشــت. آنها شــروع به برانداختن غل و زنجیرهایی کردند 
کــه آنهــا را بــرده ی جهــل و شــرارت و خرافــات کــرده بــود. آنهــا شــروع بــه تفکــر و تعامــل 

چــون انســانها کردنــد. پادشــاهان آن را درک کردنــد و از اســتبداد خــود لرزیدنــد.
نایــب الســلطنه  بــه  پــاپ  نیامــد.  آنهــا کوتــاه  تــرس حســود  روم در برافروختــن 
نــه تنهــا مذهــب  فرانســه در ســال ۱۵۲۵ گفــت: » ایــن جنــون )آییــن پروتســتان( 
بیــن  از  را  اختیــارات  درجــات  و  نظــم  قوانیــن،  اشــراف،  اقتدارهــا،  همــه  بلکــه  را 
» اعلــی  کــرد:  اخطــار  پادشــاه  بــه  پــاپ  ســفیر  بعــد  ســال  چنــد  بــرد. «۲۱  خواهــد 
حضرتــا، گــول نخوریــد. پروتســتان هــا تمــام نظــم مدنــی و همچنیــن دینــی را دگرگــون 
خواهنــد کــرد.... تخــت ســلطنت بــه انــدازه محــراب در خطــر اســت.... معرفــی 
دینــی جدیــد بــه ناچــار دولــت جدیــد را بوجــود خواهــد آورد؛ «۲۲ و الهیــات دانــان 
بــا توســل جســتن بــه تعصبــات مــردم اعــالم نمودنــد کــه تعالیــم پروتســتان هــا » مــردم 
را بــه ســوی نــو ظهــوری و حماقــت ســوق داده و پادشــاه را از محبــت خالصانــه 
اتباعــش محــروم نمــوده و کلیســا و دولــت را منهــدم مــی نماینــد. « بدیــن شــکل 
روم توانســت فرانســه را بــر ضــد اصالحــات تجهیــز کنــد. » بــرای حمایــت از تــاج و 
تخــت، حفاظــت اشــراف و نگهــداری قوانیــن بــود کــه شمشــیر جفــا بــرای نخســتین 

بــار در فرانســه عریــان شــد. «۲۳
ایــن سیاســت سرنوشــت ســاز را پیــش بینــی  حــکام کشــور نتوانســتند نتایــج 
کننــد. تعالیــم کتــاب مقــدس در ذهــن و قلــب مــردم اصــول عدالــت، اعتــدال، 
مــی  ترقــی ملــت محســوب  کــه ســنگ زاویــه  انصــاف و ســخاوتمندی  حقیقــت، 
شــوند را می کاشــت. » صداقت مایٔه ســرفرازی یک قوم اســت. « و به موجب 
آن » تخت ســلطنت اســتوار می ماند. « امثال ســلیمان فصل ۱۴ آیه ۳۴؛ فصل 
۱6 آیــه ۱۲. » عمــل عدالــت ســالمتی « و نتیجــه اش » صلــح و امنیــت ابــدی « 

G. de Felice, History of the Protestants of France, b. 1, ch. 2, par. 8. 21

D’Aubigne, History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin, b. 2, ch. 36. 22

Wylie, b. 13, ch. 4. 23
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خواهــد بــود. اشــعیاء فصــل ۳۲ آیــه ۱۷. کســی کــه از احــکام الهــی پیــروی مــی کنــد 
بــه طــور یقیــن قوانیــن کشــورش را احتــرام و متابعــت خواهــد نمــود. کســی کــه از 
خــدا مــی ترســد پادشــاه را در اِعمــال اقتــدار عــدل و قانــون جــالل خواهــد داد. ولــی 
فرانسه ناخرسند کتاب مقدس را ممنوع و پیروان آن را تحریم نمود. قرنی پس از 
قــرن دیگــر مــردان پایبنــد بــه اصــول و صداقــت، دقــت ذهنــی و قــدرت اخالقــی کــه 
شــجاعت اعتــراف بــه ایمــان و اعتقــادات را بــا تحمــل رنــج بخاطــر حقیقــت داشــتند 
ـ بــه عنــوان بــردگان در کشــتی هــا بــه ســر بــرده، بــر تیــر آتــش ســوزی جــان داده و یــا در 
ســیاه چالــه هــا پوســیده انــد. هــزاران تــن آســایش و ایمنــی را در فــرار یافتنــد و ایــن 

امــر بــرای دویســت و پنجــاه ســال پــس از شــروع اصالحــات ادامــه داشــت.
» نســلی از فرانســوی هــا بنــدرت در ایــن مــدت طوالنــی وجــود داشــت کــه 
شــاهد فــرار شــاگردان انجیــل از غضــب بــی منطــق جفــا رســاننده نبــود و همــراه 
بــا خودشــان تیزهوشــی، هنــر، ســازندگی و نظــم را کــه در اینهــا بعنــوان قاعــده 
بــه  کــه  هایــی  ســرزمین  دادن  ترقــی  بــرای  بودنــد  برجســته  بســیار  بطــور  قانــون  و 
کــه کشــورهای دیگــر  بــه همــان نســبتی  مــی کردنــد؛ و  بردنــد حمــل  مــی  پنــاه  آن 
را از ایــن مواهــب و اســتعدادها غنــی میســاختند ســرزمین تــرک نمــوده خــود را 
تهــی مــی نمودنــد. اگــر همــه آنچــه کــه از کشــور رانــده شــد در فرانســه نگهــداری 
شــده بــود؛ اگــر در طــول ایــن ســیصد ســال مهــارت هــای صنعتــی تبعیدشــدگان 
ســرزمین اصلــی را پــرورش مــی داد؛ اگــر در طــول ایــن ســیصد ســال شــیوه هنــری 
آنهــا تولیــدات فرانســه را بهبــود مــی بخشــید؛ اگــر در طــول ایــن ســیصد ســال نبــوغ 
خــالق و قــدرت اســتداللی آنهــا ادبیــات فرانســه را تقویــت نمــوده بــود و علــوم آن 
را توســعه مــی داد و اگــر حکمــت ایشــان شــوراهای فرانســه را هدایــت مــی نمــود 
و شــجاعت آنهــا در جنــگ هایــش بــکار بــرده مــی شــد و انصــاف آنهــا قوانیــن را 
تدویــن مــی نمــود و آییــن کتــاب مقــدس هــوش و عقــل را تقویــت و وجــدان ملتــش 
را اداره مــی نمــود چــه جاللــی در حــال حاضــر فرانســه را در خــود احاطــه مــی کــرد! 
چــه کشــور عظیــم، موفــق و ســعادتمند و الگویــی بــرای ملــت هــای دیگــر مــی بــود!

طلیعــه  هــر  تقــوا،  معلــم  هــر  ناپذیــر  انعطــاف  و  کورکورانــه  تعصــب  » ولــی 
دار نظــم، هــر مدافــع صــادق تخــت ســلطنت را فــراری داد و بــه مردمــی کــه مــی 
توانســتند کشورشــان را ’مشــهور و جالل’ کره زمین ســازند گفت: بین ســوختن بر 
تــوده آتــش و تبعیــد یکــی را انتخــاب کنیــد. در انتهــا نابــودی ملــت کامــل شــد؛ دیگــر 
وجدانــی بــرای نادیــده گرفتــه شــدن وجــود نداشــت؛ دیگــر دیانتــی وجــود نداشــت 
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تــا بــه ســوزانده شــدن بــر هیــزم محکــوم گــردد و نــه وطــن پرســتی کــه بــه تبعیــد وادار 
شــود. «۲۴ و انقــالب بــا تمــام وقایــع وحشــتناک خــود نتیجــه آن شــد.

» با فرار هیوگنات ها زوال و انحطاط کلی بر فرانسه مستولی گشت. شهرهای 
مترقی تولیدکننده به تباهی گرفتار شدند؛ منطقه های حاصلخیز به حالت بیابانی 
خـود برگشـتند؛ کنـد ذهنـی و فسـاد اخالقـی پشـت سـر پیشـرفت غیرعـادی بوجـود 
آمـد. پاریـس بـه یـک نوانخانـه بـزرگ تبدیـل شـد و تخمیـن زده مـی شـود کـه در شـروع 
انقالب، دویست هزار گدای مدعی صدقه از دستان پادشاه بودند. فقط جزویت 
اسـتبداد  بـا  و  کردنـد  نمـو  و  رشـد  ملـت  نابـودی  و  زوال  طـول  در  )یسـوعیون(  هـا 
وحشتناک بر کلیساها و مدارس، زندان ها و بردگان کشتی ران حکومت نمودند. «

ایــن مشــکالت سیاســی و اجتماعــی کــه مهــارت روحانیــون،  انجیــل راه حــل 
پادشــاه و قانونگــذاران خــود را بــه چالــش کشــیده بــود را ببــار مــی آورد کــه در نهایــت 
ملــت را بــه هــرج و مــرج و تباهــی کشــاند. ولــی مــردم تحــت ســیطره روم دروس 
مبــارک فــداکاری و محبــت از خودگذشــته منجــی را از دســت داده بودنــد. آنهــا بــه 
انحــراف از اعمــال انــکار نفــس بخاطــر خیــر دیگــران هدایــت شــده بودنــد. ثروتمندان 
ذلــت کمکــی  بندگــی و  بــرای  بودنــد و فقــرا  توبیــخ نشــده  بــه فقــرا  مــورد ظلــم  در 
دریافــت نکــرده بودنــد. خودخواهــی ثروتمنــدان و قدرتمنــدان آشــکارتر و ظالمانــه 
تــر مــی شــد. بــرای قرنهــا طمــع و هرزگــی اشــراف بــه اخــاذی بــی رحمانــه از دهقانــان 
ختــم شــد. ثروتمنــدان بــه فقــرا ظلــم مــی کردنــد و فقــرا از ثروتمنــدان نفــرت داشــتند.

در اکثــر ایالــت هــا اشــراف مالکیــن زمیــن هــا بودنــد و طبقــات کارگــر فقــط 
مســتأجر؛ آنهــا تحــت رحمــت مالکیــن و مجبــور بــه تمکیــن بــه مطالبــات غیرعادالنــه 
آنــان بودنــد. بــار حمایــت کلیســا و دولــت بــر دوش طبقــات متوســط و پاییــن قــرار 
داشــت و مقامــات مدنــی و روحانیــون مالیــات ســنگین از آنهــا مطالبــه مــی کردنــد. 
» عیــش و خوشــگذرانی اشــراف قانــون اعلــی بحســاب مــی آمــد؛ بــه علــت عــدم 
توجــه اســتعمارگران ممکــن بــود کــه زارعیــن و دهقانــان از گرســنگی بمیرنــد.... 
زندگــی  بگیرنــد.  نظــر  در  را  مالکیــن  خواســته  بودنــد  مجبــور  مــردم  مــورد  هــر  در 
کارگــران کشــاورزی کار مــداوم و بدبختــی بــی فرجــام بــود؛ اگــر هرگــز جســارت 
شــکایت مــی داشــتند، شــکایت هــای ایشــان بــا تحقیــر اهانــت آمیــز مواجــه مــی 
شــد. دادگاه هــا همیشــه حــرف یکــی از اشــراف را بــه شــهادت روســتاییان ترجیــح 
مــی دادنــد؛ قضــات بــه دریافــت رشــوه مشــهور بودنــد؛ و در چنیــن فســاد همــه 

Wylie, b. 13, ch. 20. 24
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جانبــه ای ســاده تریــن انحــراف از حــق توســط اشــراف حکــم و قــدرت قانــون را 
داشــت. حتــی بــه نــدرت نصــف مالیاتــی کــه از طرفــی توســط مقامــات مدنــی و 
از طــرف دیگــر توســط روحانیــون از مــردم جمــع مــی شــد بــه خزانــه ســلطنتی و یــا 
اســقفی وارد مــی شــد؛ مابقــی بــرای اســتفاده هــای بــی بنــد و بــار شــخصی بــه 
هــدر مــی رفــت؛ و کســانی کــه بدیــن ترتیــب هموطنــان خــود را فقیــر مــی کردنــد 
خــود از مالیــات معــاف بودنــد و بــه شــکل قانونــی یــا مطابــق رســوم حــق اســتفاده 
از تمــام پرداختــی هــا بــه دولــت را داشــتند. طبقــه ممتــاز تقریبــاً صــدو پنچــاه هــزار 
نفــر بودنــد و میلیونهــا نفــر بــرای ارضــای امیــال آنهــا محکــوم بــه زندگــی پســت و 

ناامیدانــه بودنــد. « )بــه ضمیمــه مراجعــه شــود.(
دربار به خوشگذرانی و هرزگی تسلیم شده بود. بین حکام و مردم اعتماد کمی 
وجود داشت. سوءظن بر کلیه اقدامات دولت بعنوان حیله و خودخواهی وجود 
داشــت. بــرای بیــش از نیــم قــرن پیــش از انقــالب لوئــی پانزدهــم بــر تخــت پادشــاهی 
تســلط داشــت کــه حتــی در آن زمــان شــرارت آلــود بــه عنــوان پادشــاهی تنبــل، تــن پــرور 
و هرزه شناخته می شد. با اشراف فاسد و بی رحم و طبقات پایین فقیر و جاهل 
و دولــت بــا خزانــه خالــی و مــردم خشــمگین احتیــاج بــه بینــش نبوتــی نبــود تــا وقــوع 
طغیــان زودهنــگام را پیشــگویی کنــد. پادشــاه بــه اخطــار مشــاوران طبــق عــادت چنیــن 
پاسخ داد: » سعی کنید اوضاع را تا زمانی که من زنده ام بچرخانید؛ بعد از مرگ 
مــن هرچــه بــادا بــاد. « اصــرار بــه اصــالح اوضــاع بیهــوده بــود. او اوضــاع شــرارت بــار را 
دید ولی شهامت و قدرت رویارویی با آنها را نداشت. نابودی در انتظار فرانسه در 
واقع تصویری بود از پاســخ خودخواهانه و سســت پادشــاه » بعد از من طوفان! «

بــود  نفــوذ کــرده  بــا تحریــک حســادت پادشــاهان و طبقــه حاکــم اعمــال  روم 
تــا مــردم را در اســارت نگــه دارد چــرا کــه مــی دانســت دولــت در نتیجــه تضعیــف 
خواهــد شــد و هــدف ایــن بــود کــه حــکام و مــردم را در بندگــی خــود نگــه دارد. روم بــا 
سیاســت آینده نگر دریافت که برای در بند نهادن موثر انســانها غل و زنجیر باید 
دور و بــر روانشــان بســته شــود؛ و اینکــه مطمئــن تریــن راه بــرای جلوگیــری از فــرار 
ایشــان از بندگــی ایــن اســت کــه ایشــان را عاجــز در درگیــری بــا آزادی نمــود. هــزار 
بــار وحشــتناک تــر از عــذاب جســمی کــه نتیجــه خــط مشــی روم بــود تنــزل اخالقــی 
بــود. مــردم محــروم از کتــاب مقــدس و گرفتــار تعلیــم تعصــب و خودخواهــی در 
تــا اینکــه  پــرده ای از نادانــی و خرافــات پوشــیده و در شــرارت غــرق شــده بودنــد 

کامــالً بــرای اداره کــردن خــود صالحیــت نداشــتند.
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ولی کارکرد همه اینها خیلی متفاوت از آن چیزی بود که روم در نظر داشت. 
بــه جــای نگهــداری مــردم در تبعیــت کورکورانــه بــه تعالیــم خــود نتیجــه کارش انقالبــی 
و بــی ایمــان ســاختن مــردم بــود. اصــول و عقایــد روم را بــه عنــوان کشــیش ســازی 
مــورد نفــرت قــرار دادنــد؛ و روحانیــون را شــریک در تعــدی شــناختند. تنهــا خدایــی 
بــی  بــود. طمــع و  بــود و تعالیــم آن تنهــا آییــن آنهــا  کــه مــی شــناختند خــدای روم 
رحمــی آن را میــوه قانونــی کتــاب مقــدس دانســتند و ســهمی از آن نمــی خواســتند.

روم ســیرت خــدا را بــد جلــوه داده و احــکام او را تحریــف کــرده بــود و اکنــون 
مــردم کتــاب مقــدس و مولــف آن را رد نمودنــد. روم خواهــان ایمــان کورکورانــه 
بــه عقایــدش تحــت جلــوه مجــوز مــورد تائیــد کتــاب مقــدس بــود. در عکســالعمل 
ُولتــر۲۵ و همراهــان او کالم خــدا را کامــاًل کنــار گذاشــتند و زهــر بــی ایمانــی را 
همــه جــا پاشــیدند. روم مــردم را تحــت پاشــنه آهنیــن خــود خــورد کــرده بــود؛ و 
بــه حکومــت اســتبدادی روم  مــردم پســت و وحشــی شــده در واکنــش  اکنــون 
مــدت  بــرای  اینکــه  از  غضبنــاک  انداختنــد.  دور  را  موانــع  و  محدودیتهــا  همــه 
طوالنــی زرق و بــرق فریــب کار را احتــرام ورزیــده بودنــد حقیقــت و دروغ را بــا 
هــم رد نمودنــد و لــگام گســیختگی را آزادی فــرض نمــوده و بــردگان شــرارت در 

ایــن آزادی خیالــی شــادی نمودنــد.
در مراحــل اولیــه انقــالب بــا توافــق پادشــاه بــه مــردم اجــازه نماینــدگان بیشــتری 
از ترکیــب اشــراف و روحانیــون داده شــد؛ در نتیجــه تــوازن قــدرت در دســت آنهــا 
بــود؛ ولــی آمادگــی اســتفاده حکیمانــه و میانــه رو از آن را نداشــتند. آنهــا مشــتاق بــه 
تصحیــح اشــتباهاتی کــه بخاطرشــان رنــج کشــیده بودنــد تصمیــم گرفتنــد جامعــه را 
تجدیــد ســاختار نماینــد. مــردم عصبانــی کــه ذهنشــان پــر از خاطــرات تلــخ خطاهــا 
بــود  شــده  تحمــل  قابــل  غیــر  کــه  را  بــاری  نکبــت  وضعیــت  گرفتنــد  تصمیــم  بــود 
تغییــر اساســی بدهنــد و از کســانی کــه موجــب عــذاب و آزار آنهــا شــده بودنــد 
انتقــام بگیرنــد. مظلومــان درســی را کــه تحــت ظلــم فراگرفتــه بودنــد بــه کار بردنــد و 

ســتمگران کســانی شــدند کــه بــه ایشــان ظلــم و ســتم کــرده بودنــد.
فرانســه ناخرســند حســادتی را کــه کاشــته بــود بــا خــون درو کــرد. نتایــج تســلیم 
فرانســه بــه قــدرت کنتــرل کننــده روم وحشــتناک بــود. جایــی کــه فرانســه تحــت نفــوذ 
کاتولیــک هــا اولیــن تیــر آتــش ســوزی را در ابتــدای اصالحــات برپــا کــرده بــود اکنــون 
نخســتین گیوتیــن برپــا شــد. در همــان نقطــه ای کــه اولیــن شــهدای ایمــان پروتســتان 
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در قرن شانزدهم سوخته شدند نخستین قربانیان گیوتین در قرن هجدهم کشته 
شــدند. فرانســه در عــدم پذیــرش انجیــل کــه مــی توانســت شــفا بوجــود آورد در را بــه 
روی بــی ایمانــی و نابــودی بــاز کــرده بــود. وقتــی محدودیــت هــای احــکام خــدا کنــار 
گذاشــته شــد متوجــه شــدند کــه قوانیــن انســانی بــرای جلوگیــری از مــوج پرقــدرت 
امیال انســانی عاجز اســت و ملت بســوی هرج و مرج و طغیان ســوق داده شــد. 
جنــگ بــر ضــد کتــاب مقــدس عصــری را برقــرار کــرد کــه در تاریــخ دنیــا بــه عنــوان 
حکومت )ترور( ترس و وحشــت ثبت شــده اســت. صلح و شــادمانی از خانه ها 
و قلــب مــردم زدوده شــده بــود. کســی در امــان نبــود. کســی کــه امــروز پیــروز شــده 
بــود روز بعــد مظنــون و محکــوم مــی گشــت. خشــونت و شــهوت حکمفرمــا بودنــد.

پادشــاه، روحانیــون و اشــراف مجبــور بــه تســلیم بــه قســاوت مــردم هیجــان زده و 
دیوانه شــدند. عطش انتقام توســط اعدام پادشــاه برانگیخته شــد و آنانی که فرمان 
مرگــش را صــادر کــرده بودنــد بــزودی خــود در ادامــه اعــدام شــدند. تصمیــم بــه کشــتار 
همه کســانی که مظنون به دشــمنی با انقالب بودند گرفته شــد. زندانها شــلوغ شــد 
و در یــک زمــان بیــش از دویســت هــزار نفــر در زنــدان بودنــد. شــهرهای مملکــت پــر 
از صحنــه هــای وحشــتناک بــود. یــک دســته از انقالبیــون بــر ضــد دســته دیگــر بودنــد 
و فرانســه تبدیــل بــه میــدان گــروه هــای متخاصمــی شــده بــود کــه تحــت نفــوذ شــور 
و غیــرت در نوســان بــود. » در پاریــس آشــوب پشــت سرآشــوب بــر مــی خاســت و 
مــردم بــه دســته هــای گوناگــون تقســیم شــده بودنــد و چیــزی جــز نابــودی یکدیگــر نمــی 
خواســتند؛ « اضافــه بــر ایــن وضــع نکبــت بــار، ملــت بــا یــک جنــگ طوالنــی مخــرب بــا 
قــدرت هــای بــزرگ اروپــا درگیــر شــد. » کشــور تقریبــاً ورشکســت شــد و ارتشــی هــا 
بــرای مســتمری عقــب افتــاده جنجــال بــه پــا مــی کردنــد، اهالــی پاریــس از گرســنگی 
مــی مردنــد و ایالــت هــا از دســت راهزنــان بــی چیــز شــده بودنــد و تمــدن از دســت 

هــرج و مــرج و افســار گســیختگی تقریبــاً بــه خاموشــی گراییــده بــود.
مــردم خیلــی خــوب دروس بــی رحمــی و شــکنجه را کــه روم بــه صــورت جــدی 
بــه ایشــان آموختــه بــود فــرا گرفتــه بودنــد. روز کیفــر باالخــره فرارســیده بــود. اکنــون 
شــاگردان عیســی نبودنــد کــه بــه ســیاهچال انداختــه و یــا بــه تیرآتــش ســوزی کشــیده 
شــدند. مدتهــا قبــل آنهــا از بیــن رفتــه و یــا بــه تبعیــد فرســتاده شــده بودنــد. روم ظالــم 
حــال قــدرت مهلــک کســانی کــه بــرای لــذت از اعمــال خونریــزی تربیــت کــرده بــود را 
حــس مــی کــرد. » نمونــه هــای جفــا کــه روحانیــون فرانســه بــرای اعصــار متمــادی از 
خــود نشــان داده بودنــد اکنــون بــا قدرتــی بــارز بــه خــود آنهــا برگشــته بــود. داربســت 
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هــای اعــدام از خــون کشــیش هــا رنگیــن شــده بــود. کشــتی هــای پارویــی و زنــدان 
بــود.  پــر از جفــاکاران شــده  بــود اکنــون  پــر شــده  هــا کــه زمانــی از هیوگنــات هــا 
روحانیــون کاتولیــک روم زنجیــر شــده بــه نیمکــت و در حــال رنــج کشــیدن بــا پــارو 
همــه مصیبــت هایــی کلیسایشــان بــه ســهولت بــر ســر بدعــت گرایــان نجیــب آورده 

بــود را اکنــون تجربــه مــی کردنــد. « )بــه ضمیمــه مراجعــه شــود.(
»  آنــگاه روزهایــی فــرا رســیدند کــه وحشــی تریــن قوانیــن توســط وحشــی تریــن 
را  توانســت همســایه خــود  نمــی  کــه کســی  اجــرا درآمدنــد؛ زمانــی  بــه  دادگاه هــا 
بــدون خطــر ارتــکاب جــرم کبیــره ســالم بگویــد و یــا دعــا نمایــد؛ وقتــی جاســوس هــا 
در گوشــه و کنــار پرســه مــی زدنــد و گیوتیــن هــر روز صبــح ســخت و طوالنــی کار 
مــی کــرد، وقتــی کــه زندانهــا بــه ماننــد انبارهــای کشــتی هــای بــرده کشــی پــر بودنــد و 
جویبارها کف آلود از خون جاری به رودخانه ســن ســرازیر می شــدند…. در حالی 
کــه گاری هــای پــر از قربانیــان از خیابــان هــای پاریــس بــه ســوی قتلــگاه مــی رفتنــد و 
فرمانــداران کــه کمیتــه حاکــم بــه حــوزه هــا فرســتاده بــود از دســت و زیــاده روی ســتم 
کــه حتــی در پایتخــت ناشــناخته بــود لــذت مــی بردنــد. تیغــه ی دســتگاه مهلــک بــرای 
کار کشــتار فجیــع شــان بــه کنــدی بــاال و پاییــن مــی آمــد. صفــوف طوالنــی از اســیرها 
بــا گلولــه خوشــه ای از پــا درآمدنــد. در کــف قایــق هــای پرازدحــام ســوراخ ایجــاد مــی 
شــد. لیــون بــه بیابــان تبدیــل شــد. در آراس۲6 حتــی از مــرگ پرشــفقت ســریع محــروم 
شــدند. سرتاســر لــوآر۲۷ از شــهر ســومور۲۸ گرفتــه تــا دریــا، گــروه بزرگــی از کالغ هــا و 
زاغ هــا بــر جســد عریــان در بغــل هــم افتــاده جشــن گرفتــه بودنــد. ترحمــی در قبــال 
ســن و یــا جنــس نشــان داده نشــد. تعــداد پســران جــوان و دختــران هفــده ســاله کــه 
توســط دولــت ملعــون بــه قتــل رســیده بودنــد بیــش از صدهــا نفــر بــود. اطفــال از 
ســینه مــادران قاپیــده و در ردیــف ژاکوبیــن هــا از نیــزه ای بــر ســر نیــزه دیگــر پرتــاب 
مــی شــدند. « )بــه ضمیمــه مراجعــه شــود.( در مــدت کوتــاه ده ســال گــروه بزرگــی از 

انســانها جــان خــود را از دســت دادنــد.
ایــن همــان چیــزی اســت کــه شــیطان مــی خواســت. ایــن نتیجــه ای بــود کــه بــرای 
به دست آوردنش قرنها کار کرده بود. خط مشی او از ابتدا تا انتها فریب است 
و هــدف همیشــگی اش ایجــاد پریشــانی و بدبختــی بــرای انسانهاســت دگرگونــی و 
تباهی خلقت خدا و آلوده کردن اهداف الهی و ســخاوتمندی و محبت اوســت 
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تــا در آســمان انــدوه بوجــود آورد. آنــگاه ذهــن انســانها را بــا هنــر فریبنــده اش کــور 
کنــد تــا تقصیــر کارش را بــه گــردن خــدا بیاندازنــد، گویــا تمــام ایــن بدبختــی هــا نتیجــه 
نقشــه خالــق اســت. بــه همیــن نحــو وقتــی آنــان کــه بــه قــدرت بیرحــم او فاســد و 
درنــده خــو شــده انــد بــه آزادی دســت مــی یابنــد ایشــان را وادار بــه زیــاده روی و 
بــی رحمــی مــی نمایــد. آنــگاه ایــن تصویــر افســار گســیختگی از ســتمگران و جفــا 

رســانندگان مثالــی از نتایــج آزادی نشــان مــی دهنــد.
وقتی خطا در یک لباس کشف می شود شیطان آن را در نقاب لباس مبدل 
ارائــه میدهــد و مــردم مشــتاقانه چــون نــوآوری آنــرا مــی پذیرنــد. وقتــی مــردم متوجــه 
شــدند که آئین روم حیله و نیرنگ اســت و شــیطان نمی تواند توســط این ســازمان 
مــردم را بــه نقــض احــکام الهــی هدایــت کنــد او اصــرار ورزیــد کــه مــردم تمــام ادیــان 
را خدعــه بپندارنــد و کتــاب مقــدس را افســانه بداننــد؛ پــس احــکام الهــی را نادیــده 

گرفتنــد و خــود را بــه شــرارت لــگام گســیخته تســلیم کردنــد.
اشتباه کشنده که چنین مصیبتی برای ساکنین فرانسه ببار آورد نادیده گرفتن 
ایــن حقیقــت عظیــم بــود: کــه آزادی واقعــی در ممنوعیــت هــای احــکام خــدا وجــود 
دارد. » اگــر تــو فقــط بــه دســتورات مــن گــوش مــی دادی! آنــگاه بــرکات، مثــل نهــری کــه 
هرگــز خشــک نمــی شــود بــه جانــب تــو جریــان مــی داشــت. « » خداونــد مــی گویــد 
بــرای گناهــکاران، امنیتــی وجــود نخواهــد داشــت. « » امــا کســانیکه بــه مــن گــوش 
دهنــد در آرامــش زندگــی خواهنــد کــرد و از هیــچ چیــزی نخواهنــد ترســید. « اشــعیاء 

فصــل ۴۸ آیــه هــای ۱۸ و ۲۲ و امثــال ســلیمان فصــل یــک آیــه ۳۳.
بــی دینــان، بــی ایمانــان و مرتــدان بــا احــکام خــدا مخالفــت نمــوده آنــرا انــکار مــی 
کننــد؛ ولــی نتایــج نفــوذ آنــان ثابــت مــی کنــد کــه ســالمتی انســان در اطاعــت او از 
فرامیــن خــدا نهفتــه شــده اســت. از آنهایــی کــه درس کالم خــدا را نخواهنــد خوانــد 

خواســته شــده تــا آن را در تاریــخ ملــت هــا بخواننــد.
بــاز داشــت عاملــش  وقتــی شــیطان توســط کلیســای روم مــردم را از اطاعــت 
مخفی شده بود و کارش آنچنان تغییر شکل یافته بود که فساد و مصیبت بدست 
آمــده بــه عنــوان نتیجــه گنــاه دیــده نشــود؛ و قــدرت او تــا آن حــدی توســط کار روح خــدا 
خنثی شده بود که اهداف او به نتایج نهایی خود نرسند. مردم نتایج را به مسبب آن 
ردیابی نکردند تا بدانند منشــاء مصیبت شــان چیســت. ولی در انقالب احکام خدا 
آشــکارا توســط شــورای ملی کنار گذاشــته شــدند؛ و در حکومت ترس و وحشــت که 

در ادامــه آن پدیــدار گشــت کار علــت و معلــول توســط همــگان مشــاهده شــد.
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وقتــی فرانســه در مــالء عــام خــدا را رد نمــود و کتــاب مقــدس را کنــار گذاشــت 
افراد شریر و ارواح ظلمت در دسترسی به هدفی که عالقمند به آن بودند شادی 
کردند ـ مملکتی آزاد از محدودیت های احکام خدا. چون حکم بر علیه کار شریر 
بــه ســرعت اجــرا نشــده بــود در نتیجــه دل بنــی آدم » یکســره مصمــم بــه ارتــکاِب بــدی 
بــه  اســت. « جامعــه فصــل ۸ آیــه ۱۱. ولــی نقــض احــکام عــادل و منصــف بایــد 
شــکل غیرقابــل اجتنــاب بــه مصیبــت و نابــودی منتهــی شــود. گرچــه بالفاصلــه بــا 
محاکمــه روبــرو نمــی شــود ولــی شــرارت مــردم را بــه ســوی نابــودی ســوق خواهــد 
داد. قرنهــای ارتــداد و جرایــم، خشــونت الهــی را بــرای روز کیفــر ذخیــره مــی نمــود 
و وقتــی شــرارت بــه کمــال رســید متنفریــن از خــدا خیلــی دیــر فهمیدنــد کــه بــه انتهــا 
رســاندن صبــر و حوصلــه خــدا چیــز وحشــتناکی اســت. روح کنتــرل کننــده خــدا 
کــه بــر قــدرت بــی رحــم شــیطان اثــر مهارکننــده دارد تــا حــد زیــادی برداشــته شــد و 
کســی کــه شــادی اش درمانــده کــردن انسانهاســت فرصــت یافــت تــا اراده اش را 
بــه ثمــر برســاند. آنهایــی کــه خدمــت طغیــان را انتخــاب کــرده بودنــد بــرای برداشــت 
میــوه هایــش واگــذار شــدند تــا اینکــه ســرزمین پــر از جرایمــی چنــان وحشــتناک شــد 
کــه بــه قلــم آوردنشــان مشــکل مــی نمــود. از ایالــت هــای ویــران شــده و شــهرهای 
نابــود شــده فریــادی هولنــاک شــنیده مــی شــد ـ فریــاد دردنــاک و تلــخ. فرانســه را 
گویــا زمیــن لــرزه ای لرزانــده بــود. دیــن، قانــون، نظــم اجتماعــی، خانــواده، دولــت 
بــر علیــه  ـ همــه از دســتی خدانشــناس ضربــه خــورده بودنــد دســتی کــه  و کلیســا 
احــکام خــدا بلنــد شــده بــود. مــرد حکیــم حقیقــت را بیــان مــی کــرد وقتــی گفــت: 
» شــخص شــریر از شــرارت خــود هــالک مــی شــود. « » گرچــه ممکــن اســت یــک 
گنــاه کار صــد بــار گنــاه کنــد و بــاز هــم زنــده بمانــد، امــا در واقــع کســانی ســعادتمند 
خواهنــد بــود کــه از خــدا مــی ترســند و بــه او احتــرام مــی گذارنــد. کســی کــه گنــاه 
۵؛  آیــه   ۱۱ فصــل  ســلیمان  امثــال  دیــد. «  نخواهــد  را  ســعادت  روی  کنــد  مــی 
جامعــه فصــل ۸ آیــه هــای ۱۲ و ۱۳. » زیــرا شــما هرگــز بــه حکمــت توّجــه نکردیــد و 
از خداونــد اطاعــت ننمودیــد. « » بنابرایــن، آنچــه کاشــته ایــد درو خواهیــد کــرد و 
کارهــای شــما، شــما را گرفتــار مــی ســازد. « امثــال ســلیمان فصــل ۱ آیــه ۲9 و ۳۱.

شــهدای وفــادار بــه خــدا کــه توســط قــدرت کفرآمیــزی کــه از » هاویــه بــر مــی 
خیزد « کشته شدند بنا نبود مدت طوالنی ساکت بمانند. » در پایان این سه روز 
و نیــم، روح حیــات از جانــب خــدا بــر آنــان وارد آمــد و آنهــا بــه روی پــای خــود ایســتادند 
و تمام کسانیکه این واقعه را دیدند، سخت وحشت كردند. « مکاشفه فصل ۱۱ 
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آیــه ۱۱. در ســال ۱۷9۳ بــود کــه فرمــان هایــی کــه دیــن مســیحی را لغــو نمــود و کتــاب 
مقدس را به کنار گذاشت از مجلس فرانسه صادر شده بود. سه سال و نیم بعد 
تصمیمــی از همــان مجلــس فرامیــن صــادره را لغــو نمــود و حکــم آزادی کتــاب مقــدس 
را صــادر نمــود. دنیــا از عظمــت احســاس خطــا کــه در نتیجــه رد نمــودن کتــب مقــدس 
بوجــود آمــده بــود مبهــوت ایســتاده بــود و مــردم متوجــه لــزوم ایمــان بــه خــدا و کالمــش 
بــه عنــوان اســاس فضیلــت و اخــالق شــدند. خداونــد مــی گویــد: » فکــر مــی کنــی تــو 
بــه چــه کســی اهانــت و چــه کســی را مســخره مــی کــردی؟ تــو نســبت بــه مــن، خــدای 
قــدوس اســرائیل، بــی حرمتــی کــرده ای. « اشــعیاء فصــل ۳۷ آیــه ۲۳. » یــک بــار و 
برای همیشــه قدرت و توانایی خود را به ملتها نشــان خواهم داد تا آنها بفهمند که 

مــن خداونــد هســتم. « ارمیــاء فصــل ۱6 آیــه ۲۱.
راجع به دو شاهد نبی مضافاً اعالم می کند: » آنگاه آن دو، صدای بلندی از 
آســمان شــنیدند كــه بــه آنــان مــی گفــت: بــه اینجــا بیاییــد و آنــان پیــش چشــم دشــمنان 
خود در ابری به آسمان رفتند. « مکاشفه فصل ۱۱ آیه ۱۲. از زمانی که فرانسه بر 
علیه دو شاهد خدا جنگ نمود بیش از پیش مورد احترام قرار گرفته اند. در سال 
۱۸۰۴ انجمــن کتــاب مقــدس بریتانیــا و خــارج تشــکیل شــد. پشــت ســر آن ســازمان 
های مشابه با شعبه های متعدد در قاره اروپا پدید آمدند. در سال ۱۸۱6 انجمن 
امریکایــی کتــاب مقــدس تاســیس شــد. وقتــی انجمــن کتــاب مقــدس بریتانیــا شــکل 
گرفــت کتــاب مقــدس بــه پنجــاه زبــان چــاپ و منتشــر شــده بــود. پــس از آن بــه صدهــا 

زبــان و گویــش ترجمــه شــده اســت. )بــه ضمیمــه مراجعــه شــود.(
کشــورهای  در  بشــارت  کار  بــه  کمــی  توجــه   ۱۷9۲ از  قبــل  ســال  پنجــاه  در 
ایــن حــال  بــا  تشــکیل شــد  انجمــن هــای جدیــدی  بــود.  خارجــی معطــوف شــده 
پرســت  بــت  هــای  ســرزمین  در  مســیحیت  انتشــار  بــرای  معــدودی  کلیســاهای 
فعالیــت مــی کردنــد. ولــی در اواخــر قــرن هجدهــم تغییــر بزرگــی رخ داد. مــردم 
از نتایــج مکتــب عقــل گرایــی ناراضــی شــدند و بــه ضــرورت مکاشــفات الهــی و 
مذهــب تجربــی پــی بردنــد. از ایــن زمــان کار مبلغــان مذهبــی خارجــی رشــد بــی 

)بــه ضمیمــه مراجعــه شــود.( آورد.  بدســت  ای  ســابقه 
داده  حرکــت  نیــروی  مقــدس  کتــاب  توزیــع  بــه  چــاپ  صنعــت  در  پیشــرفت 
اســت؛ و ازدیــاد وســایل ارتباطــی بیــن کشــورهای مختلــف و از بیــن رفتــن ســدهای 
قدیمــی تعصــب و انحصارگرایــی ملــی و از دســت دادن قــدرت مدنــی پــاپ روم راه 
را بــرای ورود کالم خــدا بــاز نمــوده انــد. بــرای چنــد ســالی فــروش بــدون محدودیــت 
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کتــاب مقــدس در خیابــان هــای روم آزاد گشــته اســت و اکنــون بــه گوشــه و کنــار 
مســکون کــره زمیــن حمــل می شــود.

ُولتــر بــی ایمــان یکبــار بــا غــرور گفــت: » مــن خســته شــدم از تکــرار حــرف مــردم 
کــه دوازده نفــر دیــن مســیحیت را تأســیس کردنــد؛ و ثابــت خواهــم کــرد کــه یــک نفــر 
مــی توانــد آن را برانــدازد. « نســل هــا پــس از مرگــش گذشــته انــد و میلیونهــا نفــر 
در جنــگ بــر ضــد کتــاب مقــدس شــرکت جســته انــد ولــی نابــودی اش خیلــی بعیــد 
اســت، اگر صد نســخه در زمان ُولتر وجود داشــت اکنون ده هزار و حتی صدها 
هــزار نســخه از کالم خــدا وجــود دارد. بــه گفتــه یکــی از اصــالح طلبــان نخســتین در 
خصــوص کلیســای مســیحی » کتــاب مقــدس ســندانی اســت کــه چکــش هــای 
فراوانــی بــر آن فرســوده شــده انــد. « خداونــد گفتــه اســت » امــا دیگــر هیــچ اســلحه 
ای نمــی توانــد بــه تــو آســیب برســاند، تــو بــرای همــه ی کســانیکه تــو را متهــم مــی 

کننــد، پاســخی خواهــی داشــت. « اشــعیاء فصــل ۵۴ آیــه ۱۷.
» کالم خداونــد تــا ابــد پایــدار اســت. « » کارهــای خداونــد بــا عدالــت و راســتی 
و احکام او همه، قابل اعتماد می باشند. همه ی آنها پایدار و ابدی هستند، زیرا 
بــر عدالــت و راســتی بنــا شــده انــد. « اشــعیاء فصــل ۴۰ آیــه ۸؛ مزمــور فصــل ۱۱۱ 
آیــه هــای ۷ و ۸. آنچــه کــه بــر اقتــدار انســان بنــا مــی شــود ســرنگون خواهــد شــد ولــی 

آنچــه کــه بــر صخــره ی پابرجــای کالم خــدا بنــا مــی گــردد تــا ابــد پابرجــا خواهــد مانــد.

288

GC FA Body.indd   278 8/8/18   5:14 PM



۱6
طلیعه داران 

پناهنده به آمریکا

از  زیــادی  تعــداد  کاتولیــک  تعالیــم  انــکار  وجــود  بــا  انگلیســی  اصــالح طلبــان 
رســوم آن را حفــظ کــرده بودنــد. علــی رغــم نپذیرفتــن اقتــدار و عقیــده روم تعــداد 
قابــل توجهــی از ســنن و رســوم آن در عبــادت کلیســای انگلســتان جــا داده شــدند. 
ادعــا شــد کــه ایــن چیزهــا دخلــی بــه امــور وجــدان ندارنــد؛ و بــا ایــن کــه در کتــاب 
مقــدس تعییــن نگردیــده انــد پــس مهــم نبودنــد ولــی نهــی نشــده بودنــد و در اصــل ّشــر 
نیســتند. رعایت آنان جدایی کلیســاهای اصالح شــده و روم را کمتر می نماید و 
اصــرار شــد کــه اینهــا پذیــرش ایمــان پروتســتان را بــرای پیــروان روم آســان مــی ســازد.

ایــن طــرز تفکــر و اســتدالل بــرای محافظــه کاران و ســازش گرایــان قاطــع بــه نظــر 
مــی رســید. ولــی طبقــه دیگــری وجــود داشــت کــه چنیــن تشــخیص نمــی داد. ایــن 
حقیقــت کــه ایــن رســوم » گرایــش بــه ســاختن پلــی بــر شــکاف بیــن روم و جنبــش 
اصالحــات مــی ســاخت «۱ در نظرشــان دلیــل قاطعــی بــر ضــد نگهــداری آن رســوم 
بــود. آنهــا ایــن رســوم را چــون نشــان اســارتی دیدنــد کــه از آن رهــا شــده انــد و هیــچ 
تمایلــی بــه برگشــت بــه آنــان نداشــتند. آنهــا دلیــل آوردنــد کــه خــدا در کالمــش قوانیــن 
مربــوط بــه پرســتش خــود را برقــرار نمــوده اســت و انســانها آزادی اضافــه و یــا کــم 

Martyn, volume 5, page 22. 1

289

GC FA Body.indd   279 8/8/18   5:14 PM



۲۸۰  | نبرد عظیم

کردنــد از آنــان را ندارنــد. در ابتــدای ارتــداد بــزرگ ســعی بــه تکمیــل اقتــدار خــدا 
توســط کلیســا بــود. روم شــروع بــه اضافــه کــردن آنچــه خــدا منــع نکــرده بــود نمــود و 

آن را بــا ممانعــت از آنچــه خــدا مقــرر داشــته بــود خاتمــه داد.
عــده زیــادی مشــتاق بازگشــت بــه ســادگی و پاکــی کــه شــاخص کلیســای اولیــه 
بــود بودنــد. آنهــا تعــداد زیــادی از رســوم مقــرر شــده کلیســای انگلیــس را بعنــوان 
یادبودهــای بــت پرســتی دانســته و از روی وجــدان نتوانســتند در عبــادت آن شــرکت 
جوینــد. ولــی کلیســا بــا حمایــت از مقامــات مدنــی اجــازه انحــراف از رســم خــود را 
نمــی داد. شــرکت در خدمــات کلیســایی از لحــاظ قانــون ضــروری بــود و اجتماعــات 
غیــر مجــاز بــرای عبــادت دینــی جریمــه زنــدان، تبعیــد و حتــی مــرگ را در پــی داشــت.

انگلســتان  تخــت ســلطنت  بــر  تــازه  کــه  پادشــاهی  قــرن هفدهــم  ابتــدای  در 
بــرای مجبــور کــردن پروتســتان هــای اصــالح شــده  بــود تصمیــم خــود را  نشســته 
یــا  آنهــا از ســرزمین و  یــا ... اخــراج  بــه » همرنگــی،  پــاک دینــان )پیوریتــن هــا(ـ  ـ 
عاقبتــی بدتــر گرفــت. «۲ مــورد تعقیــب، جفــا و زندانــی شــدن قــرار گرفتــه نمــی 
توانســتند در آینــده دوران بهتــری را تجســم کننــد و عــده زیــادی بــه ایــن اعتقــاد کــه 
بــرای آنانــی کــه خــدا را بــه حکــم وجــدان مــی خواهنــد خدمــت کننــد، » انگلســتان 
بــرای همیشــه صالحیــت ســکونت در آن را از دســت داد. «۳ بعضــی در هلنــد 
بــه جســتجوی پناهــگاه روی آوردنــد. همــه بــا مشــکالت، زیــان هــا و زندانــی شــدن 
تســلیم  خــود  دشــمنان  بدســت  و  مانــد  نتیجــه  بــی  شــان  هــدف  شــدند.  روبــرو 
شــدند. ولــی پشــتکار پابرجــا باالخــره غلبــه یافــت و آنهــا پناهگاهــی در ســواحل 

دوســتانه جمهــوری هلنــد پیــدا کردنــد.
آنها در فرارشــان خانه ها، مایملک و وســایل معاش شــان را رها کرده بودند. 
آنهــا در ســرزمینی غریــب، در میــان مردمــی بــا زبــان و رســوم مختلــف بیگانــه بودنــد. 
آنهــا بــرای بدســت آوردن روزی خــود مجبــور شــدند بــه حرفــه هــای جدیــد و آزمایــش 
نشــده متوســل شــوند. مــردان میانســالی کــه تاکنــون بــه کشــاورزی اشــتغال مــی 
داشــتند مجبــور بودنــد حرفــه هــای مکانیکــی را یــاد بگیرنــد. ولــی همــه بــا خوشــحالی 
بــه بطالــت و شــکایت تلــف نکردنــد. گرچــه  اوضــاع را پذیرفتنــد و وقــت خــود را 
اغلــب گرفتــار تنگدســتی بودنــد ولــی خــدا را بــرای برکاتــی کــه هنــوز بــه آنهــا ارزانــی 
داشــته تشــکر کردنــد و شــادی خــود را در ارتبــاط روحانــی بــدون مداخلــه یافتنــد. 

George Bancroft, History of the United States of America, pt. 1, ch. 12, par. 6. 2

J. G. Palfrey, History of New England, ch. 3, par. 43. 3
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» آنهــا مــی دانســتند کــه زوار هســتند و انتظــار زیــادی از آن چیزهــا نداشــتند ولــی 
چشــمان خــود را بــه آســمان وطــن عزیزشــان دوختنــد و آرامــش روحــی یافتنــد. «۴ 
محبــت و ایمانشــان در دل تبعیــد و ســختی قــوی تــر شــد. آنهــا بــه وعــده هــای 
خداونــد اعتمــاد داشــتند و او نیــز در زمــان احتیــاج فرامــوش شــان نکــرد. فرشــتگان 
او بــرای تشــویق و حمایــت در کنارشــان بودنــد؛ و وقتــی دســت خــدا آنهــا را بــه 
آنســوی دریــا اشــاره مــی داد بــه ســرزمینی کــه بتواننــد بــرای خــود کشــوری تشــکیل 
دهنــد و بــرای فرزنــدان شــان میــراث پــر بهــای آزادی مذهــب را باقــی بگذارنــد در راه 

مشــیت الهــی بــدون شــانه خالــی کــردن پیــش رفتنــد.
خــدا اجــازه داده بــود تــا قــوم مــورد آزمایشــهای متعــدد قــرار بگیــرد تــا ایشــان را 
آمــاده تحقــق هــدف فیــض بخــش خــود برایشــان ســازد. کلیســا بــه پاییــن کشــیده 
شــده بــود تــا اینکــه متعــال گــردد. خــدا در صــدد نمایــش قدرتــش در قبــال کلیســا 
بــود تــا بــه دنیــا گــواه دیگــری بدهــد کــه هرگــز کســانی را کــه بــه او اعتمــاد مــی کننــد 
فرامــوش نخواهــد کــرد. او وقایــع را مهــار کــرده بــود تــا ســبب شــود غضــب شــیطان 
و نقشــه هــای مــردم شــریر جــالل او را پیشــرفت دهنــد و قومــش را بــه جــای امنــی 

بیــاورد. جفــا و تبعیــد راه را بــرای آزادی بــاز مــی کردنــد.
شــدند  انگلیــس  کلیســای  از  جدایــی  بــه  مجبــور  وقتــی  نخســت  مرحلــه  در 
پروتســتان هــای اصــالح شــده ـ پــاک دینــان )پیوریتــن هــا( بواســطه میثاقــی جــدی 
بعنــوان قــوم آزاد خداونــد متحــد شــده بودنــد تــا » در همــه راه هــای شــناخته شــده 
و یــا مقــرر بــرای شــناخته شــدن راه برونــد. «۵ ایــن همــان روح واقعــی اصالحــات، 
اصــل حیاتــی آییــن پروتســتان بــود. بــا همیــن هــدف زوار هلنــد را تــرک نمودنــد تــا 
خانــه جدیــدی در دنیــای نــو بیابنــد. جــان رابینُســن6 شــبان ایشــان کــه بــه خواســت 
خــدا از همراهــی بــا آنــان بازمانــد در خطابــه خداحافظــی خــود بــه ایشــان گفــت:

» بـــرادران، بـــزودی از هـــم جـــدا خواهیـــم شـــد و خداونـــد مـــی دانـــد کـــه آیـــا زنـــده 
خواهـــم مانـــد تـــا چهـــره شـــما را دوبـــاره ببینـــم. ولـــی خـــواه خداونـــد آنـــرا منصـــوب 
کـــرده یـــا خیـــر در حضـــور خـــدا و فرشـــتگانش مبارکـــش توصیـــه مـــی کنـــم مـــرا فراتـــر 
از آنچـــه کـــه مـــن از مســـیح پیـــروی نمـــوده ام پیـــروی نکنیـــد. اگـــر خـــدا هـــر چیـــزی 
باشـــید  آن  دریافـــت  آمـــاده  ســـازد  آشـــکار  شـــما  بـــرای  دیگـــرش  وســـیله  هـــر  بـــا  را 
همچنانکـــه آمـــاده دریافـــت هـــر حقیقتـــی از خدمـــت مـــن بودیـــد؛ زیـــرا مـــن خیلـــی 

Bancroft, pt. 1, ch. 12, par. 15. 4

J. Brown, The Pilgrim Fathers, page 74. 5

John Robinson. 6
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مطمئـــن هســـتم کـــه خداونـــد هنـــوز حقایـــق و نـــور بیشـــتری از کالم مقـــدس خـــود 
را آشـــکار خواهـــد کـــرد. «۷ 

از نظــر خــودم مــن نمــی توانــم بــه قــدر کافــی بــرای وضــع کلیســاهای اصــالح 
شــده ســوگواری کنــم کــه بــه دورانــی از مذهــب رســیده انــد و در حــال حاضــر فراتــر 
از معیارهــای اصالحــات خــود نخواهنــد رفــت. پیــروان لوتــر فراتــر از آنچــه لوتــر دیــد 
نخواهنــد رفــت؛ … و کالوینیســت هــا کــه شــما مــی بینیــد در جایــی مانــده انــد 
کــه آن مــرد بــزرگ خــدا آنهــا را بجــا گذاشــت و او همــه حقایــق را ندیــده بــود. ایــن 
نورهــای  خــود  عصــر  در  گرچــه  اســت؛  ســوگواری  ســزاوار  کــه  اســت  مصیبتــی 
روشــن و درخشــان بودنــد ولــی بــر همــه راهنمایــی هــای خــدا نفــوذ نکردنــد ولــی 
چنانچــه اکنــون زنــده مــی بودنــد آمادگــی داشــتند کــه نــور بیشــتری را بماننــد آنچــه 

بپذیرنــد. «۸  پذیرفتنــد  اول  در مرحلــه 
» بــه یــاد آوریــد پیمــان کلیســایی تــان را کــه بــر حســب آن توافــق کردیــد کــه در 
راه هــای خداونــد کــه بــه شــما ظاهــر شــده یــا ظاهــر خواهــد شــد راه برویــد. وعــده و 
پیمانتان را با خدا و با یکدیگر به یاد آورید تا هر نور و حقیقتی را که از کالم نوشته 
شده او برایتان آشکار شده است بپذیرید و در ضمن استدعا دارم مواظب باشید 
آنچــه را کــه چــون حقیقــت مــی پذیریــد بــا آیــات حقیقــت مقایســه کنیــد و بســنجید 
قبــل از اینکــه بپذیریــد زیــرا امــکان نــدارد کــه دنیــای مســیحی کــه بــه تازگــی از ظلمــت 
عمیق ضد مســیحی بیرون آمده اســت به ناگاه به کمال معرفت رســیده باشــد. «9

اشــتیاق آزادی وجــدان بــود کــه زائریــن را الهــام بخشــید تــا بــه مخاطــرات ســفر 
طوالنــی ورای دریــا تــن بدهنــد و خطــر ســختی هــا و خطــرات بیابــان را تحمــل کننــد 
و همــراه بــا برکــت خــدا بــر ســواحل آمریــکا پایــه و اســاس ملتــی قدرتمنــد را بنیــان 
گذارنــد. زوار بــا وجــود اینکــه صــادق و خداتــرس بودنــد هنــوز اصــل عظیــم آزادی 
قــدر  آن  آوردنــش  بدســت  بــرای  آنهــا  کــه  آزادی  آن  بودنــد.  نفهمیــده  را  مذهــب 
فــداکاری کــرده بودنــد را آمــاده نبــود تــا بــه شــکل مســاوی بــه دیگــران بدهنــد. » عــده 
معــدودی حتــی از متفکریــن و پیــروان اخــالق قــرن هفدهــم ادراک صادقانــه ای 
از ایــن اصــل عظیــم نداشــتند کــه از عهــد جدیــد منشــاء گرفتــه بــود کــه خــدا را تنهــا 
قاضــی ایمــان انســان مــی شناســد. «۱۰ ایــن تعلیــم کــه خــدا اقتــدار کنتــرل وجــدان 

Martyn, vol. 5, p. 70. 7

D. Neal, History of the Puritans, vol. 1, p. 269. 8

Martyn, vol. 5, pp. 70, 71. 9

10 مأخذ قبل، جلد 5، صفحه 297.
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و توصیــف و مجــازات بدعــت را بــه کلیســا واگــذار کــرده اســت یکــی از اشــتباهات 
ریشــه دوانــده پــاپ هاســت. در حالــی کــه اصــالح طلبــان آن اعتقادنامــه روم را رد 
نمودنــد ولــی کامــالً از روح نابردبــاری وی آزاد نبودنــد. تاریکــی غلیظــی کــه در طــول 
دوران طوالنــی اقتــدار پاپهــا تمــام دنیــای مســیحی را فــرا گرفتــه بــود هنــوز بــه شــکل 
کامل پراکنده نشــده بود. یکی از خادمان برجســته مســتعمره خلیج ماساچوســت 
مجــازات  در  کلیســا  و  نمــود  مســیحی  را ضــد  دنیــا  کــه  بــود  » ســازگاری  گفــت: 
بدعــت گراهــا ضــرری ندیــد. «۱۱ ایــن مقــررات توســط مســتعمره نشــینها اتخــاذ شــد 
کــه فقــط اعضــای کلیســا در امــور دولــت مدنــی حــق رای دارنــد. نوعــی از کلیســای 
ایالتــی تشــکیل شــد و از همــه مــردم خواســته شــد تــا بــرای حمایــت مالــی روحانیــون 
مبالغــی بپردازنــد و حاکــم اختیــارات جلوگیــری از ارتــداد را دریافــت نمــود. بدیــن 
ترتیــب قــدرت مدنــی در دســت کلیســا بــود. چیــزی نگذشــت کــه ایــن اقدامــات 

موجــب جفــای غیــر قابــل اجتنــاب شــد.
راجر ویلیامز یازده سال پس از استقرار اولین مستعمره به قاره جدید آمد. او 
مانند مهاجرین اولیه برای بهره بردن از آزادی مذهب آمد؛ ولی بر خالف دیگران 
او متوجــه شــد ـ آنچــه عــده معــدودی در آن زمــان متوجــه شــدند ـ کــه ایــن آزادی بطــور 
یکســان حــق ثابــت همــگان اســت هرچــه عقیــده ایشــان باشــد. او پژوهشــگر جــدی 
حقیقــت بــود و بــا توجــه بــه آنچــه اعتقــاد رابینســون بــود امــکان نداشــت کــه کلیــه نــور 
از کالم خدا دریافت شــده باشــد. ویلیامز » اولین شــخص دنیای مدرن مســیحی 
برابــر  برابــری عقایــد در  و  آزادی وجــدان  بــر اســاس اصــل  کــه دولــت مدنــی  بــود 
قانــون را پایــه گــذاری کــرد. «۱۲ او اعــالم نمــود وظیفــه حاکــم اســت کــه از جنایــات 
جلوگیــری کنــد ولــی هرگــز کنتــرل وجــدان را نداشــته باشــد. او گفــت، » ملــت و یــا 
حاکــم مــی تواننــد تصمیــم بگیرنــد کــه حقــوق مقتضــی از شــخصی بــه شــخص دیگــر 
چیســت؛ ولــی تعییــن وظایــف انســان نســبت بــه خــدا خــارج از اختیــارات آنهاســت 
و امنیتــی وجــود نخواهــد داشــت؛ زیــرا واضــح اســت کــه اگــر حاکــم آن قــدرت را 
داشــته باشــد ممکــن اســت امــروز تعــدادی عقایــد و باورهــا را مقــرر کنــد و روز بعــد 
تعــداد دیگــری را؛ چنانکــه در انگلســتان توســط پادشــاهان و ملکــه هــای مختلــف 
و در کلیســاهای روم توســط پــاپ هــا و شــوراهای مختلــف عملــی شــده اســت و 

بدیــن ترتیــب آن اعتقــاد انباشــته ی درهــم و برهمــی خواهــد شــد. «۱۳ 

11 مأخذ قبل، جلد 5، صفحه 335.

Bancroft, pt. 1, ch. 15, par. 16. 12

Martyn, vol. 5, p. 340. 13
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شــرکت در خدمات کلیســای تاســیس شــده تحت مجازات جریمه و یا زندان 
رفتــن اجبــاری بــود. » ویلیامــز ایــن قانــون را رد نمــود؛ بدتریــن قانــون در انگلســتان 
بــه  مــردم  کــردن  مجبــور  او  بــود.  بخــش  کلیســای  در  اجبــاری  حضــور  مطالبــه 
مشــارکت بــا افــراد متعلــق بــه اعتقادنامــه مختلــف از خــود را نقــض حقــوق طبیعــی 
آنهــا دانســت؛ و بــه عبــادت عمومــی کشــاندن افــراد بــی میــل و غیرمذهبــی بــه نظــر 
مطالبــه ی دورویــی بــود…. او افــزود، ’کســی را نبایــد مجبــور بــه عبــادت نمــود و یــا 
بــر خــالف میلــش بــه عبــادت وادار کــرد.’ مخالفانــش متعجــب از اعتقاداتــش فریــاد 
برآوردنــد: ’چــه عجــب! آیــا کارگــر مســتحق مــزدش نیســت؟’ او جــواب داد، ’بلــی 

توســط یکــی از آن کســانی کــه او را اســتخدام کــرده اســت.’ «۱۴ 
راجــر ویلیامــز بعنــوان یــک خــادم وفــادار، مــردی بــا موهبــه ی نــادر، بــا صداقتــی 
انعطــاف ناپذیــر و ســخاوتی واقعــی مــورد احتــرام و محبــت بــود؛ ولــی انــکار مــداوم 
حــق حاکمــان مدنــی بــرای اقتــدار بــر روی کلیســا و مطالبــه اش در آزادی مذهــب 
تعلیــم جدیــد » ســاختار  ایــن  از  اســتفاده  کــه  نبــود. اصــرار کردنــد  تحمــل  قابــل 
بنیــادی و حکومــت کشــور را برمــی انــدازد. «۱۵ حکــم بــر تبعیــد او از مســتعمره 
هــا صــادر شــد و باالخــره بــرای اجتنــاب از بازداشــت مجبــور شــد تــا در ســرما و 

طوفــان زمســتان بــه جنــگل بــی پایــان فــرار کنــد.
او مــی گویــد، » بــرای چهــارده هفتــه در فصلــی تلــخ گرفتــار شــدم و معنــی نــان 
و رخــت خــواب را نمــی دانســتم. « ولــی » کالغ هــا مــرا در بیابــان خــوراک دادنــد « 
و درختــی توخالــی او را چــون پناهــگاه خدمــت نمــود.۱6 آنــگاه فــرار دردنــاک خــود را 
در میــان بــرف و جنــگل بیراهــه ادامــه داد تــا اینکــه در میــان قبیلــه ای ســرخ پوســت 
کــه اعتمــاد و محبــت آنهــا را در حــال کوشــش بــرای تعلیــم انجیــل بــه ایشــان بدســت 

آورده بــود پناهــگاه یافــت.
ســرانجام پس از ماه ها دگرگونی و ســرگردانی به ســواحل خلیج ناراگانِســت 
راه یافــت و آنجــا اســاس اولیــن ایالــت عصــر حاضــر را بنــا نهــاد کــه در مفهــوم 
کامــل حــق آزادی مذهــب را شــناخت. اصــل اساســی مســتعمره راجــر ویلیامــز 
ایــن بــود » هــر کــس بایــد آزادی پرســتش خــدا را تحــت نــور وجــدان خــود داشــته 
باشــد. «۱۷ ایالــت کوچــک او رُدآیلنــد۱۸ پناهــگاه ســتمدیدگان شــد و بزرگتــر شــد 

Bancroft, pt. 1, ch. 15, par. 2. 14

15 مأخذ قبل، نکته یک، فصل 15، بخش10.

Martyn, vol. 5, pp. 349, 350. 16

17 مأخذ قبل، جلد 5، صفحه 354.
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ـ  مدنــی  آزادی  و  آزادی مذهــب  ـ  اساســی اش  اصــول  اینکــه  تــا  یافــت  ترقــی  و 
شــد. آمریکایــی  جمهــوری  زاویــه  ســنگ 

در آن ســند قدیمــی بــا شــکوه کــه اجــداد مــا بــه عنــوان اساســنامه حقــوق خــود 
برقــرار کردنــد ـ اعالمیــه اســتقالل ـ نامیــده شــد، آنهــا اعــالم کردنــد: » مــا ایــن حقایــق 
را بدیهی می دانیم که همه انسانها مساوی خلق شده اند و خالق شان حقوقی 
غیرقابــل انــکار بــه ایشــان اعطــا کــرده اســت و اینهــا شــامل حــق زندگــی، آزادی و 
جســتجوی خوشــبختی اســت. « و قانــون اساســی بــه شــکلی صریــح مصونیــت 
وجــدان را تضمیــن مــی نمایــد: » در ایــاالت متحــده هیــچ نــوع آزمایــش دینــی بعنــوان 
شــرط بــرای احــراز مقــام مدنــی مطالبــه نخواهــد شــد. « » کنگــره هیــچ قانونــی بــرای 

اســتقرار دیــن و یــا ممارســت آزاد آن وضــع نخواهــد نمــود. «
» تدویــن کننــدگان قانــون اساســی معتــرف بــه ایــن اصــل ابــدی بودنــد کــه رابطــه 
انســان بــا خــدا مافــوق قانــون گــذاری انســان اســت و حقــوق وجــدان او انتقــال 
ناپذیــر اســت. بــرای ســاختن ایــن حقیقــت احتیاجــی بــه اســتدالل نیســت؛ مــا در 
دل خودمــان واقــف بــه آن هســتیم. ایــن همــان هوشــیاری اســت کــه در رد نمــودن 
قوانیــن انســانی عــده زیــادی از شــهدا را در خــالل شــکنجه و آتــش حمایــت نمــوده 
اســت. آنهــا احســاس کردنــد کــه وظیفــه شــان نســبت بــه خــدا مافــوق کلیــه قوانیــن 
انســانی اســت و اینکــه انســانها اقتــداری بــر وجــدان آنهــا نداشــتند. ایــن یــک اصــل 

فطــری اســت کــه چیــزی قــادر بــه از بیــن بــردن آن نیســت. «۱9 
وقتــی مــژده ی ســرزمینی کــه در آن هرکــس مــی توانــد از ثمــره کار خــود بهــره 
انتشــار  اروپــا  تمــام کشــورهای  بــه  کنــد  متابعــت  اعتقــادات وجدانــش  از  و  ببــرد 
یافــت هــزاران تــن بــه ســواحل دنیــای جدیــد روی آوردنــد. مســتعمره هــا بــه ســرعت 
بــه تمــام مســیحیان از هــر  بــا حکــم قانونــی خــاص  زیــاد شــدند. » ماساچوســت 
’ملیــت کــه بــرای فــرار از جنــگ یــا قحطــی و یــا تعــدی از جفارســانندگان’ بــه مــاورای 
پــرواز مــی کنــد از صنــدوق عمومــی اســتقبال و کمــک رایــگان  اقیانــوس اطلــس 
بــه حکــم قانــون مهمانــان ایالــت  ارائــه داد. بدیــن ترتیــب آوارگان و مســتضعفین 
مشــترک المنافــع شــدند. «۲۰ بیســت ســال پــس از پیــاده شــدن اولیــن پناهنــدگان 

در پليموت هزاران زائر در نیوانگلند مستقر شدند.
آنها برای بدســت آوردن هدف مورد جســتجو » در به دســت آوردن حداقل 
مایحتــاج زندگــی بــه کمــک قناعــت و فعالیــت قانــع بودنــد. آنهــا انتظــاری از زمیــن 
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نداشــتند جــز نتیجــه منطقــی کارشــان. هیــچ رویــای طالیــی هالــه ی فریــب آمیــز 
بــر ســر راه آنهــا نیانداخــت.... آنهــا از پیشــرفت یکنواخــت طــرز اداره اجتماعــی 
ولــی آهســته راضــی بودنــد. آنهــا صبورانــه کمبودهــای بیابانــی را متحمــل شــدند 
و درخــت آزادی را بــا اشــک هــا و عــرق جبیــن خــود آبیــاری کردنــد تــا اینکــه ریشــه 

عمیــق در زمیــن دوانیــد. «
آزادی  منشــور  و  حکمــت  منشــاء  و  ایمــان  اســاس  عنــوان  بــه  مقــدس  کتــاب 
نگهــداری شــد. اصــول آن را مجدانــه در خانــه، مدرســه و کلیســا تعلیــم مــی دادنــد و 
ثمرات آن در قناعت، ذکاوت، پاکی و اعتدال آشکار می گشت. ممکن بود کسی 
ســال هــا در مســتعمره پــاک دینــان )پیوریتــن هــا( زندگــی کنــد » و هرگــز میگســار یــا 
فقیری را نبیند و یا ســوگندی نشــنود. «۲۱ نشــان داده شــد که اصول کتاب مقدس 
مطمئــن تریــن محافــظ عظمــت ملــی هســتند. مســتعمره هــای ضعیــف و تــک افتــاده 
به اتحادیه ایاالت پرقدرت ترقی کردند و دنیا با حیرت به آرامش و موفقیت » یک 

کلیســای بــدون پــاپ و یــک ایالــت بــدون پادشــاه نظــر انداخــت. «
ولــی افزایــش مــداوم افــراد مجــذوب بــه ســواحل آمریــکا همــراه بــا نیــت هایــی 
متفــاوت نســبت بــه زوار اولیــه بــود. گرچــه ایمــان و پاکــی بــدوی قــدرت وســیع و 
بدنبــال  فقــط  کــه  تعــداد کســانی  ازدیــاد  بــا  آن  نفــوذ  ولــی  داشــت  شــکل دهنــده 

مزیــت هــای دنیــوی بودنــد کمتــر و کمتــر شــد.
قوانین منتخب توسط مستعمره نشینان اولیه که فقط اعضای کلیسا را اجازه 
مــی داد کــه رای بدهنــد و یــا مقــام در دولــت مدنــی داشــته باشــند بــه زیــان آورتریــن 
نتایــج کشــیده شــد. ایــن اقــدام بــه عنــوان وســیله حفــظ پاکــی ایالــت پذیرفتــه شــده 
بــود ولــی بــه تباهــی کلیســا منتهــی شــد. وقتــی اعتــراف بــه اعتقــاد بــه مذهــب شــرط 
داشــتن حــق انتخــاب و انتصــاب بــه مقامــی شــد عــده زیــادی بــا انگیــزه ی اســتفاده 
از تدبیــر دنیــوی بــدون دگرگونــی قلبــی بــه کلیســا پیوســتند. بدیــن ترتیــب کلیســاها 
بــه انــدازه قابــل توجهــی شــامل اعضــای تبدیــل نیافتــه شــد؛ و حتــی در رده شــبانان 
کســانی بودنــد کــه نــه فقــط متوســل بــه تعالیــم غلــط شــدند بلکــه از قــدرت تجدیــد 
کننــده روح القــدس بــی خبــر بودنــد. بدیــن ترتیــب دوبــاره نتایــج شــریرانه آشــکار شــد 
که اغلب در تاریخ کلیسا از ایام کنستانتین تا حال حاضر در تالش برای بنا کردن 
کلیســا بــه کمــک دولــت و تقاضــا از قــدرت مدنــی در حمایــت انجیــل از کســی کــه 
اعــالم کــرد: » ملکــوت مــن از ایــن جهــان نیســت « )انجیــل یوحنــا فصــل ۱۸ آیــه ۳6( 

Bancroft, pt. 1, ch. 19, par. 25. 21
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مشاهده شده بود. اتحاد کلیسا با دولت حتی به درجه ی ناچیز که ممکن است 
ظاهــراً دنیــا را نزدیــک بــه کلیســا کنــد ولــی در واقــع کلیســا را نزدیــک بــه دنیــا مــی کنــد.

اصل عظیمی که توســط رابینســون و راجر ویلیامز شــرافتمندانه حمایت شــد 
کــه حقیقــت پیــش رونــده اســت و اینکــه مســیحیان بایــد آمــاده پذیــرش تمــام نــوری 
باشــند کــه از کالم خــدا ســاطع مــی شــود از نظــر بازمانــدگان شــان مخفــی مانــد. 
کلیســاهای پروتســتان آمریــکا و همچنیــن اروپــا کــه از نقطــه نظــر برکــت اصالحــات 
پیشــرفت  ســوی  بــه  مــداوم  پیگیــری  در  بودنــد  گرفتــه  قــرار  عالــی  عنایــت  مــورد 
شکســت خوردنــد. گرچــه گهــگاه مــردان بــا ایمــاِن معــدودی بــرای بشــارت حقیقــت 
جدید و آشکار نمودن اشتباهات ناز پرورده به پا می خاستند ولی اکثریت مانند 
یهودیــان عصــر مســیح و پیــروان پــاپ در زمــان لوتــر بــه ایمــان اجدادشــان و زندگــی 
طبــق ســبک زندگــی آنــان قانــع بودنــد. بنابرایــن مذهــب دوبــاره بــه فــرم تشــریفاتی بــه 
قهقــرا برگشــت؛ و اشــتباهات و خرافــات کــه اگــر کلیســا بــه راه رفتــن در نــور کالم 
خــدا ادامــه مــی داد مــی بایــد کنــار گذاشــته می شــد حفــظ و مــورد حمایــت قــرار 
گرفتنــد. بدیــن ترتیــب روحیــه ی الهــام یافتــه از اصالحــات بــه تدریــج از بیــن رفــت تــا 
اینکــه در زمــان لوتــر همــان انــدازه احتیــاج بــه اصالحــات در کلیســاهای پروتســتان 
وجــود داشــت کــه در کلیســاهای کاتولیــک وجــود داشــت. همــان دنیاپرســتی و 
کرختی روحانی و احترام مشــابه به عقاید مردم و جانشــینی فرضیه های انســانی 

بــه جــای تعالیــم کالم خــدا وجــود داشــت.
انتشــار وســیع کتــاب مقــدس در اوایــل قــرن نوزدهــم و نــور عظیمــی کــه بدیــن 
ترتیب به دنیا تابیده شــد پیامد پیشــرفتی متناســب در دانش حقیقت آشــکار شــده 
و یــا دیانــت تجربــی نداشــت. شــیطان نمــی توانســت ماننــد قــرون گذشــته کالم خــدا 
را از نظــر مــردم مخفــی نگــه دارد؛ ایــن کتــاب در دســترس عمــوم قــرار گرفتــه بــود؛ ولــی 
برای رســیدن به هدفش مردم را به کم ارزش قائل شــدن آن هدایت نمود. مردم از 
تحقیــق در کالم خــدا غفلــت کردنــد و بدیــن ترتیــب بــه پذیــرش تفاســیر غلــط و عالقــه 

بــه تعالیمــی کــه پایــه ای در کالم خــدا نداشــتند ادامــه دادنــد.
از  نابــود کــردن حقیقــت  بــرای  تــالش هایــش  بــا مشــاهده شکســت  شــیطان 
طریــق جفــا دوبــاره بــه نقشــه ســازش کــه بــه ارتــداد عظیــم و تأســیس کلیســای روم 
بــا  نــه  بــه اتحــاد و همبســتگی  خاتمــه یافــت متوســل شــد. او مســیحیان را وادار 
بــت پرســتان بلکــه بــا کســانی کــه بــا تســلیم نفــس شــان بــه چیزهــای دنیــوی خــود را 
براســتی از پرســتندگان تمثــال هــای تراشــیده واقعــاً بــت پرســت نمــوده بودنــد؛ و 
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نتیجــه ایــن اتحــاد اکنــون کمتــر مخــرب از اعصــار گذشــته نبــود؛ غــرور و افــراط تحــت 
نقــاب دیــن تقویــت شــد و کلیســاها فاســد شــدند. شــیطان بــه فعالیــت خــود در 
تحریــف حقایــق کتــاب مقــدس ادامــه داد و ســنتی کــه میلیونهــا نفــر را بــه نابــودی 
کشــیده بــود داشــت عمیقــاً ریشــه مــی دوانــد. کلیســا ایــن ســنن و رســوم را بــه جــای 
مجادلــه بــه خاطــر » ایمانــی کــه زمانــی بــه مقدســین ارائــه شــده بــود « تاییــد کــرده و 
دفــاع مــی نمــود. بدیــن ترتیــب اصولــی لگدمــال شــد کــه بــه خاطرشــان اصــالح طلبــان 

اینچنیــن زیــاد زحمــت کشــیده بودنــد.
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یکــی از جــدی تریــن و در عیــن حــال بــا شــکوه تریــن حقایــق مکشــوف در کتــاب 
مقــدس ظهــور دوبــاره مســیح بــرای تکمیــل کار عظیــم نجــات اســت. بــرای قــوم زائــر 
خدا که برای مدت طوالنی به ســکونت در » ســرزمین ســایٔه مرگ « رها شــدند یک 
امید پرغنیمت و الهام بخش شادی در وعده ظهور کسی که » قیامت و حیات « 
اســت بــرای » بــازآوردن تبعیــد شــدگانش « داده شــده اســت. تعلیــم ظهــور دوبــاره 
اصــل مهــم کتــب مقــدس اســت. از روزی کــه زوج اول قــدم هــای غــم زده خــود را از 
بــاغ عــدن بیــرون گذاشــتند فرزنــدان ایمــان منتظــر ظهــور آن شــخص موعــود بــوده انــد 
تــا قــدرت هــالک کننــده را درهــم شــکند و ایشــان را دوبــاره بــه بهشــت از دســت رفتــه 
برگرداند. مردان مقدس عهد قدیم چشــم براه ظهور پرجالل مســیح به عنوان تحقق 
امیدشــان بودنــد. َخنــوخ فقــط هفتمیــن نســل از آنانیکــه در عــدن ســکونت داشــتند و 
کسی که برای سه قرن با خدای خود بر روی زمین راه رفت و اجازه یافت تا از دور 
ظهــور نجــات دهنــده را ببینــد. او اعــالم کــرد، » هــان، خداونــد بــا هــزاران هــزار فرشــته 
ی مقدس خود می آید تا بر همگان داوری کند. « رســاله یهودا آیه های ۱۴ و ۱۵. 
شیخ ایوب در شب پریشانی خویش با اعتمادی ثابت ندا سر داد: » من می دانم 
کــه نجــات دهنــده ی مــن زنــده اســت و در روز آخــر بــر زمیــن خواهــد ایســتاد: … در 
جسم خویش خدا را خواهم دید: آری، من خوْد او را خواهم دید و چشمان خودم 

بــر او خواهــد نگریســت، نــه دیگــری. « ایــوب فصــل ۱9 آیــه هــای ۲۵ تــا ۲۷.
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انگیزتریــن  هیجــان  و  واالتریــن  عــدل  حکومــت  برقــراری  بــرای  مســیح  ظهــور 
اظهــارات مؤلفــان کتــب مقــدس را الهــام بخشــیده اســت. شــعرا و پیامبــران کتــاب 
مقــدس بــا کلمــات مشــتعل بــه آتــش آســمانی در خصــوص آن صحبــت کــرده انــد. 
نویســنده مزمــور راجــع بــه قــدرت و جبــروت پادشــاه اســرائیل چنیــن ســرایید: » از 
آیــد و  َصهیــون، کــه کمــال زیبایــی اســت، خــدا تجلــی مــی کنــد. خــدای مــا مــی 
خاموش نخواهد ماند؛ … او آسمان را در باال فرا می خواند و زمین را، تا بر قوم 
خــود داوری کنــد. « مزمــور فصــل ۵۰ آیــه هــای ۲ تــا ۴. » آســمان شــادی کنــد و 
زمیــن بــه وجــد آیــد … پیــش روی خداونــد: زیــرا کــه مــی آیــد، آری او مــی آیــد تــا زمیــن 
را داوری کنــد: او جهــان را بــه انصــاف داوری خواهــد کــرد و ملتهــا را بــه امانــت 

خویــش. « مزمــور فصــل 96 آیــه هــای ۱۱ تــا ۱۳.
اشــعیاء نبــی چنیــن گفــت: » ای شــما کــه در خــاک ســاکنید، برخیزیــد و فریــاد 
شــادمانی ســر دهیــد. شــبنم تــو همچــون شــبنم ســحرگاهان اســت و زمیــْن مــردگان 
را بیــرون خواهــد افکنــد. « » مــردگان تــو زیســت خواهنــد کــرد و بــدن هایشــان 
بــر خواهــد خاســت. « » او مــرگ را تــا بــه ابــد فــرو خواهــد بلعیــد؛ خداونــد یهــوه 
اشــک هــا را از هــر چهــره خواهــد زدود و ننــگ قــوم خویــش را از تمامــی زمیــن بــر 
خواهــد گرفــت؛ زیــرا کــه خداونــد ســخن گفتــه اســت. در آن روز خواهنــد گفــت: 
هــان ایــن خــدای مــا اســت کــه منتظــر او بودیــم تــا نجاتمــان بخشــد. ایــن خداونــد 
کــرد. «  او وجــد و شــادی خواهیــم  نجــات  پــس در  بودیــم،  او  کــه منتظــر  اســت 

اشــعیاء فصــل ۲6 آیــه ۱9؛ فصــل ۲۵ آیــه هــای ۸ و 9.
تیمــان  از  » خــدا  دیــد.  را  او  ظهــور  مقــدس  رویــای  در  مســحور  َحبَقــوق  و 
برمــی گــردد؛ و خــدای قــدوس از کوهســتان فــاران مــی آیــد. جــالل او آســمانها را 
پوشانده و زمین از ستایش او پر است. پرتو او مثل نوِر برق درخشان است. « 
» او ایســتاد و زمیــن را بــه جنبــش درآورد؛ او نگریســت و قــوم هــا از جــا َجســتند. 
کــوه هــای ازلــی در هــم شکســتند و تپــه هــای ابــدی پســت شــدند. طریــق هــای 
او جاودانــی اســت. « » آنــگاه کــه بــر اســبان خــود پیــش رانــدی، بــر ارابــه هــای 
نجــات خویــش؟ « » کــوه هــا تــو را دیدنــد و بــه لــرزه افتادنــد؛ … ژرفــا بــه غــرش 
تــو و درخشــندگی  تیرهــای  بــرق  تابــش  از  برافراشــت.  درآمــده، دســتان خویــش 
نیــزۀ براقــت، خورشــید و مــاه در بــرج هــای خــود بــی حرکــت ایســتادند؛ « » بــرای 
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نجــات قــوم خــود بیــرون آمــدی، بــرای نجــات مســیح خویــش. « حبقــوق فصــل ۳ 
آیــه هــای ۳ و ۴، 6 و ۸، ۱۰ و ۱۱، ۱۳.

وقتــی نجــات دهنــده نزدیــک بــه جدایــی از شــاگردان خــود بــود او ایشــان را بــا 
اطمینــان بازگشــت دوبــاره در انــدوه شــان دلــداری داد: » دل هــای شــما مضطــرب 
نشــود.… در خانــٔه پــدر مــن منــزل هــای بســیاری هســت.… مــن میــروم تــا مكانــی 
بــرای شــما آمــاده ســازم. پــس از اینكــه رفتــم و مكانــی بــرای شــما آمــاده ســاختم، 
دوبــاره مــی آیــم و شــما را نــزد خــود مــی بــرم. « انجیــل یوحنــا فصــل ۱۴ آیــه هــای ۱ 
تــا ۳. » پســر انســان بــا جــالل خــود همــراه بــا همــٔه فرشــتگان مقــدس مــی آیــد. « 
» ســپس او بــر تخــت پادشــاهی خــود خواهــد نشســت و تمــام ملــل روی زمیــن در 

حضــور او جمــع مــی شــوند. « انجیــل متــی فصــل ۲۵ آیــه هــای ۳۱ و ۳۲.
فرشــتگانی کــه پــس از صعــود مســیح بــه آســمان بــر کــوه زیتــون درنــگ کردنــد 
وعده برگشــت او را برای شــاگردان بازگفتند: » همین عیســی كه از پیش شــما به 
آســمان بــاال بــرده شــد، همــان طــوری کــه بــاال رفــت و شــما دیدیــد، دوبــاره بــه همیــن 
طریــق بــاز خواهــد گشــت. « اعمــال رســوالن فصــل یــک آیــه ۱۱؛ و پولــس رســول 
بــا الهــام از روح القــدس شــهادت داد: » خداونــد، خــود بــا فرمانــی بلنــدآواز و آوای 
رئیــس فرشــتگان و نفیــر شــیپور خــدا، از آســمان فــرود خواهــد آمــد. « رســاله اول بــه 
تســالونیکیان فصــل ۴ آیــه ۱6. نبــی پاتمــوس مــی گویــد: » ببیــن او بــا ابرهــا مــی آیــد! 

و همــه او را خواهنــد دیــد. « مکاشــفه فصــل ۱ آیــه ۷.
در حدود بازگشت او جالل » احیای همه چیز بنا بر آنچه خدا از دیرباز به زبان 
همــه ی پیامبــراِن مقــدس خــود گفتــه اســت « متمرکــز خواهــد شــد. اعمــال رســوالن 
فصل ۳ آیه ۲۱. آنگاه حکومت طوالنی شــر شکســته خواهد شــد؛ » حکومت این 
جهان، از آِن خداوند ما و مسیح او خواهد شد. و او تا ابد حکمرانی خواهد راند. « 
مکاشفه فصل ۱۱ آیه ۱۵. » آنگاه جالل خداوند آشکار خواهد شد و تمامی بشر 
با هم آن را خواهند دید. « » خداوند یهوه نیز پارسایی و ستایش را در نظر جمیع 
قــوم هــا خواهــد رویانیــد. « او » بــرای باقیمانــدگان قــوم خویــش تــاج جــالل و افســر 
زیبایــی « خواهــد بــود. اشــعیاء فصــل ۴۰ آیــه ۵؛ فصــل 6۱ آیــه ۱۱؛ فصــل ۲۸ آیــه ۵.

آن موقــع اســت کــه ملکــوت صلــح آمیــز و آرزوی دیرینــه مســیح زیــر تمــام آســمان 
اســتقرار خواهد یافت. » خداوند براســتی َصهیون را تســلی خواهد داد: و همۀ 
ویرانــه هایــش را دلــداری خواهــد بخشــید؛ او بیابانــش را همچــون بــاغ عــدن خواهــد 
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ســاخت و زمیــن خشــکش را همچــون بــاغ خداونــد. « » جــالل لبنــان بــه آن عطــا 
خواهــد شــد، شــکوه کَرِمــل و شــارون؛ « » تــو را دیگــر متــروک نخواهنــد نامیــد و 
ســرزمینت را ویرانــه نخواهنــد خوانــد؛ بلکــه تــو را اشــتیاق مــن خواهنــد خوانــد و 
بــه  عــروس خویــش  از  نامیــد؛ « » چنانکــه دامــاد  را متأهــل خواهنــد  ســرزمینت 
وجــد مــی آیــد، همچنــان خدایــت از تــو بــه وجــد خواهــد آمــد. « اشــعیاء فصــل ۵۱ 

آیــه ۳؛ فصــل ۳۵ آیــه ۲؛ فصــل 6۲ آیــه هــای ۴ و ۵.
آمـــدن خداونـــد در همـــه اعصـــار امیـــد پیـــروان حقیقـــی او بـــوده اســـت. وعـــده 
جدایـــی نجـــات دهنـــده بـــر کـــوه زیتـــون مبنـــی بـــر اینکـــه او دوبـــاره برخواهـــد گشـــت 
آینـــده را بـــرای شـــاگردانش روشـــن نمـــود و قلـــب ایشـــان را ماالمـــال از شـــادی و 
یـــا مصیبـــت هـــای  امیـــدی ســـاخت کـــه انـــدوه نمـــی توانســـت آن را خامـــوش و 
آن را تـــار گردانـــد. وســـط عـــذاب و جفـــا » ظهـــور خـــدای عظیـــم و نجـــات دهنـــدۀ 
بـــود. وقتـــی مســـیحیان تســـالونیکی در  خویـــش عیســـی مســـیح، امیـــد مبـــارک « 
حیـــن خاکســـپاری عزیـــزان خـــود کـــه امیـــدوار بودنـــد زنـــده بماننـــد تـــا شـــاهد آمـــدن 
خداونـــد باشـــند اندوهگیـــن بودنـــد پولـــس معلـــم شـــان آنـــان را متوجـــه قیامـــی نمـــود 
کـــه در ظهـــور نجـــات دهنـــده بـــه وقـــوع خواهـــد پیوســـت. آنـــگاه مـــردگان در مســـیح 
قیـــام خواهنـــد کـــرد و همـــراه بـــا زنـــدگان بـــرای دیـــدار بـــا خداونـــد بـــه هـــوا ربـــوده 
ــه بـــا خداونـــد خواهیـــم بـــود. پـــس  خواهنـــد شـــد. او گفـــت، » و بدینگونـــه همیشـ
بدیـــن ســـخنان، یکدیگـــر را دلـــداری دهیـــد. « رســـاله اول بـــه تســـالونیکیان فصـــل 

۴ آیـــه هـــای ۱6 تـــا ۱۸.
شاگرد محبوب در جزیره ی صخره ای پاتموس وعده ی » آری، به زودی می 
آیــم « را مــی شــنود و جــواب پرانتظــارش دعــای کلیســا را در تمــام دوران مهاجــرت 

بازگــو مــی کنــد » آمیــن. بیــا، ای خداونــْد عیســی! « مکاشــفه فصــل ۲۲ آیــه ۲۰.
بــرای  بــر دار، آنجــا کــه شــهدا و مقدســین  بــر تیــر آتــش ســوزی و  در زنــدان، 
حقیقــت شــهادت دادنــد در طــول قرنهــا گواهــی ایمــان و امیدشــان توســط یــک 
در  و  مســیح  شــخصی  قیــام  از  » مطمئــن  شــد،  گــزارش  شــکل  بدیــن  مســیحی 
نتیجــه قیــام خودشــان در ظهــور او  بخاطــر ایــن آرمــان مــرگ را تحقیــر کردنــد و 
از آن  اینکــه » آزاد  تــا  آنــان تمایــل داشــتند مدفــون شــوند  از آن بودنــد. «۱  برتــر 
برخیزنــد. «۲ آنــان در انتظــار » آمــدن خداونــد بــر ابرهــا از آســمان بــا جــالل پــدر « 
همــان  نیــز  هــا  والدنســی  بیــاورد. «  را  ملکــوت  زمــان  عــادالن  بــرای  » تــا  بودنــد 

Daniel T. Taylor, The Reign of Christ on Earth: or, The Voice of the Church in All Ages, page. 33 1

2 مأخذ قبل، صفحه 54.
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ایمــان را عزیــز مــی داشــتند.۳ ویکلیــف انتظــار ظهــور نجــات دهنــده را بــه عنــوان 
امیــد کلیســا مــی کشــید.۴ 

داوری ســیصد  روز  کــه  کنــم  مــی  متقاعــد  را  کــرد: » مــن خــود  اعــالم  لوتــر 
ســال کامــل بــه تأخیــر نخواهــد افتــاد. خــدا ایــن دنیــای شــریر را دیگــر نخواهــد 
و نمــی توانــد تحمــل کنــد. « » روز عظیــم نزدیــک مــی شــود کــه در آن ســلطنت 

پلیــدی ســرنگون خواهــد شــد. «۵ 
ملنگتــون نیــز چنیــن گفــت، » ایــن دنیــای کهنســال از پایــان خــود دور نیســت. « 
کالوین مســیحیان را توصیه می کند تا » تردید نکنند و با اشــتیاق آرزوی روز ظهور 
مســیح را بــه عنــوان فرخنــده تریــن واقعــه بکشــند؛ « و اظهــار داشــت کــه » تمــام 
خانــواده ایمانــداران آن روز را در نظــر خواهنــد داشــت. « او همچنیــن مــی گویــد 
» مــا بایــد بــرای مســیح گرســنگی بکشــیم، تــا طلــوع آن روز عظیــم بایــد جســتجو کنیــم 
و بیاندیشــیم وقتــی کــه خداونــد جــالل ملکوتــش را کامــالً آشــکار خواهــد نمــود. «6 
عیســی  مــا  خداونــد  » آیــا  گفــت،  اســکاتلندی  طلــب  اصــالح  ناکــس۷ 
نبــرده اســت؟ و برنخواهــد گشــت؟ مــا مــی دانیــم کــه  بــه آســمان  جســم مــا را 
او بــه ســرعت برخواهــد گشــت. « ریدلــی و التیمــر۸ کــه جانشــان را بــه خاطــر 
ریدلــی  بودنــد.  انتظــار ظهــور خداونــد  در  ایمــان  بــا  دادنــد  از دســت  حقیقــت 
نوشــت: » مــن معتقــدم و پــس مــی گویــم دنیــا بــدون تردیــد بــه پایــان مــی رســد. 
بیاییــد همــراه بــا یوحنــا خــادم خــدا در قلبمــان بــه نجــات دهنــده خویــش مســیح 

بیــا! «9  عیســی خداونــد،  بیــا  کنیــم  التمــاس 
شــادی  و  شــیرین  بســیار  مــن  بــرای  خداونــد  آمــدن  » افــکار  گفــت:  باکســتر 
بخشــند. «۱۰ » ایــن کار ایمــان و ســیرت مقدســین اوســت تــا اشــتیاق ظهــور و انتظــار 
امیــد مبــارک را داشــته باشــند. « » اگــر در رســتاخیز مــرگ آخریــن دشــمنی اســت کــه 
نابــود خواهــد شــد مــا مــی توانیــم یــاد بگیریــم کــه ایمانــداران چقــدر مشــتاقانه مــی تواننــد 
برای ظهور دوباره مسیح انتظار بکشند و دعا کنند وقتی که این پیروزی کامل و نهایی 

3 مأخذ قبل، صفحه های 129 تا 132.

4 مأخذ قبل، صفحه های 132 تا 134.

5 مأخذ قبل، صفحه های 158 و 134.

6 مأخذ قبل.

Knox. 7

Ridley and Latimer. 8

.Daniel T. Taylor, The Reign of Christ on Earth: or, The Voice of the Church in All Ages, pages 151, 145 9

Richard Baxter, Works, vol. 17, p. 555. 10
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بــه دســت خواهــد آمــد. «۱۱ »  ایــن روزی اســت کــه همــه ایمانــداران بایــد بــه عنــوان 
تحقــق همــه اعمــال نجاتشــان و همــه آرزوهــا و فعالیــت هــای نَْفــس شــان انتظــارش 
را بکشــند و وجــد داشــته باشــند. « » خداونــدا ایــن روز مبــارک را بشــتابان! «۱۲ امیــد 
کلیســای رســوالن و » کلیســای در بیابــان « و کلیســای اصــالح طلبــان اینچنیــن بــود.

نبــوت نــه فقــط روش و هــدف ظهــور مســیح را پیشــگویی مــی کنــد بلکــه نشــانه 
هایــی ارائــه مــی دهــد کــه مــردم بداننــد چــه موقــع آمدنــش نزدیــک اســت. عیســی 
گفــت: » نشــانه هایــی در خورشــید و مــاه و ســتارگان پدیــد خواهــد آمــد. « انجیــل 
لوقــا فصــل ۲۱ آیــه ۲۵. » خورشــید تاریــک خواهــد شــد و مــاه دیگــر نــور نخواهــد 
افشــاند و ســتارگان از آســمان فــرو خواهنــد ریخــت و نیروهــای آســمان بــه لــرزه 
در خواهنــد آمــد. آنــگاه مــردم پســر انســان را خواهنــد دیــد کــه بــا قــدرت و جــالل 
عظیم در ابرها می آید. « انجیل مرقس فصل ۱۳ آیه ۲۴ تا ۲6. ســپس نویســنده 
مکاشــفه اولیــن نشــانه پیــش از ظهــور دوبــاره را چنیــن توصیــف مــی کنــد: » زمیــن 
لــرزه ای عظیــم روی داد و خورشــید ســیاه شــد، چــون جامــه ی پالســین موئــی؛ و 

مــاه، یکپارچــه بــه رنــِگ خــون گشــت. « مکاشــفه فصــل 6 آیــه ۱۲.
این نشــانه ها پیش از شــروع قرن نوزدهم مشــاهده شــدند. در تحقق پذیرفتن 
ایــن نبــوت در ســال ۱۷۵۵ وحشــتناک تریــن زلــزه ای کــه تــا کنــون ثبــت شــده اتفــاق 
افتاد. گرچه عرفاً به زلزه لیزبُن مشــهور اســت ولی بخش وســیعی از اروپا، آفریقا 
و آمریــکا را تحــت تأثیــر قــرار داد. در گرینلنــد، ِوســت ایندیــز، جزیــره مادیــرا، نــروژ 
و ســوئد، بریتانیــای کبیــر و ایرلنــد احســاس شــد. مســاحت حداقــل ۱۰ میلیــون و 
ســیصد و پنجــاه هــزار کیلومتــر مربــع را تحــت تأثیــر قــرار داد. در آفریقــا لــرزه تقریبــاً 
بــه انــدازه اروپــا شــدید بــود. بخــش وســیعی از الجزیــره خــراب شــد و در فاصلــه 
کمــی از مراکــش دهکــده ای بــا هشــت تــا ده هــزار ســاکن آن مدفــون گشــتند. مــوج 

عظیمــی در ســواحل اســپانیا و آفریقــا خســارت فراوانــی بــه شــهرها وارد آورد.
آشــکار  را  خــود  عظیــم  تخریــب  زلزلــه  شــدت  کــه  بــود  پرتغــال  و  اســپانیا  در 
ســاخت. در کادیــز ارتفــاع مــوج هجــده متــری گــزارش شــد. کــوه هــا » مرتفــع تریــن 
در پرتغال گویا از پایه ســخت لرزیدند و بعضی از آنها به شــکل شــگرفی قله شــان 
شــکافت و تــوده هــای بزرگــی از آنهــا بــه دره هــای مجــاور پرتــاب شــد. طبــق گــزارش 

شــعله هــای آتــش نیــز از ایــن کــوه هــا خــارج شــده اســت. «۱۳ 

11 مأخذ قبل، جلد 17، صفحه 500.

12 مأخذ قبل، جلد 17، صفحه های 182 و 183.

Sir Charles Lyell, Principles of Geology, page 495. 13
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در لیزبُــن » از زیــر زمیــن صــدای رعــدی شــنیده شــد و ضربــه شــدیدی بخــش 
بــزرگ شــهر را نابــود کــرد. در طــول شــش دقیقــه شــصت هــزار نفــر نابــود شــدند. 
دریــا در ابتــدا عقــب نشســت و زمیــن نمایــان گشــت و ســپس بــه خشــکی هجــوم 
آورد و ارتفــاع امــواج ۱۵ متــر باالتــر از ســطح معمــول آن بــود. « » میــان وقایــع خــارق 
العــاده دیگــر کــه طبــق گــزارش در لیزبُــن اتفــاق افتــاده اســت در حیــن ایــن فاجعــه 
فرونشــینی دیــوار جدیــدی ســاخته شــده کامــل از مرمــر بــا هزینــه ای گــزاف بــود. 
گــروه بزرگــی از مــردم بــرای امنیــت خــود کنــارش جمــع شــده بودنــد بــه امیــد اینکــه از 
ریــزش ســاختمان هــا در امــان باشــند؛ ولــی ناگهــان دیــوار همــراه همــه مــردم زیــر آن 

در آب فــرو رفــت و حتــی یــک جســد از آن گــروه بــر آب شــناور نگشــت. «۱۴
» بــه دنبــال آن ضربــه زمیــن لــرزه هــر کلیســا، صومعــه و تقریبــاً همــه ســاختمان 
های بزرگ عمومی و بیش از یک چهارم خانه ها نابود شدند. تقریباً دو ساعت 
پــس از زمیــن لــرزه در نقــاط مختلــف آتــش شــعله ور شــد و بــه مــدت ســه روز بــا 
چنــان حرارتــی ســوخت کــه شــهر بــه طــور کامــل ویــران گشــت. زلزلــه در روز تعطیــل 
مذهبی و زمانی که کلیساها و صومعه ها پر از مردم بودند اتفاق افتاد و تعداد 
اندکــی از ایشــان جــان ســالم بــدر بردنــد. «۱۵ » وحشــت مــردم قابــل توصیــف نبــود. 
کســی گریــه نکــرد؛ فاجعــه ورای گریــه بــود. مــردم ایــن ســو و آن ســو مــی دویدنــد 
متحیــر، وحشــت زده و هذیــان گویــان بــه صــورت و ســینه خــود مــی زدنــد و فریــاد بــر 
مــی آوردنــد ’رحمــت بــر مــا بــاد انتهــای دنیــا رســیده اســت!’ مادرهــا کــودکان خــود 
را فرامــوش کردنــد و بــا تصاویــر مســیح مصلــوب بــه اطــراف مــی دویدنــد. متاســفانه 
عــده زیــادی بــرای حفــظ جــان خــود بــه کلیســاها روی آوردنــد ولــی انجــام آییــن دینــی 
بیهــوده بــود؛ و بغــل کــردن محــراب توســط مخلــوق بدبخــت بیهــوده بــود. تصاویــر، 
کشــیش هــا و مــردم همــه در یــک ویرانــی مشــترک مدفــون شــدند. « تخمیــن زده 

شــد کــه نــود هــزار نفــر در آن روز مصیبــت بــار جــان خــود را از دســت دادنــد.
بیســت و پنــج ســال بعــد از ایــن واقعــه نشــان دیگــر اشــاره شــده در نبــوت یعنــی 
بــه وقــوع پیوســت. آنچــه کــه ایــن حادثــه را برجســته  تاریــک شــدن آفتــاب و مــاه 
تــر نمــود ایــن واقعیــت بــود کــه زمــان وقــوع آن از روی یقیــن پیشــبینی شــده بــود. 
در گفتگــوی نجــات دهنــده بــا شــاگردانش بــر کــوه زیتــون پــس از توصیــف دوران 
طوالنــی تنگــی بــرای کلیســا ـ ۱۲6۰ ســال جفــا از طــرف پــاپ هــا کــه دربــاره اش 
قــول داده بــود تــا عــذاب را کوتــاه تــر کنــد ـ او بــه وقایــع معینــی اشــاره کــرد کــه قبــل 

14 مأخذ قبل، صفحه 495.

Encyclopedia Americana, art. “Lisbon,” note (ed. 1831). 15
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از ظهــورش بوقــوع خواهــد پیوســت و زمــان وقــوع نخســتین آنهــا را مشــخص نمــود: 
» امــا در آن روزهــا، پــس از آن مصیبــت، خورشــید تاریــک خواهــد شــد و مــاه دیگــر 
نــور نخواهــد افشــاند. « انجیــل مرقــس فصــل ۱۳ آیــه ۲۴. ۱۲6۰ روز یــا ســال در 
ســال ۱۷9۸ بــه پایــان رســید. ربــع قــرن پیــش از آن، جفــا تقریبــاً بطــور کامــل متوقــف 
شــده بــود. بــه دنبــال ایــن جفــا طبــق گفتــه مســیح آفتــاب مــی بایــد تاریــک شــود. در 

نوزدهــم مــاه مــی ۱۷۸۰ ایــن نبــوت بوقــوع پیوســت.
تاکنــون  و  پدیــده  اســرارآمیزترین  بعنــوان  بفــردی  منحصــر  شــکل  بــه  » تقریبــاً 
تشــریح نشــده در نــوع خــود ... روز تاریــک ۱9 مــی ۱۷۸۰ بوقــوع پیوســت ـ تاریکــی 

غیــر قابــل وصــف در همــه آســمان و جــو قابــل رؤیــت در ایالــت نیــو اِنگلنــد. «۱6
شــاهد عینــی کــه در ماساچوســت زندگــی مــی کــرد واقعــه را چنیــن توصیــف 
نمــود: » در هنــگام صبــح آفتــاب بشــکل صــاف طلــوع نمــود ولــی بــه زودی ابــر آنــرا 
پوشــاند. ابرها پایین تر آمدند و از آن توده ابرهای تاریک و شــوم برق ســاطع شــد 
و رعد بپاخاســت و اندکی باران بارید. ابرها نزدیک به ســاعت نه رقیق تر شــدند 
و رنــگ برنجــی یــا مســی بــه خــود گرفتنــد و زمیــن، صخــره هــا، درختــان، ســاختمان 
هــا، آب و اشــخاص بــا ایــن منظــره عجیــب و غیرعــادی عــوض شــدند. چنــد دقیقــه 
بعــد ابــری غلیــظ و ســیاه تمــام آســمان را بــه اســتثنای نــواری تنــگ از افــق فراگرفــت 

و هماننــد ســاعت نــه غــروب تابســتانی تاریــک شــد…
» تــرس، اضطــراب و وحشــت بــه تدریــج ذهــن مــردم را در بــر گرفــت. زنــان بــر در 
ایســتاده بــه ایــن منظــره تاریــک نــگاه مــی کردنــد و مــردان از محــل کار خــود در مــزارع 
برگشتند؛ نجار ابزار، آهنگر کوره آهنگری و فروشندگان بساط خود را رها کردند. 
مــدارس تعطیــل شــد و کــودکان بــا تــرس و لــرز بــه خانــه هایشــان برگشــتند. مســافران 
در اولیــن خانــه روســتایی پنــاه گرفتنــد. ’چــه اتفاقــی در حــال وقــوع اســت؟’ ســوالی 
بــود کــه از هــر لــب و دلــی برمــی خاســت. چنــان بــه نظــر مــی رســید کــه طوفانــی در 

صــدد تهدیــد ســرزمین اســت و یــا روز نهایــی همــه چیــز بســر رســیده اســت.
» شــمعها بــکار بــرده شــد و آتــش آتشــدان هــا بــه درخشــندگی شــبهای بــدون 
مهتــاب پاییــزی مــی ســوخت ... پرنــدگان بــه آشــیانه هــای خــود برگشــته و بــه خــواب 
رفتنــد، احشــام در کنــار نــرده هــای چــراگاه جمــع شــده مــاغ مــی کشــیدند، وزغ هــا 
صدا در می آوردند و پرندگان سرودهای شامگاهی خود را می خواندند و خفاش 
هــا بــه پــرواز درآمــده بودنــد. ولــی مــردم مــی دانســتند کــه شــب فــرا نرســیده اســت…

R. M. Devens, Our First Century, page 89. 16
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»  دکتــر ناتانائیــل ویتاکــر۱۷ شــبان کلیســای تابرنــاکل در ِســیلِم ماساچوســت 
اجتماعــی دینــی در عبادتــگاه تشــکیل داد و موعظــه ای ارائــه کــرد کــه در آن مدعــی 
شــد ایــن تاریکــی مافــوق طبیعــی اســت. کلیســاهای در مــکان هــای زیــاد دیگــری 
آیاتــی  ثابــت  بطــور  ایــن موعظــه هــای اجمالــی  آیــه هــای  تشــکیل جلســه دادنــد. 
بــا نبــوت هــای کتــاب مقــدس  ایــن تاریکــی  بــه نظــر نشــان مــی داد کــه  بودنــد کــه 
هماهنــگ اســت.... تاریکــی کمــی بعــد از ســاعت یــازده صبــح غلیــظ تــر شــد. «۱۸ 
» در بیشــتر نقــاط کشــور در طــول روز تاریکــی آنچنــان غلیــظ بــود کــه مــردم نمــی 
توانســتند از روی ســاعت یــا ســاعت دیــواری وقــت را تشــخیص بدهنــد و یــا ناهــار 

بخورنــد و کارهــای مختــص بــه خانــه را بــدون نــور شــمع انجــام بدهنــد.…
» وســعت ایــن تاریکــی شــگفت آور بــود. بــه ســوی شــرق تــا فالمــاوث مشــاهده 
بــه ســوی  آلبانــی رســید.  بــه دورتریــن نقطــه کانکتیــکات و  بــه ســوی غــرب  شــد و 
جنــوب در سرتاســر ســاحل دریــا و بــه ســوی شــمال تــا دورتریــن نقطــه مســتعمره 

هــای آمریــکا ادامــه داشــت. «۱9 
پشت بند تاریکی شدید روز یک یا دو ساعت قبل از غروب خورشید آسمان 
تــا حــدودی صــاف شــد و آفتــاب پدیــدار گشــت ولــی بــا مــه ســنگین و ســیاه پوشــیده 
بود. » پس از غروب آفتاب ابرهای از نو پدیدار شدند و به سرعت تاریک شد. « 
» تاریکــی شــب غیرعــادی تــر و وحشــت زاتــر از تاریکــی روز نبــود؛ بــا اینکــه تقریبــاً مــاه 
کامــل وجــود داشــت چیــزی دیــده نمــی شــد مگــر بــه کمــک نــور مصنوعــی کــه از خانــه 
هــای مجــاور و منابعــی دیگــر دوردســت مــی تابیــد، تاریکــی بماننــد تاریکــی مصــر بــود 
که نور بر آن اثری نداشــت. «۲۰ شــاهد عینی این صحنه چنین گفت: » من در آن 
زمــان چــاره ای جــز ایــن اعتقــاد نداشــتم کــه اگــر همــه منابــع نــور در کائنــات زیــر تاریکــی 
غیرقابــل نفــوذ پوشــیده شــده بودنــد و یــا نابــود مــی شــدند تاریکــی بــه ایــن درجــه کامــل 
نمی شد. «۲۱ گرچه ماه در ساعت 9 شب به شکل کامل طلوع کرد، ولی » هیچ 
اثری در زدودن سایه های مرگبار نداشت. « پس از نیمه شب تاریکی ناپدید شد 

و مــاه بــه محــض رویــت ماننــد خــون بــود.

Dr. Nathanael Whittaker. 17

The Essex Antiquarian, April, 1899, vol. 3, No. 4, pp. 53, 54. 18

William Gordon, History of the Rise, Progress, and Establishment of the Independence of the U.S.A., vol. 3, p. 57. 19

Isaiah Thomas, Massachusetts Spy; or, American Oracle of Liberty, vol. 10, No. 472 (May 25, 1780). 20

 Letter by Dr. Samuel Tenney, of Exeter, New Hampshire, December, 1785 (in Massachusetts Historical Society 21

Collections, 1792, 1st series, vol. 1, p. 97).
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روز ۱9 مــی، ۱۷۸۰ در تاریــخ بــه نــام » روز تاریــک « مشــهور اســت. از زمــان 
نگردیــده اســت.  ثبــت  مــدت  ایــن غلظــت، وســعت و  بــه  تاریکــی  موســی هرگــز 
توصیــف ایــن واقعــه طبــق گــزارش شــهود عینــی تنهــا انعکاســی از گفتــار خداونــد 
اســت که توســط یوئیل نبی دو هزار و پانصد ســال پیش از وقوع آن ثبت گردیده 
اســت: » پیــش از فــرا رســیدن روز عظیــم و َمهیــب خداونــد، خورشــید بــه تاریکــی و 

مــاه بــه خــون بــدل خواهــد شــد. « یوئیــل فصــل ۲ آیــه ۳۱.
مســیح بــه قــوم خــود دســتور داده بــود کــه منتظــر نشــانه هــای ظهــور او باشــند 
و وقتــی عالیــم ظهــور پادشــاه خــود را مــی بیننــد شــادی کننــد. وی گفــت: » چــون 
ایــن امــور آغــاز شــود، راســت بایســتید و ســرهای خــود را بــاال بگیریــد، زیــرا رهایــی 
شــما نزدیــک اســت! « او توجــه پیــروان خــود را بــه درخــت هــای شــکوفا جلــب 
نمــوده و گفــت: » بــه محــض اینکــه بــرگ مــی دهنــد، مــی توانیــد ببینیــد و دریابیــد کــه 
تابســتان نزدیــک اســت. بــه همیــن ســان، هــرگاه ببینیــد ایــن چیزهــا رخ مــی دهــد، 
درمــی یابیــد کــه ملکــوت خــدا نزدیــک شــده اســت. « انجیــل لوقــا فصــل ۲۱ آیــه 

هــای ۲۸، ۳۰ و ۳۱.
نظر به اینکه روح تواضع و فداکاری در کلیسا جای خود را به غرور و تشریفات 
گرایی داده بود، محبت به مسیح و ایمان به ظهور او به سردی گرائید. قوم مدعی 
بــه پیــروی از خــدا مجــذوب دنیــا پرســتی و در پــی خوشــگذرانی نســبت بــه راهنمایــی 
هــای نجــات دهنــده در مــورد نشــانه هــای برگشــت او نابینــا شــده بــود. تعلیــم ظهــور 
دوبــاره نادیــده گرفتــه شــده بــود؛ و آیــات مرتبــط بــه آن تحریــف و در معنــی مبهــم شــد 
تا اینکه به اندازه زیاد نادیده و فراموش گشــت. به خصوص در کلیســاهای آمریکا 
وضــع چنیــن بــود. آزادی و آسایشــی کــه تمــام طبقــات اجتمــاع از آن لــذت مــی بردنــد 
و اشــتیاق جــاه طلبانــه بــرای کســب ثــروت و تجمــل و اختصــاص وجــود بــه پــول در 
آوردن، هجوم مشــتاقانه برای شــهرت و قدرت که به ظاهر در دســترس همگان بود 
مــردم را بــه تمرکــز عالیــق و امیدهایشــان بــر امــور ایــن زندگــی هدایــت نمــود و آن روز 
جــدی را زمانــی کــه نظــام قطعــی ایــن امــور کنونــی بایــد در گــذرد بــه تعویــق انداخــت.

وقتــی نجــات دهنــده نشــانه هــای برگشــت خــود را بــه پیــروان بازگــو می نمــود 
وقــوع خواهــد  بــه  از ظهــورش  پیــش  اندکــی  کــه  ایمــان  از  برگشــت  حالــت  از  او 
پیوســت پیشــگویی کــرد. هماننــد دوران نــوح، فعالیــت و جنبــش تجــارت دنیــوی و 
جستجوی لذت ـ خرید و فروش، کشت و کار، ساخت و ساز و ازدواج ـ آمیخته 
بــا فرامــوش کــردن خــدا و حیــات ابــدی خواهــد بــود. نصیحــت مســیح بــرای کســانی 
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کــه در ایــن زمــان زندگــی مــی کننــد ایــن اســت: » بــه هــوش باشــید، مبــادا عیــش و 
نــوش و مســتی و نگرانــی هــای زندگــی دلتــان را ســنگین ســازد و آن روز چــون دامــی 
بــه نــاگاه غافلگیرتــان کنــد. « » پــس همیشــه مراقــب باشــید و دعــا کنیــد تــا بتوانیــد 
از همــۀ ایــن چیزهــا کــه بــه زودی رخ خواهــد داد، در امــان بمانیــد و در حضــور پســر 

انســان بایســتید. « انجیــل لوقــا فصــل ۲۱ آیــه هــای ۳۴ و ۳6.
بــه وضــع کلیســا در ایــن زمــان در کلمــات نجــات دهنــده در مکاشــفه اشــاره 
شــده اســت: » آوازه ی زنــده بودنــت بلنــد اســت، امــا مــرده ای. « و بــه کســانی 
کــه خــودداری مــی کننــد تــا از وضــع امــن بــی توجــه خــود بیــدار شــوند هشــدار جــدی 
ارائــه شــد: » اگــر بیــدار نشــوی، دزدانــه بــه ســراغت خواهــم آمــد و تــو آن ســاعت را 
کــه بــه ســراغت مــی آیــم، نخواهــی دانســت. « مکاشــفه فصــل ۳ آیــه هــای ۱ و ۳.

وقایــع  بــرای  تــا  شــوند؛  بیــدار  کننــده  تهدیــد  خطــر  بــرای  مــردم  کــه  بــود  الزم 
جــدی در ارتبــاط بــا بســته شــدن مهلــت آگاه شــده آمــاده شــوند. نبــی خــدا اعــالم 
کــه  َمهیــب؛ کیســت  بســیار  کــه روز خداونــد عظیــم اســت و  کنــد: » زیــرا  مــی 
آن را تــاب آورَد؟ « چــه کســی مــی توانــد در زمــان ظهــور کســی کــه » چشــمانش 
پــاک تــر از آن اســت کــه بــر شــرارت بنگــرد « و نمــی توانــد » نظــاره گــر بــی انصافــی 
بــرای   .۱۳ آیــه  یــک  فصــل  حبقــوق  ۱۱؛  آیــه   ۲ فصــل  یوئیــل  بایســتد؟  باشــد « 
کســانی کــه فریــاد برمــی آورنــد » ای خــدای مــا، مــا تــو را مــی شناســیم. « بــا اینکــه 
عهــد او را شکســته انــد و در پــی خــدای غیــر شــتابیده انــد و شــرارت را در قلــب 
خــود مخفــی نمــوده و راه هــای بــی عدالتــی را دوســت داشــته انــد ـ بــرای ایشــان 
روز خداونــد » بــه عــوض روشــنایی، تاریکــی، حتــی ظلمــت غلیــظ و بــدون هیــچ 
نــوری در آن « اســت. هوشــع فصــل ۸ آیــه هــای ۲ و ۱؛ مزمــور فصــل ۱6 آیــه 
۴؛ عامــوس فصــل ۵ آیــه ۲۰. خداونــد مــی گویــد: » در آن زمــان اورشــلیم را بــه 
چــراغ هــا تفحــص خواهــم کــرد و آنــان را کــه آســوده خیــال بــر تــه مانــده ی شــراب 
خــود ُچــرت مــی زننــد مجــازات خواهــم نمــود، آنــان را کــه در دل هــای خــود مــی 
گوینــد: خداونــد نــه نیکــی مــی کنــد و نــه بــدی. « َصَفنیــا فصــل ۱ آیــه ۱۲. » مــن 
بــه ســبب تقصیرشــان ســزا خواهــم  را  بــدکاران  و  بــه ســبب شــرارتش  را  جهــان 
نِْخــَوت ســتمگران را پســت خواهــم  داد. غــروِر متکبــران را زائــل خواهــم کــرد و 
ســاخت. « اشــعیاء فصــل ۱۳ آیــه ۱۱. » نــه نقــرۀ آنــان رهایــی شــان توانــد داد، 
نــه طالِیشــان. « » ثــروت ایشــان بــه یغمــا خواهــد رفــت و خانــه هایشــان ویــران 

خواهــد شــد. « َصَفنیــا فصــل ۱ آیــه هــای ۱۸ و ۱۳.
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ارمیـــای نبـــی در انتظـــار ایـــن زمـــان وحشـــتناک فریـــاد برمـــی آورد: » از درد بـــه 
خـــود مـــی پیچـــم!... خامـــوش نتوانـــم مانـــد. زیـــرا تـــو ای جـــان مـــن نـــوای کَرِنـــا را مـــی 
شـــنوی، غریـــو جنـــگ را! نـــدا مـــی رســـد کـــه ویرانـــی از پـــی ویرانـــی! « ارمیـــاء فصـــل 

۴ آیـــه هـــای ۱9 و ۲۰.
»  آن روز، روز غضــب اســت، روز تنگــی و فشــار، روز خرابــی و ویرانــی، روز 
تاریکــی و تیرگــی، روز ابرهــا و ســیاهی، روز کَرِنــا و غریــو جنــگ. « َصَفنیــا فصــل 
یــک آیــه هــای ۱۵ و ۱6 » اینــک روز خداونــد مــی آیــد! … تــا جهــان را ویرانــه ای 

ســازد و گنهــکاران را از میانــش هــالک کنــد. « اشــعیاء فصــل ۱۳ آیــه 9.
کالم خــدا بــا در نظــر گرفتــن آن روز عظیــم بــا زبانــی بســیار جــدی و موثــر قــوم خــود 
را فــرا مــی خوانــد تــا از بــی حالــی روحانــی بیــدار شــوند و صــورت او را بــا توبــه و تواضــع 
بطلبند: » در َصهیون کَرِنا بنوازید؛ در کوه مقدس من صدای آنها را بلند کنید! همۀ 
ســاکنان ایــن ســرزمین بــر خــود بلرزنــد، زیــرا کــه روز خداونــد مــی آیــد و بــه واقــع نزدیــک 
شــده اســت؛ « » زمانــی را بــه روزه اختصــاص دهیــد و بــه گردهــم آیــِی مخصــوص فــرا 
خوانید. قوم را گرد آورید و جماعت را تقدیس نمایید؛ پیران را جمع کنید و کودکان 
… را گــرد آوریــد. دامــاد از ُحجــرۀ خویــش بــه در آیــد و عــروس از ِحجلــه اش. کاهنــان 
کــه خادمــان خداوندنــد، میــان رواق و مذبــح بگرینــد. « » حتــی همیــن االن بــا تمامــی 
دل خــود، و بــا روزه و گریــه و ماتــم، نــزد مــن بازگشــت کنیــد؛ دل خــود را چــاک زنیــد، نــه 
جامــۀ خویــش را و بــه ســوی یهــوه خــدای خــود بازگشــت کنیــد زیــرا او فیــاض و رحیــم 
است، دیرخشم و آکنده از محبت. « یوئیل فصل ۲ آیه یک و ۱۵ تا ۱۷ و ۱۲ و ۱۳.

بــرای آمــاده ســاختن قــوم تــا در روز خداونــد بایســتند کار بــزرگ اصــالح بایــد 
صــورت بگیــرد. خــدا دیــد کــه عــده زیــادی از مدعیــان پیــروی از او در جهــت ابدیــت 
بنــا نمــی گردنــد و بــا رحمــت خویــش در صــدد ارســال پیــام اخطــاری بــود تــا ایشــان را 
از کرختــی بیــدار کــرده و بــه جهــت آمادگــی بــرای ظهــور خداونــد راهنمایــی نمایــد.

این اخطار در فصل چهاردهم مکاشفه برای مشاهده آورده شد. در اینجا پیام 
ســه گانــه ای اســت کــه توســط موجــودات آســمانی اعــالم مــی گــردد و بــی درنــگ بــا 
ظهــور پســر انســان همــراه مــی شــود تــا » محصــول زمیــن « را درو کنــد. اولیــن اخطــار 
نزدیــک شــدن داوری را اعــالم مــی کنــد. نبــی فرشــته ای را دیــد » کــه در دل آســمان 
پــرواز مــی کــرد و انجیــل جــاودان بــا خــود داشــت تــا ســاکنان زمیــن را بشــارت دهــد، از 
هر قوم و طایفه و زبان و ملت که باشند. هم او به آواز بلند گفت: از خدا بترسید 
و او را جــالل دهیــد، زیــرا کــه ســاعت داوری او فــرا رســیده اســت. او را بپرســتید کــه 
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آسمانها و زمین و دریا و چشمه ساران را او آفرید. « مکاشفه فصل ۱۴ آیه 6 و ۷.
ایــن پیــام بــه عنــوان بخشــی از » انجیــل جاودانــی « اعــالم مــی گــردد. کار بشــارت 
انجیل به فرشتگان داده نشده است بلکه به انسانها سپرده شده است. فرشتگان 
مقدس برای هدایت این کار استخدام شده اند و ایشان مسئولیت جنبش های 
بــزرگ بــرای نجــات بشــر را بــه عهــده داشــته انــد؛ ولــی اعــالم انجیــل بــه شــکل عملــی 

توســط خادمیــن مســیح بــر روی زمیــن صــورت گرفتــه اســت.
انــد  بــوده  او  تعالیــم کالم  و  اشــاره هــای روح خــدا  کــه مطیــع  وفــادار  مــردان 
مســئول اعــالم ایــن اخطــار بــه جهانیــان بــوده انــد. کســانی بودنــد کــه بــه » کالِم بــس 
مطمئن انبیا « توجه نمودند و » همچون چراغی در مکان تیره و تار می درخشــد 
تــا آنــگاه کــه ســپیده برَدمــد و ســتارۀ صبــح در دلهایتــان طلــوع کنــد. « رســاله دوم 
پطــرس فصــل ۱ آیــه ۱9. آنــان در جســتجوی دانــش خــدا بیــش از همــه گنــج هــای 
بــوده و » تجــارِت آن را از تجــارت نقــره ســودآورتر و محصــول آن از طــال  مخفــی 
نیکوتــر « بــه حســاب آوردنــد. امثــال فصــل ۳ آیــه ۱۴؛ و خداونــد چیزهــای عظیــم 
ملکوت را به آنها آشــکار نمود. » محرم اســرار خداوند، ترســندگان اویند؛ او عهد 

خویــش را بدیشــان مــی نمایــد. « مزمــور فصــل ۲۵ آیــه ۱۴.
دانشــمند علــوم الهیــات نبــود کــه فهــم ایــن حقیقــت را داشــت و در بشــارت آن 
مشغول بود. اگر اینان نگهبانان امینی بودند و کتاب مقدس را به شکل کوشا و در 
حال دعا مطالعه کرده بودند وقت شــب را می دانســتند؛ و نبوت ها وقایع مشــرف 
بــه وقــوع را بــرای آنهــا آشــکار مــی نمودنــد. ولــی آنهــا ایــن مقــام را عهــده دار نشــدند و 
پیــام توســط افــراد متواضــع تــری ارائــه شــد. عیســی گفــت: » پــس تــا زمانــی کــه هنــوز 
نــور را داریــد، راه برویــد، مبــادا تاریکــی شــما را فــرو گیــرد. « انجیــل یوحنــا فصــل ۱۲ 
آیــه ۳۵. آنانــی کــه از نــوری کــه خــدا عطــا کــرده روی برگرداننــد و یــا در جســتجوی آن 
غفلــت بورزنــد وقتــی در دســترس اســت در تاریکــی مــی ماننــد. ولــی نجــات دهنــده 
اعــالم مــی کنــد: » هــر کــه از مــن پیــروی کنــد، هرگــز در تاریکــی راه نخواهــد پیمــود، 
بلکــه از نــوِر زندگــی برخــوردار خواهــد بــود. « انجیــل یوحنــا فصــل ۸ آیــه ۱۲. هــر کــس 
که هدف منحصر به فردش در پی انجام اراده خداست و صادقانه نور داده شده را 
پیروی می نماید نور بیشتری دریافت خواهد کرد؛ برای چنین شخصی ستاره ای با 
درخشندگی آسمانی فرستاده خواهد شد تا او را به حقیقت کامل هدایت نماید.

ایشــان  بــه  کــه  مقــدس  شــهر  کاتبــان  و  کاهنــان  مســیح  اول  ظهــور  زمــان  در 
را درک  زمــان  نشــانه هــای  امــکان  تــا در صــورت  بــود  الهــی ســپرده شــده  الهــام 
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را  تولــدش  محــل  میــکاه  نبــوت  نماینــد.  اعــالم  را  موعــود  مســیح  ظهــور  و  کننــد 
مشــخص نمــوده بــود؛ دانیــال زمــان ظهــورش را تعییــن نمــوده بــود. میــکاه فصــل ۵ 
آیــه ۲؛ دانیــال فصــل 9 آیــه ۲۵. خــدا ایــن نبوتهــا را بــه رهبــران قــوم یهــود ســپرده 
بــود؛ آنهــا هیــچ بهانــه ای نداشــتند کــه نمــی دانســتند و بــه مــردم خبــر ندادنــد کــه 
ظهــور مســیح موعــود نزدیــک بــود. نادانــی ایشــان نتیجــه غفلــت گنــاه آلــود بــود. 
یهــود یادبودهایــی بــرای انبیــاء کشــته شــده ی خــدا بنــا مــی کردنــد در حالــی کــه بــا 
احتــرام بــه مــردان بــزرگ دنیــا بــه خادمیــن شــیطان تعظیــم مــی کردنــد. مجــذوب در 
تــالش جــاه طلبانــه بــرای مقــام و قــدرت در میــان مــردم حرمــت الهــی ارائــه شــده 

توســط پادشــاه آســمان را از نظــر گــم کردنــد.
رهبــران یهــود بــا توجــه عمیــق و حاکــی از احتــرام الزم بــود محــل، زمــان و شــرایط 
بــرای فراهــم  تاریــخ جهــان یعنــی ظهــور فرزنــد خــدا  تریــن واقعــه در  وقــوع عظیــم 
کــردن نجــات انســان را مطالعــه کننــد. همــه مــردم مــی بایســت مراقــب بــوده منتظــر 
مــی  اســتقبال  را  دنیــا  دهنــده  نجــات  کــه  باشــند  کســانی  اولیــن  جــزو  تــا  باشــند 
تپــه هــای ناصــره سرتاســر  کننــد. ولــی هــان در بیــت لحــم دو مســافر خســته از 
طــول خیابــان تنــگ را تــا انتهــای شــرقی شــهر در جســتجوی بــی نتیجــه ی جایــی 
بــرای اســتراحت و پناهگاهــی بــرای یــک شــب زیــر پــا گذاشــتند. هیــچ دری بــرای 
پذیرفتــن آنهــا بــاز نیســت. در آغلــی نکبــت بــار تهیــه شــده بــرای چهارپایــان پنــاه 

مــی برنــد و در آنجــا نجــات دهنــده عالــم متولــد مــی شــود.
فرشــتگان آســمانی جاللــی را دیــده بودنــد کــه فرزنــد خــدا قبــل از وجــود دنیــا 
بــا پــدر ســهیم بــود و بــا اشــتیاق شــدید در انتظــار ظهــور او بــر روی زمیــن بــه عنــوان 
واقعــه ای کــه شــاهد عظیــم تریــن شــادمانی بــرای همــه مــردم خواهــد بــود بودنــد. 
فرشــتگانی مأمــور حمــل خبــر خــوش شــدند بــه کســانی کــه آمــاده دریافــت آن بودنــد 
و بــه خوشــحالی ایــن خبــر را بــه کلیــه ســاکنان جهــان خواهنــد رســاند. مســیح بــرای 
حمــل طبیعــت انســان ســر فــرود آورده بــود؛ او بنــا بــود بــار محنــت بــی نهایتــی را در 
فدیــه دادن جانــش بــرای گنــاه حمــل نمایــد؛ بــا ایــن وجــود آنهــا مشــتاق بودنــد کــه حتــی 
در ایــن تحقیــر، فرزنــد خــدا در برابــر مــردم بــا جــالل و وقــار شایســته ســیرتش ظاهــر 
شــوند. آیا بزرگان جهان برای اســتقبالش در پایتخت اســرائیل جمع خواهند شــد؟ 

آیــا گــروه هــای بــزرگ فرشــتگان او را بــه منتظــران معرفــی خواهنــد کــرد؟
از  پذیرایــی  آمــاده  ببینــد چــه کســانی  تــا  کنــد  مــی  نــزول  زمیــن  بــر  ای  فرشــته 
عیســی هســتند. ولــی اثــری از شــواهد انتظــار نمــی بینــد. هیــچ صــدای ســتایش و 
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پیــروزی دال بــر نزدیــک بــودن وقــت ظهــور مســیح موعــود نمــی شــنود. بــرای مدتــی 
فرشــته بــر فــراز شــهر منتخــب و معبــد جایــی کــه بــرای قرنهــا حضــور خــدا ظاهــر 
شــده بــود پــرواز مــی کنــد؛ ولــی حتــی اینجــا نیــز همــان بــی عالقگــی مشــهود اســت. 
مــی نماینــد.  ارائــه  ناپــاک را در معبــد  کاهنــان در غــرور و تظاهــر قربانــی هــای 
فریســی هــا بــا صــدای بلنــد بــه مــردم خطــاب مــی کننــد و یــا در گوشــه خیابــان هــا 
بــه دعاهــای غــرور آمیــز خــود مشــغول هســتند. در قصــر پادشــاهان، در اجتمــاع 
فالســفه، در مــدارس خاخــام هــا همــه بــی خبــر از واقعیــت شــکوهمندی هســتند 
که تمام آســمان را از شــادی و تمجید پر نموده اســت ـ که نجات دهنده انســانها 

بــه زودی بــر زمیــن پدیــدار خواهــد گشــت.
وجــود  حیــات  ســرور  بــرای  آمادگــی  و  مســیح  ظهــور  انتظــار  از  نشــانی  هیــچ 
بــا  بــه آســمان اســت  پیــام رســان آســمانی در صــدد برگشــت  نــدارد. در حیــرت 
خبــر خجالــت آوری کــه گروهــی از شــبانان را مــی بینــد کــه از گلــه خــود در شــب 
انــد در  پــر ســتاره دوختــه  آســمان  بــه  کــه چشــم  و در حالــی  کننــد  مــی  نگهبانــی 
اندیشــه نبوتــی در مــورد مســیح موعــود هســتند کــه بــه دنیــا خواهــد آمــد و اشــتیاق 
ظهــور نجــات دهنــده عالــم را دارنــد. در ایــن جاســت گروهــی کــه آمــاده پذیــرش 
پیــام آســمانی هســتند. و نــاگاه فرشــته ی خداونــد ظاهــر مــی شــود و پیــام شــادی 
عظیــم را اعــالم مــی نمایــد. جــالل آســمانی تمــام دشــت را پــر مــی ســازد و گــروه 
تــر از آن  بیشــماری از فرشــتگان ظاهــر مــی شــوند و گویــا شــادی خیلــی عظیــم 
اســت کــه یــک پیــام رســان از آســمان آن را بیــاورد، صداهــای بــی شــماری شــروع 
یافتــه خواهنــد  نجــات  هــای  ملــت  کــه روزی  کننــد  مــی  پیامــی  بــه ســرودخوانی 
خوانــد: » جــالل بــر خــدا در عــرش بریــن و صلــح و ســالمت بــر مردمانــی کــه بــر 

زمیــن مــورد لطــف اوینــد! « انجیــل لوقــا فصــل ۲ آیــه ۱۴.
آه چــه درســی در ایــن داســتان عجیــب بیــت لحــم اســت! چقــدر بــی ایمانــی، 
تــا  بــه مــا هشــدار مــی دهــد  تکبــر و خودکفایــی مــا را ســرزنش مــی کنــد. چگونــه 
برحــذر باشــیم مبــادا بــا بــی تفاوتــی تبهکارانــه خــود مــا هــم در شــناخت نشــانه هــای 

زمــان شکســت بخوریــم و بنابرایــن روز رویارویــی خــود را از دســت بدهیــم.
کــه فرشــتگان منتظریــن  نبــود  میــان چوپانــان  تنهــا  و  یهودیــه  تپــه هــای  بــر  تنهــا 
ظهــور مســیح را یافتنــد. در ســرزمین بــت پرســتان نیــز کســانی بودنــد کــه انتظــار او 
را مــی کشــیدند؛ آنــان مردانــی حکیــم، ثروتمنــد و شــریف کــه فالســفه شــرق بودنــد. 
مجوســیان، پژوهشــگران طبیعــت، خــدا را در کار دســتش دیــده بودنــد. از کتــب 
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مقــدس یهــود دربــاره ســتاره ای کــه از یعقــوب برخواهــد خاســت آموختــه بودنــد و 
بــا اشــتیاقی جــدی در انتظــار ظهــور او بودنــد کــه نــه فقــط » تســلی اســرائیل « بلکــه 
» نــوری بــرای آشــکار کــردن حقیقــت بــر دیگــر قــوم هــا « و » بــه کــران هــای زمیــن 
منشا نجات « خواهد بود. انجیل لوقا فصل ۲ آیه های ۲۵ و ۳۲؛ اعمال رسوالن 
فصــل ۱۳ آیــه ۴۷. آنهــا طالــب نــور بودنــد و نــور از تخــت خــدا راه را بــرای پاهــای 
آنــان روشــن ســاخت. در حالــی کــه کاهنــان و خاخــام هــای اورشــلیم، محافظــان و 
مفســران حقیقــت در تاریکــی فــرو رفتــه بودنــد ســتاره فرســتاده شــده از آســمان ایــن 

بیگانــگان غیریهــودی را بــه محــل تولــد پادشــاه تــازه متولــد شــده هدایــت نمــود.
مســیح » دیگــر بــار ظاهــر خواهــد شــد، نــه بــرای رفــع گنــاه، بلکــه تــا آنــان را کــه 
مشــتاقانه چشــم بــه راه اوینــد، نجــات بخشــد. « رســاله بــه عبرانیــان فصــل 9 آیــه 
۲۸. پیــام ظهــور دوم هماننــد مــژده تولــد نجــات دهنــده بــه رهبــران دینــی مــردم داده 
نشــد. آنهــا در حفــظ رابطــه خــود بــا خــدا غفلــت ورزیــده و نــور آســمانی را رد کــرده 
بودنــد؛ بنابرایــن در شــمار کســانی نبودنــد کــه پولــس رســول توصیــف مــی نمایــد: 
» امــا شــما ای بــرادران، در تاریکــی نیســتید تــا آن روز چــون دزد غافلگیرتــان کنــد. 
شــما همــه فرزنــداِن نــور و فرزنــدان روزیــد؛ مــا بــه شــب و بــه تاریکــی تعلــق نداریــم. « 

رســاله اول بــه تســالونیکیان فصــل ۵ آیــه هــای ۴ و ۵.
مـــژده  درک  در  نفـــرات  اولیـــن  بایـــد  مـــی  صهیـــون  دیوارهـــای  بـــر  نگهبانـــان 
ظهـــور نجـــات دهنـــده باشـــند، اولیـــن کســـانی کـــه صـــدای خـــود را بـــرای نزدیـــک 
بـــودن ظهـــور او بلنـــد کننـــد، اولیـــن کســـان بـــرای دادن اخطـــار بـــه مـــردم تـــا بـــرای 
آمدنـــش آمـــاده شـــوند. ولـــی در آرامـــش خـــواب صلـــح و امنیـــت مـــی دیدنـــد در 
حالـــی کـــه مـــردم در گناهـــان شـــان خفتـــه بودنـــد. عیســـی کلیســـای خـــود را چـــون 
درخـــت انجیـــر بـــی ثمـــر دیـــد کـــه پوشـــیده از بـــرگ هـــای متظاهـــر بـــود ولـــی عـــاری 
از میـــوه مرغـــوب. رعایـــت مغرورانـــه رســـوم دینـــی وجـــود داشـــت در حالـــی کـــه 
روح حقیقـــی تواضـــع، توبـــه و ایمـــان ـ کـــه بـــه تنهایـــی مـــی توانســـتند ســـبب پذیـــرش 
خدمـــت بـــه خـــدا گردنـــد ـ ناقـــص بـــود. بجـــای فیـــض هـــای روح القـــدس، غـــرور، 
تشـــریفات، خودســـتایی، خودخواهـــی و تعـــدی بـــارز وجـــود داشـــت. کلیســـای 
از دیـــن برگشـــته چشـــمان خـــود را بـــر نشـــان هـــای زمـــان فـــرو بســـت. خـــدا آنهـــا را 
فرامـــوش نکـــرد و یـــا اجـــازه نـــداد وفـــاداری اش شکســـت بخـــورد؛ ولـــی آنهـــا او را 
تـــرک کردنـــد و خـــود را از محبـــت او جـــدا نمودنـــد. همانطـــور کـــه در تبعیـــت از 

شـــرایط کوتـــاه آمدنـــد وعـــده هـــای او بـــرای آنـــان تحقـــق نیافـــت.
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نــور و امتیازاتــی کــه  ایــن اســت نتیجــه مطمئــن غفلــت در قدردانــی و بهبــود 
خــدا ارزانــی مــی دارد. تــا اینکــه کلیســا از مشــیت گشــوده شــده ی خــدا پیــروی 
نکنــد و هــر اشــعله نــور را نپذیــرد و بــه هــر وظیفــه ای کــه ممکــن اســت آشــکار گــردد 
عمــل ننمایــد، دیــن بــه شــکل غیــر قابــل اجتنــاب بــه پیــروی از تشــریفات تنــزل یافتــه و 
روح اساســی خداشناســی ناپدیــد خواهــد گشــت. ایــن حقیقــت پیوســته در تاریــخ 
کلیســا مصــور شــده اســت. خــدا از قــوم خــود مطالبــه ایمــان و اطاعتــی مــی کنــد کــه 
بــا بــرکات و مزایــای ارزانــی شــده مطابقــت دارد. اطاعــت مســتلزم قربانــی اســت 
و یــک صلیــب را شــامل مــی شــود؛ و بــه همیــن جهــت اســت کــه تعــداد زیــادی از 
مدعیــان پیــروی از مســیح دریافــت نــور آســمانی را رد مــی کننــد و ماننــد یهودیــان 
زمــان گذشــته وقــت تفقــد را ندانســتند. « انجیــل لوقــا فصــل ۱9 آیــه ۴۴. خداونــد 
بــه خاطــر غــرور و بــی ایمانــی ایشــان چشــم از آنهــا پوشــید و حقیقــت خــود را بــه 
کســانی کــه ماننــد شــبانان بیــت لحــم و مجــوس شــرقی کــه توجــه خــود را بــه تمــام 

نــوری کــه دریافــت کــرده بودنــد معطــوف کردنــد آشــکار نمــود.
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۱۸
یک اصالح طلب 

آمریکایی
یــک کشــاورز صــادق و درســتکار کــه بــه تردیــد بــه اقتــدار الهــی کتــاب مقــدس 
هدایــت شــده بــود ولــی صادقانــه اشــتیاق داشــت تــا حقیقــت را بدانــد و توســط 
خــدا مخصوصــاً انتخــاب شــد تــا مــردم را بــه اعــالم ظهــور دوبــاره مســیح هدایــت 
کنــد. ویلیــام میلــر ماننــد بیشــتر اصــالح طلبــان دیگــر در اوایــل زندگــی اش بــا فقــر 
درگیــری داشــت و در نتیجــه دروس عظیــم انــرژی و انــکار نفــس را فراگرفتــه بــود. 
اعضــای خانــواده ای کــه از آن برخاســت بــه عنــوان افــرادی دارای روح مســتقل، 
دوستار آزادی و توانا در استقامت و وطن پرستی پر حرارت ـ صفاتی که در خود 
او نیــز برجســته بودنــد ـ توصیــف شــده بودنــد. پــدرش در ارتــش انقالبــی ســروان بــود 
و شــاید نســبت بــه فــداکاری هایــی کــه او در طــول آن دوران طوفانــی رنــج و تقــال 

انجــام داد بتــوان اوضــاع اصــالح شــده مراحــل اول زندگــی میلــر را ردیابــی نمــود.
او بنیــه ی فیزیکــی ســالمی داشــت و حتــی در دوران کودکــی قــدرت بیــش از 
حــد معمــول ذهنــی را از خــود بــه نمایــش گذاشــت. وقتــی بزرگتــر شــد ایــن مــوارد 
شــاخص تــر شــدند. ذهنــش فعــال و بخوبــی رشــد نمــوده بــود و عطــش شــدیدی 
بــرای دانــش داشــت. گرچــه از مزیــت تحصیــل دانشــگاهی برخــوردار نشــد ولــی 
عالقــه اش بــه مطالعــه و عــادت تفکــر دقیــق و نقــد عمیــق، او را مــردی برخــوردار از 
قضــاوت صحیــح و دیــدگاه هــای جامــع و فراگیــر نمــود. او دارای ســیرت اخالقــی 
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غیــر قابــل انتقــاد و شــهرتی رشــک آور بــود و بطــور کلــی بخاطــر بــی عیبــی، صرفــه 
انــرژی و پشــتکار  قــدرت  بــا  او  قــرار می گرفــت.  مــورد تمجیــد  جویــی و ســخاوت 
بــزودی صاحــب صالحیــت شــد در حالــی کــه عــادت مطالعــه اش هنــوز حفــظ 
شــده بــود. او مقــام هــای مختلــف مدنــی و نظامــی را بــا اعتبــار بدســت آورد و راه 

هــا بســوی افتخــار و ثــروت بــه نظــر برایــش کامــالً بــاز بودنــد.
مادرش زنی با تقوای تمام عیار بود و در دوران کودکی تحت تاثیرات مذهبی 
قــرار گرفتــه بــود. بــا اینکــه در ابتــدای دوران طفولیــت در جامعــه خداپرســتان قــرار 
گرفتــه بــود و نفــوذ آنــان قــوی تــر از ایــن حقیقــت بــود کــه ایشــان معمــوالً شــهروندانی 
خــوب و دارای مشــیت انســانی و خیراندیــش بودنــد. در نتیجــه زندگــی کــه آنهــا در 
میــان موسســات مســیحی داشــتند شــخصیت آنهــا تــا انــدازه ای بــه شــکل محیــط 
بــرای فضیلــت هایــی کــه موجــب احتــرام و اعتمــاد  آنهــا  بــود.  پیرامــون در آمــده 
اطرافیــان شــد بــه کتــاب مقــدس مدیــون بودنــد؛ بــا ایــن وجــود ایــن عطایای پســندیده 
چنان تحریف شدند که بر ضد کالم خدا تاثیر گذاشتند. میلر بواسطه معاشرت 
بــا ایــن مــردم احساســات آنهــا را اقتبــاس کــرده بــود. تفســیرهای آن زمــان کتــاب 
مقــدس مشــکالتی بوجــود آورده بــود کــه بــه نظــرش غیــر قابــل حــل مــی نمــود؛ ولــی 
اعتقــادات جدیــدش در حالــی کــه کتــاب مقــدس را کنــار مــی گذاشــتند چیــز بهتــری 
را جانشــین آن نمــی کــرد و رضایــت خاطــرش را جلــب نکــرد. او ایــن دیــدگاه هــا را 
در هــر صــورت بــرای تقریبــاً دوازده ســال حفــظ نمــود. ولــی در ســن ســی و چهــار 
ســالگی روح القــدس قلبــش را بــا حــس گناهــکار بودنــش تحــت تاثیــر قــرار داد. او 
در بــاور پیشــین خــود اطمینــان شــادی بعــد از مــرگ را نداشــت. آینــده بــه نظــر تیــره 
و تــار مــی رســید. او بــا اشــاره بــه احساســاتش در ایــن دوران بعدهــا چنیــن گفــت:

چیــز  همــه  پاســخگویی  و  بــود  دلســردکننده  و  ســرد  ای  اندیشــه  » نابــودی، 
را از بیــن مــی بــرد. آســمانها چــون برنــج بــی روح بــر فــراز ســرم بــود و زمیــن چــون 
آهــن زیــر پاهایــم. ابدیــت ـ چــه بــود؟ و مــرگ ـ چــرا وجــود داشــت؟ هرچــه بیشــتر 
اســتدالل کــردم از اثبــات دورتــر شــدم. هرچــه بیشــتر فکــر کــردم برداشــت هایــم 
پراکنــده تــر مــی شــد. ســعی کــردم اندیشــیدن را متوقــف کنــم ولــی افــکارم قابــل 
کنتــرل نبودنــد. واقعــاً درمانــده بــودم ولــی علتــش را نمــی فهمیــدم. مــن اعتــراض 
و شــکایت مــی کــردم ولــی نمــی دانســتم بــر ضــد چــه کســی. مــی دانســتم چیــزی 
غلــط بــود ولــی نمــی دانســتم صحیــح را چگونــه و کجــا پیــدا کنــم. ســوگواری مــی 

کــردم ولــی بــدون امیــد. «
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او چندیــن مــاه ایــن حالــت را دنبــال کــرد. ولــی گفــت، » ناگهــان ســیرت نجــات 
بــه نظــر مــی رســد کــه  بــر ذهنــم تأثیــر گذاشــت. چنــان  بــه شــکلی واضــح  دهنــده 
کســی چنــان دلســوز و نیکــو هســت کــه کفــاره گناهــان مــا را خواهــد پرداخــت و 
بدیــن وســیله مــا را از عــذاب جریمــه گنــاه خواهــد رهانیــد. بالفاصلــه دریافتــم کــه 
چنیــن موجــودی چقــدر دوســت داشــتنی میتوانــد باشــد و تصــور کــردم کــه مــی 
توانــم خــودم را در آغــوش چنیــن کســی انداختــه و بــه رحمــت او اعتمــاد کنــم. ولــی 
پرسشــی پیــش آمــد اینکــه چگونــه مــی تــوان ثابــت کــرد کــه چنیــن موجــودی وجــود 
دارد؟ مــن متوجــه شــدم کــه خــارج از کتــاب مقــدس هیــچ مدرکــی مبنــی بــر وجــود 

چنیــن نجــات دهنــده و یــا حتــی جهــان آتــی پیــدا نخواهــم کــرد. …
مــن احتیــاج داشــتم  کــه  را  نجــات دهنــده ای  » دیــدم کتــاب مقــدس چنیــن 
نشــده  الهــام  کتابــی  اینکــه چگونــه  از  بــودم  در حیــرت  مــن  و  آورد؛  مــی  نظــرم  در 
بایــد اصولــی کامــالً پاســخگو بــه احتیاجــات دنیــای ســاقط در گنــاه ارائــه نمایــد. 
وادار بــه ایــن اعتــراف شــدم کــه کتــب مقــدس بایــد آشــکار شــده از خــدا باشــند. 
آنهــا موجــب خوشــی مــن شــدند و در عیســی دوســتی پیــدا کــردم. نجــات دهنــده 
بــرای مــن برجســته تریــن در میــان ده هــا هــزار شــد؛ و کتــب مقــدس کــه پیــش از 
ایــن تیــره و متناقــض بــود اکنــون چراغــی بــرای پــای هــای مــن و نــوری بــرای راه مــن 
شــد. ذهنــم آرامــش گرفــت و راضــی شــد. مــن خداونــد خــدا را چــون صخــره ای در 
میــان اقیانــوس حیــات یافتــم. کتــاب مقــدس مطالعــه اصلــی مــن شــد و مــی توانــم 
صادقانــه بگویــم آن را بــا شــادی عظیــم مطالعــه کــردم. متوجــه شــدم کــه حتــی نصــف 
آن بــه مــن گفتــه نشــده بــود. تعجــب کــردم کــه چــرا قبــالً زیبایــی و جــالل آنــرا ندیــده 
بــودم و حیــرت زده کــه آیــا نخوانــده امــکان داشــت آن را رد کــرده باشــم. هــر آنچــه را 
کــه قلبــم مــی توانســت آرزو داشــته باشــد و درمانــی بــرای هــر بیمــاری روان را در آن 
یافتــم. تمــام اشــتهای خــود را نســبت بــه دیگــر مطالــب خواندنــی از دســت دادم و 

قلبــم را بــرای دریافــت حکمــت از طــرف خــدا بــه کار بســتم. «۱ 
میلــر آشــکارا ایمانــش را بــه دینــی کــه قبــالً از آن نفــرت داشــت اعتــراف نمــود. 
بــر ضــد  ولــی هــم قطــاران کافــرش در ارائــه اســتدالل هایــی کــه خــود او اغلــب 
اقتــدار الهــی کتــب مقــدس بــه کار بــرده بــود کوتــاه نیامدنــد. او آن موقــع آمــاده 
جــواب دادن بــه آنهــا نبــود؛ ولــی دلیــل و برهــان آورد کــه اگــر کتــاب مقــدس الهامــی 
از طــرف خداســت بایــد بــا متــن خــود ســازگار باشــد؛ و نظــر بــه اینکــه بــرای تعلیــم 

S. Bliss, Memoirs of Wm. Miller, pages 65-67. 1
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انســان داده شــده بایــد در خــور فهــم و درک انســان باشــد. او تصمیــم گرفــت 
کتــب مقــدس را خــود مطالعــه کنــد و ثابــت نمایــد کــه آیــا تناقضــات ظاهــری قابــل 

هماهنگــی هســتند یــا خیــر.
تمــام عقایــد و تصــورات گذشــته و همچنیــن  تــالش در کنــار گذاشــتن  بــا  او 
آیــات مذکــور در حاشــیه صفحــات و راهنمــای  بــه کمــک  تفســیر  ابطــال مراجــع 
مطالــب و موضوعــات کتــاب مقــدس آیــات کتــاب مقــدس را بــا یکدیگــر مقایســه 
نمــود. او مطالعــات خــود را بــه شــیوه ای منظــم و اســلوب دار پیگیــری کــرد؛ او از 
پیدایــش آغــاز کــرده و آیــه بــه آیــه بــه آهســتگی پیــش رفــت تــا معانــی چندیــن عبــارت 
چنــان آشــکار گــردد تــا اینکــه او را از هــر گونــه شــرمندگی رهــا ســازد. هــرگاه بــا چیــز 
مبهمــی روبــرو میشــد عــادت بــر ایــن داشــت تــا مطلــب را بــا آیــات دیگــری کــه مشــابه 
در مضمــون بودنــد مقایســه نمایــد. بــه هــر کلمــه اجــازه داده مــی شــد تــا اثــر مناســب 
خــود را بــر موضــوع آیــه داشــته باشــد و اگــر دیــدگاه او از آیــه بــا عبــارات مشــابه دیگــر 
هماهنگــی داشــت مشــکل رفــع مــی شــد. بدیــن ترتیــب هــرگاه بــا عبارتــی روبــرو مــی 
شــد کــه فهمیــدن آن مشــکل بــود توضیحــی در بخــش دیگــر کتــاب مقــدس پیــدا مــی 
کــرد. در حالــی کــه بــا دعــای صادقانــه بــرای شــفاف ســازی الهــی مطالعــه مــی کــرد 
آنچــه کــه قبــالً بــرای درک و فهــم تاریــک بــه نظــر مــی رســید اکنــون روشــن مــی شــد. 
او حقیقــت کلمــات مزمــور نویــس را بــه شــخصه تجربــه نمــود: » بــاز شــدن کالم تــو 
نــور مــی بخشــد و ســاده لوحــان را فهیــم مــی گردانــد. « مزمــور فصــل ۱۱9 آیــه ۱۳۰.

او بــا عالقــه ای شــدید کتــب دانیــال و مکاشــفه را بــا اســتفاده از همــان اصــول 
تفسیر در کتب دیگر مطالعه نمود و با خوشحالی فراوان متوجه شد که نمادهای 
نبوی قابل فهم هستند. او دید که نبوت ها تا حدودی که تحقق یافته بودند عیناً 
تحقــق یافتــه بودنــد؛ و اینکــه همــه نــگاره هــا، اســتعاره هــا، امثــال و تشــابهات و غیــره 
یــا در متــن بــی درنــگ توضیــح داده شــدند و یــا در لفظــی کــه بیــان شــدند در کتــب 
دیگــر توضیــح داده شــده انــد و مــی بایــد تحــت اللفظــی درک شــوند. او مــی گویــد: 
» بدیــن ترتیــب راضــی شــدم کــه کتــاب مقــدس سیســتمی از حقایــق آشــکار شــده 
اســت آنچنان واضح و ســاده عطا شــده اند که انســان رهگذر حتی اگر نادان باشــد 
محتاج به ارتکاب اشتباه نخواهد بود. «۲ حلقه به حلقه ی زنجیر حقیقت پاداش 
تــالش هــای او را در حــال پیگیــری گام بــه گام خطــوط عظیــم نبــوت داد. فرشــتگان 
آســمانی ذهــن او را هدایــت کــرده و کتــاب مقــدس را بــرای فهــم او بــاز مــی نمودنــد.

Bliss, page 70. 2
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گرفتــن نحــوه تحقــق یافتــن نبوتهــا در گذشــته بــه عنــوان معیــاری بــرای ارزیابــی 
تحقــق یافتــن نبــوت هــای مربــوط بــه آینــده او را متقاعــد ســاخت کــه نظریــه عــوام 
پسند حکومت روحانی مسیح ـ یک هزاره ی موقتی قبل از پایان عالم ـ مورد تایید 
کالم خــدا نیســت. ایــن تعلیــم اشــاره بــه هــزار ســال عدالــت و صلــح قبــل از ظهــور 
شــخصی مســیح مــی کــرد و بالیــای وحشــتناک روز خــدا را بــه تعویــق مــی انداخــت. 
ولــی، بــا وجــود مطلــوب بــه نظــر رســیدن، مخالــف تعالیــم مســیح و شــاگردان اوســت، 
کــه اعــالم کردنــد گنــدم و کــرکاس بایــد بــا هــم رشــد کننــد تــا روز برداشــت محصــول 
در آخــر دنیــا؛ و اینکــه » شــرارت پیشــگان و شــیادان در بــدی پیــش خواهنــد رفــت؛ « 
و » در روزهــای آخــر، زمــان هــای ســخت پیــش خواهــد آمــد؛ « و پادشــاهی تاریکــی 
تــا ظهــور خداونــد ادامــه خواهــد یافــت و خداونــد بــا نََفــس دهــان خــود او را هــالک 
خواهــد کــرد و بــا درخشــندگِی ظهــور خویــش او را نابــود خواهــد ســاخت. انجیــل 
متی فصل ۱۳ آیه های ۳۰ و ۳۸ تا ۴۱؛ رساله دوم به تیموتائوس فصل ۳ آیه های 

۱۳ و ۱؛ رســاله دوم بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه ۸.
تعلیــم توبــه ی دنیــا و ملکــوت روحانــی مســیح توســط کلیســای اولیــه حواریــون 
دیگــر حفــظ نمــی شــد؛ و تــا ابتــدای قــرن هجدهــم عمومــاً مــورد پذیــرش مســیحیان 
نبــود. ماننــد هــر اشــتباه دیگــر نتیجــه آن زیانبــار بــود. ایــن تعلیــم بــه مــردم یــاد داد 
تــا بــرای برگشــت خداونــد بــه آینــده دور بنگرنــد و از توجــه ایشــان بــه نشــانه هــای 
اعالم شــده نزدیک شــدن برگشــت او ممانعت بعمل آورد. این امر یک احســاس 
اعتمــاد و امنیــت ببــار آورد کــه بــه خوبــی بنــا نشــده بــود و بســیاری را بــه غفلــت در 

آمادگــی مــورد نیــاز بــرای مالقــات خداونــد هدایــت نمــود.
میلر دریافت که برگشت واقعی و شخصی مسیح به وضوح در کتاب مقدس 
تعلیــم داده مــی شــود. پولــس مــی گویــد: » خداونــد، خــود بــا فرمانــی بلنــدآواز و آوای 
رئیــس فرشــتگان و نفیــر شــیپور خــدا، از آســمان فــرود خواهــد آمــد. « رســاله اول بــه 
تســالونیکیان فصــل ۴ آیــه ۱6؛ و نجــات دهنــده اعــالم مــی نمایــد: » آنهــا پســر انســان 
را خواهنــد دیــد کــه بــا قــدرت و جــالل عظیــم بــر ابرهــای آســمان مــی آیــد. « » زیــرا 
همچنانکــه صاعقــه در شــرق آســمان پدیــد مــی آیــد و نــورش تــا بــه غــرب مــی رســد، 
ظهــور پســر انســان نیــز چنیــن خواهــد بــود. « انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه هــای ۳۰ و 
۲۷. او همــراه تمــام فرشــتگان آســمان خواهــد آمــد. » پســر انســان بــا شــکوه و جــالل 
خــود بــه همــراه همــۀ فرشــتگان خواهــد آمــد. « انجیــل متــی فصــل ۲۵ آیــه ۳۱؛ » و او 
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فرشــتگان خود را با نفیر بلند شــیپور خواهد فرســتاد و آنها برگزیدگان او را گرد هم 
خواهنــد آورد. « انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه ۳۱.

متبــدل  عــادل  زنــدگان  و  کــرد  خواهنــد  قیــام  عــادل  مــردگان  او  ظهــور  در 
همــه  بلکــه  خوابیــد،  نخواهیــم  همــه  » مــا  گویــد،  مــی  پولــس  شــد.  خواهنــد 
متبــدل خواهیــم شــد. در یــک آن و در یــک چشــم بــه هــم زدن، آنــگاه کــه شــیپور 
در  صــدا  بــه  شــیپور  زیــرا  پیوســت.  خواهــد  وقــوع  بــه  ایــن  شــود،  نواختــه  آخــر 
متبــدل  مــا  و  خاســت  خواهنــد  بــر  فســادناپذیری  در  مــردگان  و  آمــد  خواهــد 
ایــن  و  بپوشــد  را  فســادناپذیری  بایــد  فســادپذیر  بــدِن  ایــن  زیــرا  شــد.  خواهیــم 
آیــه   ۱۵ قرنتیــان فصــل  بــه  اول  آراســته شــود. « رســاله  بقــا  بــه  بایــد  فانــی  بــدن 
هــای ۵۱ تــا ۵۳؛ و در رســاله اش بــه اهالــی تســالونیکی پــس از تشــریح ظهــور 
خداونــد مــی گویــد: » نخســت مــردگاِن در مســیح، بــر خواهنــد خاســت. پــس 
از آن، مــا کــه هنــوز زنــده و باقــی مانــده ایــم، بــا آنهــا در ابرهــا ربــوده خواهیــم شــد 
بــا خداونــد خواهیــم  تــا خداونــد را در هــوا مالقــات کنیــم و بدینگونــه همیشــه 

.۱۷ ۱6 و  آیههــای   ۴ تســالونیکیان فصــل  بــه  اول  بــود. « رســاله 
قــوم او ملکــوت را فقــط در ظهــور شــخصی مســیح دریافــت خواهنــد کــرد. 
نجــات دهنــده گفــت: » هنگامــی کــه پســر انســان بــا شــکوه و جــالل خــود بــه همــراه 
همــۀ فرشــتگان بیایــد، بــر تخــت پرشــکوه خــود خواهــد نشســت و همــۀ قومهــا در 
برابــر او حاضــر خواهنــد شــد و او همچــون شــبانی کــه گوســفندها را از بزهــا جــدا 
مــی کنــد، مردمــان را بــه دو گــروه تقســیم خواهــد کــرد؛ گوســفندان را در ســمت 
راســت و بزهــا را در ســمت چــپ خــود قــرار خواهــد داد. ســپس بــه آنــان کــه در 
ســمت راســت او هســتند خواهــد گفــت: بیاییــد، ای برکــت یافتــگان از پــدر مــن 
بــود. «  بــرای شــما آمــاده شــده  یابیــد کــه از آغــاز جهــان  بــه میــراث  و ملکوتــی را 
انجیــل متــی فصــل ۲۵ آیــه هــای ۳۱ تــا ۳۴. از کتــب مقــدس کــه از پیــش داده شــد 
دیدیم که وقتی پســر انســان بیاید مردگان در فســادناپذیری بر خواهند خاســت و 
زنــدگان متبــدل خواهنــد شــد. آنهــا بــا ایــن تغییــر بــزرگ آمــاده مــی شــوند تــا ملکــوت 
را دریافــت کننــد زیــرا پولــس مــی گویــد: » جســم و خــون نمــی توانــد وارث ملکــوت 
خدا شــود و آنچه فســادپذیر اســت، وارث فســادناپذیری نمی تواند شــد. « رســاله 
اول بــه قرنتیــان فصــل ۱۵ آیــه ۵۰. انســان در وضــع فعلــی اش فانــی و فســادپذیر 
اســت ولــی ملکــوت خــدا فســادناپذیر، مــداوم و ابــدی اســت. بنابرایــن انســان در 
وضــع فعلــی خــود نمــی توانــد داخــل ملکــوت خــدا شــود. ولــی وقتــی عیســی بیایــد 
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او قــوم خــود را بــه بقــا آراســته خواهــد ســاخت و آنــگاه آنهــا را فــرا مــی خوانــد تــا 
وارث ملکــوت باشــند کــه تاکنــون تنهــا ورثــه آن بــوده انــد.

این آیات و آیات دیگر از کتاب مقدس به وضوح به ذهن میلر ثابت نمود وقایعی 
که معموالً انتظار می رفت قبل از ظهور مسیح اتفاق بیافتند مانند حکومت جهانی 
صلح و استقرار ملکوت خدا بر روی زمین می باید بعد از ظهور دوم باشند. اضافه 
بــر ایــن تمــام نشــانه هــای زمــان و اوضــاع دنیــا بــا توضیحــات نبــوی آخــر دنیــا مطابقــت 
مــی کردنــد. او در نتیجــه مطالعاتــش تنهــا از کتــاب مقــدس مجبــور بــه ایــن نتیجــه 
گیــری شــد کــه مــدت مقــرر بــرای ادامــه دنیــا در وضــع فعلــی نزدیــک بــه اتمــام اســت.

او مــی گویــد، » نــوع دیگــری از شــواهد کــه بــه شــکل حیاتــی ذهــن مــرا تحــت 
تاثیــر قــرار دادنــد زمــان بنــدی کتــب مقــدس بــود…. متوجــه شــدم کــه وقایــع پیــش 
اتفــاق  یافتــه بودنــد اغلــب در زمــان مشــخص  بینــی شــده کــه در گذشــته تحقــق 
افتــاده انــد. صــد و بیســت ســال تــا طوفــان )پیدایــش فصــل 6 آیــه ۳(؛ هفــت روزی 
کــه مــی بایــد قبــل از وقــوع آن باشــد و چهــل روز بــاران پیشــگویی شــده )پیدایــش 
آیــه  آیــه ۴(؛ چهارصــد ســال غربــت نســل ابراهیــم )پیدایــش فصــل ۱۵  فصــل ۷ 
تــا  آیــه هــای ۱۲  نانــوا )پیدایــش فصــل ۴۰  ۱۳(؛ ســه روز خــواب هــای ســاقی و 
۲۰(؛ خــواب هفــت ســال فرعــون )پیدایــش فصــل ۴۱ آیــه هــای ۲۸ تــا ۵۴(؛ چهــل 
ســال در بیابــان )اعــداد فصــل ۱۴ آیــه ۳۴(؛ ســه ســال و نیــم قحطــی )کتــاب اول 
پادشــاهان فصــل ۱۷ آیــه ۱( }بــه لوقــا فصــل ۴ آیــه ۲۵ مراجعــه کنیــد؛{ … اســارت 
هفتــاد ســال )ارمیــاء فصــل ۲۵ آیــه ۱۱(؛ هفــت زمــان نبوکدنصــر )دانیــال فصــل ۴ 
آیــه هــای ۱۳ تــا ۱6(؛ و هفــت هفتــه و شــصت و دو هفتــه و یــک هفتــه مجموعــاً 
هفتــاد هفتــه مقــرر شــده بــرای یهــود )دانیــال فصــل 9 آیــه هــای ۲۴ تــا ۲۷( ـ وقایعــی 
کــه بــا ایــن زمانهــا محــدود شــده بودنــد همــه زمانــی فقــط موضــوع پیشــگویی بودنــد و 

مطابــق پیشــگویی اتفــاق افتادنــد. «۳
نبــوی  نتیجــه مطالعــه کتــاب مقــدس متوجــه شــد مدتهــای  بنابرایــن وقتــی در 
مختلف طبق درک و فهم او از آنها تا زمان برگشــت دوباره مســیح ادامه می یافت 
او نتوانســت جــز اینکــه آنهــا را » زمانهــای تعییــن شــده « کــه خــدا بــه خادمــان خــود 
آشکار نموده بود بداند. موسی می گوید: »  امور نهان از آِن یهوه خدای ماست، 
امــا امــوِر مکشــوف تــا ابــد از آِن مــا و فرزنــدان ماســت؛ « و خداونــد توســط عامــوِس 
نبــی اعــالم مــی کنــد کــه او » کاری نمــی کنــد مگــر آنکــه ِســّر خــود را بــر خدمتگــزاران 

Bliss, pages 74, 75. 3
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خویــش انبیــا مکشــوف کــرده باشــد. « ســفر تثنیــه فصــل ۲9 آیــه ۲9؛ عامــوس فصــل 
۳ آیه ۷. پس پژوهشگران کالم خدا می توانند با اعتماد انتظار کشف وقایع خیلی 
شگفت انگیزی را که در تاریخ بشر اتفاق خواهد افتاد و در کتب مقدس حقیقی 

آشــکارا بــه آنهــا اشــاره شــده اســت را داشــته باشــند.
الهــام  مقــدس  کتــِب  تمامــی  کــه  شــدم  متقاعــد  » چــون  گویــد،  مــی  میلــر 
و  ۱6(؛  آیــه   ۳ تیموتائــوس فصــل  بــه  )رســاله دوم  اســت  و ســودمند  خداســت 
نفــوذ روح  تحــت  مقــدس  مــردان  بلکــه  نشــد  آورده  انســان  اراده  بــه  اینکــه هرگــز 
القــدس آن را نوشــتند )رســاله دوم پطــرس فصــل ۱ آیــه ۲۱( و ’بــرای تعلیــم مــا 
امیــد داشــته  مــی بخشــد،  کــه کتــب مقــدس  پایــداری و آن دلگرمــی  بــا  تــا  بــوده 
هــای  بخــش  توانســتم  مــی  مــن   )۴ آیــه   ۱۵ فصــل  رومیــان  بــه  )رســاله  باشــیم.’ 
تاریخــی کتــاب مقــدس را بعنــوان بخشــی از کالم خــدا و ماننــد بخــش هــای دیگــر 
آن مــورد توجــه جــدی خــود قــرار دهــم. بنابرایــن احســاس کــردم در تــالش بــرای 
درک آنچــه کــه خــدا بواســطه رحمتــش مناســب مکشــوف کــردن بــه مــا دیــده بــود، 

مــن حــق نداشــتم کــه زمــان هــای نبــوی را نادیــده بگیــرم. «۴ 
نبوتــی کــه بــه نظــر مــی رســید بــه طــور واضــح زمــان ظهــور دوم مســیح را آشــکار 
مــی کنــد در آیــه ۱۴ فصــل ۸ کتــاب دانیــال بــود. » تــا دو هــزار و ســیصد شــام 
قُــدس تطهیــر خواهــد شــد. « میلــر در متابعــت قانــون، کتــاب  آنــگاه  و صبــح؛ 
مقــدس را مفســر خــود دانســتن یــاد گرفــت کــه روز در نبــوت هــای نمادیــن معــادل 
یــک ســال اســت )اعــداد فصــل ۱۴ آیــه ۳۴؛ حزقیــال فصــل ۴ آیــه 6(؛ او متوجــه 
شــد کــه ۲۳۰۰ روز نبــوی و یــا ســال حقیقــی بســیار فراتــر از عصــر یهــود اســت 
کلــی  دیــدگاه  میلــر  نمایــد.  آن عصــر  معبــد  بــه  اشــاره  توانســت  نمــی  بنابرایــن  و 
اینکــه در عصــر مســیحیت، زمیــن معبــد اســت را پذیرفــت و بنابرایــن  بــر  مبنــی 
آیــه   ۸ دانیــال فصــل  کتــاب  پیشــگویی شــده در  قُــدس  کــه تطهیــر  چنــان فهمیــد 
۱۴ نمــاد تطهیــر زمیــن بوســیله آتــش در بازگشــت دوبــاره مســیح اســت. پــس اگــر 
نقطــه شــروع دوران ۲۳۰۰ روز کشــف شــود وی نتیجــه گرفــت کــه زمــان برگشــت 
دوبــاره مســیح را مــی تــوان بــه یقیــن تعییــن نمــود. بدیــن ترتیــب زمــان تکمیــل عظیــم 
موقعــی کــه وضــع فعلــی بــا » تمــام غــرور و قــدرت، شــکوه و بطالــت، شــرارت و 
ظلــم بــه انتهــا خواهــد رســید « را آشــکار خواهــد کــرد؛ آنــگاه کــه لعنــت از » زمیــن 
زدوده خواهــد شــد و مــرگ نابــود خواهــد گشــت و بــه خادمــان خــدا، انبیــاء و 
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مقدســین و کســانی کــه از نــام او مــی ترســند پــاداش داده مــی شــود و آنانــی کــه 
زمیــن را نابــود مــی کننــد نابــود خواهنــد شــد. «۵ 

میلــر بــا اشــتیاقی تــازه و عمیــق بــه بررســی نبــوت هــا ادامــه داد، تمــام شــب هــا 
و همچنیــن روزهــا را بــه مطالعــه آنچــه اکنــون بــا چنیــن اهمیــت شــگفت آور و عالقــه 
کامــالً جذابــی ظاهــر شــده بــود وقــف نمــود. در فصــل ۸ کتــاب دانیــال او نتوانســت 
هیــچ ســرنخی بــرای آغــاز نقطــه دوره ۲۳۰۰ روز بیابــد؛ گرچــه جبرئیــل فرشــته امــر 
شــده بــود تــا دانیــال را از معنــی رؤیــا آگاه ســازد ولــی فقــط توضیحــی جزئــی را بــه او 
داد. هنگامــی کــه جفــای وحشــتناک کــه قــرار بــود بــر کلیســا واقــع افتــد در رؤیــای 
نبــی مکشــوف شــد او قــدرت جســمی خــود را از دســت داد. او نمــی توانســت 
بیــش از ایــن وضعیــت را تحمــل کنــد و فرشــته او را بــرای مدتــی رهــا کــرد. دانیــال، 
» تــا زمانــی چنــد ضعیــف و بیمــار گشــت. « او مــی گویــد، » امــا از آن رؤیــا در 

حیــرت بــودم و آن را درک نمــی کــردم. «
ولــی خــدا فرســتاده خــود را دســتور داده بــود: » ایــن مــرد را از معنــی رؤیــا آگاه 
ســاز. « ایــن مأموریــت بایــد تحقــق بیابــد. در اطاعــت بــه ایــن دســتور فرشــته خــدا 
مدتــی بعــد نــزد دانیــال برگشــت و گفــت: » اکنــون بیــرون آمــده ام تــا تــو را بصیــرت 
و فهــم بخشــم؛ « » پــس در ایــن پیــام تأمــل کــن و رؤیــا را درک نمــا. « دانیــال فصــل 
۸ آیــه ۲۷ و ۱6؛ فصــل 9 آیــه هــای ۲۲ و ۲۳، ۲۵ تــا ۲۷. در رویــای فصــل ۸ یــک 
نکتــه اساســی وجــود داشــت کــه بــدون توضیــح باقــی مانــده بــود و آن در ارتبــاط بــا 
وقــت بــود ـ مــدت ۲۳۰۰ روز؛ بنابرایــن فرشــته در ادامــه توضیحــش بطــور عمــده بــه 

موضــوع زمــان پرداخــت:
» هفتــاد هفتــه بــرای قــوم تــو و بــرای شــهر مقدســت مقــرر گشــته اســت…. 
تــا  اورشــلیم  بازســازی  و  مرمــت  فرمــان جهــت  از صــدور  کــه  بفهــم  و  بــدان  پــس 
آمــدن مســیِح رهبــر، هفــت هفتــه و شــصت و دو هفتــه خواهــد بــود. و اورشــلیم 
بــا میــدان و َخندقــش در زمــان هــای تنگــی مرمــت و بازســازی خواهــد شــد. پــس از 
آن شــصت و دو هفتــه، مســیح منقطــع خواهــد شــد و قربانــی اش بخاطــر خــود او 
نخواهــد بــود…. او بــرای یــک هفتــه عهــدی را بــا بســیاری اســتوار خواهــد کــرد و در 

نیمــۀ آن هفتــه، قربانــی و هدیــه را متوقــف خواهــد ســاخت. «
فرشــته بــرای هــدف خــاص توضیــح نکتــه ای کــه دانیــال از رویــای فصــل هشــتم 
در مــورد زمــان ـ » تــا دو هــزار و ســیصد شــام و صبــح؛ آنــگاه معبــد تطهیــر خواهــد 
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شــد « نفهمیــده بــود فرســتاده شــده بــود. پــس از توصیــه بــه دانیــال » پــس در ایــن 
پیــام تأمــل کــن و رؤیــا را درک نمــا « اولیــن کلمــات فرشــته اینهاســت: » هفتــاد 
هفتــه بــرای قــوم تــو و بــرای شــهر مقدســت مقــرر گشــته اســت. « کلمــه ای کــه 
در اینجــا بــه » مقــرر « ترجمــه شــده اســت در واقــع بــه مفهــوم » قطــع « داللــت 
مــی کنــد. هفتــاد هفتــه معــادل ۴9۰ ســال مدتــی اســت کــه طبــق اعــالم فرشــته 
بخصــوص در ارتبــاط بــا یهــود قطــع گردیــده اســت. ولــی از چــه چیــزی قطــع شــده 
بــود؟ نظــر بــه اینکــه ۲۳۰۰ روز تنهــا مــدت مذکــور در فصــل ۸ دانیــال اســت قطعــاً 
آن مدتــی اســت کــه هفتــاد هفتــه از آن قطــع شــده اســت؛ بنابرایــن هفتــاد هفتــه 
بــه ناچــار بایــد بخشــی از ۲۳۰۰ روز باشــد و هــر دو مــدت بــا هــم شــروع مــی شــوند. 
فرشــته اعــالم نمــود کــه هفتــاد هفتــه از صــدور فرمــان جهــت مرمــت و بازســازی 
اورشــلیم شــروع مــی شــود. اگــر تاریــخ ایــن فرمــان کشــف شــود تاریــخ شــروع مــدت 

۲۳۰۰ روز مشــخص خواهــد شــد.
ایــن فرمــان در فصــل هفتــم عــزرا آیــات ۱۲ تــا ۲6 یافــت مــی شــود. فرمــان بــه 
شکل جامع توسط اردشیر پادشاه ایران در سال ۴۵۷ قبل از میالد صادر گردید. 
ولــی در عــزرا فصــل 6 آیــه ۱۴ قیــد شــده کــه خانــه خداونــد در اورشــلیم » بــه فرمــان 
}طبــق » دســتور « در حاشــیه{ کــوروش و داریــوش و اردشــیر، پادشــاهان پــارس « 
بنــا شــده بــود. ایــن ســه پادشــاه بــا صــدور، تأییــد و تکمیــل فرمــان آنــرا بــه کمــال الزم 
بواســطه نبــوت بــرای مشــخص کــردن شــروع مــدت ۲۳۰۰ ســال رســاندند. بــا اتخــاذ 
تاریــخ ۴۵۷ قبــل از میــالد بــه عنــوان زمانــی کــه فرمــان تکمیــل شــد بــه نظــر مــی رســد 

کــه تمــام مشــخصات نبــوت هفتــاد هفتــه تحقــق یافتــه اســت.
» از صــدور فرمــان جهــت مرمــت و بازســازی اورشــلیم تــا آمــدن مســیِح رهبــر، 
هفــت هفتــه و شــصت و دو هفتــه خواهــد بــود « ـ در واقــع 69 هفتــه و یــا ۴۸۳ 
ســال. فرمــان اردشــیر در پاییــز ســال ۴۵۷ قبــل از میــالد بــه اجــرا گذاشــته شــد. از 
این تاریخ ۴۸۳ ســال به پاییز ســال ۲۷ بعد از میالد می رســد. )به ضمیمه مراجعه 
شــود.( در آن زمــان نبــوت تحقــق یافــت. کلمــه » مســیح موعــود « بــه » شــخص 
مســح شــده « داللــت مــی کنــد. در پاییــز ســال ۲۷ بعــد از میــالد، مســیح توســط 
یحیــی تعمیــد دهنــده تعمیــد یافــت و از روح القــدس تدهیــن یافــت. پولــس رســول 
شــهادت مــی دهــد کــه » خــدا عیســای ناصــری را بــا روح القــدس و قــدرت مســح 
نمــود:  اعــالم  نجــات دهنــده  آیــه ۳۸؛ و خــود  کــرد. « اعمــال رســوالن فصــل ۱۰ 
» روح خداونــد بــر مــن اســت، زیــرا مــرا مســح کــرده تــا فقیــران را بشــارت دهــم. « 
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انجیــل لوقــا فصــل ۴ آیــه ۱۸. بعــد از تعمیــدش او بــه جلیــل رفــت » خبــر خــوِش 
ملکــوت خــدا را اعــالم مــی کــرد و مــی گفــت، زمــان بــه کمــال رســیده اســت. « 

انجیــل مرقــس فصــل ۱ آیــه هــای ۱۴ و ۱۵.
» او برای یک هفته عهدی را با بســیاری اســتوار خواهد کرد. « » هفته ای « 
کــه از آن در اینجــا ذکــر شــده آخریــن هفتــه هفتــاد هفتــه اســت؛ آن آخریــن هفــت 
ســالی اســت کــه بطــور مخصــوص بــه قــوم یهــود اختصــاص داده شــد. در طــول ایــن 
مدت از ســال ۲۷ میالدی تا ســال ۳۴ میالدی مســیح ابتدا شــخصاً و ســپس توســط 
حواریــون خــود دعــوت انجیــل را بخصــوص بــه قــوم یهــود ارائــه داد. وقتــی رســوالن بــا 
خبر خوش ملکوت پیش رفتند دســتور نجات دهنده چنین بود: » نزد غیریهودیان 
مرویــد و بــه هیــچ یــک از شــهرهای ســاِمریان داخــل مشــوید، بلکــه نــزد گوســفنداِن 

گمشــدۀ قــوم اســرائیل برویــد. « انجیــل متــی فصــل ۱۰ آیــه هــای ۵ و 6.
» و در نیمــۀ آن هفتــه، قربانــی و هدیــه را متوقــف خواهــد ســاخت. « در ســال 
۳۱ میــالدی، ســه ســال و نیــم پــس از تعمیــدش خداوندمــان مصلــوب گردیــد. بــا 
تقدیــم ایــن قربانــی عظیــم بــر جلجتــا، سیســتم قربانــی هــا کــه بــرای چهــار هــزار ســال 
بــه بــره خــدا در آینــده اشــاره مــی کــرد خاتمــه یافــت. الگــو و مصــداق آن هــر دو تحقــق 

یافتنــد و تمــام قربانــی هــا و نذرهــای سیســتم تشــریفاتی در آنجــا خاتمــه یافــت.
هفتــاد هفتــه یــا ۴9۰ ســال مهلــت ارائــه شــده بــه قــوم یهــود همانطــور کــه اشــاره 
شــد در ســال ۳۴ میــالدی خاتمــه یافــت. در آن زمــان بواســطه تصمیــم شــورای یهــود 
ملــت بــا بــه شــهادت رســاندن اســتیفان و جفــا رســاندن بــه پیــروان مســیح بــر عــدم 
پذیــرش انجیــل صحــه گذاشــت. آنــگاه پیــام نجــات دیگــر محــدود بــه قــوم برگزیــده نبــود 
و بــه دنیــا ارائــه شــد. حواریــون مجبــور بــه فــرار از اورشــلیم بــه خاطــر جفــا » هــر جــا کــه 
پــا مــی نهادنــد، بــه کالم بشــارت مــی دادنــد. فیلیپُــس نیــز بــه یکــی از شــهرهای ســاِمرِه 
رفــت و مســیح را بــه مــردم آنجــا اعــالم کــرد. « پطــرس بــا هدایــت الهــی انجیــل را بــه 
فرمانده قیصریه کُرنِلیوس خداترس توضیح داد و پولس پر شوق با ایمان به مسیح 
هدایــت شــده و مأموریــت رســاندن خبــر خــوش را » بــه جاهــای دوردســت، نــزد 
غیریهودیــان « یافــت. اعمــال رســوالن فصــل ۸ آیــه هــای ۴ و ۵؛ فصــل ۲۲ آیــه ۲۱.

تاکنــون کلیــه مشــخصات نبــوت هــا بــه شــکل قاطعــی تحقــق یافتنــد و شــروع 
هفتــاد هفتــه بــدون هیــچ ابهامــی بــه تاریــخ ۴۵۷ قبــل از میــالد مســیح و اختتــام آن 
بــه تاریــخ ۳۴ میــالدی تثبیــت گردیــد. از ایــن تاریــخ دیگــر هیــچ مشــکلی در پیــدا کــردن 
پایــان ۲۳۰۰ روز وجــود نــدارد. اگــر هفتــاد هفتــه ـ ۴9۰ روز ـ از ۲۳۰۰ جــدا شــود 
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پــس از پایــان ۴9۰ روز ۱۸۱۰ روز باقــی مانــده بایــد  ۱۸۱۰ روز باقــی مــی مانــد. 
تحقق یابد؛ و بدین ترتیب ۲۳۰۰ روز دانیال فصل ۸ آیه ۱۴ در تاریخ ۱۸۴۴ پایان 
مــی یابــد. در انقضــای ایــن مــدت بــزرگ نبــوی طبــق شــهادت فرشــته خــدا » معبــد 
تطهیــر خواهــد شــد. « بدیــن ترتیــب تطهیــر معبــد کــه بــه اعتقــاد همگانــی بنــا بــود در 

ظهــور دوم مســیح صــورت بگیــرد بــه شــکل قطعــی مشــخص گردیــده بــود.
میلــر و دوســتانش در ابتــدا معتقــد بودنــد کــه ۲۳۰۰ روز در بهــار ۱۸۴۴ پایــان 
خواهــد یافــت در حالــی کــه نبــوت بــه پاییــز آن ســال اشــاره مــی کــرد. )بــه ضمیمــه 
مراجعــه شــود.( بــرای کســانی کــه تاریــخ قبلــی را بــرای ظهــور خداونــد مشــخص کــرده 
بودند سوء تفاهم در این مورد سبب ایجاد نومیدی و حیرت شد. ولی این مطلب 
هیچ اثری بر تأیید استدالل که پایان ۲۳۰۰ روز به سال ۱۸۴۴ خواهد بود نداشت 

و اینکــه واقعــه بــزرگ بیــان شــده توســط تطهیــر معبــد بایــد اتفــاق بیافتــد.
میلــر در شــروع مطالعاتــش در کتــاب مقــدس بــرای اثبــات اینکــه آن مکاشــفات 
از طــرف خــدا بودنــد ابتــدای امــر کوچــک تریــن انتظــاری بــرای رســیدن بــه نتیجــه ای 
کــه اکنــون رســیده بــود نداشــت. او شــخصاً هرگــز نمــی توانســت اعتبــاری بــرای 
نتایــج مطالعاتــش قائــل شــود. ولــی شــواهد کتــب مقــدس واضــح تــر و قــوی تــر از 

آن بــود کــه کنــار گذاشــته شــود.
او دو ســال را بــه مطالعــه کتــاب مقــدس اختصــاص داده بــود تــا اینکــه در ســال 
۱۸۱۸ به این اعتقاد راســخ رســید که مســیح حدوداً بیســت و پنج ســال دیگر برای 
نجــات قــوم خــود ظهــور خواهــد کــرد. میلــر مــی گویــد: » از شــادی کــه قلــب مــرا 
از ایــن منظــر شــگفت آور پــر کــرد و همچنیــن اشــتیاق شــدید جانــم بــرای شــرکت 
در شــادی نجــات یافتــگان احتیــاج بــه گفتــن نــدارد. کتــاب مقــدس اکنــون بــرای مــن 
کتابــی جدیــد اســت. در واقــع جشــنی بــرای ذهــن اســت؛ آنچــه کــه در تعالیمــش 
برایــم تاریــک، اســرار آمیــز و مبهــم بــود بواســطه نــور صافــی کــه از صفحــات مقــدس 
آن طلــوع نمــوده بــود از فکــر مــن زدوده شــد و آه حقیقــت چقــدر تابنــاک و پرجــالل 
بــه نظــر مــی رســد! تمــام تناقضــات و ناســازگاری هــا را کــه قبــالً در کالم پیــدا کــرده 
بــودم ناپدیــد شــدند؛ گرچــه قســمت هــای زیــادی بودنــد کــه مــن بخاطــر نداشــتن 
درکــی کامــل راضــی نبــودم ولــی آنقــدر نــور بــرای روشــن کــردن ذهــن تاریــک شــده 
قبلــی مــن تابیــده بــود کــه در مطالعــه کتــاب مقــدس شــادمانی را احســاس نمــودم 

کــه قبــالً تصــور نمــی کــردم در تعالیمــش بدســت خواهــم آورد. «6 

Bliss, pages 76, 77. 6
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» بــا اعتقــاد راســخ کــه چنیــن وقایــع مهــم پیشــگویی شــده در کتــاب مقــدس در 
مــدت کوتاهــی بــه وقــوع خواهــد پیوســت پرسشــی بــا قــدرت عظیــم در مــورد وظیفــه 
ام نســبت بــه دنیــا، نظــر بــه شــواهدی کــه فکــر مــرا تحــت تأثیــر قــرار داده بــود در ذهنــم 
بیــدار گشــت. «۷ وی چــاره ای جــز ایــن ندیــد کــه ایــن وظیفــه اوســت تــا نــور دریافــت 
شــده را بــه دیگــران برســاند. وی انتظــار مواجهــه و مخالفــت از طــرف خدانشناســان 
را داشــت ولی اطمینان داشــت که همه مســیحیان در امید مالقات نجات دهنده 
ای کــه مدعــی بــه دوســت داشــتنش هســتند شــادمان خواهنــد شــد. تنهــا نگرانــی 
او ایــن بــود کــه در شــادی عظیــم بــرای نجــات پرجــالل کــه بــه زودی اتفــاق خواهــد 
افتــاد عــده زیــادی تعلیــم را بــدون پژوهــش کافــی در کتــب مقــدس بــرای نشــان دادن 
حقیقــت امــر خواهنــد پذیرفــت. بنابرایــن در ارائــه آن مــردد بــود مبــادا اشــتباهی کــرده 
باشد و وسیله ای برای گمراهی دیگران شود. پس به بازبینی شواهد در پشتیبانی 
از نتایجــی کــه او بــه آنهــا دســت یافتــه بــود و مطالعــه دقیــق هــر مشــکلی کــه بــه ذهــن 
او راه مــی یافــت هدایــت شــد. او دریافــت کــه در برابــر نــور کالم خــدا مخالفــت 
هــا ماننــد مــه در برابــر اشــعه آفتــاب ناپدیــد مــی شــوند. پنــج ســالی کــه بدیــن ترتیــب 

گذشــت او را کامــالً متقاعــد کــرد کــه نظریــه اش صحیــح اســت.
اکنــون وظیفــه ی اطــالع رســانی بــه دیگــران در مــورد آنچــه او معتقــد بــود کتــاب 
مقــدس بــه وضــوح تعلیــم مــی دهــد بــا قــدرت بیشــتری بــر او فشــار آورد. او گفــت، 
» در طول اشــتغال به کارم پیوســته در گوشــم طنین انداز بود ’برو و به دنیا درباره 
خطری که در کمین آنهاســت صحبت کن؛’ و این آیه همیشــه به ذهن من خطور 
مــی کــرد: » اگــر مــن بــه مــرد شــریر بگویــم: ای مــرد شــریر، بــه یقیــن خواهــی ُمــرد! ولــی 
تــو ســخنی نگویــی و بــه آن مــرد شــریر هشــدار ندهــی تــا از راه خــود بازگــردد، آنــگاه 
آن مــرد شــریر در گنــاه خــود خواهــد ُمــرد امــا مــن خــون او را از دســت تــو خواهــم 
طلبیــد؛ و امــا اگــر تــو بــه آن مــرد شــریر هشــدار دهــی تــا از راه خــود بازگــردد، امــا او 
از راه خویــش بازنگــردد، آنــگاه او در گنــاه خــود خواهــد مــرد، امــا تــو جــان خویــش را 
رهانیــده ای. « حزقیــال فصــل ۳۳ آیــه هــای ۸ و 9. حــس کــردم کــه اگــر اشــرار بــه 
شــکل موثــر هشــدار دریافــت کننــد عــده زیــادی از آنهــا توبــه خواهنــد کــرد؛ و اگــر 

هشــدار دریافــت نکننــد خــون آنهــا از مــن مطالبــه خواهــد شــد. «۸ 
او در صورت وجود فرصت بطور محرمانه شروع به ارائه نظریات خود به دیگران 
نمــود، بــه ایــن امیــد کــه برخــی از خادمــان قــدرت ایــن نظــرات را حــس کــرده و خــود را 

7 مأخذ قبل، صفحه 81.
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وقف ترویج شان نمایند. ولی نمی توانست این احساس را که او وظیفه شخصی 
بــرای دادن اخطــار داشــت را از خــود دور کنــد. کلمــات همــواره بــه ذهنــش خطــور 
مــی کردنــد: » بــرو و بــه دنیــا بگــو؛ مــن خــون ایشــان را از دســت تــو خواهــم طلبیــد. « 
او بــرای نــه ســال انتظــار کشــید و کمــاکان مســئولیت بــر دوشــش ســنگینی مــی کــرد 
تــا اینکــه در ســال ۱۸۳۱ بــرای اولیــن بــار دالیــل ایمــان خــود را آشــکارا اعــالم نمــود.

همانطــور کــه الیشــع در حیــن رفتــن از پــس گاوهــا در مزرعــه فــرا خوانــده شــد 
تــا ردای مختــص بــه مقــام نبوتــی را بپذیــرد ویلیــام میلــر نیــز فــرا خوانــده شــد تــا گاو 
آهــن را کنــار گــذارد و اســرار ملکــوت خــدا را بــرای مــردم آشــکار نمایــد. او بــا تــرس و 
لــرز بــه ایــن کار وارد شــد و شــنوندگانش را قــدم بــه قــدم از خــالل دوره هــای نبوتــی 
بــه ظهــور دوبــاره مســیح هدایــت نمــود. او بواســطه هــر تالشــی بــا مشــاهده عالقــه 

گســترده ای کــه کالمــش بوجــود آورده بــود قــدرت و شــجاعت بدســت مــی آورد.
بــه تقاضــای برادرانــش کــه در گفتارشــان دعــوت خــدا را شــنیده  میلــر فقــط 
بودنــد رضایــت خــود بــرای ارائــه دیــدگاه هایــش بطــور آشــکارا را پذیرفــت. اکنــون 
پنجــاه ســاله بــود و خــو نگرفتــه بــه ســخنرانی عمومــی و احســاس عــدم صالحیــت 
بــرای کاری کــه در برابــرش بــود. ولــی از همــان ابتــدا کارش بــه طــرز چشــمگیری در 
نجــات جــان هــا برکــت یافــت. خطابــه اولــش بــه بیــداری روحانــی ختــم شــد کــه در 
آن ســیزده خانــواده بــه اســتثنای دو نفــر بازگشــت کردنــد. بالفاصلــه از او تقاضــا 
بــا  نتیجــه کارش  در همــه جــا  تقریبــاً  تــا در جاهــای دیگــری صحبــت کنــد و  شــد 
احیــای کار خــدا روبــرو می شــد. گناهــکاران بازگشــت کردنــد، مســیحیان بــه تســلیم 
نفــس بزرگتــری تحریــک شــدند و خداپرســتان و کافــران بــه تصدیــق حقیقــت کتــاب 
مقــدس و دیــن مســیحیت هدایــت گشــتند. شــهادت کســانی کــه برایشــان کار مــی 
کــرد ایــن بــود: » او بــه ذهــن گروهــی از مــردم دســت مــی یابــد کــه تحــت تأثیــر دیگــران 
قــرار نمــی گیرنــد. «9 موعظــه هایــش بــرای تحریــک ذهــن مــردم بــه امــور بــزرگ دینــی 

و جلوگیــری از رشــد هرزگــی و دنیــا پرســتی عصــر بــود.
حتــی  و  هــا  ده  بازگشــت  و  توبــه  هایــش  موعظــه  نتیجــه  در  شــهری  هــر  در 
صدهــا تــن دیــده شــد. در بســیاری از جــای هــا کلیســاهای پروتســتان از همــه فرقــه 
درهایشــان را بــه روی او بــاز کردنــد و دعــوت بــرای فعالیــت از طــرف خادمــان گــروه 
هــای مختلــف مــی آمــد. قانــون ثابتــش ایــن بــود کــه هرگــز در جایــی کــه دعــوت نشــده 
بــه  بــه پاســخگویی  بــه زودی متوجــه شــد کــه حتــی قــادر  بــود فعالیــت نکنــد ولــی 

9 مأخذ قبل، صفحه 138.
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نصــف تعــداد دعــوت هــا نخواهــد بــود. عــده زیــادی کــه نظریــه او را دربــاره نزدیــک 
بــودن زمــان دقیــق برگشــت دوم مســیح نپذیرفتنــد از قریــب بــه یقیــن بــودن برگشــت 
بــه آمادگــی قانــع شــدند. کار او در بعضــی از شــهرهای  مســیح و احتیــاج شــان 
تــرک حرفــه نمــوده و  اثــر قابــل مالحظــه ای داشــت. مشــروب فــروش هــا  بــزرگ 
دکانهــا را بــه محــل اجتماعــات تبدیــل نمودنــد؛ قمارخانــه هــا بســته شــدند و بــی 
بــی  هــرزه  افــراد  حتــی  و  نجــات همگانــی  بــه  معتقــدان  و  ایمانــان، خداشناســان 
شــرم کــه برخــی هرگــز داخــل عبادتگاهــی نشــده بودنــد اصــالح شــدند. فرقــه هــای 
مختلــف جلســات دعــا در جــای هــای مختلــف تشــکیل دادنــد و تقریبــاً هــر ســاعت 
تاجــران در نیمــروز بــرای دعــا و عبــادت جمــع مــی شــدند. بــه جــای هیجــان مفــرط 
مــردم وجــود داشــت. کار او ماننــد کار اصــالح  جدیتــی تقریبــاً عمومــی در فکــر 
طلبــان اولیــه بــه جــای صرفــاً تحریــک احساســات، ادراک و بیــداری وجــدان بــود.

میلــر در ســال ۱۸۳۳ اجــازه موعظــه از کلیســای تعمیددهنــده کــه عضــوش 
بــود را دریافــت نمــود. عــده زیــادی از وعــاظ کلیســایش نیــز کار او را تأییــد مــی 
و  مســافرت  داد.  ادامــه  را  او خدمتــش  کــه  بــود  آنهــا  رســمی  تأییــد  بــا  و  کردنــد 
نیــو  بــه  محــدود  اش  شــخصی  کارهــای  ولــی  داشــت  ادامــه  پیوســته  او  موعظــه 
انگلنــد و ایالــت هــای مرکــزی بــود. بــرای چندیــن ســال مخــارج ســفرهایش را بطــور 
کل از جیــب خــود مــی پرداخــت و هرگــز پــس از آن بــرای بــرآورد مخــارج ســفر بــه 
جاهایــی کــه دعــوت شــده بــود بــه قــدر کافــی هزینــه دریافــت نکــرد. بدیــن ترتیــب 
فعالیــت هــای اجتماعــی اش بــه جــای منبــع در آمــد مالــی بــودن هزینــه دارایــی 
هایــش میشــد و بتدریــج در خــالل زندگــی اش در ایــن دوران تقلیــل یافــت. او پــدر 
یــک خانــواده بــزرگ بــود ولــی چــون همــه صرفــه جــو و کوشــا بودنــد مزرعــه اش 

بــرای خرجــی آنهــا و خــودش کافــی بــود.
در ســال ۱۸۳۳ دو ســال بعــد از اینکــه میلــر اعــالم بازگشــت ســریع مســیح را بــه 
مــردم آغــاز کــرد آخریــن نشــانه ای کــه نجــات دهنــده بــرای برگشــتنش قــول داده بــود 
بــه وقــوع پیوســت. عیســی گفــت: » ســتارگان از آســمان فــرو خواهنــد ریخــت. « 
انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه ۲9. و یوحنــا موقعــی کــه در رویــا صحنــه هایــی دیــد کــه روز 
خــدا را اعــالم مــی نمــود گفــت: » ســتارگان آســمان بــر زمیــن فــرو ریختنــد، آنگونــه کــه 
انجیرهــای دیــررَس بــه تــکان تندبــادی از درخــت فــرو مــی ریزنــد. « مکاشــفه فصــل 6 
آیــه ۱۳. ایــن نبــوت بــه شــکل شــگفت آوری در فروریــزی بســیار شــکوهمند شــهاب 
هــا در تاریــخ ۱۳ نوامبــر ۱۸۳۳ اتفــاق افتــاد. آن واقعــه پهناورتریــن و شــگفت آورتریــن 
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نمایــش ریــزش شــهاب هــا بــود کــه تــا آن زمــان ثبــت شــده بــود؛ » همــه آســمان بــر 
فــراز تمــام ایــاالت متحــده بــرای ســاعت هــا درگیــر اغتشــاش آتشــین بــود! هیــچ نــوع 
پدیــده آســمانی در ایــن کشــور از اولیــن روز اســتقرار مهاجــران اتفــاق نیافتــاده بــود کــه 
بــا چنیــن تحســین شــدید گروهــی از مــردم و یــا اکــراه و احســاس خطــر گروهــی دیگــر 
از مــردم مشــاهده شــده باشــد. « » زیبایــی حیــرت آور و مهیــب آن هنــوز در ذهــن 
بســیاری باقی مانده…. هرگز باران به شــدت نزول شــهاب ها بر زمین نباریده بود؛ 
ایــن واقعــه در شــرق، غــرب، شــمال و جنــوب یکســان بــود. خالصــه تمــام آســمان در 
حرکت به نظر می آمد.… نمایش همانطور که در مجله پروفسور سیلیمن توضیح 
داده شد در سرتاسر آمریکای شمالی دیده شد…. از ساعت ۲ تا روشنایی کامل 
روز، آســمان کامــالً آرام و بــدون ابــر بــود و نمایــش پــی در پــی اجســام نورانــی خیــره 

کننــده در تمــام آســمان ادامــه یافــت. «۱۰
» هیــچ کالمــی در واقــع قــادر بــه توصیــف ایــن نمایــش بــا شــکوه نخواهــد بــود؛ 
… و هیــچ کســی کــه شــاهد ایــن پدیــده نبــوده نمــی توانــد درک کافــی از جــالل آن 
داشــته باشــد. چنیــن بــه نظــر مــی رســید کــه گویــا تمــام آســمان پــر ســتاره در نقطــه ای 
نزدیک به ســمت الراس متمرکز شــده بود و در همان زمان با ســرعت آذرخش در 
همــه جهــات افــق شــهابی فرســتاده مــی شــد؛ و بــا وجــود آن خالــی نمــی شــد ـ آنهــا 
هــزار هــزار قطــار وار بــه ســرعت از پــی هــم مــی آمدنــد گویــا بــرای آن موقعیــت خلــق 
شــده بودنــد. «۱۱ » امــکان دیــدن تصویــر حقیقــی تــری از درخــت انجیــر کــه بــه تــکان 

تندبــادی انجیرهــای خــود را فــرو مــی ریــزد وجــود نداشــت. «۱۲ 
در مجلــه بازرگانــی۱۳ نیویــورک بــه تاریــخ ۱۴ نوامبــر ۱۸۳۳ مقالــه ای طوالنــی 
دربــاره ایــن پدیــده شــگفت آور نوشــته شــد کــه حامــل ایــن گفتــه اســت: » فکــر مــی 
کنــم هیــچ فیلســوف یــا عالمــی مشــابه آنچــه دیــروز صبــح اتفــاق افتــاد چیــزی ننوشــته 
و یــا ذکــر نکــرده اســت. هــزار و هشــتصد ســال قبــل یــک نبــی آن را دقیقــاً پیشــگویی 
نمــود اگــر ســعی کنیــم منظــور از فروریختــن ســتاره هــا را بــه مفهــوم ســتاره هــای فــرو 

ریزنــده بفهمیــم، ... در تنهــا مفهومــی کــه مــی توانــد حقیقتــاً صحیــح باشــد. «
بــه  بدیــن ترتیــب آخریــن نشــانه از نشــانه هــای ظهــور عیســی دربــاره آنچــه او 
را  ایــن چیزهــا  گاه  هــر  » بــه همیــن ســان،  آمــد:  در  نمایــش  بــه  فرمــود  شــاگردان 

R. M. Devens, American Progress; or, The Great Events of the Greatest Century, ch. 28, pars. 1-5. 10

 F. Reed, in the Christian Advocate and Journal, Dec. 13, 1833. 11

“The Old Countryman,” in Portland Evening Advertiser, Nov. 26, 1833. 12

Journal of Commerce. 13
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ببینیــد، درمــی یابیــد کــه او نزدیــک، بلکــه بــر در اســت. « انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه 
۳۳. پس از این نشــانه ها یوحنا به واقعه بزرگ بعدی نزدیک به وقوع که آســمان 
چــون طومــاری در خــود پیچیــد در حالــی کــه زمیــن لــرزه روی داد هــر کــوه و جزیــره 
ای از جــای خــود برگرفتــه شــد و اشــرار در وحشــت ســعی داشــتند از حضــور پســر 

انســان فــرار کننــد. مکاشــفه فصــل 6 آیــه هــای ۱۲ تــا ۱۷.
بــه عنــوان  عــده زیــادی از آنــان کــه شــاهد فــرو ریختــن ســتارگان بودنــد آن را 
عالمتــی  مطمئــن،  پیکــی  آور،  وحشــت  » نمــادی  دیدنــد،  آینــده  داوری  منــادی 
رحمــت آمیــز حاکــی از آن روز عظیــم و وحشــتناک. «۱۴ بدیــن ترتیــب توجــه مــردم 
بــه تحقــق یافتــن نبــوت هــا هدایــت شــد و عــده زیــادی بــه توجــه بــه اخطارهــای ظهــور 

دوم هدایــت شــدند.
در ســال ۱۸۴۰ تحقــق یافتــن نبــوت قابــل توجــه دیگــری موجــب تحریــک عالقــه 
لیــچ۱۵ یکــی از وعــاظ مهــم بشــارت  وســیعی شــد. دو ســال قبــل از آن جوســایا 
بــه چــاپ رســاند   9 از مکاشــفه فصــل  بازگشــت دوم مســیح تفســیری  مــورد  در 
نمــود. طبــق محاســباتش  بینــی  پیــش  را  امپراطــوری عثمانــی  آن ســقوط  در  کــه 
ایــن قــدرت مــی بایــد » در ســال ۱۸۴۰ میــالدی در یکــی از روزهــای مــاه اوت « 
او چنیــن  بینــی  پیــش  ایــن  وقــوع  از  قبــل  روزی  فقــط چنــد  و  کــرد؛  مــی  ســقوط 
نوشــت: » بــا موافقــت اینکــه ۱۵۰ ســال اول دقیقــاً قبــل از صعــود دیاکــوزس۱6 بــه 
تخــت ســلطنتی بــا اجــازه تــرک هــا خاتمــه یافــت و اینکــه ۳9۱ ســال و ۱۵ روز پــس 
از پایــان دوره اول شــروع شــده اســت در یــازده اوت ۱۸۴۰ زمانــی کــه انتظــار مــی 
رفــت قــدرت عثمانــی در اســتانبول )قســطنطنیه( شکســته شــود؛ و مــن معتقــدم 

کــه ایــن عینــاً چیــزی اســت کــه اتفــاق خواهــد افتــاد. «۱۷ 
ترکیه عیناً مطابق زمان مشخص شده توسط سفیرانش حمایت دولت های 
متفــق اروپــا را پذیرفــت و بدیــن ترتیــب خــود را تحــت کنتــرل کشــورهای مســیحی 
قــرار داد. ایــن اتفــاق درســت پیشــگویی را تکمیــل کــرد. )بــه ضمیمــه مراجعــه کنیــد.( 
وقتــی ایــن موضــوع برمــال شــد انبــوه مــردم از درســتی اصــول تفســیر نبــوت هــای 
اقتباس شــده توســط ویلیام میلر و همکارانش متقاعد شــدند و این عزم شــگفت 
انگیــزی بــه جنبــش ظهــور دوم داد. مــردان تحصیــل کــرده و صاحــب منصــب هــم در 

“The Old Countryman,” in Portland Evening Advertiser, Nov. 26, 1833. 14

Josiah Litch. 15

Deacozes. 16

Josiah Litch, in Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, Aug. 1, 1840. 17
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موعظــه و هــم در چــاپ نظریــات میلــر بــا او متحــد شــدند و از ســال ۱۸۴۰ تــا ســال 
۱۸۴۴ فعالیــت بــه ســرعت توســعه یافــت.

ویلیــام میلــر قــدرت ذهنــی قــوی ئــی داشــت کــه در تفکــر و مطالعــه منضبــط بــود؛ 
و او بــا ارتبــاط خــود بــا منشــاء حکمــت بــه ایــن موهبــه هــا حکمــت آســمانی را اضافــه 
نمود. او انسانی با ارزشهای تمام عیار بود که بدون استثناء احترام و قدرشناسی 
در جــای هایــی کــه بــرای کمــال شــخصیت و فضیلــت اخالقــی ارزش قائــل بودنــد 
بــه دســت مــی آورد. او بــا ترکیــب مهربانــی قلبــی و تواضــع مســیحی و قــدرت کنتــرل 
نفــس بــا همــه خــوش برخــورد بــود و بــا توجــه بــود، آمــاده شــنیدن عقایــد دیگــران و 
بررســی اســتدالل هایشــان بــود. او همــه تعالیــم و فرضیــه هــا را بــدون هیجــان و یــا 
شــور بــا کالم خــدا مــی آزمــود و اســتدالل صحیــح و معلومــات دقیقــش از کتــاب 

مقــدس او را قــادر بــه تکذیــب اشــتباه و آشــکار ســاختن دروغ مــی نمــود.
کنــد.  دنبــال  تلــخ  بــدون مخالفــت  را  توانســت کارش  نمــی  او  وجــود  ایــن  بــا 
اســاتید  توســط  داد  مــی  ارائــه  او  کــه  را  حقایقــی  قبلــی  طلبــان  اصــالح  هماننــد 
مذهبــی مشــهور بــا حســن نیــت پذیرفتــه نشــد. نظــر بــه اینکــه آنهــا نمــی توانســتند 
تعالیــم و گفتارهــای مردمــی و  بــه  ثابــت کننــد  بــا کتــاب مقــدس  را  عقایــد خــود 
رســوم پیشــواهای کلیســایی روی مــی آوردنــد. ولــی کالم خــدا تنهــا شــهادت مــورد 
قبــول وعــاظ حقیقــت ظهــور مســیح بــود. » کتــاب مقــدس و تنهــا کتــاب مقــدس « 
شــعار آنهــا بــود. فقــدان دالیــل کتــاب مقــدس از طــرف مخالفــان تــوأم بــا مســخره و 
ریشــخند مــی شــد. وقــت، وســایل و اســتعدادها بــرای بدنــام کــردن کســانی بــه کار 
مــی رفــت کــه تنهــا تقصیــر آنهــا انتظــار برگشــت خداوندشــان بــا شــادی و ســرور و 
جدیــت آنــان در زندگــی مقــدس و تشــویق دیگــران بــه آمادگــی بــرای ظهــور او بــود.

تــالش هــا بــرای منحــرف کــردن افــکار مــردم از موضــوع ظهــور دوم بســیار جــدی 
بــود. ایــن انتظــار را گنــاه وانمــود نمودنــد، امــری کــه مــردم بایــد از مطالعــه نبــوت هــای 
مربوط به ظهور مســیح و انتهای دنیا شــرمنده باشــند. بدین ترتیب وعاظ مشــهور 
ایمــان بــه کالم خــدا را تقبیــح مــی نمودنــد. تعلیــم آنهــا مــردم را بــی ایمــان نمــود و عــده 
زیــادی پیــروی از شــهوات شــخصی دنیــوی را جایــز دانســتند. آنــگاه بنیــان گــزاران 

شــرارت منتظــران ظهــور مســیح را مقصــر همــه ایــن امــور دانســتند.
 در حالــی کــه تاالرهایــی از افــراد باهــوش و شــنونده را جــذب مــی نمــود بــه 
اســم میلــر ندرتــاً در مطبوعــات دینــی جــز بــه عنــوان تمســخر و عیــب جویــی اشــاره 
مــی شــد. مــردم بــی توجــه و بــی ایمــان شــجاعت بدســت آورده از طــرز فکــر رهبــران 
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دینــی بــه لقــب هــای رکیــک و لطیفــه هــای رذل کفرآمیــز روی آوردنــد بــرای بنــا نهــادن 
تــرک کــرده  بــه او و کارش. مــرد مــو خاکســتری کــه راحتــی خانــه خــود را  توهیــن 
بــه شــهرک مســافرت مــی نمــود و  بــه شــهر و شــهرک  بــه خــرج خــود شــهر  بــود و 
بــرای رســاندن اخطــار داوری قریــب، خســتگی ناپذیــر کار مــی کــرد غالبــاً بــه عنــوان 

شــخصی متعصــب، دروغگــو و ســوداگری رنــد قلمــداد مــی شــد.
تمســخر، دروغ و بدرفتــاری تحمیــل شــده بــر او و حتــی از طــرف مطبوعــات 
بــا  پســت  و  ســرانه  ســبک  » رفتــار  آورد.  بوجــود  غضبنــاک  ســرزنش  غیردینــی 
موضوعــی شــکوهمند و نتایــج وحشــتناک « اعــالم شــده توســط مــردان دنیــوی 
» نــه فقــط صرفــاً بــرای بــازی گرفتــن احساســات مبلغیــن و طرفــداران بلکــه بــرای 
شــوخی گرفتــن روز داوری و بــه تمســخر گرفتــن خــود خــدا و خــوار شــمردن مســند 

داوری اوســت. «۱۸ 
محــرک همــه شــرارت نــه فقــط ســعی بــه خنثــی کــردن اثــر پیــام ظهــور دوم کــرد 
بلکــه خواســت تــا پیــام رســان را نیــز نابــود کنــد. میلــر کاربــرد عملــی حقایــق کتــاب 
مقــدس را بــرای قلــب هــای شــنودگان ارائــه نمــود و گناهــان آنهــا را ســرزنش نمــود 
را  آنهــا  دشــمنی  او  برنــده  و  ســاده  کلمــات  و  زد  برهــم  را  آنهــا  و رضایــت خاطــر 
برانگیخــت. مخالفتــی کــه از طــرف اعضــای کلیســا نســبت بــه پیامــش ابــراز شــد بــه 
طبقــه پســت جســارت داد تــا پــا را بســیار فراتــر بگذارنــد و دشــمنان نقشــه کشــیدند 
کــه او را در حــال خــروج از محــل نشســت بــه قتــل برســانند. ولــی فرشــتگان مقــدس 
بیــن جمعیــت بودنــد و یکــی از آنهــا در شــکل یــک مــرد بــازوی ایــن خــادم خداونــد را 
گرفتــه و او را از ایــن جمعیــت خشــمگین دور کــرد. کارش هنــوز تمــام نشــده بــود و 

شــیطان و جاسوســان از نتیجــه کار خــود مأیــوس شــدند.
بــا وجــود همــه مخالفــت هــا عالقــه بــه جنبــش ظهــور دوم رو بــه ازدیــاد بــود. 
حضــار کلیســا از گــروه هــای کمتــر از صــد و صدهــا تــن بــه چندیــن هــزار رســیده 
بــود. کلیســاها بــرای دریافــت چنیــن گــروه هــای بــزرگ ظرفیــت خــود را بــه طــور 
قابــل مالحظــه زیــاد کــرده بودنــد ولــی پــس از مدتــی روح مخالفــت حتــی بــر علیــه 
ایــن نوایمانــان آشــکار شــد و کلیســاها شــروع بــه اجــرای اقدامــات انضباتــی نســبت 
بــه کســانی کــه نظریــات میلــر را پذیرفتــه بودنــد کردنــد. ایــن عمــل موجــب عکــس 
العمــل قلــم میلــر بــه همــه فرقــه هــای مســیحیان شــد بــا اصــرار بــه اینکــه اگــر تعالیــم 

او نادرســت اســت بایــد توســط کتــاب مقــدس ماهیــت آن روشــن گــردد.

Bliss, page 183. 18
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نبــوده  بــه دســتور کالم خــدا  ایــم کــه  بــه چــه چیــزی آورده  او گفــت، » ایمــان 
اســت کــه شــما خودتــان آن را تنهــا اســاس ایمــان و عمــل مــی دانیــد! مــا چــه کــرده 
ایــم کــه چنیــن تحقیــر زهــر آگینــی بــر ضــد مــا از منبرهــا و جرایــد صــادر مــی شــود و بــه 
شــما دلیــل کافــی بــرای اخــراج مــا )منتظــران ظهــور مســیح( از کلیســاها و معاشــرت 
تــان را مــی دهــد؟ « » اگــر مــا در اشــتباه هســتیم دعــا بــه مــا نشــان مــی دهــد کجــای 
کارمــان اشــتباه اســت. لطفــاً از روی کتــاب مقــدس اشــتباه را بــه مــا نشــان بدهیــد؛ 
مــا بــه قــدر کافــی مســخره شــده ایــم؛ کــه نمــی توانــد مــا را متقاعــد کنــد کــه در اشــتباه 
هســتیم؛ تنهــا کالم خــدا مــی توانــد دیــدگاه هــای مــا را تغییــر دهــد. نتایــج مــا بــا تأمــل 

و در نتیجــه دعــا و بــا توجــه بــه شــواهد کتــاب مقــدس بدســت آمــده اســت. «۱9 
دوران پس از دوران اخطارهایی که خدا توسط خادمین خود به دنیا فرستاده 
اســت بــا بــی ایمانــی و شــک دریافــت شــده انــد. آنــگاه کــه شــرارت مــردم قبــل از 
طوفــان خــدا را بــر آن داشــت تــا طوفانــی از آب بــه دنیــا بفرســتد او ابتــدا قصــد خــود 
را بــه مــردم آشــکار ســاخت تــا آنهــا فرصــت بــرای برگشــت از راه هــای شــریر خــود 
داشــته باشــند. بــرای صــد و بیســت ســال هشــدار توبــه کــه مبــادا غضــب خــدا در 
نابــودی آنهــا ظاهــر گــردد در گــوش آنهــا خوانــده شــد. ولــی پیــام بــه نظرشــان چــون 
افســانه بــی پایــه و اســاس رســید و آن را بــاور نکردنــد. تشــویق شــده در شرارتشــان 
پیام رسان خدا را به تمسخر گرفتند و دعوت های او را بی ارزش شمرده و حتی 
او را متهــم بــه فرضیــه بافــی کردنــد. چطــور ممکــن اســت یــک شــخص جســارت 
ایســتادن مقابــل همــه مــردان بــزرگ دنیــا را داشــته باشــد؟ اگــر پیــام نــوح واقعــی 
بــود چــرا تمــام دنیــا آن را ندیــد و بــدان ایمــان نیــاورد؟ ادعــای یــک شــخص در برابــر 
حکمــت هــزاران نفــر! آنهــا نــه بــرای اخطارهــا ارزش قائــل شــدند و نــه در کشــتی 

پناهگاهــی انتخــاب کردنــد.
ثابــت  توالــی  بــه  ـ  کردنــد  اشــاره  طبیعــت  در  چیزهایــی  بــه  کننــدگان  اســتهزا 
فصــل هــا یکــی پــس از دیگــری، بــه آســمان آبــی کــه هرگــز بارانــی نفرســتاده بــود، بــه 
مرتــع هــای ســیراب شــده از شــبنم شــبانه ـ و فریــاد زدنــد: » آیــا فقــط َمثـَـل هــا نمــی 
گویــد؟ « بــا تحقیــر واعــظ عدالــت را هواخــواه وحشــی اعــالم نمودنــد؛ و بــا عالقــه 
بیشــتری در پی تفریح خود و مصمم تر به راه های پلید خود بیشــتر از پیش ادامه 
دادنــد. ولــی بــی ایمانــی آنــان مانــع واقعــه ی پیــش بینــی شــده نشــد. خــدا مــدت 
زیــادی شــرارت آنهــا را تحمــل نمــود و فرصــت کافــی بــرای توبــه بــه ایشــان داد ولــی 

19 مأخذ قبل، صفحه های 250 و 252.
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در وقــت مقــرر داوری خــود را بــه خاطــر رد نمــودن رحمتــش بــر ســر آنهــا فــرود آورد.
مســیح اعــالم مــی کنــد کــه بــی ایمانــی مشــابهی در مــورد ظهــور دوم او وجــود 
خواهــد داشــت. هماننــد مــردم زمــان نــوح طبــق گفتــه نجــات دهنــده مــان » نمــی 
دانســتند چــه در پیــش اســت. تــا اینکــه توفــان آمــد و همــه را بــا خــود بــرد. ظهــور 
پســر انســان نیــز همیــن گونــه خواهــد بــود. « انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه ۳9. وقتــی 
بــا دنیــا متحــد مــی شــود مثــل آنهــا زندگــی مــی کنــد و در  بــه اصطــالح قــوم خــدا 
لــذت هــای ممنــوع مشــارکت مــی کنــد؛ وقتــی خوشــگذرانی دنیــا خوشــگذرانی 
کلیســا مــی شــود؛ وقتــی زنــگ هــای ازدواج بــه صــدا در مــی آینــد و همــه در انتظــار 
ســال هــای زیــادی از موفقیــت دنیــوی هســتند ـ آنــگاه ناگهــان همچــون بــرق زدن در 

آســمان رویــای درخشــان و امیدهــای فریبنــده آنــان بــه انتهــا خواهــد رســید.
هنگامــی کــه خــدا خــادم خــود را فرســتاد تــا دنیــا را نســبت بــه طوفــان آینــده 
هشــدار دهــد او فرســتادگان برگزیــده ای را نیــز بــرای اطــالع دادن نزدیکــی داوری 
نهایــی فرســتاد. و همانطــور کــه هــم دوره ای هــای نــوح پیشــگویی واعــظ عدالــت 
را اســتهزا نمودنــد در عصــر میلــر نیــز عــده زیــادی حتــی از قــوم بــه اصطــالح خــدا 

بــر پیــام اخطــار خندیدنــد.
پــس چــرا تعلیــم و بشــارت ظهــور دوم مســیح بــرای کلیســاها خــوش آینــد نبــود؟ 
در حالــی کــه ظهــور خداونــد موجــب پریشــانی و نابــودی اشــرار مــی شــود ولــی بــرای 
عــادالن دارای شــادی و امیــد اســت. ایــن حقیقــت عظیــم در همــه اعصــار ســبب 
تســلی وفــاداران بــه خــدا بــوده اســت؛ چــرا ماننــد مؤلــف آن » ســنگ لغــزش « و 
» صخــره توهیــن « بــرای قــوم معتــرف خــدا شــده بــود؟ خــود خداونــد مــا بــود کــه 
بــه شــاگردان خــود وعــده داد: » و آنــگاه کــه رفتــم و مکانــی بــرای شــما آمــاده کــردم، 
بــاز مــی آیــم و شــما را نــزد خــود مــی بــرم. « انجیــل یوحنــا فصــل ۱۴ آیــه ۳. نجــات 
دهنده دلســوز بود که در پیش بینی احســاس تنهایی و اندوه پیروانش، فرشــتگان 
را مأمــور ســاخت تــا آنهــا را بــا اطمینــان اینکــه یکبــار دیگــر شــخصاً برخواهــد گشــت 
همانطــور کــه در نظرشــان بــه آســمان رفــت تســلی بدهــد. در حالــی کــه شــاگردانش 
کــه  بــه کســی  را  نظــر  آخریــن  تــا  بودنــد  دوختــه  آســمان  بــه ســوی  ایســتاده چشــم 
چنیــن دوســت داشــتند بیاندازنــد توجــه آنهــا بــه کلمــات: » 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 « )اعمــال 
فصــل ۱ آیــه ۱۱( جلــب شــد. بــا پیــام فرشــته امیــد دوبــاره در آنهــا شــعله ور شــد. 
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شــاگردان » بــا شــادی عظیــم بــه اورشــلیم بازگشــتند؛ و در آنجــا پیوســته در معبــد 
می ماندند و خدا را حمد و ســپاس می گفتند. « انجیل لوقا فصل ۲۴ آیه های 
۵۲ و ۵۳. خوشــحالی آنهــا از ایــن جهــت نبــود کــه عیســی از آنهــا جــدا شــده بــود 
و آنهــا بــرای مقابلــه بــا مشــکالت و وسوســه هــای دنیــا باقــی مانــده بودنــد بلکــه از 

اطمینــان کالم فرشــتگان کــه او برخواهــد گشــت.
اعــالم برگشــت مســیح اکنــون بایــد ماننــد پیــام فرشــتگان بــه شــبانان بیــت لحــم 
بشــارت شــادمانی عظیــم باشــد. کســانی کــه نجــات دهنــده را براســتی دوســت 
مــی دارنــد نمــی تواننــد جــز اینکــه بــا شــادی اعالمیــه بنــا نهــاده شــده بــر کالم خــدا 
را کــه او امیــد حیــات ابــدی شــان بــر ظهــور دوم او متمرکــز مــی شــود و نبایــد ماننــد 
بــا جــالل و  ظهــور نخســت او مــورد توهیــن، تحقیــر و رد شــدن قــرار گیــرد بلکــه 
قــدرت بــرای نجــات عزیزانــش مــی آیــد بــه مــردم برســد. آنهایــی کــه نجــات دهنــده 
را دوســت ندارنــد بــه بازگشــت او عالقــه ندارنــد و دیگــر شــواهد غیرقابــل انــکاری 
وجــود نــدارد کــه کلیســاها از خــدا دور شــده انــد جــز تحریــکات و دشــمنی کــه از 

ایــن پیــام فرســتاده آســمانی برانگیختــه مــی شــود.
آنهایــی کــه تعلیــم ظهــور دوبــاره را مــی پذیرنــد بــه لــزوم توبــه و تواضــع در برابــر خــدا 
متقاعــد شــدند. عــده زیــادی بیــن مســیح و دنیــا بــرای مــدت طوالنــی مــردد بودنــد؛ 
و اکنــون احســاس کردنــد زمــان آن رســیده تــا موضــع خــود را اعــالم کننــد. » امــور 
ابدیــت برایشــان چــون حقیقــت غیرعــادی بــه نظــر رســید. آســمان بــه آنهــا نزدیــک شــد 
و خــود را در برابــر خــدا مقصــر دیدنــد. «۲۰ مســیحیان در زندگــی روحانــی جدیــدی 
بیــدار شــدند. ایــن احســاس بــه آنهــا داده شــد کــه وقــت کوتــاه اســت و آنچــه کــه بایــد 
بــرای هــم نوعــان خــود انجــام دهنــد بایــد بــه ســرعت انجــام گیــرد. زمیــن عقــب نشــینی 
نمود و ابدیت به نظر در برابرشان باز شد و روان با آنچه که مربوط به خیر و صالح 
و یــا فالکــت ابــدی بــود امــور موقتــی را اســتتار نمــود. روح خــدا بــر آنهــا آرام گرفــت و 
بــه دعــوت صادقانــه شــان از بــرادران و همچنیــن گنهــکاران بــرای آمادگــی جهــت روز 
خدا قدرت بخشــید. شــهادت بی صدای زندگی روزانه شــان سرزنشــی دائمی برای 
اعضــای رســمی و تســلیم نشــده بــود. آنهــا نمــی خواســتند در پژوهــش بــرای لــذت و 
تخصیــص شــان بــرای بدســت آوردن پــول و افتخــارات دنیــوی مزاحمتــی ایجــاد شــود. 
بدیــن جهــت اســت کــه ضدیــت و دشــمنی بــر ضــد ایمــان ظهــور دوم و کســانی کــه 

آنــرا بشــارت مــی دهنــد تحریــک گشــت.

Bliss, page 146. 20
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نظــر بــه اینکــه اســتدالل هــا بــر مبنــای مــدت هــای نبــوی رســوخ ناپذیــر بودنــد 
مخالفــان کوشــیدند تحقیــق در موضــوع مرتبــط بــا تعلیمــی کــه ایــن نبــوت هــا بســته 
و مهــر شــده انــد را سســت کننــد. بدیــن ترتیــب پروتســتان هــا از پیــروان روم پیــروی 
)بــه  پــاپ کتــاب مقــدس را از مــردم دریــغ نمــود  نمودنــد. در حالــی کــه کلیســای 
ضمیمــه مراجعــه شــود( کلیســاهای پروتســتان مدعــی بودنــد کــه قســمت مهمــی از 
کتــاب مقــدس ـ مخصوصــاً قســمتی کــه حقایــق کاربــردی بــرای زمــان مــا را آشــکار 

مــی ســازد ـ قابــل درک نیســتند.
وعــاظ و مــردم اعــالم کردنــد کــه نبــوت هــای دانیــال و مکاشــفه اســرار غیرقابــل 
درک هســتند. ولــی مســیح شــاگردانش را بــه گفتــار دانیــال نبــی راجــع بــه وقایعــی 
نمــود و گفــت: » هرکــه خوانــد  افتــاد هدایــت  اتفــاق خواهــد  آنهــا  زمــان  کــه در 
دریافــت کنــد. « انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه ۱۵؛ و تأکیــد ایــن کــه مکاشــفه ســر غیــر 
قابــل درک اســت تضــادی بــا تیتــر کتــاب اســت کــه مــی گویــد: » مکاشــفۀ عیســی 
مســیح، کــه خــدا بــه او عطــا فرمــود تــا آنچــه را مــی بایــد زود واقــع شــود، بــه خادمــان 
خــود بازنمایــد، … خوشــا بــه حــال کســی کــه ایــن کالِم نبــوت را قرائــت مــی کنــد و 
خوشــا بــه حــال آنــان کــه آن را مــی شــنوند و آنچــه را در آن نوشــته شــده، نــگاه مــی 

دارنــد؛ زیــرا وقــت نزدیــک اســت. « مکاشــفه فصــل ۱ آیههــای ۱ تــا ۳.
نبی می گوید: » خوشا به حال کسی که قرائت می کند « ـ کسانی هستند 
ـ  آنــان نیســت. و » آنــان کــه مــی شــنوند «  بــرای  کــه نخواهنــد خوانــد؛ و برکــت 
کســانی هســتند کــه از شــنیدن امــور مربــوط بــه نبــوت هــا خــودداری مــی کننــد؛ 
پــس برکــت بــرای ایــن گــروه از مــردم نیســت. » آنچــه را در آن نوشــته شــده، نــگاه 
مــی دارنــد « ـ عــده زیــادی پیــروی از اخطارهــا و تعالیــم موجــود در مکاشــفه را رد 
مــی کننــد؛ هیــچ یــک از آنــان نمــی تواننــد بــرکات وعــده داده شــده را کســب کننــد. 
همــه کســانی کــه مطالــب نبــوت را بــه مســخره مــی گیرنــد و رمــوز جــدی داده شــده 
را اســتهزا مــی کننــد و همــه کســانی کــه ســر بــاز مــی زننــد از ایــن کــه زندگــی شــان 

را اصــالح کننــد و بــرای ظهــور پســر انســان آمــاده شــوند برکــت نخواهنــد یافــت.
بــا درنظــر گرفتــن شــهادت الهــام شــده چگونــه ممکــن اســت انســانها جســارت 
داشــته باشــند کــه بگوینــد مکاشــفه فراتــر از درک و فهــم انســان اســت؟ آن ســر 
هــای  نبــوت  بــه  را  ذهــن  مکاشــفه  مطالعــه  اســت.  بــاز شــده  کتــاب  و  مکشــوف 
دانیــال و هــر دو مهــم تریــن آمــوزش اعطــاء شــده از خــدا بــه بشــر راجــع بــه وقایعــی 

کــه در پایــان تاریــخ ایــن دنیــا اتفــاق خواهــد افتــاد ارائــه مــی دهنــد.
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مــورد توجــه در تجربیــات  بــرای یوحنــا صحنــه هــای عمیــق و مرتعــش کننــده 
کلیســا بــاز شــدند. او وضعیــت، خطــرات، کشــمکش و رهایــی نهایــی قــوم خــدا 
را دیــد. او پیــام هــای نهایــی کــه در رســیدن محصــول زمیــن یــا بــه شــکل بافــه هــا 
بــرای خزانــه آســمانی و یــا بافــه هــای خاشــاک بــرای آتــش نابــود کننــده موثرنــد ثبــت 
مــی نمایــد. موضوعــات بــا اهمیــت وســیع بــر او آشــکار گردیدنــد مخصوصــاً بــرای 
کلیســای آخــر تــا آنهایــی کــه بایــد از اشــتباه بــه ســوی حقیقــت روی برگرداننــد و 
دربــاره خطــرات و کشــمکش هایــی کــه در کمیــن اســت آمــوزش بیابنــد. الزم نیســت 

کســی در مــورد وقایعــی کــه بــر زمیــن اتفــاق خواهــد افتــاد در تاریکــی بمانــد.
کتــاب  از  مهمــی  قســت  مــورد  در  ای  گســترده  جهالــت  چنیــن  چــرا  پــس 
مقــدس وجــود دارد؟ چــرا چنیــن بــی میلــی عمومــی در پژوهــش راجــع بــه تعالیــم 
پنهــان  بــرای  تاریکــی  نتیجــه فعالیــت دانســته شــاهزاده  ایــن  آن موجــود اســت؟ 
دلیــل  بــه همیــن  مــردم اســت.  از  کنــد  مــی  را آشــکار  او  اغواهــای  آنچــه  نمــودن 
ابــداع  مکاشــفه  علیــه مطالعــه  بــر  کــه  بینــی جدالــی  پیــش  بــا  افشــاکننده  مســیح 
خواهــد شــد برکتــی بــر همــه کســانی کــه کلمــات ایــن نبــوت را مــی خواننــد، مــی 

نــگاه مــی دارنــد اعــالم نمــود. شــنوند و 
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کار خــدا بــر زمیــن از دوره ای تــا دوران دیگــر در هــر اصالحــات بــزرگ یــا جنبــش 
دینی شباهت چشمگیری را نمایان می کند. اصول معامله خدا با انسان همیشه 
یکســان اســت. جنبــش هــای مهــم کنونــی بــه مــوازات جنبــش هــای گذشــته بــوده انــد 

و تجربــه کلیســا در عصرهــای گذشــته درس هــای بــا ارزشــی بــرای زمــان مــا دارنــد.
هیــچ حقیقتــی واضــح تــر از ایــن در کالم خــدا تدریــس نشــده کــه خــدا توســط روح 
القــدس بشــکل بخصوصــی خادمیــن خــود را بــر روی زمیــن در جنبــش بــزرگ بــرای 
پیشــبرد کار نجــات رهبــری مــی نمایــد. انســانها وســایلی در دســت خــدا هســتند و 
توســط او بــرای اهــداف فیــض و رحمــت خــود او بــه کار گرفتــه مــی شــوند. هــر یــک 
نقــش خــود را بــرای بــازی دارد؛ و بــه هــر یــک مقــداری از نــور موافــق بــا احتیاجــات 
زمــان شــخص و کافــی بــرای بجــا آوردن کاری کــه خــدا بــرای انجــام بــه او ســپرده اســت 
داده شــده. ولــی هرگــز کســی هــر قــدر هــم مــورد توجــه خــدا باشــد بــه درک کامــل 
برنامــه عظیــم نجــات دســت نیافتــه اســت و یــا حتــی بــه قدردانــی کامــل هــدف الهــی 
در کار مختــص بــه زمــان خــود نرســیده اســت. انســانها نمــی تواننــد نتیجــه کاری کــه 
خــدا بــرای انجــام بــه آنهــا ســپرده اســت را کامــالً درک نماینــد. ایشــان اثــرات مختلــف 

پیامــی کــه بــه نــام او موعظــه مــی نماینــد را درک نمــی کننــد.
توانــی  قــادر مطلــق  کُنــِه  بــه  یــا  کــرد؟  توانــی  » آیــا عمــق هــای خــدا را کشــف 
رســید؟ « » افــکار مــن افــکار شــما نیســت و نــه راه هــای مــن، راه هــای شــما. زیــرا 
چنانکــه آســمان از زمیــن بلندتــر اســت راه هــای مــن نیــز از راه هــای شــما و افــکار 
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مــن از افــکار شــما بلندتــر مــی باشــد. « » مــن خــدا هســتم و هماننــد مــن نیســت. 
انتهــا را از ابتــدا بیــان مــی کنــم و آنچــه را کــه هنــوز انجــام نشــده، از قدیــم  « ایــوب 
فصــل ۱۱ آیــه ۷؛ اشــعیاء فصــل ۵۵ آیــه هــای ۸ و 9؛ فصــل ۴6 آیــه هــای 9 و ۱۰.

حتــی انبیایــی کــه بــا روشــنگری خــاص مــورد توجــه روح القــدس قــرار گرفتنــد بــه 
شــکل کامــل اهمیــت مکاشــفه هــای ســپرده شــده بــه خــود را نفهمیدنــد. مفهــوم 
بایــد از عصــری بــه عصــر دیگــر روشــن مــی شــد درســت زمانــی کــه قــوم خــدا احتیــاج 

بــه آمــوزه هــای مکتــوب در آن داشــتند.
پطــرس در مــورد نجاتــی کــه بواســطه انجیــل آشــکار گردیــده اســت مــی نویســد: 
در خصــوص ایــن نجــات » انبیایــی کــه از فیضــی کــه بــرای شــما مقــرر بــود، اخبــار 
نمودنــد، تفتیــش و تفحــص مــی کردنــد و دریافــت مــی نمودنــد کــه کــدام و چگونــه 
زمــان اســت کــه روح مســیح کــه در ایشــان بــود از آن خبــر مــی داد، چــون از زحماتــی 
کــه بــرای مســیح مقــرر بــود و جــالل هایــی کــه بعــد از آنهــا خواهــد بــود، شــهادت مــی 
داد؛ و بدیشــان مکشــوف شــد کــه نــه بــه خــود بلکــه بــه مــا خدمــت مــی کردنــد. « 

رســاله اول پطــرس فصــل ۱ آیــه هــای ۱۰ تــا ۱۲.
در حالــی کــه بــه انبیــاء مفهــوم کامــل آنچــه بــر آنهــا آشــکار شــده بــود داده نشــده 
بود ولی ایشان با جدیت کوشیدند همه نوری را که خدا میل فرموده بود بر آنان 
آشــکار ســازد بــه دســت آورنــد. آنهــا » تفتیــش و تفحــص مــی کردنــد « » دریافــت 
مــی نمودنــد کــه کــدام و چگونــه زمــان اســت کــه روح مســیح کــه در ایشــان بــود از آن 
خبــر مــی داد. « بــرای قــوم خــدا در دوران مســیحیت کــه بــه نفــع شــان ایــن نبــوت 
هــا بــه خادمیــن خــدا داده شــد چــه درســی اســت! » بدیشــان مکشــوف شــد کــه نــه 
بــه خــود بلکــه بــه مــا خدمــت مــی کردنــد. « شــاهد ایــن مــردان مقــدس خــدا باشــید 
کــه چــه بــه دقــت راجــع بــه مکاشــفاتی کــه بــه ایشــان داده شــد بــرای نســل هایــی 
کــه هنــوز بــه دنیــا نیامــده بودنــد تفتیــش و تفحــص مــی کردنــد. اشــتیاق مقــدس 
آنــان را بــا بــی عالقگــی مردمــان عصــر بعــدی مقایســه کنیــد کــه چگونــه بــا ایــن عطیــه 
آســمانی رفتــار مــی کننــد. چــه سرزنشــی اســت بــرای خونســردان راحــت طلــب و 

دنیــا پرســت کــه بدیــن اکتفــا کــرده مــی گوینــد نبوتهــا قابــل درک نیســتند!
گرچــه ذهــن هــای فانــی انســان هــا صالحیــت ورود بــه شــوراهای نامتناهــی را 
ندارنــد و یــا بطــور کامــل بــه اجــرا درآمــدن اهــداف او را درک نماینــد ولــی بــه خاطــر 
بعضــی اشــتباهات و غفلــت هــا از طــرف آنــان اســت کــه پیــام هــای آســمانی را 
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اینچنیــن بــه زحمــت مــی فهمنــد. بارهــا ذهــن مــردم و حتــی خادمیــن خــدا چنــان 
بــا عقایــد انســانی و ســنت هــا و تعالیــم غلــط آنــان کــور شــده کــه فقــط قادرنــد 
قســمتی از آن امــور شــگرفی کــه در کالمــش آشــکار نمــوده اســت را بفهمنــد. ایــن 
در میانشــان  کــه او شــخصاً  نیــز حتــی زمانــی  امــر در خصــوص شــاگردان مســیح 
حاضــر بــود صــدق مــی کــرد. ذهــن شــان بــا ایــده عــوام پســندانه در مــورد مســیح 
موعود به عنوان شــاهزاده دنیوی آغشــته شــده بود که بنا بود اســرائیل را بر تخت 
امپراطــوری جهــان ترقــی دهــد و بــرای همیــن قــادر نبودنــد معنــی کلمــات پیــش بینــی 

شــده اش درخصــوص عــذاب کشــیدن و مــرگ او را بفهمنــد.
خود مسیح آنها را با این پیام فرستاده بود: » زمان به کمال رسیده و ملکوت 
خــدا نزدیــک شــده اســت. توبــه کنیــد و بــه ایــن خبــر خــوش ایمــان آوریــد. « انجیــل 
مرقــس فصــل ۱ آیــه ۱۵. پیــام بــر اســاس نبــوت فصــل نهــم دانیــال قــرار گرفتــه بــود. 
شــصت و نــه هفتــه طبــق گفتــه فرشــته تــا ظهــور » مســیح شــاهزاده « ادامــه مــی 
یافــت و شــاگردان بــا امیــد عالــی و انتظــار شــادی بخــش منتظــر اســتقرار ملکــوت 

مســیح در اورشــلیم و حکمرانــی بــر کل دنیــا بودنــد.
آنهــا پیامــی را کــه مســیح بــه آنهــا واگــذار کــرده بــود موعظــه مــی نمودنــد بــا اینکــه 
مفهوم آن را بدرستی نفهمیده بودند. در حالی که بشارت شان بر اساس دانیال 
فصــل 9 آیــه ۲۵ بــود در آیــه بعــد همــان فصــل ندیدنــد کــه مســیح موعــود مــی بایــد 
کشــته شــود. از بــدو تولــد قلــب شــان بــر جــالل پیــش بینــی شــده ی یــک امپراتــوری 
دنیــوی قــرار گرفتــه بــود و ایــن مطلــب درک آنهــا را نســبت بــه خصوصیــات نبــوت و 

همچنیــن گفتــه هــای مســیح کــور نمــود.
آنهــا وظیفــه شــان را در ارائــه دعــوت فیــض بــه ملــت یهــود انجــام دادنــد و در 
زمانی که انتظار داشتند سرورشان بر تخت داود جلوس نماید شاهد دستگیری 
اش بــه عنــوان مجــرم، تازیانــه خــوردن، تمســخر و محکومیــت و میخکــوب شــدن او 
بــر صلیــب جلجتــا شــدند. چــه ناامیــدی و دردی قلــب ایــن شــاگردان را در هــم 

فشــرد زمانــی کــه خداوندشــان در قبــر آرامیــده بــود.
مســیح در زمــان و راه مشــخص شــده در نبــوت هــا ظهــور کــرده بــود. شــهادت 
پیــام نجــات را  او  بــود.  یافتــه  تمــام جزییــات خدمتــش تحقــق  کتــب مقــدس در 
او  شــنوندگان  قلــب  بــود. «  قــدرت  بــا  تــوأم  » کالمــش  و  بــود  نمــوده  موعظــه 
مأموریــت  خــدا  روح  و  اســت. کالم  آســمان  از  کالمــش  کــه  بــود  داده  گواهــی 

بــود. نمــوده  را تصدیــق  الهــی فرزنــدش 
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متکــی  شــان  محبــوب  ســرور  بــه  پایــدار  ای  عالقــه  بــا  هــم  هنــوز  شــاگردان 
بودنــد؛ و بــاز هــم ذهــن شــان در لفافــه شــک و تردیــد پیچیــده شــده بــود. آنــان در 
اضطــراب شــان ســخنان مســیح را کــه اشــاره بــه رنــج کشــیدن و مرگــش مــی کــرد 
بــه یــاد نیاورنــد. اگــر عیســی ناصــری مســیح واقعــی مــی بــود آیــا بــه ایــن ســوگواری 
و نــا امیــدی گرفتــار مــی شــدند؟ ایــن ســوالی بــود کــه روانشــان را آزار مــی داد در 
حالــی کــه نجــات دهنــده در طــول ســاعات ناامیــد آن روز ســبت در فاصلــه مــرگ 

و قیامــش در قبــر آرامیــده بــود.
فــرا گرفتــه  را  پیــروان عیســی  ایــن  پیرامــون  تاریکــی  انــدوه چــون  گرچــه شــب 
بــود ولــی آنهــا فرامــوش نشــده بودنــد. نبــی مــی گویــد » اگرچــه در تاریکــی بنشــینم 
خداونــد نــور مــن خواهــد بــود ... او مــرا بــه روشــنایْی بیــرون خواهــد آورد و مــن 
عدالــت او را نظــاره خواهــم کــرد. « » امــا حتــی تاریکــی نیــز نــزد تــو تاریــک نیســت 
تــو یکســان  نــزد  بلکــه شــب مثــل روْز روشــن اســت؛ چراکــه تاریکــی و روشــنایی 
اســت. « خــدا گفتــه اســت: » در تاریکــی، نــور بــرای صالحــان طلــوع مــی کنــد. « 
هــای  در طریــق  و  کــرد  رهبــری خواهــم  داننــد  نمــی  کــه  راهــی  بــه  را  » نابینایــان 
ناآشــنا هدایــت خواهــم نمــود. تاریکــی را در برابــر ایشــان بــه نــور تبدیــل خواهــم 
کــرد، ناهمــواری هــا را بــه زمیــن همــوار. آری، ایــن همــه را بــه جــا خواهــم آورد و 
ایشــان را وا نخواهــم نهــاد. « میــکاه فصــل ۷ آیــه هــای ۸ و 9؛ مزمــور فصــل ۱۳9 

آیــه ۱۲؛ فصــل ۱۱۲ آیــه ۴؛ اشــعیاء فصــل ۴۲ آیــه ۱6.
خبــری کــه توســط شــاگردان بــه نــام خداونــد اعــالم شــده بــود در همــه جزئیــات 
صحیــح بــود و وقایعــی کــه بــه آن اشــاره مــی کردنــد حتــی در آن زمــان داشــتند اتفــاق 
بــه کمــال رســیده اســت و ملکــوت خــدا نزدیــک اســت «  مــی افتادنــد. » زمــان 
نهــم  نــه هفتــه فصــل  ـ شــصت و  اتمــام رســیدن » زمــان «  بــه  بــود. در  آنــان  پیــام 
دانیــال کــه مــی بایــد تــا ظهــور مســیح موعــود » آن مســح شــده « ادامــه مــی یافــت 
ـ مســیح تدهیــن روح القــدس را پــس از تعمیــد خــود بدســت یحیــی در رودخانــه 
اردن دریافــت کــرده بــود. و » ملکــوت خــدا « کــه نزدیــک بودنــش را اعــالم کــرده 
بودنــد بــا مــرگ مســیح اســتقرار یافتــه بــود. ایــن ملکــوت چنانکــه آموختــه بودنــد تــا 
بــاور کننــد یــک امپراتــوری دنیــوی نبــود و نــه اینکــه ملکــوت جاودانــه در آینــده کــه 
ممالکــی  حشــمِت  و  حکومــت  و  » ملکــوت  کــه  زمانــی  یافــت  خواهــد  اســتقرار 
کــه زیــر تمامــی آســمان اســت بــه قــوم مقدســیِن آن متعــال داده خواهــد شــد؛ « 
آن ملکــوت جاودانــه کــه » همــه حکومــت هــا آن را خدمــت و اطاعــت خواهنــد 

346, 347

GC FA Body.indd   334 8/8/18   5:14 PM



نور از میان تاریکی  |  ۳۳۵

کــرد. « دانیــال فصــل ۷ آیــه ۲۷. در کتــاب مقــدس عبــارت » ملکــوت خــدا « هــم 
بــرای ملکــوت فیــض و هــم بــرای ملکــوت جــالل بــه کار بــرده شــده اســت. ملکــوت 
فیــض توســط پولــس رســول در رســاله بــه عبرانیــان از نظــر گذرانــده شــده اســت. 
پــس از اشــاره بــه مســیح میانجــی پــر شــفقت کــه » از احســاس ضعــف هــای مــا 
بــا شــهامت بــه تخــت فیــض  متأثــر مــی شــود « پولــس رســول مــی گویــد: » پــس 
نزدیــک شــویم تــا رحمــت بیابیــم و فیضــی را حاصــل کنیــم. « رســاله بــه عبرانیــان 
فصــل ۴ آیــه هــای ۱۵ و ۱6. تخــت فیــض نمــاد ملکــوت فیــض اســت؛ زیــرا وجــود 
تخــت داللــت بــر وجــود ملکــوت مــی کنــد. مســیح در بســیاری از مثــل هایــش از 
اصطــالح » ملکــوت آســمان « بــرای نشــان دادن کار فیــض الهــی بــر قلــب هــای 

مــردم اســتفاده مــی کنــد.
بنابرایــن تخــت جــالل نمــاد ملکــوت جــالل اســت؛ و ایــن ملکــوت در ســخنان 
نجــات دهنــده چنیــن وصــف مــی شــود: » هنگامــی کــه پســر انســان بــا شــکوه و جــالل 
خود به همراه همه فرشــتگان بیاید، بر تخت پرشــکوه خود خواهد نشســت و همه 
قوم ها در برابر او حاضر خواهند شد  « انجیل متی فصل ۲۵ آیه های ۳۱ و ۳۲. 

ایــن ملکــوت هنــوز در آینــده اســت و تــا ظهــور دوم مســیح اســتقرار نخواهــد یافــت.
ملکــوت فیــض بالفاصلــه پــس از ســقوط انســان در گنــاه وقتــی برنامــه ای بــرای 
آنــگاه مطابــق هــدف و وعــده  نجــات زوج گناهــکار طراحــی شــد برقــرار گشــت. 
ی خــدا بوجــود آمــد و انســان هــا بواســطه ایمــان مــی توانســتند اتبــاع آن شــوند. 
بــا وجــود آن واقعــاً برقــرار نشــد مگــر بــا مــرگ مســیح. حتــی پــس از قــدم نهــادن بــه 
مأموریــت زمینــی اش نجــات دهنــده خســته از سرســختی و ناشــکری انســانها مــی 
توانســت از قربانــی شــدن بــر جلجتــا خــودداری کنــد. در جتســیمانی پیالــه محنــت 
در دستهایش لرزید. حتی آن زمان می توانست عرق خونین را از پیشانیش پاک 
کنــد و بگــذارد انســان گناهــکار در شــرارت خــود بمیــرد. اگــر او چنیــن مــی کــرد بــرای 
انســان ســاقط نجاتــی وجــود نمــی داشــت. ولــی وقتــی نجــات دهنــده زندگــی اش را 
تســلیم نمــود و بــا نفــس آخــر فریــاد بــرآورد » تمــام شــد « آنــگاه تحقــق نقشــه نجــات 
مطمئــن گردیــد. وعــده نجــات داده شــده بــه زوج گناهــکار در بــاغ عــدن تصویــب 

شــد. ملکــوت فیــض کــه قبــالً توســط وعــده خــدا وجــود داشــت اســتقرار یافــت.
بنابرایــن بــا مــرگ مســیح همــان واقعــه ای کــه شــاگردان بعنــوان نابــودی پایانــی 
امیدشــان نظــاره کــرده بودنــد آن را بــرای همیشــه مطمئــن ســاخت. گرچــه برایشــان 
ناامیدی ظالمانه ای ببار آورده بود ولی منتها درجه ی نشانی بود که اعتقادشان 
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صحیــح بــوده اســت. واقعــه ای کــه وجودشــان را بــا ســوگ و نومیــدی پــر ســاخته 
بــود درب امیــد را بــرای همــه فرزنــدان آدم گشــود و مرکــز حیــات آینــده و شــادی 

ابــدی همــه وفــاداران خــدا در همــه اعصــار شــد.
اهــداف فیــض ابــدی حتــی در میــان نــا امیــدی شــاگردان بــه تحقــق خــود مــی 
رســیدند. در حالیکــه قلــب هایشــان بــه فیــض الهــی و قــدرت تعالیــم او کــه » هرگــز 
کســی چــون او صحبــت نکــرده بــود « فتــح شــده بــود بــا ایــن وجــود مخلــوط بــا طــالی 
صــاف محبــت بــه عیســی آلیــاژ پســت غــرور دنیــوی و جــاه طلبــی خودخواهانــه آنهــا 
بــود. حتــی هنــگام شــام پســح در آن ســاعت پــر ابهــت کــه سرورشــان اکنــون وارد 
ســایه بــاغ جتســیمانی مــی شــد » نیــز جدالــی در میانشــان در گرفــت در ایــن بــاره کــه 
کــدام یــک از ایشــان بزرگتــر اســت. « انجیــل لوقــا فصــل ۲۲ آیــه ۲۴. رویــای آنــان از 
تخــت و تــاج و جــالل پــر شــده بــود در حالیکــه در برابرشــان شــرم و عــذاب بــاغ و تــاالر 
داوری، صلیــب جلجتــا قــرار داشــت. تکبــر قلــب و عطــش جــالل دنیویشــان بــود 
کــه آنهــا را اینچنیــن مصرانــه بــه تعلیــم دروغیــن عصــر خــود هدایــت کــرده بــود تــا کالم 
نجــات دهنــده راجــع بــه طبیعــت حقیقــی ملکوتــش و اشــاره بــه عــذاب و مــرگ آینــده 
اش نادیــده بگیرنــد؛ و ایــن اشــتباهات بــه مشــکالتی ســخت ولــی ضــروری ختــم شــد 
کــه بــه خاطــر تأدیــب ایشــان اجــازه داده شــدند. گرچــه شــاگردان در مــورد معنــی پیــام 
شــان اشــتباه کــرده بودنــد و انتظــارات آنهــا بــرآورده نشــده بــود ولــی اخطــاری کــه خــدا 
بــه آنــان داده بــود را موعظــه نمودنــد و خداونــد ایمــان آنهــا را پــاداش داده اطاعــت 
شــان را حرمــت مــی داشــت. کار اعــالم خبــر خــوش پرجــالل خداونــد قیــام کــرده بــه 
همــه ملــت هــا مــی بایســت بــه آنهــا ســپرده مــی شــد. بــرای آمادگــی بــرای ایــن کار بــود 

کــه تجربــه ای کــه برایشــان بســیار تلــخ بــه نظــر مــی آمــد اجــازه داده شــده بــود.
عیســی پــس از قیامــش بــر ســر راه شــاگردانش بــه ِعمائــوس ظاهــر شــد و » از 
موســی و همــه انبیــاء آغــاز کــرده و آنچــه را کــه در تمامــی کتــب مقــدس دربــاره او 
بــود، برایشــان توضیــح داد. « انجیــل لوقــا فصــل ۲۴ آیــه ۲۷. قلــب  گفتــه شــده 
هــای شــاگردان اینچنیــن تحریــک شــد. ایمــان برافروختــه شــد. آنهــا دوبــاره » بــه 
ایمانــی زنــده متولــد شــدند « حتــی قبــل از اینکــه عیســی خــود را بــه آنهــا آشــکار 
نمایــد. هــدف او روشــن نمــودن ادراک آنهــا و متکــی کــردن ایمــان آنهــا بــه » کالم 
مطمئــن نبــوت « بــود. او اشــتیاق داشــت حقیقــت، ریشــه محکمــی در ذهــن آنهــا 
بــا شــهادت شــخصی او حمایــت شــده باشــند  بخاطــر اینکــه  نــه صرفــاً  بدوانــد و 
بلکــه بخاطــر شــواهد انکارناپذیــر ارائــه شــده توســط نشــانه هــا و ســایه هــای قانــون 
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تشــریفاتی و توســط نبــوت هــای عهــد قدیــم. بــرای پیــروان مســیح ضــروری اســت 
تــا ایمانــی هوشــمند داشــته باشــند نــه فقــط از جانــب خــود بلکــه تــا دانــش دربــاره 
مســیح را بــه دنیــا برســانند؛ و بــه عنــوان اولیــن قــدم در اشــاعه ایــن دانــش، عیســی 
نمــود. شــهادت، داده  انبیــاء « هدایــت  بــه » موســی و همــه  ذهــن شــاگردان را 
شــده توســط منجــی قیــام کــرده چنیــن بــود تــا در مــورد ارزش و اهمیــت کتــب عهــد 

قدیــم گواهــی دهــد.
وقتی بار دیگر به چهره دوســت داشــتنی استادشــان نظر کردند چه تغییری در 
قلــب شــاگردان رخ داد! انجیــل لوقــا فصــل ۲۴ آیــه ۳۲. آنهــا در مفهومــی کامــل تــر از 
گذشته » کسی را یافتند که موسی در احکام و انبیاء درباره اش نوشته بودند. « 
تردیــد و اضطــراب، ناامیــدی جــای خــود را بــه اطمینــان کامــل و ایمــان روشــن داد. 
چــه شــگفت کــه پــس از صعــودش آنهــا » پیوســته در هیــکل بودنــد و خــدا را تمجیــد 
مــی کردنــد و برکــت مــی دادنــد. « مــردم کــه فقــط راجــع بــه مــرگ زشــت منجــی اطالع 
داشــتند بــه صــورت شــاگردان نــگاه مــی کردنــد و انتظــار دیــدن انــدوه و ســرگردانی و 
شکست را داشتند؛ ولی در عوض شادی و پیروزی را مشاهده کردند. شاگردان 
بــرای کاری کــه در پیــش داشــتند چــه آمادگــی ای دریافــت کــرده بودنــد! آنهــا از میــان 
عمیــق تریــن محنــت هــای امــکان پذیــر کــه ممکــن بــود تجربــه نماینــد گذشــته بودنــد و 
دیده بودند که چگونه و در چه زمان تمام رؤیای انسانی از دست رفته بود و کالم 
خدا فاتحانه به انجام رســیده بود. پس از این چه چیزی می توانســت ایمانشــان را 
بلرزاند یا محبت شــان را ســرد کند؟ آنها در شــدیدترین حد اندوه شــان » دلگرمی 
بســیار « و امیــدی کــه » لنگــری محکــم و ایمــن بــرای جــان « بــود را یافتــه بودنــد. 
قــدرت خــدا را  آنهــا حکمــت و  آیــه هــای ۱۸ و ۱9.  بــه عبرانیــان فصــل 6  رســاله 
مشــاهده کــرده بودنــد و معتقــد بودنــد کــه » نــه مــرگ و نــه زندگــی، نــه فرشــتگان و نــه 
ریاســت هــا، نــه چیزهــای حــال و نــه چیزهــای آینــده، نــه هیــچ قدرتــی و نــه بلنــدی و 
نــه پســتی و نــه هیــچ چیــز مخلــوق دیگــر در تمامــی خلقــت، قــادر نخواهــد بــود مــا را از 
محبــت خــدا کــه در خداونــد مــا مســیْح عیســی اســت، جــدا ســازد. « آنهــا گفتنــد: 
» در همــه ایــن امــور مــا برتــر از پیروزمندانیــم، بوســیله او کــه مــا را محبــت کــرد. « 
رســاله بــه رومیــان فصــل ۸ آیــه هــای ۳۸، ۳9 و ۳۷. » امــا کالم خداونــد تــا ابــد باقــی 
اســت. « نامــه اول پطــرس فصــل ۱ آیــه ۲۵. و » کیســت کــه محکومشــان کنــد؟ 
مســیْح عیســی که مرد، بلکه برخیزانیده نیز شــد و به بدســت راســت خداســت، او 

کــه بــرای مــا شــفاعت مــی کنــد! « رســاله بــه رومیــان فصــل ۸ آیــه ۳۴.
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خداونــد مــی گویــد: » قــوم مــن دیگــر هرگــز شرمســار نخواهنــد شــد. « یوئیــل 
فصــل ۲ آیــه ۲6. » شــبی ممکــن اســت سراســر بــه گریــه بگــذرد ولــی صبحگاهــان 
رســتاخیزش  روز  در  وقتــی   .۵ آیــه   ۳۰ مزمــور فصــل  نمایــد. «  مــی  رخ  شــادانی 
مــی دادنــد قلــب  گــوش  او  بــه کالم  کــه  را دیدنــد و در حالــی  شــاگردان منجــی 
شــان از درون مــی ســوخت؛ وقتــی بــه ســر و دســتان و پاهایــش نــگاه کردنــد کــه 
تــا  را  آنهــا  عیســی  از صعــودش،  قبــل  وقتــی  بــود؛  شــده  مجــروح  بــه خاطرشــان 
نمــود و فرمــود:  بلنــد  برکــت  بــرای  را  نمــود و دســت هایــش  بیــت عنیــا رهبــری 
» بــه سرتاســر جهــان برویــد و خبــر خــوش را بــه همــه خالیــق بشــارت دهیــد. « و 
اضافــه نمــود » اینــک مــن همیشــه بــا شــما هســتم « )انجیــل مرقــس فصــل ۱6 آیــه 
۱6؛ انجیــل متــی فصــل ۲۸ آیــه ۲۰(؛ آن هنــگام کــه در روز پنطیکاســت )پنجاهــه( 
تســلی دهنــده موعــود نــزول کــرد و قــدرت از آســمان بــه ایشــان داده شــد و روح 
ـ آنــگاه ماننــد  ایمانــداران از حضــور ملمــوس خداونــد صعــود کــرده شــاد گردیــد 
خــود او راه شــان بســوی فــداکاری و شــهادت هدایــت شــد؛ آیــا آنــان خدمــت 
بدســت  اش  دوبــاره  بازگشــت  در  کــه  عدالــت «  » تــاج  بــا  را  او  فیــض  انجیــل 
خواهنــد آورد بــا جــالل تخــت دنیــوی کــه امیــد مراحــل نخســتین شــاگردی شــان 
بــود مبادلــه خواهنــد کــرد؟ او کــه » قــادر اســت فــوق آنچــه کــه بخواهیــم یــا فکــر 
کنیــم برایمــان بــه وفــور انجــام دهــد « در شــراکت در رنجــش مشــارکت در شــادی 
اش را اعطــاء کــرده بــود ـ شــادی » آوردن فرزنــدان بســیاری بــه جــالل « شــادی 
ابــدی جــالل « کــه طبــق گفتــه پولــس » مســبب  یــک » وزن  غیرقابــل توصیــف 

ســبک مــا بــرای لحظــه ای اســت « » ارزش مقایســه را نــدارد. «
مســیح  نخســت  ظهــور  در  را  ملکــوت «  خــوش  » خبــر  کــه  شــاگردان  تجربــه 
دوم  ظهــور  پیــام  کــه  کســانی  تجربــه  در  را  خــود  همتــای  نمودنــد  مــی  موعظــه 
بیــرون رفتــه چنیــن موعظــه  نماینــد دارد. در حالیکــه شــاگردان  مــی  او را موعظــه 
مــی نمودنــد کــه » زمــان بــه کمــال رســیده ملکــوت خــدا نزدیــک اســت « میلــر و 
همکارانــش نیــز اعــالم کردنــد کــه طوالنــی تریــن و آخریــن مــدت نبــوی مشــهود در 
کتاب مقدس نزدیک به اتمام اســت و داوری نزدیک اســت و ملکوت ابدی باید 
مــورد اســتقبال قــرار گیــرد. موعظــه شــاگردان بــر مبنــی هفتــاد هفتــه فصــل 9 دانیــال 
بــود. پیــام ارائــه شــده توســط میلــر و همکارانــش خاتمــه ۲۳۰۰ روز دانیــال فصــل ۸ 
آیه ۱۴ را اعالم می کرد که هفتاد هفته بخشــی از آن را تشــکیل می داد. بشــارت 

هــر یــک بــر مبنــی تحقــق قســمت هــای مختلــف همــان مــدت نبــوی بــود.
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ویلیــام میلــر و همــکاران وی ماننــد شــاگردان اول اهمیــت کامــل پیامــی کــه 
حمــل مــی نمودنــد را نمــی فهمیدنــد. اشــتباهاتی کــه بــرای مــدت طوالنــی در کلیســا 
اســتقرار یافتــه بــود مانــع از ایــن مــی شــد کــه بــه تفســیر صحیــح نکتــه ی بــا اهمیــت 
در نبــوت برســند. بنابرایــن پیامــی را کــه خــدا بــرای اعــالم بــه دنیــا بــه عهــده ایشــان 

گذاشــته بــود بواســطه ســوء تعبیــر در مفهــوم آن دچــار ناامیــدی شــدند.
در تشــریح دانیــال فصــل ۸ آیــه ۱۴، » تــا دو هــزار و ســیصد شــام و صبــح؛ 
آنــگاه معبــد تطهیــر خواهــد شــد، « میلــر آنچنــان کــه اشــاره شــد، نظریــه عمومــی 
معبــد  تطهیــر  از  منظــور  و  اســت  معبــد  زمیــن  کــه  پذیرفــت  را  شــده  پذیرفتــه 
پاکســازی زمیــن بــا آتــش در ظهــور دوم اســت. بنابرایــن وقتــی دریافــت کــه خاتمــه 
کــه  رســید  نتیجــه  ایــن  بــه  اســت  بینــی شــده  پیــش  بــه شــکل مطمئــن  روز   ۲۳۰۰
ایــن زمــان بــه زمــان ظهــور دوم اشــاره دارد. اشــتباهش در پذیرفتــن نظریــه عــوام 

بــود کــه منظــور از معبــد چیســت. پســندی 
در نمونــه ی واقعــی کــه ســایه قربانــی و کهانــت مســیح بــود تطهیــر معبــد آخریــن 
مــی  انجــام  اعظــم در سلســله خدمــات ســالیانه  کاهــن  توســط  کــه  بــود  خدمتــی 
گرفــت. آن کار پایانــی کفــاره بــود ـ زدودن گنــاه از روی اســرائیل. آن از پیــش کار 
پایانــی خدمــت کاهــن اعظــِم مــا در آســمان در رفــع یــا زدودن گناهــان قــوم وی کــه 
در دفاتــر آســمان ثبــت شــده انــد را نشــان مــی داد. ایــن خدمــت مســتلزم تحقیــق و 
بررســی اســت و کار داوری؛ و بالفاصلــه بــر ظهــور مســیح در ابرهــای بــا قــدرت و 
جــالل عظیــم مقــدم اســت زیــرا موقعــی کــه او مــی آیــد همــه سرنوشــت هــا تعییــن 
شــده اســت. عیســی مــی گویــد: » اینــک بــه زودی مــی آیــم و پــاداش مــن بــا مــن 
اســت تــا بــه هــر کــس بــر حســب اعمالــش جــزا دهــم. « مکاشــفه فصــل ۲۲ آیــه ۱۲. 
این کار داوری بالفاصله قبل از ظهور دوم اســت که در پیام فرشــته اول مکاشــفه 
فصــل ۱۴ آیــه ۷: » از خــدا بترســید و او را جــالل دهیــد زیــرا کــه ســاعت داوری او 

فــرا رســیده اســت « ذکــر گردیــده.
بــه موقــع دادنــد.  را  پیــام درســت  اعــالم نمودنــد  را  ایــن اخطــار  کــه  کســانی 
همانطــور کــه شــاگردان نخســت مســیح بــر اســاس نبــوت فصــل 9 دانیــال اعــالم 
نمودنــد: » زمــان بــه کمــال رســید و ملکــوت خــدا نزدیــک اســت « ولــی از درک 
مــرگ مســیح موعــود کــه در همــان آیــات پیشــگویی شــده بــود وا ماندنــد میلــر و 
همراهــان وی نیــز پیــام را بــر اســاس دانیــال فصــل ۸ آیــه ۱۴ و مکاشــفه فصــل ۱۴ 
آیــه ۷ موعظــه نمودنــد و از توجــه بــه اینکــه هنــوز پیــام هــای دیگــری در مکاشــفه 
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۱۴ ارائــه شــده کــه مــی بایــد پیــش از ظهــور خداونــد موعظــه گــردد غافــل ماندنــد. 
بــه همــان انــدازه کــه شــاگردان در مــورد اســتقرار ملکــوت در پایــان هفتــاد هفتــه در 
اشــتباه بودنــد منتظــران ظهــور مســیح نیــز در مــورد واقعــه ای کــه در پایــان ۲۳۰۰ 
روز مــی بایــد بوقــوع بپیونــدد در اشــتباه بودنــد. در هــر دو مــورد پذیــرش و یــا شــاید 
تبعیــت از اشــتباه عمومــی کــه ذهــن را نســبت بــه حقیقــت کــور مــی نمــود وجــود 
داشــت. هــر دو گــروه اراده خــدا در اشــاعه پیامــی کــه او انتظــار داشــت ارائــه 
شــود را بجــا آوردنــد و هــر دو گــروه در نتیجــه ســوء تفاهــم در پیــام شــان ســرانجام 

بــه ناامیــدی تــن در دادنــد.
بــا ایــن وجــود خــدا مطابــق بــا هــدف خیرخواهانــه اش اجــازه داد تــا هشــدار 
داوری آنچنــان کــه بــود داده شــود. روز بــزرگ نزدیــک بــود و طبــق مشــیت الهــی 
اش مــردم بــه آزمایــش روز مشــخص آورده شــدند تــا بــر آنــان آنچــه در قلبشــان وجــود 
دارد آشــکار گــردد. پیــام بــرای آزمایــش و پــاک کــردن کلیســا طــرح ریــزی شــده بــود. 
آنهــا هدایــت شــده بودنــد تــا ببیننــد محبــت شــان بــر دنیــا متمرکــز شــده یــا بــر مســیح 
و آســمان. آنهــا مدعــی محبــت بــه مســیح بودنــد؛ اکنــون بایــد محبــت خــود را ثابــت 
مــی کردنــد. آیــا آمــاده بودنــد تــا امیدهــا و جــاه طلبــی هــای دنیــوی را انــکار کننــد و 
بــا خوشــحالی از بازگشــت خداونــد خــود اســتقبال نماینــد؟ پیــام چنــان طــرح شــده 
بــود کــه بتواننــد وضــع واقعــی روحانــی خــود را درک کننــد؛ پیــام بــر اســاس رحمــت 

بــه آنــان فرســتاده شــد تــا بــا تواضــع و توبــه خداونــد را جســتجو نماینــد.
ناامیـــدی بـــا اینکـــه نتیجـــه ســـوء تفاهـــم شـــان در مـــورد پیامـــی بـــود کـــه دادنـــد 
ولـــی مـــی بایســـت بـــرای خیریـــت آنهـــا تمـــام شـــود. ایـــن موضـــوع قلـــب کســـانی 
را کـــه مدعـــی بـــه دریافـــت هشـــدار بودنـــد امتحـــان خواهـــد نمـــود. آیـــا در مقابـــل 
ناامیـــدی شـــان بـــا عجلـــه تجربـــه خـــود را رهـــا نمـــوده و اعتمـــاد خویـــش را بـــه کالم 
آنچـــه  بـــه درک  یـــا در دعـــا و فروتنـــی ســـعی  و  کنـــار خواهنـــد گذاشـــت؟  خـــدا 
کـــه از اهمیـــت نبـــوت نفهمیـــده بودنـــد خواهنـــد نمـــود؟ چنـــد نفـــر تحـــت تأثیـــر 
تـــرس یـــا هیجـــان و احســـاس ناگهانـــی قـــرار گرفتـــه بودنـــد؟ چنـــد نفـــر مـــردد و یـــا 
بـــی ایمـــان شـــدند؟ انبـــوه مـــردم مدعـــی بـــه اشـــتیاق بـــرای ظهـــور خداونـــد بودنـــد. 
وقتـــی بـــه تحمـــل طعنـــه هـــا و ســـرزنش دنیـــا و آزمایـــش تأخیـــر و ناامیـــدی دعـــوت 
شـــدند آیـــا ایمـــان خـــود را انـــکار خواهنـــد نمـــود؟ چـــون بالفاصلـــه معاملـــه خـــدا را 
بـــا خـــود نفهمیدنـــد آیـــا حقیقـــت را کـــه بـــا روشـــن تریـــن شـــهادت کالم او تصدیـــق 

شـــده بـــود کنـــار خواهنـــد گذاشـــت؟
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این آزمایش قدرت کســانی که با ایمان حقیقی از آنچه اعتقاد داشــتند تعلیم 
کالم و روح خداســت اطاعــت کــرده بودنــد را آشــکار خواهــد نمــود. ایــن موضــوع 
و تنهــا چنیــن تجربــه ای توانســت بــه آنــان خطــر پذیرفتــن فرضیــه هــا و تفســیرهای 
مــردم بــه جــای قــرار دادن کتــاب مقــدس بعنــوان مفســر خــود را تعلیــم دهــد. بــرای 
فرزنــدان ایمــان، ســرگردانی و انــدوه ناشــی از اشتباهشــان تصحیــح مــورد نیــاز را بــه 
وجــود خواهــد آورد. آنهــا بــه مطالعــه دقیــق تــر کالم نبــوت هدایــت خواهنــد شــد. 
بررســی دقیــق تــر اســاس ایمانشــان را فــرا خواهنــد گرفــت و هــر آنچــه را کــه حتــی 
بــر اســاس کتــب مقــدس حقیقــت  دنیــای مســیحی بطــور گســترده پذیرفتــه ولــی 

نیســتند را رد خواهنــد نمــود.
همــراه بــا ایــن ایمانــداران همچــون شــاگردان اولیــه آنچــه کــه در ســاعت آزمایــش 
بایــد  وقتــی  شــد.  خواهــد  روش  عاقبــت  میرســید  نظــر  بــه  تیــره  درکشــان  بــرای 
» عاقبــت خداونــدی « را ببیننــد خواهنــد دانســت کــه بــا وجــود آزمایــش ناشــی 
از عــدم درک و اشــتباه شــان، اهــداف محبــت او نســبت بــه ایشــان تدریجــاً بــه ثمــر 
رســیده بــود. آنــان بــا تجربــه ی مبــارک یــاد خواهنــد گرفــت کــه او » پــر از ترحــم و 
شــفقت دلســوزانه « اســت؛ و تمام راه های او » رحمت و حقیقت اســت برای 

کســانی کــه عهــد و شــهادت او را حفــظ مــی نماینــد. «
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بیداری عظیم 

روحانی
در نبــوت فرشــته اول در مکاشــفه ۱۴ تحــت پیــام برگشــت نزدیــک مســیح پیــش 
بینــی بیــداری عظیــم دینــی شــده اســت. فرشــته ای در حــال پــرواز در دل آســمان 
دیــده مــی شــود کــه » انجیــل جاودانــی را بــا خــود داشــت تــا ســاکنان زمیــن را بشــارت 
دهــد، از هــر قــوم و طایفــه و زبــان و ملــت کــه باشــند. او بــه آواز بلنــد گفــت: از خــدا 
بترســید و او را جــالل دهیــد، زیــرا کــه ســاعت داوری او فــرا رســیده اســت. او را 
بپرستید که آسمانها و زمین و دریا و چشمه ساران را او آفرید. « آیه های 6 و ۷.

ایــن واقعیــت کــه فرشــته ای مذکــور منــادی ایــن هشــدار اســت قابــل توجــه مــی 
باشــد. بــا پاکــی و جــالل و قــدرت قاصــد آســمانی حکمــت آســمانی خواهــان نشــان 
دادن سرشت عالی کاری است که توسط پیام باید انجام بگیرد و قدرت و جاللی 
که همراه آن خواهد بود. پرواز فرشــته » در دل آســمان «، » آواز بلند « که توســط 
آن هشدار داده می شود و اعالم آن » به ساکنان زمین « ـ » از هر قوم و طایفه و 
زبان و ملت که باشــند « ـ نشــان دهنده ســرعت و وســعت جنبش در دنیا اســت.

خــود پیــام زمــان پیدایــش ایــن جنبــش را مشــخص مــی نمایــد. آن قســمتی از 
» انجیــل جاودانــی « اعــالم گردیــده و آغــاز داوری را اعــالم مــی نمایــد. پیــام نجــات 
در همــه اعصــار موعظــه شــده ولــی ایــن پیــام قســمتی از انجیــل اســت کــه فقــط در 
روزهــای پایانــی اعــالم خواهــد شــد زیــرا کــه فقــط در آن زمــان مــی شــود گفــت کــه 
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زمــان داوری فــرا رســیده اســت. نبــوت هــا سلســه ای از وقایــع را ارئــه مــی دهنــد 
کــه بــه بــاز شــدن داوری هدایــت مــی کننــد. ایــن موضــوع بخصــوص در مــورد کتــاب 
دانیــال صــادق اســت ولــی آن قســمت از نبــوت دانیــال کــه در ارتبــاط بــا روزهــای 
پایانــی اســت و بــه او دســتور داده شــد تــا پیــام » زمــان آخــر « بســته و ُمهــر شــود. تــا 
آن هنــگام کــه بــه ایــن زمــان نرســیم پیــام دربــاره داوری بــر پایــه انجــام ایــن نبــوت هــا نمــی 
توانســت اعــالم گــردد. ولــی نبــی مــی گویــد در زمــان آخــر » بســیاری بــه ایــن ســو و آن 

ســو خواهنــد رفــت و دانــش افزایــش خواهــد یافــت. « دانیــال فصــل ۱۲ آیــه ۴.
او  زمــان  را در  بازگشــت مســیح  انتظــار  بــه کلیســا هشــدار داد  پولــس رســول 
نداشــته باشــند. او مــی گویــد » تــا نخســت آن ِعصیــان واقــع نشــود و آن مــرد بــی 
دیــن کــه فرزنــد هالکــت اســت بــه ظهــور نرســد، آن روز فــرا نخواهــد رســید. « رســاله 
دوم بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه ۳. فقــط پــس از ارتــداد بــزرگ و دوران طوالنــی 
حکومت » مرد بیدین « می توان انتظار ظهور خداوندمان را داشته باشیم. » مرد 
بــی دیــن « کــه بــه نــام » ِســّر بــی دینــی « مشــخص شــده اســت، » فرزنــد هالکــت « 
و » بــی دیــن « نمــاد پــاپ هاســت کــه طبــق پیشــگویی نبــوت بایــد حاکمیــت و برتــری 
خــود را بــرای ۱۲6۰ ســال حفــظ بنماینــد. ایــن مــدت در ســال ۱۷9۸ خاتمــه یافــت. 
برگشــت مســیح نمــی توانســت قبــل از آن تاریــخ اتفــاق بیافتــد. پولــس بــا احتیاطــش 
مــدت کامــل عصــر مســیحیت را تــا ســال ۱۷9۸ مــد نظــر قــرار مــی دهــد. ورای ایــن 

تاریــخ اســت کــه پیــام ظهــور دوبــاره مســیح بایــد اعــالم گــردد.
در اعصــار گذشــته هرگــز چنیــن پیامــی داده نشــده اســت. پولــس همانطــور کــه 
مشــاهده کردیــم آن را موعظــه نکــرد؛ او برادرانــش را بــرای بازگشــت خداونــد بــه 
آینــده ای دور اشــاره داد. اصــالح گــران آن را موعظــه ننمودنــد. مارتیــن لوتــر داوری 
را ســیصد ســال دورتــر نســبت بــه زمــان خــودش قــرار داد. ولــی ُمهــر کتــاب دانیــال 
پــس از ســال ۱۷9۸ گشــوده شــده اســت و دانــش نبــوت هــا افزایــش یافتــه اســت و 

افــراد بســیاری پیــام جــدی داوری زود هنــگام را اعــالم نمودهانــد.
هماننــد اصالحــات عظیــم قــرن شــانزدهم جنبــش ظهــور دوبــاره در کشــورهای 
مختلــف دنیــای مســیحی همزمــان آشــکار شــد. در اروپــا و آمریــکا مــردان ایمــان و 
متکــی بــه دعــا بــه مطالعــه نبــوت هــا هدایــت شــدند و کالم الهــام شــده را دنبــال 
امــور نزدیــک اســت. در  پایــان همــه  یافتنــد کــه  کــرده شــواهد متقاعدکننــده ای 
کشــورهای مختلــف گــروه هــای مجــزا از مســیحیان تنهــا بــا مطالعــه کتــب مقــدس 

بــه ایــن بــاور رســیدند کــه ظهــور دوبــاره نجــات دهنــده نزدیــک اســت.
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در ســال ۱۸۲۱ ســه ســال پــس از اینکــه میلــر بــه تجزیــه و تحلیــل نبوتهــا دربــاره 
زمــان داوری رســید، دکتــر جــوزف ُولــف۱ » بشــارت دهنــده بــه تمــام دنیــا « شــروع 
بــه موعظــه ظهــور زودهنــگام مســیح نمــود. ُولــف در آلمــان از خانــواده ای یهــودی 
متولــد شــده بــود و پــدرش خاخــام یهــودی بــود. در ســنین جوانــی بــه حقیقــت آییــن 
مســیحی پی برده بود. ذهنی فعال و پژوهشــگر داشــت و شــنونده ای مشــتاق در 
گفتگوهایــی بــود کــه در خانــه پــدرش برگــزار مــی شــد آن هنــگام کــه یهودیــان پارســا 
بطــور روزانــه جمــع مــی شــدند تــا از امیدهــا و آرزوهــای قــوم شــان و انتظــار ظهــور 
مســیح موعــود و اســتقرار مجــدد اســرائیل ســخن بگوینــد. یــک روز وقتــی دربــاره 
عیســی ناصــری شــنید پرســید کــه او کیســت. پاســخ ایــن بــود، » یــک یهــودی بــا 
اســتعداد زیــاد «؛ » ولــی چــون مدعــی بــود مســیح موعــود اســت دادگاه یهــودی او 
را محکــوم بــه مــرگ نمــود. « او دوبــاره پرســید: » آیــا اورشــلیم نابــود شــده اســت 
افســوس!  » افســوس،  داد:  جــواب  پــدرش  هســتیم؟ «  اســارت  در  مــا  چــرا  و 
چــون یهــود انبیــا را کشــتند. « ایــن فکــر بــه طــور ناگهانــی بــه ذهــن بچــه خطــور کــرد: 
» شــاید عیســی نیــز نبــی بــود و یهــود او را کشــتند در حالیکــه او بــی گنــاه بــود.«۲  
ایــن احســاس آنچنــان قــوی بــود کــه بــا وجــود ممنوعیــت ورود بــه کلیســای مســیحی 

او اغلــب خــارج از کلیســا مــی ایســتاد تــا موعظــه را بشــنود.
وقتی فقط هفت سالش بود نزد یک همسایه سالخورده مسیحی از پیروزی 
آینــده اســرائیل در حیــن ظهــور مســیح موعــود مــی بالیــد. وقتــی مــرد ســالخورده از 
روی محبــت گفــت: » پســر عزیــز، مــن بــه تــو خواهــم گفــت کــه چــه کســی مســیح 
حقیقــی بــود: او عیســی ناصــری بــود، ... همــان کــه اجــداد تــو ماننــد انبیــای قدیــم 
مصلوبش کردند. به خانه برو و فصل ۵۳ اشعیاء را بخوان آنگاه متقاعد خواهی 
شــد کــه عیســی مســیح فرزنــد خداســت.«۳  ایمــان و اعتقــاد بالفاصلــه بــه او روی 
آورد. او بــه خانــه برگشــت و کتــب مقــدس را خوانــد کــه ببینــد تــا چــه انــدازه در مــورد 
عیســی ناصــری تحقــق یافتــه اســت. آیــا گفتــه هــای مســیحیان حقیقــت داشــت؟ 
پســر از پــدر توضیحاتــی در خصــوص نبــوت خواســت و بــا ســکوتی چنــان ســخت 
و محکــم روبــرو شــد کــه دیگــر هرگــز جــرأت نکــرد بــه موضــوع اشــاره کنــد. ولــی ایــن 

موضــوع عالقــه او را بــرای دانــش بیشــتر دربــاره آییــن مســیحی افزایــش داد.

Dr. Joseph Wolff. 1

Travels and Adventures of the Rev. Joseph Wolff, vol. 1, p. 6.. 2

3 مأخذ قبل، جلد 1، صفحه 7.
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اطالعاتی که او در پی آن بود با سرســختی فراوان در خانه یهودی اش از وی 
مخفــی نگــه داشــته شــد، ولــی وقتــی فقــط یــازده ســاله بــود خانــه پــدری را تــرک نمــود 
و بــرای تحصیــل، انتخــاب دیــن و حرفــه پــا بــه دنیــای بیــرون گذاشــت. او بــرای مدتــی 
در خانــه خویشــاوندان ســکونت گزیــد ولــی بــه زودی ماننــد یــک مرتــد از خانــه آنهــا 
رانــده شــد و حــال تنهــا و بــی پــول مــی بایــد چــاره را میــان غریبــه هــا مــی جســت. 
بــا تدریــس  کــرد و  مــی  مــی رفــت و سرســختانه مطالعــه  بــه جــای دیگــر  از جایــی 
زبــان عبــری امــرار معــاش مــی نمــود. تحــت نفــوذ آمــوزگاری کاتولیــک ایمــان روم را 
پذیرفــت و هــدف بشــارت دادن بــه هموطنــان خویــش را اختیــار نمــود. چنــد ســال 
بعــد بــا ایــن هــدف بــرای ادامــه تحصیــل بــه دانشــکده پروپاگانــدا۴ در روم رفــت. در 
آنجــا عــادت وی در اســتقالل فکــری و صحبــت بــی پــرده، تهمــت بدعــت برایــش 
بوجــود آورد. او آشــکارا ســوء اســتفاده هــای کلیســا را مــورد انتقــاد قــرار داد و بــر 
احتیــاج بــه اصالحــات اصــرار ورزیــد. گرچــه در ابتــدا عالــی مقامــان پیــرو پــاپ از 
روی لطــف و مهربانــی بــا وی رفتــار مــی کردنــد ولــی پــس از مدتــی از روم برکنــار 
شــد. تحــت نظــارت کلیســا از جایــی بــه جــای دیگــر مــی رفــت تــا معلــوم شــد کــه 
بــه اســارت روم تســلیم نخواهــد گشــت. او شــخصی اصــالح ناپذیــر شــناخته شــد 
و آزاد گــذارده شــد تــا هــر جــا کــه مــی خواهــد بــرود. او راه خــود را بــه انگلســتان 
انتخــاب نمــود و بــا قبــول ایمــان پروتســتان بــه کلیســای انگلســتان ملحــق شــد. پــس 

از دو ســال مطالعــه در ســال ۱۸۲۱ مأموریــت خــود را آغــاز نمــود.
بــه عنــوان » مــرد  بــزرگ ظهــور نخســت مســیح را  ُولــف حقیقــت  در حالیکــه 
انــدوه و آشــنا بــا غــم « شــناخت ولــی متوجــه شــد نبــوت هــا بــا وضوحــی یکســان 
کــه ســعی  در حالــی  و  نماینــد؛  مــی  آشــکار  قــدرت  و  جــالل  بــا  را  او  دوم  ظهــور 
داشــت ملــت خــود را بــه عیســی ناصــری بــه عنــوان مســیح موعــود راهنمایــی کنــد و 
ظهــور نخســت او را در تواضــع بــه عنــوان قربانــی بــرای گناهــان بشــر بشناســاند او 

همچنیــن ظهــور دوم را در نقــش پادشــاه و نجــات دهنــده تعلیــم داد.
و  هــا  دســت  کــه  حقیقــی  موعــود  مســیح  ناصــری،  » عیســی  گفــت:  او 
و  انــدوه  مــرد  آورده شــد،  هــا  نــزد ســالخ  ای  بــره  چــون  و  شــد  پاهایــش ســوراخ 
آشــنا بــا غــم کســی کــه پــس از برداشــته شــدن عصــای ســلطنتی از یهــودا و قــدرت 
قضایــی از میــان پــای هایــش، بــار اول ظاهــر شــد؛ بــرای بــار دوم در میــان ابرهــای 
آســمانی و شــیپور رئیــس فرشــتگان خواهــد آمــد؛ «۵ » و بــر کــوه زیتــون خواهــد 

Propaganda. 4
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و  آدم ســپرده شــد  بــه  آفرینــش  زمــان  در  کــه  بــر مخلوقــات  آن ســلطه  و  ایســتاد 
او از دســت داد )پیدایــش فصــل ۱ آیــه ۲6؛ فصــل ۳ آیــه ۱۷( بــه عیســی داده 
خواهــد شــد. او پادشــاه تمــام زمیــن خواهــد بــود. ولــی نالــه و ســوگواری خلقــت 
پایــان خواهــد یافــت و صــدای تمجیــد و شــکرگزاری شــنیده خواهــد شــد. ... 
وقتــی عیســی در جــالل پــدرش و فرشــتگان مقــدس بیایــد ... نخســت مــردگاِن در 
مســیح، بــر خواهنــد خاســت. رســاله اول بــه تســالونیکیان فصــل ۴ آیــه ۱6؛ رســاله 
ایــن اســت آنچــه مــا مســیحیان قیامــت اول  آیــه ۲۳.  بــه قرنتیــان فصــل ۱۵  اول 
مــی نامیــم. آنــگاه دنیــای حیوانــات طبیعــت اش را تغییــر خواهــد داد )اشــعیاء 
صلــح   .۸ فصــل  مزمــور  شــد.  خواهــد  عیســی  مطیــع  و   )9 تــا   6 آیــه   ۱۱ فصــل 
جهانــی برقــرار خواهــد شــد.«6 »خداونــد دوبــاره بــه زمیــن نظــر خواهــد انداخــت 

و خواهــد گفــت: “اینــک خیلــی نیکــو اســت.” «۷
ُولــف معتقــد بــود کــه ظهــور خداونــد نزدیــک اســت و تفســیر وی از مدتهــای 
قــرار  میلــر  توســط  شــده  اشــاره  زمــان  از  ســال  چنــد  در  را  ظهــور  وقــوع  نبــوی 
میــداد. ولــف در پاســخ بــه کســانی کــه بــر طبــق کتــاب مقــدس اصــرار داشــتند کــه 
بــه  اینکــه انســانها چیــزی راجــع  » هیچکــس آن روز و ســاعت را نمــی دانــد« و 
نزدیــک بــودن ظهــور نخواهنــد دانســت مــی گفــت: »آیــا خداونــد گفــت کــه آن 
روز و ســاعت را هرگــز نخواهنــد دانســت؟ آیــا او نشــانه هــای زمــان را نــداد تــا 
حداقــل نزدیــک شــدن ظهــورش را بدانیــم همــان طــور کــه نزدیــک شــدن تابســتان 
را از بــرگ درآوردن درخــت انجیــر مــی فهیــم؟ انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه ۳۲. آیــا 
نبایــد زمــان را بدانیــم وقتــی خــود او توصیــه مــی کنــد کــه نــه فقــط کتــاب دانیــال را 
بخوانیــم بلکــه آن را بفهمیــم؟ و در همــان کتــاِب دانیــال گفتــه شــد کــه ایــن کالم را 
تــا زمــان آخــر ُمهــر کــن )کــه در زمــان خــودش چنیــن بــود( و “اینکــه بســیاری بــه ایــن 
ســو و آن ســو خواهنــد رفــت” )اصطالحــی عبــری در مــورد تفکــر و توجــه بــه زمــان( 
و “دانــش )راجــع بــه آن زمــان( افزایــش خواهــد یافــت.” دانیــال فصــل ۱۲ آیــه ۴. 
اضافــه بــر ایــن نظــر خداونــد نبــود کــه بگویــد نزدیــک شــدن زمــان درک نخواهــد 
داشــت بلکــه هیچکــس آن روز و ســاعت دقیــق را نمــی دانــد. او مــی گویــد از 
عالیــم زمــان بــه قــدر کافــی خواهیــم دانســت تــا مــا را آمــاده ی ظهــور وی ســازد 

همانطــور کــه نــوح کشــتی را مهیــا ســاخت.۸

Journal of the Rev. Joseph Wolff, pages 378, 379. 6

7 مأخذ قبل. صفحه 294.

Wolff, Researches and Missionary Labors, pages 404, 405. 8
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ُولــف دربــاره روش تفســیر و یــا تفســیر اشــتباه عامیانــه کتــاب مقــدس چنیــن 
مقــدس  کتــاب  از مفهــوم ســاده  اعظــم کلیســای مســیحی  نوشــت: » قســمت 
منحــرف شــده انــد و بــه روش خیــال پــرور بودیســت هــا کــه معتقدنــد شــادمانی 
آینــده ی انســان در پرســه زدن در هواســت رو مــی آورنــد و تصــور دارنــد وقتــی 
یهودیان را می خوانند باید غیر یهودیان را در نظر داشته باشند؛ و وقتی درباره 
اگــر زمیــن ذکــر  و  باشــند؛  نظــر داشــته  را در  بایــد کلیســا  مــی خواننــد  اورشــلیم 
شــده مفهومــش آســمان اســت؛ و در مــورد ظهــور خداونــد ایشــان بایــد پیشــرفت 
انجمــن هــای بشــارتی را در نظــر بگیرنــد؛ و رفتــن بــه کــوه خانــه ی خداونــد داللــت 

بــر اجتمــاع بــزرگ متودیســت هــا دارد.«9
در طــی بیســت و چهــار ســال بیــن ۱۸۲۱ تــا ۱۸۴۵ ُولــف مســافرت هــای زیــادی 
بــه آفریقــا، مصــر و اتیوپــی، آســیا، فلســطین، ســوریه، ایــران، بخــارا و هندوســتان 
نمــود. او همچنیــن بــه آمریــکا ســفر کــرد آنجــا در جزیــره ســنت ِهلِنــا موعظــه نمــود. 
وی در اوت ۱۸۳۷ بــه نیویــورک رســید و پــس از ســخنرانی در آنجــا در فیالدلفیــا و 
بالتیمور هم موعظه نمود و باالخره به واشــنگتن رســید. در اینجا چنین می گوید، 
» در نتیجــه پیشــنهاد رئیــس پیشــین جــان کوئینســی آدامــز۱۰ در یکــی از تاالرهــای 
کنگــره، مجلــس بــه اتفــاق سرســرای کنگــره را بــرای ســخنرانی بــه مــن واگــذار کــرد و 
مــن در روز شــنبه در حضــور همــه اعضــای کنگــره و اســقف ویرجینیــا و روحانیــون 
و شــهروندان واشــنگتن ســخنرانی کــردم. همــان امتیــاز توســط اعضــای حکومــت 
آنــان ســخنرانی هایــی از  بــه مــن داده شــد و در حضــور  نیوجرســی و پنســیلوانیا 
تحقیقاتــم در آســیا و همچنیــن حکومــت شــخصی عیســی مســیح ارايــه کــردم. «۱۱

دکتــر ُولــف بــدون حفاظــت هیــچ یــک از مقامــات اروپایــی بــا تحمــل ســختی 
کشــورها  تریــن  وحشــی  بــه  شــمار  بــی  خطــرات  بــا  شــده  احاطــه  و  بســیار  هــای 
بــه عنــوان  بــه چــوب فلــک ســپرده شــد و گرســنگی کشــید،  مســافرت نمــود. او 
بــرده فروختــه شــد و ســه بــار بــه مــرگ محکــوم شــد. بارهــا مــورد حملــه دزدان قــرار 
گرفــت و گاهــی تــا ســرحد مــرگ تشــنگی کشــید. یــک بــار هرچــه داشــت از او 
گرفتــه شــد و وادار شــد تــا پــای پیــاده صدهــا کیلومتــر از راه هــای کوهســتانی را 
در حالــی کــه بــرف صورتــش را تازیانــه مــی زد و پاهــای برهنــه اش بخاطــر زمیــن یــخ 

زده بــی حــس شــده بــود راهپیمایــی کنــد.

Journal of the Rev. Joseph Wolff, page 9. 9

John Quincy Adams. 10

Journal of the Rev. Joseph Wolff, pages 398, 399. 11
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وقتــی در خصــوص مســافرت میــان قبایــل وحشــی و متخاصــم هشــدار دریافــت 
کــرد او خــود را »مجهــز بــه ســالح دعــا، اشــتیاق بــرای مســیح و اعتمــاد بــه کمــک او« 
دانســت. او گفت: »من همچنین از محبت خدا برخوردارم، همســایه ام در قلبم 
و کتــاب مقــدس در دســتم.«۱۲ کتــاب مقــدس را بــه زبــان عبــری و انگلیســی همیشــه 
هــر جــا کــه مــی رفــت همــراه داشــت. او در مــورد یکــی از مســافرت هــای آخــرش مــی 
گویــد: »مــن … کتــاب مقــدس را در دســتم بــاز نگاهداشــتم. حــس کــردم قدرتــم در 

ایــن کتــاب بــود و قدرتــش مــرا نگهــداری خواهــد نمــود.«۱۳
دنیــای  اعظــم  قســمت  بــه  داوری  پیــام  زمانیکــه  تــا  کارش  در  او  گونــه  بدیــن 
مســکون رســید پایــداری نمــود. در میــان یهودیــان، تــرک هــا، پــارس هــا، هندوهــا و 
ملــت هــا و نژادهــای مختلــف دیگــر کالم خــدا را بــه زبــان هــای مختلــف توزیــع نمــود 

و ملکــوت نزدیــک مســیح موعــود را اعــالم نمــود.
تعلیــم  کــه  یافــت  را  منــزوی  و  افتــاده  دور  مردمــی  بخــارا  بــه  مســافرتش  در 
برگشــت خداونــد را بــاور داشــتند. او مــی گویــد اعــراب یمــن » کتابــی دارنــد بــه نــام 
ســیرا۱۴ کــه اشــاره بــه برگشــت دوبــاره مســیح و حکومــت پرجاللــش مــی کنــد و آنهــا 
انتظــار واقــع شــدن وقایــع بزرگــی را در ســال ۱۸۴۰ دارنــد. «۱۵ »  در یمــن ... شــش 
روز را بــا فرزنــدان راحــاب۱6  گذرانــدم. آنــان مشــروب نمــی نوشــند، تاکســتان غــرس 
نمــی کننــد، بــذر نمــی کارنــد و در چــادر زندگــی مــی کننــد و یونــاداب۱۷ پســر راحــاب 
را بــه خاطــر مــی آورنــد؛ و در همراهــی آنــان فرزنــدان اســرائیل را یافتــم از قبیلــه 
دان۱۸... کــه بــا فرزنــدان راحــاب منتظــر برگشــت ســریع مســیح موعــود بــر ابرهــای 

آســمان مــی باشــند.«۱9
اعتقــادی مشــابه توســط ســفر بشــارتی دیگــر در میــان مــردم تاتــار یافــت. یــک 
کاهن تاتاری از مبشر پرسید مسیح چه موقع دوباره بر خواهد گشت. وقتی مبشر 
جــواب داد کــه چیــزی دربــاره آن نمــی دانــد کاهــن از چنیــن بــی اطالعــی در مــورد کســی 
که ادعای معلمی کتاب مقدس را دارد بسیار متعجب شد و اعتقاد خود را مبنی 

بــر نبــوت هــا اظهــار نمــود کــه مســیح تقریبــاً در ســال ۱۸۴۴ ظهــور خواهــد کــرد.

W.H.D. Adams, In Perils Oft, page 192. 12

13 مأخذ قبل. صفحه 201.

Seera. 14

Journal of the Rev. Joseph Wolff, page 377. 15

Rechab. 16

Jonadab. 17

Dan. 18

Journal of the Rev. Joseph Wolff, page 389. 19
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بشــارت پیــام برگشــت مســیح در ســال ۱۸۲6 در انگلســتان شــروع شــد. ایــن 
نهضــت چنــدان ســاختار مشــخصی ماننــد آمریــکا را بخــود نگرفــت؛ زمــان مشــخص 
ظهــور بطــور عمومــی آمــوزش داده نشــد ولــی حقیقــت بــزرگ ظهــور مســیح بــا جــالل 
و قــدرت در آینــده نزدیــک در همــه جــا انتشــار یافــت. و ایــن مطلــب فقــط در میــان 
مخالفــان و تطابــق ناگرایــان نبــود. مورانــت بــراک۲۰ یــک نویســنده انگلیســی اشــاره 
مــی نمایــد کــه تقریبــاً هفتصــد شــبان کلیســاهای انگلیســی در بشــارت » انجیــل 
ملکــوت « شــرکت داشــتند. پیامــی کــه بــه ســال ۱۸۴۴ بــه عنــوان تاریــخ برگشــت 
مســیح اشــاره میکــرد در بریتانیــای کبیــر نیــز موعظــه شــد. نشــریات ظهــور دوبــاره 
مســیح از ایالــت متحــده بــه شــکل گســترده ای توزیــع شــده بــود. کتــب و مجــالت 
در انگلســتان مجــدداً چــاپ شــدند و در ســال ۱۸۴۲ رابــرت وینتــر۲۱  یــک انگلیســی 
زاده کــه پیــام برگشــت دوبــاره را در آمریــکا دریافــت کــرده بــود بــه کشــور زادگاه خــود 
بــا او  ایــن کار  زیــادی در  تــا ظهــور دوبــاره مســیح را اعــالم نمایــد. عــده  برگشــت 

مشــارکت کردنــد و پیــام داوری در نقــاط مختلــف انگلســتان موعظــه شــد.
الکونــزا۲۲ یــک اســپانیولی و پیــرو جزوییــت۲۳ )یســوعیان( در آمریــکای جنوبــی 
بــه کتــب مقــدس یافــت و حقیقــت  در میــان توحــش و کاهــن گــری راه خــود را 
بازگشــت زودهنــگام مســیح را پذیرفــت. او مشــتاق بــرای انتشــار پیــام ولــی در عیــن 
ِبــن  تحــت عنــوان فرضــی » خاخــام  را  توبیــخ روم عقایــد خــود  از  حــال هراســان 
عــزرا « بعنــوان یــک یهــودی مســیحی شــده منتشــر کــرد. الکونــزا در قــرن هجدهــم 
زندگــی مــی کــرد ولــی تقریبــاً در ســال ۱۸۲۵ بــود کــه کتابــش راه خــود را بــه لنــدن 
در  شــده  بیــدار  عالقــه  کتابــش  توزیــع  شــد.  ترجمــه  انگلیســی  زبــان  بــه  و  یافــت 

انگلســتان دربــاره ظهــور دوبــاره مســیح را تقویــت نمــود.
در آلمــان ایــن تعلیــم در قــرن هجدهــم توســط ِبنــگل ۲۴ شــبانی از کلیســای لوتــری 
و در عیــن حــال عالــم شــناخته شــده کتــاب مقــدس و منتقــد انتشــار یافتــه بــود. او 
پــس از تکمیــل کــردن تحصیــالت »وقــت خــود را بــه مطالعــه الهیــات اختصــاص داد و 
روحیــه جــدی و دینــی ذهــن او تحــت تأثیــر تحصیــالت و انضبــاط اولیــه بطــور طبیعــی 
وی را همراهــی نمــود. ماننــد دیگــر جوانــان بــا سرشــت متفکــر قبــل و بعــد از آن بایــد 
بــا شــک و مشــکالت ذات دینــی تقــال مــی کــرد و بــا احســاس فــراوان بــه ’انــدوه هــای 

Mourant Brock. 20

Robert Winter. 21

Lacunza. 22

Jesuit. 23

Bengel. 24
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متعــددی کــه قلــب دردمنــدش را جریحــه دار کــرد و دوره جوانــی را غیــر قابــل تحمــل 
ســاخت’« اشــاره مــی کنــد. بــا عضویــت در مجلــس اســقف هــای وورتِمبــرگ۲۵ او از 
آزادی دینــی حمایــت نمــود. » بــا اینکــه او حقــوق و مزایــای کلیســا را حفــظ مــی کــرد، 
در قبــال تمــام آزادی هــای منطقــی موافــق بــا همــه آنــان کــه خــود را متکــی بــه وجــدان 
مشــتاق بــرای تــرک آن مجتمــع دینــی مــی دانســتند نیــز یــک حامــی بــود. «۲6 اثــرات 

خــوب ایــن خــط مشــی هنــوز هــم در ایالــت زادگاهــش دیــده میشــود.
در حــال آمــاده کــردن موعظــه ای از فصــل ۲۱ کتــاب مکاشــفه بــرای یکشــنبه 
ظهــور بــود کــه نــور بازگشــت دوبــاره مســیح بــه ذهــن او خطــور کــرد. نبــوت هــای 
و  شــگرف  احســاس  یــک  بــا  گشــت.  آشــکار  برایــش  گذشــته  از  بهتــر  مکاشــفه 
جــالل خــارق العــاده از صحنــه هــای ارائــه شــده توســط نبــی در حیــرت فــرو رفــت 
و مجبــور شــد تــا بــرای مدتــی از تفکــر دربــاره ایــن موضــوع عقــب نشــینی کنــد. ایــن 
حــس پشــت منبــر دوبــاره خــود را بــا همــه قــدرت و ســرزندگی اش نشــان داد. از 
آن پــس وقــت خــود را بــه مطالعــه نبــوت هــا اختصــاص داد بخصــوص نبــوت هــای 
مکاشــفه و بــه زودی بــه ایــن بــاور رســید کــه آنهــا بــه برگشــت نزدیــک مســیح اشــاره 
مــی کننــد. تاریخــی کــه وی بــرای برگشــت دوبــاره مســیح تعییــن نمــود در حــدود 

چنــد ســالی در مجموعــه ســال هایــی بــود کــه بعدهــا توســط میلــر اعــالم شــد.
نوشــته هــای ِبنــگل در تمــام جامعــه مســیحی منتشــر گشــت. ایــده هایــش در 
خصــوص نبــوت در ایالــت خــودش وورتِمبــرگ و تــا حــدودی در مناطــق دیگــر آلمــان 
پذیرفتــه شــده بــود. جنبــش پــس از مــرگ او ادامــه یافــت و پیــام برگشــت همزمــان بــا 
جلــب توجــه در کشــورهای دیگــر در آلمــان شــنیده شــد. در تاریخــی زودتــر عــده ای 
از ایمانــداران بــه روســیه رفتنــد و مســتمعره هایــی تشــکیل دادنــد و ایمــان برگشــت 
زودهنــگام مســیح هنــوز هــم در کلیســاهای آلمانــی آن ســرزمین نگهــداری مــی شــود.

نــور در ســوئیس و فرانســه نیــز تابیــد. گوِســن۲۷  در ژنــو جایــی کــه فــارِل و کلویــن 
حقیقــت اصالحــات را اشــاعه داده بودنــد پیــام برگشــت مســیح را موعظــه نمــود. 
او در حالیکــه هنــوز دانــش آمــوز مدرســه بــود بــا روحیــه اصالــت عقــل کــه در تمــام 
اروپــا در طــول ســالهای آخــر قــرن هجدهــم و شــروع قــرن نوزدهــم رواج داشــت 
مواجــه شــده بــود و وقتــی بــه جرگــه شــبانان پیوســت نــه تنهــا از ایمــان حقیقــی غافــل 
بــود بلکــه بــه شــک گرایــی نیــز تمایــل داشــت. در دوران جوانــی اش عالقمنــد بــه 

Wurttemberg. 25

Encyclopaedia Britannica, 9th ed., art. “Bengel.”. 26

Gaussen. 27
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پــس از خوانــدن » تاریــخ باســتانی « رولیــن توجــه  بــود.  نبــوت هــا شــده  مطالعــه 
اش بــه فصــل دوم کتــاب دانیــال جلــب شــد و متحیــر شــد از اینکــه بــه چــه دقتــی 
در ضوابــط تاریخــی نبــوت همانطــور کــه در نوشــته هــای مورخــان ثبــت شــده تحقــق 
یافتــه بــود. ایــن شــهادتی بــر ملهــم بــودن کتــاب مقــدس بــود کــه برایــش چــون لنگــری 
میــان نابســامانی هــای ســالهای بعــدی قــرار گرفــت. او نمــی توانســت از تعالیــم 
اصالــت عقــل راضــی بمانــد و در مطالعــه کتــاب مقــدس و جســتجوی نــور واضــح 

تــر بعــد از مدتــی بــه ایمــان مثبــت هدایــت شــد.
بــه ایــن اعتقــاد رســید کــه  وقتــی تحقیقــات در مــورد نبــوت هــا را ادامــه داد 
بازگشــت خداونــد نزدیــک اســت. تحــت تأثیــر جدیــت و اهمیــت ایــن حقیقــت 
مهــم عالقمنــد بــود کــه توجــه عمــوم را بــه آن جلــب نمایــد؛ ولــی اعتقــاد عمومــی 
مبنــی بــر اینکــه نبــوت هــای دانیــال اســرار آمیزنــد و غیــر قابــل درک مانعــی جــدی 
ـ همانطــور کــه فــارل قبــل از او  بــود. او ســرانجام تصمیــم گرفــت  بــر ســر راه او 
در بشــارت ژنــو انجــام داده بــود ـ از بچــه هــا شــروع کنــد بــه ایــن امیــد کــه بواســطه 

ایشــان توجــه والدیــن را جلــب نمایــد.
وی بعــداً در مــورد هدفــش از ایــن اقــدام گفــت، » عالقمنــدم کــه درک شــود 
کــه نــه بــه خاطــر اهمیــت کــم آن بلکــه بــر عکــس بــه خاطــر ارزش زیــاد آن اســت کــه 
خواســتم بــه ایــن شــکل آشــنا بــه بچــه هــا ارائــه شــود. عالقمنــد بــودم کــه مــرا بشــنوند 
و فکــر کــردم اگــر اول بــه بالــغ هــا ارائــه کنــم نخواهنــد شــنید. « » بنابرایــن تصمیــم 
گرفتــم نــزد جــوان تریــن بــروم. گروهــی از بچــه هــا را بــه عنــوان شــنونده جمــع کــردم؛ اگر 
گــروه بــزرگ تــر میشــد و میدیــدم کــه گــوش مــی دهنــد و راضــی و عالقمنــد هســتند 
و موضــوع را میفهمنــد و توضیــح میدهنــد یقیــن داشــتم بــزودی گــروه دومــی خواهــم 
داشــت و در ادامــه بزرگســاالن خواهنــد دیــد کــه ارزش وقــت را دارد کــه بنشــینند و 

مطالعــه کننــد. وقتــی چنیــن کاری انجــام دهنــد کار ارزشــمند اســت.«۲۸ 
فعالیــت موفقیــت آمیــز بــود. وقتــی بچــه هــا را هــدف مطالعــه قــرار داد افــراد بالــغ 
نیز برای شنیدن آمدند و تاالرهای کلیسا پر از مردم شنونده مشتاق شد و در میان 
ایشان مردانی تحصیل کرده و صاحب منصب و افراد غریب و خارجیهایی بودند 
کــه بــرای ســیاحت بــه ژنــو آمــده بودنــد و بدیــن ترتیــب پیــام بــه جاهــای دیگــر راه یافــت.

گوِســن دلگــرم شــده از ایــن موفقیــت درس هایــش را بــا امیــد توســعه مطالعــه 
کتابهــای نبــوی در کلیســاهای فرانســه زبــان بــه چــاپ رســاند. گوِســن میگویــد: 

L. Gaussen, Daniel the Prophet, vol. 2, Preface. 28
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بالــغ هاســت  بــه  گفتــن  منزلــه  بــه  هــا  بچــه  بــه  ارائــه شــده  تعلیمــات  توزیــع  » در 
نادیــده  بــودن  بــه بهانــه تظاهــر نامفهمــوم  نــوع کتابهــا را  ایــن  کــه اغلــب مطالعــه 
را  آنهــا  هایتــان  بچــه  وقتــی  باشــند  نامفهــوم  اســت  ممکــن  ’چطــور  میگیرنــد، 
میفهمنــد؟’ « او اضافــه مــی کنــد کــه، » مــن اشــتیاق عظیمــی داشــتم کــه اگــر 
بــه آنهــا ارائــه دهــم. « » بــه  ممکــن اســت دانــش نبوتهــای مــورد عالقــه مــردم را 
نظــرم چنیــن میرســد کــه مطالعاتــی وجــود نــدارد تــا بهتــر از ایــن احتیاجــات زمــان 
مصائــب  بــرای  توانیــم  مــی  مــا  کــه  اســت  وســیله  » بدیــن  باشــد. «  جوابگــو  را 

بــوده و صبــر کنیــم. « انتظــار مســیح  آمــاده شــویم و در  زودهنــگام 
گوِســن گرچــه یکــی از برجســته تریــن و محبــوب تریــن ُوعــاظ بــه زبــان فرانســه بــود 
ولــی چــون گنــاه اصلــی اش ایــن بــود کــه بجــای اعتقادنامــه کلیســا یعنــی راهنمــای 
پیــش پــا افتــاده و منطقــی ولــی خالــی از ایمــان مثبــت از کتــاب مقــدس بــرای تعلیــم 
بــه جوانــان اســتفاده نمــوده بــود پــس از مدتــی از خدمــت برکنــار شــد. او بعدهــا در 
یک آموزشــگاه الهیات اســتاد شــد در حالیکه یکشــنبه ها کارش را به عنوان معلم 
اعتقادنامــه بــه بچــه هــا و تدریــس کتــاب مقــدس ادامــه میــداد. کار او در خصــوص 
نبوتهــا نیــز عالقــه زیــادی ایجــاد نمــود. او از کرســی اســتادی و بواســطه مطبوعــات 
و شــغل محبوبــش بعنــوان معلــم کــودکان بــرای ســالهای متمــادی در جلــب توجــه 
افــراد بســیاری بــه مطالعــه نبــوت هایــی کــه نزدیــک بــودن ظهــور خداونــد را نشــان 

میدادنــد اســتفاده نمــود و همچنیــن نفــوذ گســترده ای داشــت.
در کشــورهای اســکاندیناوی نیــز پیــام ظهــور دوبــاره اعــالم شــد و توجــه گســترده 
بــی احتیــاط خــود برخواســته و گناهــان  ای بوجــود آمــد. عــده زیــادی از امنیــت 
آمــرزش بودنــد.  نــام مســیح در جســتجوی  بــه  تــرک نمودنــد و  خــود را اعتــراف و 
ولــی روحانیــون کلیســای دولتــی مخالــف جنبــش بودنــد و بــا بواســطه نفــوذ ایشــان 
بعضــی از کســانی کــه پیــام را موعظــه مــی نمودنــد بــه زنــدان افکنــده شــدند. در 
خیلــی از جــاه هــا کــه بشــارت دهنــدگان پیــام ظهــور زودهنــگام خداونــد وادار بــه 
ســکوت شــدند خــدا بــه شــیوه ای معجــزه آســا راضــی بــه رســاندن پیــام توســط بچــه 
هــای کوچــک شــد. چــون بــه ســن قانونــی نرســیده بودنــد قانــون دولــت نتوانســت 

مانــع کار آنــان شــود و بــدون مداخلــه بــه تبشــیر پیــام ادامــه دادنــد.
جنبــش بطــور اهــم در میــان طبقــه پســت و پاییــن جامعــه بــود و در خانــه هــای 
محقــر خادمانــی بــود کــه مــردم بــرای شــنیدن کالم گردهــم جمــع میشــدند. خــود 
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بچــه هــای مبلــغ بیشــتر از کلبــه هــای محقــر بودنــد. بعضــی از آنهــا بیشــتر از شــش 
یــا هشــت ســال ســن نداشــتند؛ و در حالیکــه زندگــی شــان نشــان میــداد کــه نجــات 
دهنــده را دوســت دارنــد و ســعی داشــتند در اطاعــت قوانیــن مقــدس خــدا زندگــی 
کننــد معمــوالً هوشــیاری و توانایــی کــودکان همــان ســن و ســال را نشــان مــی دادنــد 
کــه وقتــی در مقابــل مــردم مــی ایســتادند مشــهود بــود کــه تحــت تأثیــر نفــوذی خــارج 
از موهبــه هــای طبیعــی شــان اقــدام میکننــد. صــدا و رفتــار تغییــر مــی کــرد و بــا 
قدرتــی جــدی بــا اســتفاده از همــان کلمــات کتــاب مقــدس هشــدار داوری را اعــالم 
می کردند: » از خدا بترســید و او را حمد گویید، زیرا كه ســاعت داوری او آمده 
اســت. « آنهــا گناهــان مــردم را ســرزنش مــی کردنــد نــه فقــط فســاد و شــرارت را 
بلکــه دنیاپرســتی و روگردانــی از راه راســت را مالمــت مینمودنــد و شــنودگان خــود 

را هشــدار مــی دادنــد کــه بــرای فــرار از غضــب آینــده بشــتابند.
مــردم بــا تــرس و لــرز مــی شــنیدند چــرا کــه روح متقاعــد کننــده خــدا بــا قلــب آنــان 
صحبــت مــی کــرد. بســیاری بــا عالقــه ای جدیــد و عمیــق تــر بــه تحقیــق در کتــاب 
مقــدس هدایــت شــدند و افراطــی هــا و فاســدها اصــالح شــدند و دیگــران امــور 
نیرنــگ بــار خــود را تــرک کردنــد و چنــان کار شــاخصی انجــام گردیــد کــه حتــی وعــاظ 

کلیســای ایالتــی مجبــور بــه اعتــراف شــدند کــه دســت خــدا در ایــن جنبــش بــود.
کشــورهای  بــه  دهنــده  نجــات  برگشــت  مــژده  کــه  بــود  ایــن  بــر  خــدا  اراده 
شــدند  مــی  ســکوت  بــه  وادار  خادمینــش  وقتــی  و  شــود  داده  اســکاندیناوی 
بــه  انجــام رســد. وقتــی عیســی  بــه  تــا  کار  قــرار داد  بــر کــودکان  را  او روح خــود 
بــا  بــا شــادی قــرار گرفــت کــه  نزدیکــی اورشــلیم رســید مــورد اســتقبال جمعیتــی 
فریــاد پیــروزی و تــکان دادن شــاخه هــای نخــل او را بــه عنــوان پســر داود معرفــی 
مــی نمودنــد فریســیان حســود از او خواســتند کــه مــردم را ســاکت کننــد؛ ولــی 
عیســی جــواب داد همــه ایــن رویدادهــا در تحقــق نبــوت بــود و بــه شــما مــی گویــم 
اگــر اینــان خامــوش شــوند، ســنگ هــا بــه فریــاد خواهنــد آمــد. مــردم موقــع ورود 
پیــام همــراه  اعــالن  قــوم  بــزرگان  و  کاهنــان  تهدیــد  بــا  اورشــلیم  هــای  دروازه  بــه 
بنــد  معبــد  ای  در صحنــه  هــا  بچــه  ولــی  نمودنــد  متوقــف  را  شــادی  و  بــا هلهلــه 
گــردان را دوبــاره ســر گرفتنــد و بــا تــکان دادن شــاخه هــای نخــل فریــاد مــی زدنــد: 
تــا ۱6. وقتــی   ۸ آیــه هــای   ۲۱ متــی فصــل  انجیــل  پســر داود! «  بــر  » هوشــیانا 
فریســی هــا بشــدت ناراضــی شــدند بــه او گفتنــد، » آیــا میشــنوی اینهــا چــه مــی 
گوینــد؟ « عیســی پاســخ داد: » بلــه. مگــر نخوانــده ایــد کــه، از زبــان کــودکان و 
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شــیرخوارگان ســتایش را مهیــا ســاختی؟« همانطــور کــه خــدا در زمــان ظهــور اول 
مســیح بواســطه کــودکان تمجیــد ببــار آورد از طریــق آنــان پیــام ظهــور دوم را نیــز بــه 
ببــار آورد. کالم خــدا بایــد تحقــق بیابــد تــا اعالمیــه ظهــور نجــات دهنــده بــه همــه 

اقــوام، زبــان هــا و ملــت هــا داده شــود.
آمریــکا  در  تــا  شــد  داده  همراهانــش  و  میلــر  ویلیــام  بــه  اخطــار  ی  اعالمیــه 
موعظــه شــود. ایــن کشــور مرکــز جنبــش بــزرگ ظهــور دوم شــد. اینجــا بــود کــه نبــوت 
پیــام فرشــته اول بــه شــکل بســیار مســتقیم بــه اجــرا در آمــد. نوشــته هــای میلــر و 
همراهانــش بــه کشــورهای دور دســت بــرده شــدند. هرجــا در دنیــا کــه مبشــرین 
رســوخ کردند پیام شــاد برگشــت ســریع مســیح فرســتاده شــد. پیام انجیل جاودانی 
کــه »از خــدا بترســید و او را حمــد گوییــد، زیــرا كــه ســاعت داوری او آمــده اســت« 

بــه شــکل وســیع انتشــار یافــت.
شــهادت نبــوت هــا کــه بــه ظهــور مســیح در بهــار ســال ۱۸۴۴ اشــاره مــی کردنــد در 
فکــر مــردم جایگزیــن شــد. وقتــی پیــام از ایالــت بــه ایالــت دیگــر رفــت همــه جــا توجــه 
گســترده ای را برانگیخــت. عــده زیــادی متقاعــد شــدند کــه دالیــل مــدت هــای نبــوی 
صحیح بودند و با قربانی کردن غرور عقایدشان با خوشحالی حقیقت را پذیرفتند. 
بعضی وعاظ با کنار گذاشتن ایده ها و احساسات فرقه ایشان، مقام و مستمری 
بــه اعــالم کننــدگان ظهــور دوبــاره مســیح  تــرک نمــوده و  شــان از کلیساهایشــان را 
پیوستند. ولی در مقایسه تعداد کمی از شبانان کلیساها این پیام را می پذیرفتند و 
بنابراین پیام تا حد زیادی به اشخاص عادی و فروتن سپرده شد. کشاورزان مزرعه 
هــای خویــش، مکانیــک هــا ابــزار خــود، بازرگانــان تجــارت و پیشــه وران حرفــه خــود را 
تــرک کردنــد؛ بــا وجــود ایــن در مقابــل کاری کــه مــی بایــد انجــام مــی شــد تعــداد کارکنــان 
بسیار اندک بود. وضع کلیسای دنیوی و دنیای ساقط در شرارت جان نگهبانان را 
فرسوده ساخته بود و آنها با تمایل متحمل مشقت، محرومیت و زحمت شدند تا 
بتواننــد مــردم را بــه توبــه جهــت نجــات دعــوت نماینــد. کار بــا وجــود مخالفــت شــیطان 

بــه تدریــج پیشــرفت نمــود و پیــام برگشــت مســیح توســط هــزاران نفــر پذیرفتــه شــد.
دنیــوی  افــراد  چــه  گناهــکاران  تــا  شــد  شــنیده  جــا شــهادت جســتجوگر  همــه 
و چــه اعضــای کلیســا را بــه فــرار از غضــب آینــده اخطــار مــی داد. وعــاظ ماننــد 
یحیــی تعمیــد دهنــده طلیعــه دار مســیح تیشــه را بــر ریشــه درخــت نهادنــد و از همــه 
مــردم اصــرار کردنــد تــا میــوه مناســب توبــه بــه بــار بیاورنــد. پیــام هــای تحریــک آمیــز 
آنــان مغایــرت مشــخصی نســبت بــه پیــام اطمینــان و آرامــش بخشــی داشــت کــه 
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از منبرهــای عــوام پســند شــنیده میشــد و هرجــا کــه پیــام اعــالم میشــد مــردم را بــه 
حرکــت در مــی آورد. شــهادت ســاده و مســتقیم از کالم خــدا مزیــن بــه قــدرت روح 
القــدس وزنــه ای از اعتقــاد بــه وجــود آورد کــه عــده ی کمــی قــادر بــه مقاومــت کامــل 
در مقابلــش بودنــد. اســتادهای دیــن از امنیــت دروغیــن خــود بیــدار شــدند. آنهــا 
وضــع انحــراف از حقیقــت، دنیــا دوســتی و بــی ایمانــی، غــرور و خودخواهــی خــود 
را دیدنــد. بســیاری بــا توبــه و تواضــع خداونــد را جســتجو نمودنــد. عالقــه ای کــه 
بــرای مدتهــا بــه امــور دنیــوی بســته بودنــد اکنــون بــه آســمان بســتند. روح خــدا بــر آنهــا 
قــرار گرفــت و بــا قلــب هــای نــرم و مطیــع شــده در اعــالم: »از خــدا بترســید و او را 

حمــد گوییــد، زیــرا كــه ســاعت داوری او آمــده اســت« شــریک شــدند.
گناهکارانــی بــا گریــه پرســیدند: »چــه کار بایــد بکنیــم تــا نجــات یابیــم؟« آنهایــی 
کــه زندگــی شــان شــاهد نادرســتی شــده بــود اکنــون مشــتاق جبــران آن بودنــد. همــه 
کســانی که در مســیح آرامش یافتند مشــتاق بودند که دیگران را در آن برکت ســهیم 
ســازند. قلــب والدیــن بســوی فرزنــدان بازگشــت و قلــب فرزنــدان بســوی والدیــن. 
موانــع غــرور و بــی توجهــی از بیــن رفــت. اعترافــات صادقانــه انجــام گرفــت و اعضــای 
صــدای  نمودنــد.  فعالیــت  افــراد  عزیزتریــن  و  تریــن  نزدیــک  نجــات  بــرای  خانــواده 
شفاعت مشتاقانه اغلب شنیده میشد. همه جا افرادی بودند که با غصه عمیق 
به خدا متوســل می شــدند. بســیاری تمام شــب را برای اطمینان از آمرزش گناهان 

خویــش و یــا توبــه اقــوام و همســایگان شــان مصرانــه در دعــا مــی گذراندنــد.
مــی  جمــع  مســیح۲9  برگشــت  منتظــران  جلســات  در  مــردم  طبقــات  همــه  از 
شــدند. فقیــر و غنــی، از طبقــات بــاال و پاییــن و آرمــان هــای مختلــف بــه شــخصه 
مخالفــت  روح  بودنــد. خداونــد  مســیح  دوبــاره  برگشــت  تعلیــم  شــنیدن  مشــتاق 
را در زمانــی کــه خادمیــن وی دالیــل ایمانشــان را توضیــح مــی دادنــد مهــار نمــود. 
گاهــی اوقــات وســیله ضعیــف بــود ولــی روح خــدا بــه حقیقــت وی قــدرت بخشــید. 
حضــور فرشــتگان مقــدس در ایــن جلســات احســاس مــی شــد و روزانــه بــه شــمار 
ایمانــداران اضافــه میشــد. در حالیکــه شــواهد ظهــور زودهنــگام مســیح تکــرار مــی 
شــد انبــوه جمعیــت در ســکوتی مشــتاقانه بــه ایــن ســخنان جــدی گــوش مــی دادنــد. 
چنــان بــه نظــر مــی رســید کــه آســمان بــه زمیــن نزدیــک شــده اســت. قــدرت خــدا در 
جــوان، بزرگســال و همچنیــن میانســال احســاس مــی شــد. مــردم بــا تمجیــد بــر لــب 
هایشــان در پــی خانــه هایشــان بودنــد و صــدای شــادی بخــش هــوای شــب آرام را 
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مــی شــکافت. هیــچ یــک از کســانی کــه در ایــن جلســات شــرکت مــی کردنــد آن 
صحنــه هــای توجــه عمیــق را فرامــوش نخواهنــد کــرد.

اعــالم زمــان مشــخص بــرای برگشــت مســیح مخالفــت بزرگــی از همــه طبقــات 
تــا گناهــکاران بــی قیــد و چالــش  مــردم بوجــود آورد از وعــاظ پشــت منبــر گرفتــه 
طلــب ضــد خــدا. کلمــات ایــن نبــوت تحقــق یافــت: »در ایــام آخــر اســتهزاکنندگانی 
بــود و خواهنــد گفــت،  پلیــد خــود خواهنــد  پیــرو امیــال  ظهــور خواهنــد کــرد کــه 
پــس چــه شــد وعــدۀ آمــدن او؟ از زمانــی کــه پــدران مــا بــه خــواب رفتنــد، همــه چیــز 
همانگونــه اســت کــه از بــدو آفرینــش بــود!« رســاله دوم پطــرس فصــل ۳ آیــه هــای ۳ 
و ۴. بســیاری که مدعی محبت به نجات دهنده بودند اعالم کردند که مخالفتی 
بــرای برگشــت  بــا ظهــور دوم مســیح نداشــتند ولــی مخالــف تعییــن زمــان قطعــی 
بودنــد. ولــی چشــم همــه چیــز بیــن خــدا قلــب هــای آنــان را خوانــد. ایشــان عالقــه 
نداشــتند برگشــت مســیح را بــرای داوری عادالنــه دنیــا بشــنوند. آنهــا خادمینــی بــی 
ایمــان بودنــد و افعــال آنهــا بازرســی خــدای جســتجوگر قلــب هــا را تحمــل نمــی کــرد 
و از روبــرو شــدن بــا خداوندشــان هراســان بودنــد. ماننــد یهودیــان زمــان ظهــور اول 
مســیح آنــان نیــز آمــاده پذیرایــی از عیســی نبودنــد. آنهــا نــه تنهــا از شــنیدن اســتدالل 
او را  انتظــار ظهــور  کــه  را  بلکــه کســانی  هــای ســاده کتــاب مقــدس ســرباز زدنــد 
داشــتند تمســخر نمودنــد. شــیطان و فرشــتگانش خوشــحال بودنــد و طعنــه هــای 
خــود را در برابــر مســیح و فرشــتگان مقــدس انداختنــد کــه قــوم مدعــی پیــروی اش 

چنــان محبــت اندکــی نســبت بــه او دارنــد کــه تمایلــی بــه ظهــورش نداشــتند.
» هیــچ کــس آن روز و ســاعت را نمــی دانــد « دلیلــی بــود کــه بیشــتر اوقــات 
توســط مخالفیــن ایمــان برگشــت مطــرح میشــد. کتــاب مقــدس مــی گویــد: » هیــچ 
کــس آن روز و ســاعت را نمــی دانــد جــز پــدر؛ حتــی فرشــتگان آســمان نیــز از آن آگاه 
نیســتند. « انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه ۳6. توضیحــی روشــن و هماهنــگ از ایــن آیــه 
توســط کســانی داده می شــد که انتظار برگشــت خداوند را می کشــیدند و بوضوح 
نشان دهنده تعبیر ارائه شده اشتباه از آن توسط مخالفانشان بودند. این کلمات 
توســط مســیح در آن مکالمه به یادماندنی با شــاگردانش بر کوه زیتون موقعی گفته 
شــد کــه وی بــرای آخریــن بــار از معبــد بیــرون آمــد. شــاگردان پرســیده بودنــد: »شــانٔه 
آمــدن تــو و رســیدن آخــر زمــان چــه خواهــد بــود؟ « عیســی بــه آنهــا نشــانه هایــی داد 
و گفــت: » چــون ایــن همــه را بینیــد، بفهمیــد کــه نزدیــک بلکــه بــر در اســت. « آیــات 
۳ و ۳۳. یــک گفتــه ی نجــات دهنــده نبایــد گفتــه هــای دیگــر او را نابــود ســازد. گرچــه 
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هیچکــس آن روز و ســاعت ظهــور وی را نمــی دانــد ولــی بــه مــا تعلیــم داده شــد کــه 
بدانیم چه زمان این واقعه نزدیک است. همچنین به ما تعلیم داده شد که نادیده 
گرفتــن اخطــار و رد کــردن یــا غفلــت در مــورد نزدیــک بــودن آمدنــش بــرای مــا بــه انــدازه 
مردمی که در زمان نوح می زیستند و زمان وقوع طوفان را نمی دانستند خطرناک 
خواهــد بــود؛ و َمثــل موجــود در همــان فصــل غــالم وفــادار و بــی وفــا را مقایســه مــی 
کنــد و اعــالم نابــودی کســی کــه در قلــب خــود گویــد، »آمــدن ســرور مــن طــول خواهــد 
پــاداش  كشــید« نشــان مــی دهــد کــه مســیح طبــق چــه ضوابطــی بررســی کــرده و 
خواهــد داد بــه آنانــی کــه منتظــر برگشــت وی بــوده و آن را تعلیــم مــی دهنــد و آنانــی 
کــه آن را انــکار مــی کننــد. او مــی گویــد: »پــس بیــدار باشــید.« »خوشــا بــه حــال آن 
غــالم، اگــر وقتــی ســرورش بــر مــی گــردد او را در حــال انجــام وظیفــه ببینــد.« آیــه هــای 
۴۲ و ۴6. »اگــر بیــدار نشــوی، مــن ماننــد دزد بــر ســر تــو خواهــم آمــد و تــو لحظــٔه آمــدن 

مــرا نخواهــی دانســت.« مکاشــفه فصــل ۳ آیــه ۳.
پولــس رســول دربــاره طبقــه ای از مــردم صحبــت مــی کنــد کــه برایشــان آمــدن 
مســیح غیرمنتظــره خواهــد بــود. » روز خداونــد ماننــد دزدی كــه در شــب مــی آیــد، 
فــرا خواهــد رســید. در آن هنــگام كــه مــردم از صلــح و امنیــت خــود تعریــف مــی کننــد، 
هالكــت ناگهانــی … بــه ایشــان وارد خواهــد شــد و بــه هیــچ وجــه، جــان ســالم بــه در 
نخواهنــد بــرد. « ولــی بــرای کســانی کــه گــوش بــه هشــدار نجــات دهنــده داده انــد 
مــی افزایــد: » امــا ای بــرادران، شــما در تاریكــی نیســتید كــه آن روز شــما را ماننــد دزد 
غافلگیر كند، زیرا همٔه شما فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و تاریكی 

تعلــق نداریــم. « رســاله اول بــه تســالونیکیان فصــل ۵ آیــه هــای ۲ تــا ۵.
بدیــن ترتیــب ثابــت شــد کــه کتــاب مقــدس تضمینــی بــه مــردم بــرای مانــدن در 
غفلــت و نادانــی در خصــوص نزدیکــی آمــدن مســیح نمــی دهــد. ولــی تنهــا کســانی 
کــه در پــی بهانــه ای بــرای نپذیرفتــن حقیقــت بودنــد گــوش هایشــان را در برابــر ایــن 
توضیحات و کلمات » هیچ کس آن روز و ساعت را نمی داند « بستند و کماکان 
توســط اســتهزاکنندگان جســور و حتــی مدعیــان خدمــت مســیح تکــرار مــی شــد. در 
حالیکــه مــردم بیــدار شــده و دربــاره راه نجــات پــرس و جــو مــی کردنــد معلمیــن دینــی 
بیــن آنهــا و حقیقــت قــرار گرفتنــد و ســعی داشــتند بــا تعبیــر غلــِط کالم خــدا وحشــت 
آنهــا را آرام نماینــد. نگهبانــان بــی ایمــان در کار فریــب دهنــده بــزرگ شــریک شــده 
فریــاد برآوردنــد صلــح، صلــح در حالیکــه خــدا صحبــت از صلــح ننمــوده بــود. ماننــد 
فریســیان زمــان مســیح بســیاری از ورود خــود بــه ملکــوت آســمانی امتنــاع مــی ورزنــد و 
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مانــع ورود دیگــران نیــز مــی شــوند. آنــان مســئول مــرگ ایــن افــراد خواهنــد بــود.
معمــوالً متواضــع تریــن و مؤمــن تریــن افــراد در کلیســاها اولیــه کســانی بودنــد کــه 
پیــام را مــی پذیرفتنــد. کســانی کــه خــود کتــاب مقــدس را مطالعــه مــی نماینــد متوجــه 
می شــوند که عقاید عمومی نبوت ها مطابق تعالیم کتاب مقدس نیســتند و هر 
جــا کــه مــردم تحــت تأثیــر روحانیــون نبودنــد و هــر جــا کــه خودشــان کتــاب مقــدس 
را مطالعــه مــی نمودنــد فقــط کافــی بــود تعلیــم برگشــت مســیح را بــا کتــاب مقــدس 

مقایســه کننــد تــا اقتــدار الهــی آن مشــهود گــردد.
عــده زیــادی از طــرف بــرادران بــی ایمانشــان مــورد جفــا قــرار گرفتنــد. بــرای حفــظ 
موقعیــت شــان در کلیســا بعضــی هــا توافــق کردنــد کــه در مــورد ایمانشــان ســاکت 
باشــند ولــی دیگــران حــس کردنــد کــه وفــاداری بــه خــدا منعشــان کــرده تــا حقیقــت 
ســپرده شــده بــه خــود را مخفــی ســازند. عــده ی قابــل مالحظــه ای بــه علــت اظهــار 
بــه بازگشــت دوبــاره مســیح از عضویــت کلیســا محــروم شــدند. بــرای  ایمانشــان 
کســانی کــه ایــن محنــت را بخاطــر ایمانشــان تحمــل کردنــد کالم نبــی: » بــرادران 
شــما کــه از شــما نفــرت دارنــد و شــما را بخاطــر اســم مــن از خــود مــی راننــد مــی 
گوینــد، خداونــد تمجیــد کــرده شــود تــا شــادی شــما را ببینــم لیکــن ایشــان خجــل 

خواهنــد شــد « بســیار ارزشــمند بــود. اِشــعیا فصــل 66 آیــه ۵.
فرشــتگان خــدا بــا توجهــی عمیــق نتیجــه اخطارهــا را مالحظــه مــی نمودنــد. وقتــی 
یک عدم پذیرش عمومی پیام از طرف کلیساها وجود داشت فرشتگان با تأثر روی 
برگرداندنــد. ولــی هنــوز بســیاری وجــود داشــتند کــه در مــورد حقیقــت برگشــت دوبــاره 
آزمایش نشده بودند. تعداد زیادی از طرف شوهران، زنان، والدین و یا فرزندانشان 
گمراه شدند و به اجبار باور کردند که حتی گوش دادن به بدعت های مورد تعلیم 
منتظران برگشت گناه است. به فرشتگان فرمان داده شده بود تا به دقت مواظب 

این جانها باشــند زیرا بنا بود از تخت آســمان نور دیگری بر آنها بدرخشــد.
بــا عالقــه ای غیــر قابــل وصــف کســانی کــه پیــام را دریافــت کــرده بودنــد منتظــر 
آمــدن نجــات دهنــده ی خــود بودنــد. زمانــی کــه انتظــار مالقــات او را داشــتند نزدیــک 
بــود. آنهــا بــا جدیتــی آرام بــه ایــن ســاعت نزدیــک مــی شــدند. آنهــا در ارتبــاط شــیرین 
بــا خــدا و در انتظــار صلــح و آرامشــی کــه در آینــده درخشــان از آن ایشــان خواهــد بــود 
آرامــی یافتنــد. هرگــز کســانی کــه ایــن امیــد و اطمینــان را تجربــه کردنــد نمــی تواننــد ایــن 
ســاعات گرانبهــای انتظــار را فرامــوش نماینــد. بــرای چنــد هفتــه قبــل از زمــان مقــرر 
کســب و کار دنیــوی بطــور اهــم کنــار گذاشــته شــد. ایمانــداران صــادق بــه دقــت 
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هــر احســاس و اندیشــه و عاطفــه قبلــی خــود را مــی ســنجیدند گویــا بــر بســتر مــرگ 
هســتند و تــا چنــد ســاعت دیگــر چشــم هایشــان را بــر صحنــه هــای زندگــی زمیــن فــرو 
خواهنــد بســت. خبــری از دوختــن » رداهــای صعــود بــه آســمان « نبــود )اشــاره بــه 
ضمیمه(؛ ولی همه احتیاج به همین آمادگی درونی برای مالقات نجات دهنده را 
احساس می کردند؛ رداهای سفیدشان رمز پاکی روحشان بود ـ سیرت ها توسط 
خــون کفــاره دهنــده ی مســیح از گنــاه پــاک شــده. ای کاش کمــاکان در قــوم مدعــی 
خدا همان روحیه کاوش قلب و همان ایمان صادق و مصمم وجود می داشــت. 
اگــر بــه متواضــع ســاختن خــود در برابــر خــدا ادامــه مــی دادنــد و تقاضاهــای خــود را در 
برابــر تخــت رحمــت ارائــه مــی دادنــد دارای تجربــه ای بســیار غنــی تــر از تجربــه فعلــی 
مــی بودنــد. دعــا کــردن کــم، کمبــود اعتــراف بــه گنــاه، کمبــود ایمــان زنــده بســیاری را 

فاقــد فیضــی مــی کنــد کــه نجــات دهنــده مــان بــه وفــور ارایــه مــی نمایــد.
در  اشــتباهی  دانــش  وی  دســت  کشــید.  را  خــود  قــوم  آزمایــش  طــرح  خــدا 
نکردنــد  کشــف  را  اشــتباه  برگشــت  منتظــران  پوشــاند.  را  نبــوی  مــدت  محاســبه 
و همچنیــن تحصیلکــرده تریــن مخالفیــن از کشــفش عاجــز ماندنــد. آنــان بعدهــا 
گفتند: » محاســبه مدت نبوی شــما صحیح اســت. واقعه بزرگی در شــرف اتفاق 
افتــادن اســت ولــی آن چیــزی کــه آقــای میلــر پیــش بینــی مــی کنــد نیســت؛ آن بــه 
توبــه گراییــدن دنیاســت و نــه ظهــور دوبــاره مســیح. « )بــه ضمیمــه مراجعــه شــود.(

زمــان انتظــار گذشــت و مســیح بــه خاطــر نجــات قومــش ظاهــر نشــد. آنهایــی کــه 
بــا ایمــان و محبــت صادقانــه منتظــر نجــات دهنــده خویــش بودنــد ناامیــدی تلخــی 
را تجربــه کردنــد. بــا ایــن وجــود اهــداف خــدا در حــال تحقــق یافتــن بودنــد؛ او قلــب 
کســانی کــه مدعــی بــه انتظــار بــرای برگشــتش بودنــد را آزمایــش مــی نمــود. بســیاری 
در میــان ایشــان بودنــد کــه صرفــاً بخاطــر تــرس برانگیختــه شــده بودنــد. اعتــراف آنــان 
بــه ایمــان بــر قلــب و زندگــی آنهــا تأثیــر نگذاشــته بــود. وقتــی واقعــه ی مــورد انتظــار 
اتفــاق نیافتــاد ایــن اشــخاص اعــالم کردنــد کــه نــا امیــد نشــدند؛ آنهــا هرگــز ایمــان 
نیــاورده بودنــد کــه مســیح برخواهــد گشــت. آنهــا جــزو نخســتین کســانی بودنــد کــه 

انــدوه ایمانــداران را مــورد تمســخر قــرار دادنــد.
ولــی عیســی و فرشــتگان آســمانی بــا محبــت و همــدردی بــر ایمانــداران آزمایــش 
شــده و وفــادار ولــی مأیــوس نــگاه مــی کردنــد. اگــر پــرده جــدا کننــده دنیــای مرئــی و 
غیرمرئــی بــه کنــار مــی رفــت فرشــتگان دیــده مــی شــدند کــه نزدیــک بــه افــراد ثابــت 

قــدم شــده آنهــا را از تیرهــای شــیطان حفاظــت مــی نماینــد.
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ویلیــام میلــر و همــکاران وی در بشــارت تعلیــم ظهــور دوبــاره بــا هــدف منحصــر 
بــه فــرد تحریــک مــردم بــرای آمادگــی بجهــت داوری زحمــت کشــیدند. آنهــا ســعی 
بــه امیــد واقعــی کلیســا و احتیــاج عمیــق  تــا اســاتید دیــن را نســبت  کــرده بودنــد 
تجربــه مســیحی شــان بیــدار کننــد و همچنیــن کوشــیدند تــا آنانــی کــه توبــه نکــرده انــد 
را بــه وظیفــه توبــه فــوری و برگشــت بــه ســوی خــدا بیــدار نماینــد. »آنهــا هرگــز ســعی 
نکردنــد مــردم را بــه فرقــه یــا دســته ی خــاص دینــی هدایــت کننــد. بنابرایــن در میــان 

همــه فرقــه هــا و اقــوام بــدون مداخلــه در ســازمان و نظــام ایشــان کار کردنــد.«
میلــر گفــت، »در تمامــی خدماتــم هرگــز اشــتیاق و یــا ایــده ای بــرای برقــراری 
مصلحتــی جــدا از آن فرقــه هــای موجــود و یــا بــرای کســب منفعــت در ازای زیــان بــه 
دیگــری نداشــتم. قصــدم رســاندن نفــع بــه همــگان بــود. فــرض کنیــم همــه مســیحیان 
از امیــد برگشــت مســیح خوشــحال مــی شــدند و اگــر آنانــی کــه نظریاتشــان عینــاً 
مطابــق نظریــات مــن نبــود آنانــی کــه ایــن تعالیــم را پذیرفتــه بودنــد را کمتــر دوســت نمــی 
داشــتند، هرگــز بــه اینکــه لزومــی بــرای اجتماعــات جداگانــه وجــود خواهــد داشــت 
عقیــده نمــی داشــتم. هــدف کلــی مــن برگردانــدن مــردم بســوی خــدا و هشــدار داوری 
آینــده بــه دنیــا و وادار نمــودن مــردم بــه آمــاده کــردن قلــب بــود تــا آنهــا را قــادر بــه مالقــات 
خدایشــان در صلــح و ســالمتی بنمایــد. اکثــر کســانی کــه تحــت فعالیــت هــای مــن بــه 

توبــه گراییدنــد بــه کلیســاهای مختلــف موجــود ملحــق شــدند.«۱

Bliss, page 328. 1
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هنگامــی کــه کارش بــه بنــای کلیســاها متمایــل بــود بــرای مدتــی بــا نظــر مســاعد 
روبــرو شــد. ولــی وقتــی رهبــران دینــی و شــبانان کلیســاها تصمیــم بــه مخالفــت بــا 
تعلیــم برگشــت گرفتنــد و خواســتند همــه هیجــان هــای در ایــن مــورد را ســرکوب 
کننــد نــه تنهــا از منبرهــای خــود بــر خــالف آن صحبــت کردنــد بلکــه حــق شــرکت 
اعضای خود در جلســات بشــارت بازگشــت دوباره مســیح و حتی صحبت درباره 
امیدشــان در جلســات اجتماعــی کلیســا را منــع نمودنــد. بنابرایــن ایمانــداران خــود 
دوســت  را  کلیساهایشــان  آنهــا  یافتنــد.  ســردرگمی  و  آزمایــش  موقعیــت  در  را 
داشــتند و مایــل بــه جدایــی از آنهــا نبودنــد؛ ولــی وقتــی مشــاهده کردنــد شــهادت 
کالم خــدا پایمــال و حــق آنهــا بــرای پژوهــش نبــوت هــا رد شــده، احســاس کردنــد 
کــه وفــاداری بــه خــدا مانــع از تســلیم بــه چنیــن محدودیــت هایــی مــی شــود. آنهــا 
نمی توانســتند کســانی را که شــهادت کالم خدا را رد می نمایند بعنوان کلیســای 
مســیح »ســتون و اســاس حقیقــت« بداننــد. پــس خــود را در جدایــی از ارتباطــات 
از  نفــر  هــزار  پنجــاه  حــدود  در   ۱۸۴۴ ســال  تابســتان  در  دانســتند.  محــق  قبلــی 

کلیســاها جــدا شــدند.
در همیــن زمــان یــک تغییــر قابــل مالحظــه در اکثــر کلیســاهای ایالــت متحــده 
بــه  رو  ولــی  تدریجــی  هماهنگــی  یــک  بســیار  هــای  ســال  بــرای  گشــت.  پدیــدار 
افزایــش بــا ســنن و آداب دنیــوی و زوالــی مطابــق در زندگــی روحانــی حقیقــی دیــده 
شــده بــود؛ ولــی در آن ســال شــواهدی از یــک ســقوط مشــخص و ناگهانــی تقریبــاً 
در همــه کلیســاهای ایــن ســرزمین دیــده شــد. در حالیکــه ظاهــراً کســی قــادر بــه 
توضیــح علــت نبــود ولــی خــود حقیقــت بطــور عمومــی شــناخته و توســط مطبوعــات 

و از پشــت منبرهــای کلیســاها مــورد اظهــار نظــر قــرار گرفــت.
در مّقــر شــیخ کلیســای فیالدلفیــا آقــای بارنــس نویســنده تفســیر کتــاب مقــدس 
کــه بطــور گســترده مــورد اســتفاده عمــوم بــود و شــبان یکــی از کلیســاهای برجســته 
شــهر بــود، » گفــت کــه بــرای بیســت ســال مشــغول خدمــت بــوده اســت و هرگــز تــا 
آخریــن عشــاء ربانــی او ایــن مراســم را بــدون پذیــرش کمابیــش اعضــا بــه کلیســا بجــا 
نیــاورده بــود. ولــی اکنــون نــه بیــداری در بیــن اســت و نــه توبــه، نــه رشــد مشــهودی 
در فیــض میــان ایمانــداران وجــود دارد و کســی بــرای گفــت و شــنود دربــاره نجــات 
جانــش بــه دفتــر او نیامــده اســت. بــا افزایــش کســب و کار و امکانــات درخشــنده 
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تجــارت و تولیــد، تمایــل بــه دنیــا پرســتی نیــز افزایــش یافتــه اســت؛ و ایــن موضــوع در 
مــورد همــه فرقــه هــای مســیحی صــدق میکنــد.«۲

در مــاه فوریــه همــان ســال پروفســور فیِنــی۳ از دانشــکده اوبرلیــن چنیــن گفــت: 
» حقایــق را جلــوی ذهــن مــان داشــته ایــم کــه بــه طــور کلــی کلیســاهای پروتســتاِن 
تمــام اصالحــات  یــا دشــمن تقریبــاً  تفــاوت و  بــی  یــا  بــه همیــن ســمت  کشــورمان 
اخالقــی عصــر بودنــد. اســتثناهای جــز وجــود دارنــد ولــی نمــی تــوان واقعیــت را 
جزئــی کلــی پنداشــت. مــا همچنیــن واقعیــت دیگــری در تأییــد ایــن موضــوع داریــم: 
و آن غیــاب کلــی نفــوذ اصالحــات در کلیساهاســت. بــی تفاوتــی روحانــی تقریبــاً 
دینــی  بــه شــکل وحشــتناک عمیــق اســت؛ و مطبوعــات  و  احاطــه اش عمومــی 
کشــور همگــی شــهادت مــی دهنــد.... بطــور وســیعی اعضــای کلیســا دلباختــه ُمــد 
شــده انــد ـ و دســت در دســت بــی ایمانــان در مهمانــی هــای عیــش و رقــص و بــزم 
و غیــره شــرکت مــی کننــد. ... ولــی الزم بــه بســط ایــن موضــوع دردنــاک نیســت. 
شــواهد فــراوان حاضــر در اطــراف مــان کافــی اســت تــا نشــان دهــد کــه کلیســاها 
عموماً متأســفانه فاســد می شــوند. آنها از خداوند بســیار دور شــده اند و او خود 

را از آنهــا کنــار کشــیده اســت. «
و نویســنده ای در مجلــه » تلســکوپ دینــی « شــهادت مــی دهــد: » مــا هرگــز 
بــه درجــه امــروز شــاهد انحطــاط دینــی نبــوده ایــم. بدرســتی کلیســا بایــد بیــدار شــود 
و علــت ایــن مصیبــت را بررســی نمایــد؛ بــه عنــوان یــک بیمــاری همــه کســانی کــه 
صهیــون را دوســت دارنــد بایــد آن را ببیننــد. وقتــی بــه خاطــر مــی آوریــم تعــداد توبــه 
کاران واقعــی چقــدر ’کــم هســتند’ و در عیــن حــال گســتاخی و ســختی گنهــکاران 
را مــی بینیــم بــی اراده فریــاد مــی کشــیم ’آیــا خــدا رحمــت خــود را فرامــوش کــرده؟ و 

یــا آیــا دِر رحمــت بســته شــده اســت؟’ «
چنیــن اوضاعــی بــدون وجــود دلیلــی در خــود کلیســا هرگــز بوجــود نمــی آیــد. 
بخاطــر  نــه  آیــد  مــی  فــرود  افــراد  و  کلیســاها  هــا،  ملــت  بــر  کــه  روحانــی  تاریکــی 
خــودداری عمــدی حمایــت فیــض الهــی از طــرف خداســت بلکــه نتیجــه غفلــت و 
تــرک نــور الهــی از طــرف مــردم اســت. نمونــه شــاخص ایــن حقیقــت در تاریــخ قــوم 
یهــود در زمــان مســیح ارائــه شــده اســت. بــا دلباختــن بــه دنیــا و فرامــوش کــردن 
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خــدا و کالم او شــعور آنهــا تاریــک و قلــب هایشــان دنیــوی و هــرزه شــده بــود. 
بدیــن ترتیــب غافــل از ظهــور مســیح موعــود بودنــد و بــا غــرور و بــی ایمانــی خــود 
یــا  نجــات دهنــده را رد نمودنــد. خــدا حتــی آن زمــان ملــت یهــود را از دانــش و 
شــرکت در برکــت نجــات قطــع ننمــود. ولــی آنانیکــه حقیقــت را رد کردنــد عالقــه 
بــه هدیــه آســمانی را بــه طــور کلــی از دســت دادنــد. آنهــا » تاریکــی را بــه جــای 
نــور و نــور را بــه جــای تاریکــی قــرار داده « بودنــد تــا اینکــه نــوری کــه در آنهــا بــود بــه 

تاریکــی تبدیــل شــد و آن تاریکــی چقــدر عظیــم بــود!
ایــن مطابــق خــط مشــی شــیطان اســت کــه مــردم ظاهــر دینــداری را بــا فقــدان 
روح حیاتــی خداشناســی نگهدارنــد. یهــود پــس از عــدم پذیــرش انجیــل حفــظ مجدانــه 
آداب باستانی شان را ادامه دادند، با دقت زیاد انحصار گرائی ملی خود را حفظ 
نمودند در حالیکه چاره ای جز اعتراف نداشــتند که حضور خدا دیگر در میانشــان 
نمایــان نبــود. نبــوت هــای دانیــال بــی تردیــد بــه زمــان ظهــور مســیح موعــود اشــاره مــی 
کــرد و چنــان مســتقیم زمــان مــرگ او را پیــش بینــی نمــود کــه آنهــا مطالعــه آن را منــع 
نمودنــد و ســرانجام خاخــام هــا بــرای همــه کســانی کــه وقــت آن را محاســبه کننــد 
لعنــت مشــخص نمودنــد. مــردم اســرائیل طــی قــرن هــای بعــدی در کــوری و توبــه 
ناپذیــری در برابــر عطیــه پــر فیــض نجــات بــی تفــاوت و بــی توجــه بــه بــرکات انجیــل و 

اخطــاری جــدی و وحشــتناک از خطــر نپذیرفتــن نــور آســمانی ایســتادند.
هــر جایــی کــه ایــن امــر وجــود دارد همیــن نتایــج در پــی آن خواهــد بــود. کســی 
کــه از روی عمــد حــس وظیفــه اش را چــون مخالــف تمایالتــش اســت ســرکوب مــی 
نمایــد عاقبــت قــدرت تشــخیص بیــن حقیقــت و خطــا را از دســت خواهــد داد. 
درک و فهــم بــه تاریکــی مــی گرایــد و وجــدان ســفت و قلــب ســخت مــی شــود و 
روان از خــدا جــدا مــی گــردد. جایــی کــه پیــام حقیقــت آســمانی تحقیــر و یــا پایمــال 
مــی شــود کلیســا در آنجــا در تاریکــی پوشــیده خواهــد شــد؛ ایمــان و محبــت بــه 
ســردی خواهــد گراییــد و بیــزاری و نفــاق وارد مــی شــوند. اعضــای کلیســا عالیــق و 
انــرژی خــود را بــر اهــداف دنیــوی متمرکــز مــی کننــد و گناهــکاران در توبــه ناپذیــری 

ســخت تــر مــی شــوند.
و  خــدا  داوری  ســاعت  اعــالم  در   ۱۴ فصــل  مکاشــفه  فرشــته  اولیــن  پیــام 
دعــوت مــردم بــه ترســیدن از او و عبــادت او بــرای جــدا شــدن قــوم معتــرف خــدا 
بــرای شــناخت وضعیــت  از تأثیــرات فاســد کننــده دنیــا و بیــدار نمــودن ایشــان 
خــدا  پیــام  ایــن  در  بــود.  شــده  طــرح  شــان  دنیاپرســتی  و  شــان  انحــراف  واقعــی 
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اخطــاری بــه کلیســا فرســتاده بــود کــه اگــر پذیرفتــه شــود شــرارتی را کــه آنــان را از 
پیــام آســمانی را پذیرفتــه بودنــد و  اگــر  کــرد.  نمــوده تصحیــح خواهــد  خــدا جــدا 
قلبشــان را در برابــر خــدا متواضــع مــی نمودنــد و صادقانــه در جســتجوی آمادگــی 
بــرای ایســتادن در حضــورش مــی بودنــد روح و قــدرت خــدا در میــان ایشــان ظاهــر 
دســت  محبــت  و  ایمــان  اتحــاد،  متبــارک  وضــع  بــه  دوبــاره  کلیســا  و  شــد؛  مــی 
و  از دل  کــه » مؤمنــان  زمانــی  کــه در عصــر رســوالن وجــود داشــت  یافــت  مــی 
جــان متحــد شــده بودنــد « و زمانــی کــه » خداونــد هــر روز كســانی را كــه نجــات 
مــی یافتنــد، بــه جمــع ایشــان مــی افــزود « » كالم خــدا را بــا شــهامت بیــان مــی 

کردنــد. « اعمــال رســوالن فصــل ۴ آیــه هــای ۳۲ و ۳۱؛ فصــل ۲ آیــه ۴۷.
اگــر قــوم معتــرف خــدا نــوری را کــه از کالمــش بــر آنهــا مــی تابــد بپذیرنــد بــه اتحــادی 
خواهنــد رســید کــه مســیح بــرای آن دعــا کــرد آنچــه را کــه رســوالن » یگانگــی در روح 
بــه مــدد رشــتۀ صلــح « توصیــف نمودنــد. او مــی گویــد: » یــک بــدن هســت و یــک 
روح، چنانکــه فــرا خوانــده شــده ایــد بــه یــک امیــِد دعــوت خویــش؛ یــک خداونــد، یــک 

ایمــان، یــک تعمیــد؛ « رســاله بــه افسســیان فصــل ۴ آیــه هــای ۳ تــا ۵.
اینهــا نتایــج مبــارک تجربــه شــده توســط کســانی بــود کــه پیــام ظهــور را پذیرفتنــد. 
آنهــا از طایفــه هــای )فرقــه هــای( مختلــف آمدنــد و موانــع طایفــه ای آنــان بــه زمیــن 
بــه بخشــه ای کوچــک خــرد شــدند و  انداختــه شــدند؛ اعتقادنامــه هــای متضــاد 
امیــد ناســازگار بــا کتــاب مقــدس بــرای هــزار ســال غیــر روحانــی تــرک شــد و دیــدگاه 
هــای اشــتباه بازگشــت دوم مســیح تصحیــح شــد و غــرور و همشــکلی بــا دنیــا تــرد 
شــد؛ اشــتباهات تصحیح شــدند و قلب ها در مصاحبت شــیرین متحد گردیدند 
و محبــت و شــادی در حــد اعلــی حکمفرمــا گشــتند. اگــر ایــن تعلیــم بــرای عــده 
معــدودی کــه آن را پذیرفتنــد چنیــن کاری انجــام داد بــرای عمــوم همیــن کار را مــی 

کــرد اگــر همــه آن را پذیرفتــه بودنــد.
ولــی کلیســاها عمومــاً ایــن هشــدار را نپذیرفتنــد. خادمیــن آنــان چــون نگهبانــان 
» خانــه اســرائیل « کــه مــی بایــد اولیــن کســانی باشــند کــه نشــانه ظهــور عیســی را 
از نشــانه هــای  یــا  و  انبیــا  از شــهادت  یادگیــری حقیقــت برگرفتــه  درک کننــد در 
زمــان شکســت خوردنــد. در حالیکــه امیدهــا و جــاه طلبــی هــای دنیــوی قلــب را پــر 
نمودنــد، محبــت بــه خــدا و ایمــان بــه کالم او بــه ســردی گراییــد و وقتــی تعلیــم ظهــور 
ارائــه شــد فقــط تعصــب و بــی ایمانــی ایشــان را تحریــک نمــود. نظــر بــه اینکــه پیــام تــا 
حــد زیــادی توســط اعضــا ارائــه مــی شــد ایــن امــر ســندی بــر ضــد آن اطــالق گشــت. 
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درســت ماننــد گذشــته شــهادت واضــح کالم خــدا بــا پرســش: » آیــا از بــزرگان قــوم 
یــا فَریســیان کســی هســت کــه بــه او ایمــان آورده باشــد؟ « روبــرو گردیــد؛ و بــا توجــه 
بــه اینکــه تکذیــب دالیــل اقتبــاس شــده از مــدت هــای نبــوی چقــدر مشــکل اســت 
بســیاری از مطالعــه نبــوت هــا دلســرد شــده و تعلیــم دادنــد کــه کتــاب هــای نبــوی 
مهــر شــده و غیــر قابــل درک هســتند. مــردم عــادی بطــور ضمنــی بــه وعــاظ خــود 
اطمینــان نمــوده و از شــنیدن اخطــار امتنــاع ورزیدنــد؛ و دیگــران گرچــه از حقیقــت 
متقاعــد بودنــد مبــادا » از کنیســه اخــراج شــان کننــد « جرعــت شــهادت دادن بــه 
آن را نداشــتند. پیامــی کــه خــدا بــرای امتحــان و پاکســازی کلیســا فرســتاده بــود بــا 
اطمینــان کامــل نشــان داد کــه تعــداد کســانی کــه عالیــق خــود را بجــای مســیح بــر 
دنیــا متمرکــز نمــوده انــد چقــدر زیــاد بودنــد. عالیقــی کــه آنهــا را بــه دنیــا مرتبــط مــی 
نمــود قــوی تــر از کشــش رو بــه آســمان بــود. آنهــا ترجیــح دادنــد صــدای حکمــت 

دنیــوی را بشــنوند و از پیــام حقیقــی کاوشــگر قلــب روی برگرداندنــد.
آنهــا در نپذیرفتــن اخطــار فرشــته اول وســیله ای کــه آســمان بــرای بازگرداندنشــان 
تهیه نموده بود را رد نمودند. آنها از پیامرسان فیض بخش که می توانست شرارتی 
که ایشان را از خدا جدا نموده بود اصالح نماید روی برتافتند و با اشتیاقی شدیدتر 
بســوی جلــب رفاقــت دنیــا رفتنــد. ایــن بــود دلیــل وضــع وحشــتناک دنیاپرســتی، ســیر 

قهقرایی و مرگ روحانی که در سال ۱۸۴۴ در کلیساها وجود داشت.
در مکاشــفه فصــل ۱۴ فرشــتۀ دومــی از پــی اولــی آمــد و مــی گفــت: » ســقوط 
کــرد! باِبــل بــزرگ ســقوط کــرد! آن کــه از شــراب جنــون آور زنــای خــود بــه همــۀ 
کلمــه  از  » بابــل «  عبــارت   .۸ آیــه  فصــل۱۴  مکاشــفه  نوشــانید. «  هــا  ملــت 
» آشــفته « گرفتــه شــده و مفهــوم هــرج و مــرج مــی دهــد. ایــن عبــارت در کتــاب 
مقــدس بــرای مشــخص نمــودن انــواع مختلــف ادیــان دروغیــن یــا مرتــد بــه کار رفتــه 
در  کــه  نمــادی  ـ  اســت  زن  یــک  ســمبلش  بابــل   ۱۷ فصــل  مکاشــفه  در  اســت. 
کتــاب مقــدس بــرای نشــان دادن کلیســا، یــک زن پاکدامــن نمــاد کلیســایی پــاک 

و زن روســپی نمــاد کلیســای مرتــد اســتفاده مــی شــود.
در کتــاب مقــدس سرشــت مقــدس و همیشــگی از رابطــه ای کــه بیــن مســیح 
و کلیســایش وجــود دارد بواســطه اتحــاد زناشــویی نمایــان مــی گــردد. خداونــد قــوم 
خــود را بــا پیمانــی جــدی بــه خــود وصــل کــرده اســت و وعــده مــی دهــد خدایشــان 
باشــد و آنــان نیــز خــود را متعهــد مــی نماینــد فقــط از آن او باشــند. او اعــالم مــی 
تــو را در عدالــت و  نامــزد خــود خواهــم ســاخت؛ آری،  ابــد  بــه  تــا  کنــد: » تــو را 
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انصــاف و محبــت و رحمــت نامــزد خــود خواهــم ســاخت. « هوشــع فصــل ۲ آیــه 
۱9؛ و دوبــاره » مــن شــوهر شــما هســتم. « ارمیــا فصــل ۳ آیــه ۱۴؛ و پولــس رســول 
از همــان تصویــر در عهــد جدیــد اســتفاده مــی کنــد وقتــی مــی گویــد: » شــما را بــه 
یــک شــوهر، یعنــی مســیح، نامــزد ســاختم، تــا همچــون باکــره ای پاکدامــن بــه او 

تقدیــم تــان کنــم. « رســاله دوم بــه قرنتیــان فصــل ۱۱ آیــه ۲.
عــدم وفــاداری کلیســا بــه مســیح در اجــازه دادن بــه بازگردانــدن اعتمــاد و محبــت 
از او و اجــازه دادن بــه ایــن کــه عشــق و عالقــه بــه امــور دنیــوی جــان را مشــغول ســازد 
بــه تخطــی از پیمــان زناشــویی تشــبیه شــده اســت. گنــاه اســرائیل در تــرک خداونــد 
بــه ایــن شــکل ارائــه مــی شــود و محبــت شــگرف خــدا کــه آنــان اینطــور خــوار شــمردند 
چنیــن نمایــان مــی شــود: » بــرای تــو ســوگند خــوردم و بــا تــو عهــد بســتم و از آِن مــن 
شــدی؛ ایــن اســت فرمــودۀ خداونــدگاْر یهــوه. « » پــس بــی نهایــت زیبــا شــده، بــه 
درجــۀ ملوکانــه ممتــاز گشــتی. آوازۀ تــو بــه ســبب زیبایــی ات در میــان قــوم هــا پخــش 
شــد، زیــرا خداونــدگاْر یهــوه مــی فرمایــد کــه آن زیبایــی بــه ســبب فــّر و شــکوه مــن کــه 
آن را بــر تــو نهــادم، کامــل بــود. امــا تــو بــر زیبایــی خــود تــوکل کــردی و بــه ســبب آوازه 
ات فاحشــگی نمــودی. « » همچــون زنــی کــه بــه شــوهر خــود خیانــت ورزد، تــو ای 
خانــدان اســرائیل بــه مــن خیانــت ورزیــدی؛ ایــن اســت فرمــودۀ خداونــد. « » ای زن 
زنــاکار کــه بیگانــگان را بــه جــای شــوهر خــود مــی پذیــری! « حزقیــال فصــل ۱6 آیــه 

هــای ۸ و ۱۳ تــا ۱۵؛ ارمیــا فصــل ۳ آیــه ۲۰؛ حزقیــال فصــل ۱6 آیــه هــای ۳۲.
در عهــد جدیــد نیــز بــا زبانــی مشــابه بــا مدعیــان مســیحیت کــه دوســتی دنیــا را 
باالتر از لطف الهی قرار می دهند صحبت شده است. یعقوب رسول می گوید: 
» ای زنــاکاران، آیــا نمــی دانیــد دوســتی بــا دنیــا دشــمنی بــا خداســت؟ هــر کــه در پــی 

دوســتی بــا دنیاســت، خــود را دشــمن خــدا مــی ســازد. « یعقــوب فصــل ۴ آیــه ۴.
زن )بابــل( در مکاشــفه فصــل ۱۷ بدیــن شــکل توصیــف شــده » جامــۀ ســرخ و 
ارغوانــی بــر تــن داشــت و در بــرِق طــال و جواهــر و مرواریــد مــی درخشــید. جامــی 
زّریــن بــه دســت داشــت سرشــار از همــۀ زشــتی هــا و آکنــده از ناپاکــی … و ایــن نــام 
مرمــوز بــر پیشــانی او نوشــته شــده بــود: باِبــل بــزرگ، مــادر فاحشــه هــا و زشــتی هــای 
زمیــن. « و نبــی ادامــه مــی دهــد: » دیــدم کــه زْن مســت از خــون مقدســین و خــون 
شــهدای عیســی اســت. « بابــل عــالوه بــر ایــن بــه عنــوان » همــان شــهر بــزرگ کــه بــر 
پادشــاهان زمیــن حکومــت مــی کنــد « توصیــف مــی گــردد. مکاشــفه فصــل ۱۷ آیــه 
هــای ۴ تــا 6 و ۱۸. روم همــان قدرتــی اســت کــه بــرای چندیــن قــرن بــر پادشــاهان 
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و  طــال  ارغوانــی،  و  ســرخ  رنــگ  داشــت.  مســتبدانه  حاکمیــت  مســیحی  دنیــای 
جواهــرات و مرواریدهــا بطــور واضــح جبروتــی فراتــر از جــالل و شــکوه شــاهانه 
پــاپ هــای روم را ترســیم مــی نمایــد. و هیــچ  تأثیــر موضــع خودخواهانــه  تحــت 
قــدرت دیگــری را بجــز آن کلیســایی کــه بــی رحمانــه پیــروان عیســی را جفــا رســاند 
نمــی تــوان اینچنیــن صادقانــه » مســت از خــون مقدســین « اعــالم نمــود. بابــل 
همچنیــن محکــوم بــه روابــط نامشــروع بــا » پادشــاهان زمیــن « شــده اســت. بــه 
ســبب جدایــی از خداونــد و اتحــاد بــا بــت پرســتان بــود کــه کلیســای یهــودی تبدیــل 
بــا طلــب حمایــت  بــا فاســد کــردن خــود بــه همــان روش  بــه فاحشــه شــد و روم 

قــدرت هــای دنیــوی محکومیتــی مشــابه دریافــت مــی نمایــد.
بابــل » مــادر فاحشــه هــا « نامیــده مــی شــود. دخترهایــش نمــاد کلیســاهایی 
کــردن  قربانــی  در  او  الگــوی  و  بــوده  متکــی  آن  ســنن  و  تعالیــم  بــه  کــه  هســتند 
حقیقــت و رضایــت خــدا را بــرای کســب هماهنگــی بــا دنیــا پیــروی مــی نماینــد. 
پیــام فصــل ۱۴ مکاشــفه در اعــالم ســقوط بابــل بایــد دربــاره نهادهــای مذهبــی 
اعمــال شــود کــه زمانــی پــاک بودنــد ولــی بعدهــا فاســد شــده انــد. چــون ایــن پیــام 
پشــت ســر اخطــار دربــاره داوری مــی آیــد بایــد در ایــام آخــر داده شــود و از اینــرو 
نمــی توانــد تنهــا بــه کلیســای روم منصــوب شــود زیــرا آن کلیســا بــرای قــرن هــای 
متمــادی در حالــت ســقوط بــوده اســت. اضافــه بــر ایــن در فصــل هجدهــم کتــاب 
مکاشــفه قــوم خــدا بــه خــروج از بابــل دعــوت شــده انــد. طبــق ایــن آیــه هــا عــده 
زیــادی از قــوم خــدا هنــوز بایــد در بابــل باشــند؛ اکنــون در چــه نهادهــای دینــی 
مــی تــوان بخــش اعظــم پیــروان مســیح را پیــدا نمــود؟ بــدون شــک در کلیســاهای 
مختلفــی کــه ادعــای ایمــان پروتســتان را دارنــد. ایــن کلیســاها در موقــع ظهورشــان 
بخاطــر خــدا و حقیقــت شــرافتمندانه ایســتادگی کردنــد و بــرکات او بــا آنــان بــود. 
حتــی دنیــای بــی ایمــان وادار بــه اعتــراف بــه نتایــج ســودمندی شــد کــه قبــول اصــول 
انجیــل بوجــود آورده بــود. در کالم نبــی خطــاب بــه اســرائیل: » آوازۀ تــو بــه ســبب 
زیبایــی ات در میــان قــوم هــا پخــش شــد، زیــرا خداونــدگاْر یهــوه مــی فرمایــد کــه آن 
زیبایــی بــه ســبب فــّر و شــکوه مــن کــه آن را بــر تــو نهــادم، کامــل بــود. « ولــی آنــان 
بواســطه همــان عالقــه کــه ســبب لعنــت و ســقوط اســرائیل شــد ســقوط کردنــد 
ـ  عالقــه تقلیــد عــادات و بــه دســت آوردن دوســتی خــدا نشناســان. » امــا تــو بــر 
نمــودی. « حزقیــال  بــه ســبب آوازه ات فاحشــگی  تــوکل کــردی و  زیبایــی خــود 

فصــل ۱6 آیــه هــای ۱۴ و ۱۵.
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بسیاری از کلیساهای پروتستان نمونه ارتباط شریرانه با » پادشاهان جهان « 
ـ کلیســاهای ایالتی را در ارتباط شــان با دولت های غیر روحانی و فرقه های دیگر 
بــا جلــب لطــف و عنایــت دنیــا پیــروی مــی نماینــد و عبــارت » بابــل « ـ اغتشــاش ـ مــی 
توانــد در مــورد همــه ایــن کلیســاها، مدعیــان اســتخراج تعالیــم خــود از کتــاب مقــدس 
کاربرد مناسبی داشته باشد در صورتی که با اعتقادنامه ها و فرضیه های متضاد 

گســترده ای نســبت به هم به فرقه های بی شــمار تقســیم شــده اند.
کلیســاهایی کــه از روم جــدا شــدند گذشــته از ایــن اتحــاد گنــاه آلــود بــا دنیــا، 

مشــخصات دیگــر آن کلیســا را عرضــه مــی نماینــد.
ارتبــاط  در  روم  کلیســای  » اگــر  اســت  مدعــی  روم  کاتولیــک  آثــار  از  یکــی 
بــا قدیســین متهــم بــه بــت پرســتی شــود دختــرش کلیســای انگلســتان در همیــن 
زمینــه گناهــکار اســت چــرا کــه در مقابــل یــک کلیســا وقــف شــده بــه مســیح، ده 

بــه مریــم دارد. «۴ کلیســای وقفــی 
هــزاره «  دربــاره  ای  رســاله  عنــوان  تحــت  ای  » مقالــه  در  هاپکینــز  دکتــر  و 
اعــالم مــی کنــد: » دلیلــی وجــود نــدارد کــه روح و آداب ضــد مســیحیت را بــه آنچــه 
اکنــون بــه کلیســای روم اطــالق مــی گــردد محــدود نمــود. کلیســاهای پروتســتان بــه 
همــان انــدازه دارای باورهــای دجــال )ضــد مســیح( هســتند و از فســاد و شــرارت 

کامــال اصــالح شــده نیســتند. «۵
در خصــوص جدایــی کلیســای مشــایخی )فرقــه پرزبیتــری(6 از کلیســای روم 
بــا کتــاب مقــدس  دکتــر گاتــری۷ مــی نویســد: » کلیســای مــا ســیصد ســال قبــل 
دروازه  از  خــود  طومــار  روی  کنیــد’  تفتیــش  را  مقــدس  ’کتــب  و  خــود  پرچــم  بــر 
کنــد:  مــی  مطــرح  را  توجــه  قابــل  پرسشــی  ۸آنــگاه  رفــت. «  بیــرون  روم  کلیســای 

بابــل خــارج شــدند؟ « آنــان کامــل از  » آیــا 
اســپرِجن9 مــی گویــد، » کلیســای انگلســتان بــه نظــر مــی رســد بکلــی بواســطه 
آییــن و رســوم گرایــی بلعیــده شــده ولــی عــدم تطابــق بــه نظــر بــه همــان انــدازه از 
مثبتــی  اندیشــه  شــان  دربــاره  کــه  آنانــی  اســت.  شــده  تکــه  تکــه  فلســفی  خیانــت 
داشــتیم یکــی یکــی از اصــول ایمــان روی مــی گرداننــد. بکلــی معتقــدم کــه قلــب 

Finney. 4

Samuel Hopkins, Works, vol. 2, p. 328. 5

Presbyterian. 6

Guthrie. 7

Thomas Guthrie, The Gospel in Ezekiel, page 237. 8

Spurgeon. 9
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انگلســتان بــه خیانــت منفــور آلــوده شــده کــه هنــوز جســارت کــرده بــر منبــر مــی رود 
و خــود را مســیحی مــی خوانــد. «

سرچشــمه ارتــداد بــزرگ چــه بــود؟ چگونــه کلیســا در ابتــدا از ســادگی انجیــل 
منحــرف شــد؟ بواســطه هماهنگــی بــا رســوم بــت پرســتی تــا اینکــه پذیــرش مســیحیت 
را بــرای بــت پرســتان آســان نمایــد. پولــس رســول حتــی در عصــر خــود اعــالم نمــود، 
» ِســّر بــی دینــی هــم اکنــون نیــز عمــل مــی کنــد. « رســاله دوم بــه تســالونیکیان فصــل 
۲ آیــه ۷. کلیســا در طــول زندگــی رســوالن تقریبــاً پــاک مانــد. ولــی » مقــارن بــا آخــر 
قــرن دوم اکثــر کلیســاها شــکل جدیــدی بــه خــود گرفتنــد؛ ســادگی نخســتین ناپدیــد 
شــد و بــه شــکل نامحســوس بــا درگذشــت شــاگردان اولیــه فرزنــدان شــان بهمــراه بــا 
نوایمانان ... پیش آمده آرمان را فرم جدید دادند. «۱۰ برای بدست آوردن اعضای 
بیشــتر، معیارهــای عالــی ایمــان مســیحی پاییــن کشــیده شــدند و در نتیجــه » ســیل 
بت پرستان به سوی کلیسا روان گشت و به همراه خود رسوم، آداب و بت ها را 
آورد. «۱۱ وقتــی دیــن مســیحیت حمایــت و لطــف رهبــران دنیــوی را بــه دســت آورد بــه 
ظاهر توسط عوام پذیرفته شد ولی در حالیکه ظاهراً مسیحی بودند بسیاری » در 
اصــل بــت پرســت ماندنــد بخصــوص در خفــا بــت هــای خــود را مــی پرســتیدند. «۱۲ 
آیــا همیــن فراینــد تقریبــاً در همــه کلیســاهایی کــه خــود را پروتســتان مــی خواننــد 
تکــرار نشــده اســت؟ هنگامــی کــه بنیــان گــزاران همــان کســانی کــه روح حقیقــی 
اصالحــات را داشــتند در گذشــتند بازمانــدگان ایشــان پیــش آمدنــد و » بــه آرمــان 
بــه  کورکورانــه  کــه  صورتــی  در  طلبــان  اصــالح  فرزنــدان  دادنــد. «  جدیــد  شــکلی 
اعتقــادات پــدران خــود متمســک مــی شــدند و از پذیــرش هــر حقیقتــی در مقابــل 
آنچــه دیدنــد ســرباز مــی زدنــد، از الگــوی تواضــع، انــکار نفــس و چشــم پوشــی از 
دنیــا بــه مقــدار گســترده ای منحــرف شــدند. بدیــن ترتیــب » ســادگی اولیــه ناپدیــد 
شــد. « ســیل دنیاپرســتی بــه ســوی کلیســا روان مــی شــود و » رســوم، عــادات و 

بــت هایــش « را بــا خــود مــی آورد.
هیهــات، آن دوســتی دنیــا کــه » دشــمنی بــا خــدا « اســت اکنــون بــه چــه درجــه 
وحشــتناکی در میــان مدعیــان پیــرو مســیح گرامــی داشــته مــی شــود! تــا چــه انــدازه ای 
کلیســاهای عــوام پســند در دنیــای مســیحی از معیــار تواضــع، انــکار نفــس، ســادگی 
و خداپرســتی کتــاب مقــدس دور شــده انــد! جــان وســلی در خصــوص اســتفاده 

Robert Robinson, Ecclesiastical Researches, ch. 6, par. 17, p. 51. 10

Gavazzi, Lectures, page 278. 11

12 مأخذ قبلی، صفحه 278.
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صحیــح از پــول گفــت: » هرگــز هیــچ بخــش از ایــن عطیــه گرانبهــا را صرفــاً بخاطــر 
ارضــای امیــال چشــم بــا پوشــاک گرانقیمــت و غیــر ضــروری و یــا زیــور آالت بــه هــدر 
ندهیــد. هیــچ بخــش از آن را بــرای تزییــن کنجکاوانــه خانــه هایتــان، اثاثیــه غیرضــروری 
و گرانقیمــت خانــه، در تصاویــر، نقاشــی و زرانــدوزی گرانقیمــت بــه هــدر ندهیــد.... 
هیــچ چیــز را بــه ارضــای غــرور زندگــی و کســب تحســین و تمجیــد مــردم اختصــاص 
ندهیــد... ’تــا آنجایــی کــه بــه خــود خــوب میرســید مــردم راجــع بــه شــما خــوب صحبــت 
خواهنــد کــرد.’ تــا آنجایــی کــه ’ملبــس بــه کتــان بنفــش و مرغــوب’ و ’هــر روز مرغــوب 
ترین غذا را می خورید’ بدون شــک بســیاری ســلیقه واال، ســخاوت و مهمان نوازی 
شــما را تحســین خواهنــد نمــود. ولــی تمجیــد و تشــویق آنــان را گــران نخریــد. بلکــه 
راضی به افتخاری باشــید که از خدا سرچشــمه می گیرد. «۱۳۱۳ ولی در بســیاری از 

کلیســاهای زمــان مــا چنیــن تعلیمــی نادیــده گرفتــه مــی شــود.
ادعای به دینداری در دنیا عوام پسند شده است و رهبران، سیاستمداران، 
وکال، پزشــکان و تجــار بــه عنــوان وســیله ای بــرای کســب احتــرام و اعتمــاد جامعــه 
و پیشــبرد عالیــق دنیــوی شــان بــه کلیســاها مــی پیوندنــد. اینگونــه ســعی دارنــد تــا 
تمــام معامــالت غیرعادالنــه خــود را تحــت ادعــای مســیحیت بپوشــانند. نهادهــای 
مختلــف دینــی تقویــت شــده بواســطه ثــروت و نفــوذ ایــن دنیــا پرســتان تعمیــد گرفتــه، 
نماینــد.  مــی  آنــان  بــه  سرپرســتی  و  محبوبیــت  از  باالتــری  ســطح  پیشــنهاد  هنــوز 
کلیســاهای باشــکوه و مزیــن بــه دســت و دلبازتریــن تزئینــات در خیابــان هــای عــوام 
پســند دنیــا وارد۵ مــی شــوند. عبــادت کننــدگان خــود را بــا پوشــاک گرانقیمــت و 
مــد روز مــی پوشــانند. حقــوق بســیار بــاال بــه خــادم بــا اســتعداد پرداختــه مــی شــود تــا 
مــردم را جــذب نمــوده و ســرگرم نمایــد. خطبــه هایــش نبایــد راجــع بــه گناهــان عامــه 
پســند باشــد بلکــه بایــد نــرم شــده و خــوش آینــد خواســته شــنودگان بــاب روز باشــد. 
در نتیجــه گنهــکاران بــاب روز در دفاتــر کلیســا ثبــت مــی شــوند و گناهــان بــاب روز 

تحــت تظاهــر خــدا پرســتی پوشــیده مــی شــوند.
در اشــاره بــه طــرز فکــر فعلــی مدعیــان مســیحیت نســبت بــه دنیــا یــک روزنامــه 
غیــر مذهبــی برجســته چنیــن مــی گویــد: » کلیســا بــه شــکل نامحســوس بــه روح ایــن 
عصــر تســلیم شــده اســت و روشــهای عبــادت خــود را بــا نیازهــای روز تطبیــق داده 
است. « » در واقع کلیسا همه امور جذاب کننده دین را به عنوان وسایل خود 
بــه کار مــی بــرد؛ « و نویســندهای در روزنامــه مســتقل نیویــورک دربــاره متودیســت 

Wesley, Works, Sermon 50, The Use of Money. 13
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هــا چنیــن مــی گویــد: » خــط جدایــی بیــن خداپرســتان و بــی دینــان بــه یــک نــوع 
ســایه روشــن تبدیــل مــی شــود و افــرادی غيــور در دو طــرف ســعی مــی کننــد همــه 
تفــاوت هــای بیــن نحــوه عمــل و لذتشــان را محــو ســازند. « » محبوبیــت دیــن بــه 
طــور گســترده متمایــل بــه ازدیــاد افــرادی اســت کــه بــدون جوابگویــی منصفانــه بــه 

وظایــف در پــی کســب فوایــد آن هســتند. «
بــه  مــی شــویم کلیســای مســیح  متوجــه  » اینکــه  گویــد:  کرازبــی۱۴ مــی  هــوارد 
عمیقــی  نگرانــی  مایــه  نمایــد  مــی  اجــرا  را  هــای خداونــدش  طــرح  ناچیــزی  شــکل 
اســت. بــه همــان ترتیبــی کــه یهودیــان قدیــم اجــازه دادنــد مــراوده خودمانــی شــان بــا 
ملــت هــای بــت پرســت قلــب شــان را از خــدا برگردانــد، ... کلیســای مســیح نیــز 
بواســطه شــراکت غلــط بــا دنیــای بــی ایمــان، شــیوه هــای آســمانی زندگــی حقیقــی 
خویــش را تــرک کــرده و خــود را بــه عــادات مضــر و بــه ظاهــر پذیرفتنــی جامعــه بــدون 
مســیح تســلیم مــی نمایــد و از دالیلــی اســتفاده کــرده و بــه نتایجــی مــی رســند کــه 

مخالــف مکاشــفات الهــی و مســتقیماً ضــد رشــد و نمــو در فیــض هســتند. «۱۵
در ایــن مــوج دنیاپرســتی و جســتجوی لــذت، انــکار نفــس و از خودگذشــتگی 
بــرای مســیح تقریبــاً بــه شــکل کامــل از دســت رفتــه اســت. » بعضــی از مــردان و 
زنــان کــه هــم اکنــون در کلیســاهای مــا فعــال هســتند زمانــی کــه کوچــک بودنــد 
تعلیــم یافتــه بودنــد تــا بــرای ایثــار یــا انجــام کاری بــرای مســیح فــداکاری کننــد. « 
ولــی » اگــر امــروزه احتیــاج بــه منابــع مالــی اســت ... نبایــد از کســی تقاضــای کمــک 
نمــود. حاشــا! بــازار مــکاره، نمایــش، محاکمــه ســاختگی، شــام عتیقــه جویــی و یــا 

چیــزی بــرای خــوردن ترتیــب بــده ـ هــر چیــزی تــا مــردم را ســرگرم نمایــی. «
اســتاندار واشــبرن در ایالت ویسکانســین در خطابه ســالیانه خود در نهم ژانویه 
۱۸۷۳ اعــالم نمــود: » بــه نظــر احتیــاج بــه قانونــی بــرای از بیــن بــردن مدارســی هســت 
کــه در آنهــا قماربازهــا تربیــت مــی شــوند. همــه جــا وجــود دارنــد. حتــی کلیســا )بــدون 
شــک ندانســته( گاهــی اوقــات گرفتــار ارتــکاب کارهــای شــیطان مــی شــود. کنســرت 
بــه حکــم  اوقــات  آزمایــی هــای اهدایــی گاهــی  بخــت  تعهــدات و  هــای اهدایــی، 
حمایــت از موسســات خیریــه یــا دینــی ولــی غالبــاً بــرای اهــداف کــم ارزش، قرعــه 
کشــی و بســته هــای اهدایــی و غیــره همــه شــیوه هایــی بــرای جمــع آوری پــول بــدون 
کسب ارزش هستند. هیچ چیز مسموم کننده و فاسد کننده تر از این مخصوصاً 
برای جوانان پیدا نمی شود که بدون فعالیت و کار پول یا ملکی به دست بیاورند. 

Howard Crosby. 14

The Healthy Christian: An Appeal to the Church, pages 141, 142. 15
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با وجود مردم محترمی که در این بنگاه های اقتصادی شــانس آزمایی مشــغول می 
شــوند و وجدانشــان را بــا ایــن فکــر کــه پــول قــرار اســت صــرف هدفــی خــوب گــردد 
راضــی مــی نمایــد جــای تعجــب نیســت کــه جوانــان ایالــت غالبــاً بــه عاداتــی گرفتــار 

مــی شــوند کــه هیجــان بــازی هــای قمــار مســلماً بوجــود مــی آورنــد. «
روحیــه همرنگــی بــا دنیــا بــه کلیســاهای سرتاســر دنیــای مســیحی وارد شــده 
از  تاریکــی  کــرد تصویــر  انگلســتان  در  کــه  ای  اتکینــز۱6 در خطابــه  رابــرت  اســت. 
» عــادالن  کنــد:  مــی  ترســیم  حکمفرماســت  انگلســتان  در  کــه  روحانــی  نــزول 
مدعیــان  گیــرد.  نمــی  جــدی  را  آن  کســی  و  انــد  بربســته  رخــت  دنیــا  از  واقعــی 
بــا دنیــا و در  دینــی امــروزی در هــر کلیســا دوســتداران دنیــا، همشــکل شــدگان 
جســتجوی آســایش شــخصی و مشــتاق احتــرام هســتند. آنهــا خوانــده شــده انــد 
تــا بــا مســیح رنــج بکشــند ولــی از ســرزنش رو گرداننــد. ... ارتــداد، ارتــداد، ارتــداد 
بــر پیشــانی هــر کلیســا نوشــته شــده اســت ولــی اگــر بداننــد و آن را حــس کننــد 
ممکــن اســت امیــدی باشــد ولــی افســوس! فریــاد برمــی آورنــد، ’دولتمندیــم؛ مــال 

بــه چیــزی محتــاج نیســتیم.’ «۱۷ اندوختــه ایــم و 
گنــاه بزرگــی کــه بابــل بــه آن متهــم شــده ایــن اســت کــه » آن کــه از شــراب جنــون 
آور زنــای خــود بــه همــۀ ملــت هــا نوشــانید. « ایــن جــام مســت کننــده کــه بــه دنیــا 
عرضــه نمــوده اســت نمــاد تعالیــم دروغــی اســت کــه او در نتیجــه روابــط نامشــروع 
بــا بــزرگان دنیــا قبــول کــرده اســت. دوســتی بــا دنیــا ایمــان او را فاســد ســاخت و او 
بــه نوبــه خــود نفــوذ فاســد کننــده بواســطه آمــوزش تعالیمــی کــه بــر ضــد مبانــی ســاده 

کتــاب مقــدس هســتند را تحمیــل مــی نمایــد.
روم کتــاب مقــدس را از مــردم دریــغ داشــت و از همــه مــردم مطالبــه نمــود تــا 
تعالیــم خــود را بــه جــای آن بپذیرنــد. کار اصالحــات ایــن بــود تــا کالم خــدا را بــه مــردم 
بازگرداننــد ولــی آیــا ایــن نیــز واقعیــت نیســت کــه مــردم در کلیســاهای زمــان مــا تعلیــم 
می یابند که ایمانشان را بر پایه اعتقادنامه و تعالیم کلیسایشان و نه کتاب مقدس 
قــرار دهنــد؟ چارلــز بیِچــر۱۸ در خصــوص کلیســاهای پروتســتان چنیــن گفــت: » آنهــا 
از هــر کلمــه خشــن بــر ضــد اعتقادنامــه هــا پرهیــز مــی کننــد بــا همــان حساســیتی 
کــه پــدران مقــدس از هــر گفتــه ی خشــن بــر ضــد حرمــت رو بــه افزایــش مقدســین و 
شــهدایی کــه ترویــج مــی نمودنــد پرهیــز مــی کردنــد. ... فرقــه هــای پروتســتان انجیلــی 

Robert Atkins. 16

Second Advent Library, tract No. 39. 17

Charles Beecher. 18
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چنــان دســت هــای یکدیگــر و خــود را بســته انــد کــه در میانشــان یــک فــرد هــر جــا نمــی 
توانــد بــدون قبــول برخــی کتــاب هــا اضافــه بــر کتــاب مقــدس واعــظ شــود.... هیــچ 
چیــز فرضــی در ایــن جملــه نیســت کــه قــدرت اعتقادنامــه اکنــون شــروع بــه تحریــم 

کتــاب مقــدس مــی نمایــد چنانکــه روم نمــود منتهــی بــه طریقــی مکارانــه تــر. «۱9 
وقتــی اســتادان ایمانــدار، کتــاب مقــدس را شــرح مــی دهنــد در آنجــا مــردان 
را  تعالیــم صحیــح  کــه  مقــدس  کتــاب  بــه درک  کــرده و خادمــان مدعــی  تحصیــل 
بدعــت مــی پندارنــد قیــام کــرده و جســتجوگران حقیقــت را روگــردان مــی کننــد. 
اگــر دنیــا نــا امیدانــه مســت شــراب بابــل نبــود گروههــای بســیاری از مــردم بــا حقایــق 
دینــی  ایمــان  ولــی  مــی نمودنــد.  توبــه  و  قاطــع و ســاده کالم خــدا متقاعــد شــده 
بــه عنــوان  نامــوزون شــده کــه مــردم نمــی داننــد چــه چیــزی را  آنچنــان ســردرگم و 

حقیقــت بپذیرنــد. گنــاه توبــه ناپذیــری دنیــا بــر در کلیســاها نشســته اســت.
پیــام فرشــته دوم در فصــل ۱۴ مکاشــفه اولیــن بــار در تابســتان ۱۸۴۴ موعظــه 
شــد و ســپس کاربرد بســیار مســتقیمی در مورد کلیســاهای ایاالت متحده داشــت 
جایــی کــه اخطــار داوری بــه شــکل گســتردهای اعــالم شــده و بطــور کلــی رد شــده 
بــود و انحطــاط در کلیســاها بــه ســرعت پیــش رفتــه بــود. ولــی پیــام فرشــته دوم در 
ســال ۱۸۴۴ بــه شــکل کامــل تحقــق نیافــت. در آن هنــگام کلیســاها در نتیجــه رد 
نمــودن نــور پیــام بازگشــت دوبــاره ســقوط معنــوی را تجربــه کردنــد ولــی آن ســقوط 
کامــل نبــود. نظــر بــه اینکــه آنهــا بــه نپذیرفتــن حقایــق بخصــوص ایــن زمــان ادامــه دادنــد 
بــه ســطحی پاییــن و پاییــن تــر ســقوط نمودنــد. بــا ایــن وجــود هنــوز نمــی تــوان گفــت 
ملــت  بــه همــۀ  خــود  زنــای  آور  از شــراب جنــون  کــه  آن  کــرد، …  » باِبــل ســقوط 
هــا نوشــانید. « او هنــوز همــه ملــت هــا را وادار بــه ایــن کار نکــرده اســت. روح 
هماهنگــی بــا دنیــا و بــی تفاوتــی نســبت بــه حقایــق آزمونگــر زمــان مــا وجــود دارد و 
در تمــام کلیســاهای ایمــان پروتســتان در همــه دنیــای مســیحی قــوت مــی گیــرد و 
اخطــار وحشــتناک و جــدی فرشــته دوم شــامل ایــن کلیســاها مــی شــود. ولــی کار 

ارتــداد هنــوز بــه نقطــه اوج خــود نرســیده اســت.
کتــاب مقــدس اعــالم مــی کنــد کــه شــیطان قبــل از برگشــت مســیح » همــراه بــا 
همــه گونــه معجــزات و آیــات و عجایــِب گمــراه کننــده خواهــد بــود و نیــز همــراه بــا 
همــه گونــه شــرارت؛ « و آنهــا کــه » نخواســتند حقیقــت را دوســت بدارنــد تــا نجــات 
یابنــد و بــه توهمــی بــزرگ دچــار خواهنــد شــد، بــه گونــه ای کــه دروغ را بــاور خواهنــد 

Sermon on “The Bible a Sufficient Creed,” delivered at Fort Wayne, Indiana, Feb. 22, 1846. 19
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داشــت. « رســاله دوم بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه هــای 9 تــا ۱۱. تــا زمانیکــه ایــن 
وضــع تحقــق نیابــد و اتحــاد کلیســا بــا دنیــا درتمــام دنیــای مســیحی عملــی نگــردد 
ســقوط بابــل بــه وقــوع نخواهــد پیوســت. ایــن تغییــر تدریجــی اســت و تحقــق کامــل 

مکاشــفه فصــل ۱۴ آیــه ۸ هنــوز در آینــده اســت.
با وجود تاریکی روحانی و بیگانگی از خدا که در کلیساهایی تشکیل دهنده 
بابــل وجــود دارد هنــوز ایماندارانــی حقیقــی مســیح در جمــع آنــان پیــدا مــی شــوند. 
بســیاری از آنــان هرگــز حقایــق مخصــوص ایــن زمــان را ندیــده انــد. تعــداد کســانی 
کــه از وضــع فعلــی خــود ناراضــی هســتند و مشــتاق نــور صافتــر کــم نیســت. آنهــا 
بیهــوده تصویــر مســیح را در کلیســاهایی کــه عضــوش هســتند جســتجو مــی کننــد. 
وقتــی ایــن نهادهــا از حقیقــت دور و دورتــر مــی شــوند و خــود را نزدیکتــر بــا دنیــا 
بــه  ســرانجام  و  شــد  زیادتــر خواهــد  گــروه  دو  بیــن  تفــاوت  ســازند  مــی  همشــکل 
جدایــی خواهــد انجامیــد. زمانــی خواهــد رســید کــه  دوســتداران در حــد اعلــی خــدا 
دیگــر نخواهنــد توانســت بــا کســانی کــه » لــذت را بیــش از خــدا دوســت خواهنــد 
داشــت و هرچنــد صــورِت ظاهــِر دینــداری دارنــد، ولــی منکــر قــدرت آن خواهنــد 

بــود در ارتبــاط باشــند. «
فصــل ۱۸ مکاشــفه اشــاره بــه زمانــی دارد کــه در نتیجــه نپذیرفتــن پیــام هــای ســه 
گانــه اخطــار مکاشــفه فصــل ۱۴ آیــه هــای 6 تــا ۱۲ کلیســا کامــالً بــه وضــع پیشــگویی 
شــده توســط فرشــته دوم خواهــد رســید و قــوم خــدا کــه هنــوز در بابــل هســت 
بــرای خــارج شــدن از جمــع آن فراخوانــده خواهــد شــد. ایــن آخریــن پیامــی اســت 
کــه بــه دنیــا داده خواهــد شــد؛ و کار خــود را انجــام خواهــد داد. تــا همــه کســانی 
کــه » حقیقــت را بــاور نکــرده و از شــرارت خشــنود گشــته انــد « )رســاله دوم بــه 
تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه ۱۲( بــه توهمــی بــزرگ دچــار شــوند، بــه گونــه ای کــه دروغ 
بــرای  بــر همــه کســانی کــه قلبشــان  نــور حقیقــت  بــاور خواهنــد داشــت آنــگاه  را 
دریافــت آن بــاز اســت خواهــد تابیــد و همــه فرزنــدان خداونــد کــه در بابــل مانــده 
انــد بــه دعــوت: » ای قــوم مــن، از ایــن شــهر بیــرون آییــد، « اعتنــا خواهنــد کــرد. 

)مکاشــفه فصــل ۱۸ آیــه ۴(.
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۲۲
 تحقق یافتن

 نبوت ها
وقتــی زمــان مــورد انتظــار برگشــت مســیح در بهــار ۱۸۴۴ گذشــت کســانی کــه 
بــا ایمــان انتظــار برگشــتنش را کشــیده بودنــد بــرای مدتــی در شــک و تردیــد گرفتــار 
کامــالً شکســت  باطــل  خیــال  داشــتن  بخاطــر  را  ایشــان  دنیــا  حالیکــه  در  بودنــد. 
خــورده و اغفــال شــده مــی پنداشــت ولــی سرچشــمه دلــداری شــان کمــاکان کالم 
خــدا بــود. عــده زیــادی بــه جســتجو در کالم خــدا ادامــه دادنــد و دوبــاره شــواهد 
ایمانشــان را آزمودنــد و نبــوت هــا را بــرای کشــف نــور بیشــتر مطالعــه مــی نمودنــد. 
شــهادت کتــاب مقــدس در تأییــد موضــع شــان واضــح و قاطــع بــود. عالمــت هایــی 
کــه نمــی توانســتند ابهــام پذیــر باشــند برگشــت مســیح را نزدیــک نشــان مــی دادنــد. 
در  روحانــی  زندگــی  احیــای  و  گناهــکاران  بازگشــت  در  خداونــد  خــاص  برکــت 
میــان مســیحیان نشــان مــی داد کــه پیــام از آســمان بــود؛ و گرچــه ایمانــداران نمــی 
توانســتند نومیــدی خویــش را توضیــح دهنــد احســاس اطمینــان داشــتند کــه خــدا 

در تجربــه گذشــته شــان آنــان را هدایــت کــرده اســت.
بافته شــده با نبوت هایی که ایشــان کاربردشــان را در مورد زمان ظهور دوباره 
مــی دانســتند بطــور خــاص راهنمایــی بــود اقتبــاس شــده بــرای حالــت عــدم اطمینــان 
و بالتکلیفــی شــان و ایشــان را تشــویق مــی نمــود کــه صبورانــه در ایــن ایمــان بماننــد 

تــا آنچــه در حــال حاضــر برایشــان نــا مفهــوم بــود در وقــت مناســب روشــن گــردد.
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حبقــوق فصــل ۲ آیــه هــای ۱ تــا ۴ در بیــن ایــن نبــوت هــا بــود: » بــر دیدبانــگاه خــود 
مــی ایســتم و بــر حصــار قــرار مــی گیــرم؛ خواهــم نگریســت تــا ببینــم بــه مــن چــه خواهــد 
گفــت و بــرای شــکایتم چــه پاســخی خواهــم یافــت. آنــگاه خداونــد مــرا پاســخ داد، 
رؤیــا را بنویــس و آن را بــر لــوح هــا بــه روشــنی بیــان دار، تــا نداکننــده بــا آن بــدود. زیــرا 
زمان مقرر برای تحقق رؤیا هنوز نرســیده، ولی به ســوی مقصد می شــتابد و قاصر 
نخواهــد آمــد. اگرچــه بــه طــول انجامــد، منتظــرش بمــان؛ زیــرا کــه بــه یقیــن خواهــد آمــد 
و تأخیــر نخواهــد کــرد. هــان او را کــه بــه خویشــتن مــی بالــد مالحظــه کــن! جــان او در 

اندرونــش صالــح نیســت؛ امــا پارســا بــه ایمــان خــود زیســت خواهــد کــرد. «
حتی در سال ۱۸۴۲ راهنمایی داده شده در این نبوت » رؤیا را بنویس و آن را 
بر لوح ها به روشــنی بیان دار، تا نداکننده با آن بدود « به چارلز فیتچ۱ تدارک یک 
نمــودار نبــوی بــرای توضیــح رویاهــای دانیــال و مکاشــفه را پیشــنهاد کــرده بــود. انتشــار 
ایــن نمــودار بــه عنــوان تحقــق دســتوری کــه بــه حبقــوق داده شــده بــود تلقــی شــد. ولــی 
هیــچ کــس در آن هنــگام متوجــه نشــد کــه تأخیــری مشــهود در تحقــق یافتــن رویــا ـ یــک 
زمان تأخیری ـ در همان نبوت معرفی می شود. پس از سرخوردگی این آیه » زمان 
مقــرر بــرای تحقــق رؤیــا هنــوز نرســیده، ولــی بــه ســوی مقصــد مــی شــتابد و قاصــر 
نخواهــد آمــد. اگرچــه بــه طــول انجامــد، منتظــرش بمــان، زیــرا کــه بــه یقیــن خواهــد آمــد 

و تأخیــر نخواهــد کــرد.... عــادل بــه ایمــان خــود زیســت خواهــد کــرد. «
قسمتی از نبوت حزقیال سرچشمه قوت و تسلی برای ایمانداران بود: » و کالم 
خداونــد بــر مــن نــازل شــده، گفــت، ای پســر انســان، ایــن َمثـَـل شــما چیســت کــه دربــارۀ 
ســرزمین اســرائیل مــی گوییــد، روزهــا مــی آینــد و مــی رونــد و رؤیاهــا جامــۀ عمــل نمــی 
پوشند؟ بنابراین، به آنان بگو، خداوندگاْر یهوه چنین می گوید.... آن روزها نزدیکند 
که رؤیاها جامۀ عمل بپوشند.... چون من، یهوه، سخن خواهم گفت و سخنی که 
مــن مــی گویــم، واقــع خواهــد شــد و دیگــر بــه تأخیــر نخواهــد افتــاد. « » اینــک خانــدان 
اسرائیل می گویند، رؤیایی که او می بیند برای ایام طویل است و او برای آیندۀ دور 
نبّوت می کند. بنابراین به ایشان بگو، خداوندگاْر یهوه چنین می فرماید؛ انجام هیچ 
یــک از ســخنان مــن دیگــر بــه تأخیــر نخواهــد افتــاد بلکــه کالمــی کــه مــن مــی گویــم، واقــع 

خواهــد شــد. « حزقیــال فصــل ۱۲ آیــه هــای ۲۱ تــا ۲۵ و ۲۷ و ۲۸.
منتظــران شــادی نمودنــد بــا اعتقــاد بــه اینکــه او کــه انتهــا را از ابتــدا مــی دانــد 
تمــام اعصــار را بررســی کــرده و بــا پیــش بینــی ســرخوردگی و نــا امیــدی آنــان کالم 

Charles Fitch. 1
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تشــویق و امیــد را بــه ایشــان داده بــود. اگــر بخاطــر چنیــن آیاتــی از کالم خــدا نبــود 
که آنان را به انتظار صبورانه و حفظ اعتمادشــان به کالم خدا نصیحت می نمود 

ایمانشــان در ایــن وقــت ســخت شکســت مــی خــورد.
مثــل ده باکــره در فصــل ۲۵ انجیــل متــی نیــز تجربــه منتظــران برگشــت مســیح 
را توصیــف مــی نمایــد. در فصــل ۲۵ انجیــل متــی در پاســخ بــه پرســش شــاگردان 
در مــورد نشــانه برگشــت وی و پایــان دنیــا، مســیح بــه مهمتریــن وقایــع تاریــخ دنیــا و 
کلیســا از ظهــور اول تــا ظهــور دوم اشــاره کــرده بــود؛ بــرای نمونــه انهــدام اورشــلیم، 
مصیبــت کلیســا تحــت جفــای حــکام بــت پرســت و در عیــن حــال نظــام پــاپ هــا، 
تاریکی آفتاب و ماه و فروریختن ســتارگان. پس از آن او درباره بازگشــت خود در 
ملکوتــش صحبــت کــرد و مثــل را بــا توضیــح دو گــروه از غالمــان در انتظــار ظهــورش 
مرتبــط ســاخت. فصــل ۲۵ بــا کلمــات » در آن روز، ملکــوت آســمان همچــون ده 
بــود « شــروع مــی شــود. در اینجــا کلیســا درســت ماننــد آنچــه در  باکــره خواهــد 
انتهــای فصــل ۲۴ بــه آن اشــاره مــی شــود در روزهــای آخــر مــد نظــر گرفتــه مــی شــود. 

در ایــن مثــل تجربــه آنــان در پوشــش ازدواج شــرقی توضیــح داده مــی شــود.
» در آن روز، ملکــوت آســمان همچــون ده باکــره خواهــد بــود کــه چــراغ هــای 
خــود را برداشــته، بــه اســتقبال دامــاد بیــرون رفتنــد. پنــج تــن از آنــان دانــا و پنــج تــن 
دیگــر نــادان بودنــد. باکــره هــای نــادان چــراغ هــای خــود را برداشــتند، اّمــا روغــن بــا 
خــود نبردنــد. ولــی دانایــان، بــا چــراغ هــای خــود ظــرف هــای پــر از روغــن نیــز بردنــد. 
چــون آمــدن دامــاد بــه درازا کشــید، چشــمان همــه ســنگین شــده، بــه خــواب رفتنــد. 
در نیمــه هــای شــب، صــدای بلنــدی بــه گــوش رســید کــه مــی گفــت، اینــک دامــاد 

مــی آیــد! بــه پیشــواز او برویــد! «
برگشــت مســیح طبــق پیــام فرشــته اول بــه مفهــوم آمــدن دامــاد بــود. اصالحــات 
گســترده تحــت اعالمیــه ظهــور زودهنــگام او در بــه راه افتــادن باکــره هــا پاســخ داده 
مــی شــود. در ایــن مثــل درســت ماننــد مثــل فصــل ۲۴ انجیــل متــی دو گــروه از مــردم 
نمایــش داده مــی شــوند. همــه مشــعل هــای خــود، کتــاب مقــدس را برداشــته بودنــد 
و بوســیله روشــنایی آن بــرای مالقــات دامــاد پیــش رفتــه بودنــد؛ ولــی در حالــی کــه 
» باکــره هــای نــادان چــراغ هــای خــود را برداشــتند، اّمــا روغــن بــا خــود نبردنــد « 
» دانایان، با چراغ های خود ظرف های پر از روغن نیز بردند. « گروه دوم فیض 
الهــی، قــدرت تجدیــد کننــده و آشکارســاز روح القــدس را دریافــت کــرده بودنــد کــه 
کالمــش را چراغــی بــرای پاهــا و نــوری بــرای راه مــی ســازد. آنهــا در تــرس خــدا کتــب 
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مقــدس را بــرای یادگیــری حقیقــت مطالعــه نمــوده و مشــتاقانه بــرای پاکــی قلــب 
و زندگــی کوشــیده بودنــد. اینــان تجربــه ای شــخصی، ایمانــی بــه خــدا و کالمــش 
داشــتند کــه نومیــدی و تأخیــر نمــی توانســت نابــود کنــد. ولــی دیگــران » چــراغ هــای 
خــود را برداشــتند، اّمــا روغــن بــا خــود نبردنــد. « آنهــا تحــت تأثیــر احســاس آنــی قــرار 
گرفتــه بودنــد. تــرس هایشــان بواســطه جدیــت پیــام تحریــک شــده بــود ولــی همگــی 
بــر ایمــان بــرادران خــود اتــکا نمــوده بودنــد و از نــور لرزنــده احســاس خــوب، بــدون 
آگاهــی کامــل از حقیقــت و یــا کار واقعــی فیــض در قلبشــان راضــی  شــدند. اینهــا 
سرشــار از امیــد بــا انتظــار پــاداش بــی درنــگ بــه اســتقبال خداونــد رفتــه بودنــد ولــی 
بــرای تأخیــر و نومیــدی آمــاده نبودنــد. وقتــی آزمایــش و ســختی ســر رســید ایمانشــان 

درمانــده شــد و نورشــان کــم ســو گردیــد.
» چــون دامــاد در آمــدن تأخیــر كــرد، همگــی خوابشــان بــرد. « تأخیــر در آمــدن 
دامــاد گذشــت زمــان از موقعــی کــه انتظــار برگشــت خداونــد مــی رفــت، نــا امیــدی 
و دیرکــرد ظاهــری را نمایــش مــی دهــد. در ایــن زمــان نامعلــوم توجــه افــراد ســطحی 
نگــر و بــی میــل و تــالش هایشــان بــرای آرامــش خیلــی زودی بــه ســردی گراییــد ولــی 
بــود صخــره  گــذاری شــده  پایــه  مقــدس  کتــاب  اســاس  بــر  ایمانشــان  کــه  کســانی 
ای زیــر پایهایشــان داشــتند کــه امــواج نــا امیــدی قــادر بــه از بیــن بــردن آن نبودنــد. 
» همگــی خوابشــان بــرد؛ « یــک گــروه در بــی توجهــی و متارکــه ایمــان خویــش در 
حالــی کــه گــروه دیگــر صبورانــه انتظــار مــی کشــیدند تــا نــور آشــکارتر داده شــود. ولــی 
در طــول شــب آزمایــش گــروه دوم بــه نظــر تــا حــدودی اشــتیاق و از خودگذشــتگی 
خــود را از دســت داد. افــراد بــی میــل و ســطحی نگــر دیگــر نمــی توانســتند بــه ایمــان 

برادرانشــان تکیــه کننــد. هــر یــک بــرای خــود بایــد بایســتند یــا ســقوط کننــد.
در همیــن وقــت تعصــب شــروع بــه تظاهــر نمــود. بعضــی از افــراد کــه ادعــا کــرده 
بودنــد مومنــان غیــوِر پیــام هســتند از قبــول کالم خــدا بــه عنــوان تنهــا راهنمــا امتنــاع 
کردنــد و مدعــی بــه هدایــت روح القــدس، خــود را تســلیم کنتــرل احساســات و 
تصــورات و تخیــالت خودشــان نمودنــد. کســانی بودنــد کــه از خــود شــوق کورکورانــه 
و سرســختانه نشــان داده و آنانــی کــه روش ایشــان را تأییــد نمــی کردنــد محکــوم مــی 
نمودنــد. ایــده هــا و رســوم متعصبانــه شــان مــورد عنایــت قســمت اعظــم منتظــران 

برگشــت قــرار نگرفــت ولــی ســبب وارد آمــدن ســرزنش بــر آرمــان حقیقــت شــد.
شــیطان بدیــن وســیله ســعی مــی کــرد تــا بــا کار خــدا مخالفــت و آن را از بیــن 
ببــرد. مــردم در اثــر جنبــش ظهــور دوبــاره بــه شــکل قابــل مالحظــه ای تحریــک شــده 
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بودنــد. هــزاران گناهــکار بــه توبــه گراییدنــد و مــردم ایمانــدار خــود را بــه کار بشــارت 
حقیقــت ســپرده بودنــد حتــی در زمــان تأخیــر. شــاهزاده شــرارت داشــت پیروانــش 
را از دســت میــداد و بــرای وارد نمــودن ســرزنش بــر آرمــان خــدا، کوشــید تــا برخــی 
از مومنــان را فریــب دهــد و آنــان را بــه افــراط گرایــی ســوق دهــد. آنــگاه نماینــدگان 
او آمــاده شــدند تــا هــر اشــتباه، شکســت و عملــی ناشایســتی را بچنــگ آورده و 
آن را بــه شــکلی اغــراق آمیــز در حضــور مــردم علــم نماینــد تــا منتظــران برگشــت و 
ایمــان ایشــان را نفــرت انگیــز جلــوه دهنــد. پــس هرچــه تعــداد بیشــتری از مــردم را 
مــی توانســت جمــع نمایــد تــا ایمــان بــه برگشــت دوبــاره مســیح را مدعــی شــوند در 
حالیکــه قدرتــش قلــب آنــان را کنتــرل مــی نمــود بــا جلــب توجــه دیگــران در قبــال اینــان 

بــه عنــوان نماینــدگان همــه مومنــان امتیــاز بیشــتری بدســت مــی آورد.
شــیطان » مدعی برادران « اســت و روح اوســت که مردم را الهام می بخشــد 
تــا در پــی اشــتباهات و معایــب قــوم خداونــد باشــند و آنهــا را بــرای جلــب توجــه 
مــردم علــم نمایــد در حالــی کــه اعمــال خوبشــان نادیــده گرفتــه مــی شــود. او همیشــه 
وقتــی خــدا مشــغول نجــات جانهاســت فعــال اســت. زمانــی کــه پســران خــدا آمدنــد 
تــا بــه حضــور خداونــد شــرفیاب شــوند شــیطان نیــز در میــان ایشــان آمــد. در هــر 
فعالیــت احیــای روحانــی او آمــاده اســت تــا کســانی را کــه قلــب تقدیــس نشــده و 
ذهــن نامتــوازن دارنــد بیــاورد. وقتــی ایــن افــراد برخــی از نــکات حقیقــت را پذیرفتــه 
انــد او بواســطه ایشــان  بــرای خــود در میــان مومنــان بدســت آورده  انــد و جایــی 
فرضیــه هایــی ارائــه مــی نمایــد کــه ناآگاهــان را گــول بزنــد. صرفــاً بخاطــر بــودن در 
جمــع فرزنــدان خــدا و حتــی در خانــه عبــادت یــا دور میــز عشــای ربانــی ثابــت نمــی 
کنــد کــه کســی مســیحی واقعــی اســت. شــیطان بارهــا در جــدی تریــن مناســبت هــا 
بــه شــکل کســانی کــه او مــی توانــد بــه عنــوان عمــال خــود بــه کار ببــرد حاضــر اســت.

ســرور شــرارت هــر وجــب پیشــرفت قــوم خــدا در ســفر بســوی شــهر آســمانی 
را مــورد اعتــراض قــرار مــی دهــد. در سرتاســر تاریــخ کلیســا هیــچ اصالحــی بــدون 
مواجــه شــدن بــا موانــع جــدی صــورت نگرفتــه اســت. در دوران پولــس نیــز چنیــن 
بــود. هرجــا کــه پولــس رســول کلیســایی بنــا نمــود کســانی بودنــد کــه مدعــی پذیــرش 
ایمــان بودنــد ولــی ســبب بدعــت هایــی شــدند کــه اگــر پذیرفتــه مــی شــدند محبــت 
حقیقــت را در نتیجــه از بیــن مــی بردنــد. لوتــر هــم از خــط مشــی افــراد متعصــب 
بدیــن  و  اســت  کــرده  صحبــت  آنــان  بــا  مســتقیم  بطــور  خــدا  بودنــد  مدعــی  کــه 
دادنــد  قــرار  کتــب مقــدس  از شــهادت  برتــر  را  ایــده هــای خــود  و  ســبب عقایــد 
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دچــار اضطــراب و حیرتــی عظیــم مــی شــد. بســیاری بــا کمبــود ایمــان و تجربــه ولــی 
داشــتن خودکفایــی قابــل مالحظــه کــه دوســت داشــتند چیزهــای جدیــد را بشــنوند 
و بگوینــد از تعالیــم معلمیــن تــازه فریــب خوردنــد و بــه عمــال شــیطان در کارشــان 
بــرای نابــودی آنچــه خــدا لوتــر را بــرای ســاختن آن تحریــک کــرده بــود ملحــق شــدند؛ 
و وســلی هــا۲ و دیگــران کــه دنیــا را بــا نفــوذ و ایمانشــان برکــت داده بودنــد در هــر 
قــدم بــا دسیســه هــای شــیطان در تحمیــل افــراد مشــتاق افــراط، نامتــوازن و تقدیــس 

نشــده از همــه رنــگ مواجــه شــدند.
ویلیــام میلــر۳ هیچگونــه دلســوزی بــا آن نفوذهایــی کــه منتهــی بــه تعصــب مــی 
شدند نداشت. او به همراه لوتر اعالم کرد که هر روحی باید با کالم خدا آزمایش 
شــود. میلــر گفــت: » شــیطان امــروزه قــدرت زیــادی بــر اذهــان بعضــی هــا دارد؛ و 
چگونــه بشناســیم کــه آنهــا از چــه نــوع روحــی هســتند؟ کتــاب مقــدس جــواب مــی 
دهــد. 'آنــان را از میــوه هایشــان خواهیــد شــناخت.' ... روح هــای بســیار بــه دنیــا 
آمــده انــد و بــه مــا توصیــه شــده تــا ایشــان را بیازماییــم. روحــی کــه ســبب نمــی شــود 
هشیارانه، عادالنه و خداپسندانه در دنیای فعلی زندگی کنیم روح مسیح نیست. 
من بیشتر و بیشتر از پیش متقاعد می شوم که شیطان سهم زیادی در این جنبش 
های بی پایه دارد.... بســیاری در میان ما که وانمود می کنند کامالً تقدیس شــده 
اند در واقع از رســوم انســانی پیروی می نمایند و ظاهراً به اندازه همان کســانی که 
چنیــن ادعایــی ندارنــد از حقیقــت غافلنــد. «۴ » روحِ گمراهــی مــا را از حقیقــت دور 
مــی کنــد و روح خــدا مــا را بــه حقیقــت رهبــری مــی نمایــد. ولــی شــاید تــو بگویــی یــک 
فــرد مــی توانــد در گمراهــی باشــد و تصــور کنــد حقیقــت را دارد. آنــگاه چــه؟ جــواب 
مــی دهیــم روح القــدس و کالم بــا یکدیگــر موافقنــد. اگــر کســی کالم خــود را بــا کالم 
خــدا مــی ســنجد و هماهنگــی کامــل در کلیــه کالم مــی یابــد آنــگاه بایــد ایمــان داشــته 
باشــد کــه حقیقــت را یافتــه اســت ولــی اگــر ببینــد روحــی کــه او را هدایــت مــی کنــد بــا 
َرویــه کامــل کالم و احــکام خــدا هماهنگــی نــدارد آنــگاه بگــذار بــا احتیــاط قــدم بــردارد 
مبــادا در تلــه شــیطان گرفتــار آیــد. «۵ » مــن بارهــا از چشــم اشــک آلــود، گونــه ی تــر و 
گلــوی بغــض گرفتــه شــواهد بیشــتری از تقــوای درونــی یافتــه ام تــا از ایــن همــه ســر و 

صــدای دنیــای مســیحی. «6
Wesleys. 2

William Miller. 3

Bliss, pages 236, 237. 4

The Advent Herald and Signs of the Times Reporter, vol. 8, No. 23 (Jan. 15, 1845). 5

Bliss, Pages 282. 6
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در دوران اصالحــات، دشــمنان آن تهمــت تمــام شــرارت هــای متعصــب را 
مــی  آن فعالیــت  علیــه  بــر  بــا ســخت کوشــی  کــه  اقامــه کردنــد  بــر ضــد کســانی 
اتحــاذ  بازگشــت دوبــاره مســیح  نمودنــد. همیــن روش توســط مخالفیــن جنبــش 
افراطــی  و  متعصبیــن  اشــتباهات  مبالغــه  و  دادن  جلــوه  بــد  از  راضــی  و  شــد 
بــه حقیقــت  هــا، گــزارش هــای غیــر مســاعد و نامطلــوب را کــه هیــچ شــباهتی 
نفــرت و تعصــب تحریــک شــده  انگیــزه  بــا  افــراد  ایــن  نداشــتند اشــاعه نمودنــد. 
بودنــد. آرامــش شــان بواســطه اعــالم مســیح بــر در مضطــرب گشــت و وحشــت 
کردنــد کــه حقیقــت داشــته باشــد ولــی امیــدوار بودنــد غیــر از آن باشــد و ایــن ِســر 

بــود. آنــان برضــد منتظــران برگشــت و ایمــان ایشــان  ســتیز 
ایــن حقیقــت کــه چنــد نفــر متعصــب بــه گــروه منتظــران برگشــت ملحــق شــدند 
دلیــل کافــی نیســت تــا فکــر کنیــم جنبــش از طــرف خــدا نبــود چــرا کــه بــه همــان نســبت 
حضــور افــراد متعصــب و فریــب دهنــده در کلیســا در دوران پولــس یــا لوتــر دلیــل 
کافــی بــرای محکــوم کــردن کار آنــان نیســت. بگــذار قــوم خــدا از خــواب بیــدار شــود 
و بــا ســخت کوشــی کار توبــه و اصــالح را شــروع نمایــد؛ بگــذار کتــاب مقــدس را 
تفتیش کنند تا حقیقت را همانطور که در مســیح اســت یاد بگیرند؛ بگذار به خدا 
تخصیص داده شوند آنگاه کمبود شواهدی نخواهد بود که شیطان کماکان فعال 
و مراقب است. او قدرتش را با همه نیرنگ های ممکن نشان خواهد داد و همه 

فرشــتگان ســاقط تحــت قلمــرواش را بــه یــاری فــرا خواهــد خوانــد.
بشــارت ظهــور دوبــاره نبــود کــه تعصــب و جدایــی بوجــود آورد. ایــن امــور در 
تابســتان ســال ۱۸۴۴ ظاهــر شــدند وقتــی منتظــران برگشــت در خصــوص جایــگاه 
واقعــی شــان در حالتــی از شــک و اضطــراب بودنــد. موعظــه پیــام فرشــته اول و 
» فریــاد نیمــه شــب « مســتقیماً تعصــب و اختــالف عقیــده را ســرکوب مــی نمایــد. 
آنانــی کــه در ایــن حرکــت مهــم مشــارکت کردنــد بــا هــم هماهنــگ بودنــد؛ قلــب 
هایشــان سرشــار از محبــت بــرای یکدیگــر و عیســی بــود همــان کســی کــه انتظــار 
داشــتند بــه زودی ببیننــد. یــک ایمــان و یــک امیــد آنــان را باالتــر از هــر نفــوذ انســانی 

قــرار داد و ســپری بــر علیــه تهدیــدات شــیطان شــد.
» چــون آمــدن دامــاد بــه درازا کشــید، چشــمان همــه ســنگین شــده، بــه خــواب 
رفتنــد. در نیمــه هــای شــب، صــدای بلنــدی بــه گــوش رســید کــه مــی گفــت، اینــک 
دامــاد مــی آیــد! بــه پیشــواز او برویــد! آنــگاه همــۀ باکــره هــا بیــدار شــدند و چــراغ هــای 
خــود را آمــاده کردنــد. « انجیــل متــی فصــل ۲۵ آیــه هــای ۵ تــا ۷. در تابســتان ســال 
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۱۸۴۴ در میانــه زمانــی کــه ابتــدا فکــر مــی کردنــد ۲۳۰۰ روز خاتمــه خواهــد یافــت 
و پاییــز همــان ســال کــه ســپس دریافتنــد بــه آن اضافــه شــد پیــام درســت مطابــق 

کلمــات کتــاب مقــدس اعــالم شــد: » اینــک دامــاد مــی آیــد! «
بازســازی  بــرای  اردشــیر۷  فرمــان  کشــف  شــد  منجــر  جنبــش  ایــن  بــه  کــه  آنچــه 
اورشــلیم بــود کــه نقطــه شــروع مــدت ۲۳۰۰ روز را معیــن مــی نمــود در واقــع در پاییــز 
ســال ۴۵۷ قبــل از میــالد بــه اجــرا درآمــد و نــه آنطــور کــه پیــش از ایــن مــی پنداشــتند 
در آغــاز آن ســال. بــا محاســبه پاییــز ســال ۴۵۷ قبــل از میــالد ۲۳۰۰ ســال در پاییــز 

ســال ۱۸۴۴ بــه پایــان مــی رســید. )بــه ضمیمــه مراجعــه شــود.(
واقعــه  کــه  زمانــی  بعنــوان  پاییــز  بــه  نیــز  قدیــم  دالیــل موجــود در مراســم عهــد 
نشــان داده شــده بواســطه » تطهیــر معبــد « بایــد انجــام گیــرد اشــاره مــی نمــود. 
ایــن موضــوع در حیــن توجــه نســبت بــه چگونگــی تحقــق یافتــن نمونــه هــای مرتبــط بــا 

ظهــور نخســت مســیح بســیار واضــح گردیــد.
گویــد:  مــی  پولــس  بــود.  مســیح  مــرگ  ســایه  ِپَســخ  عیــد  بــره  نمــودن  قربانــی 
فصــل  قرنتیــان  بــه  اول  رســاله  اســت. «  شــده  قربانــی  مــا،  ِپَســخ  بــرۀ  » مســیح، 
تــکان داده  ِپَســخ در برابــر خــدا  ۵ آیــه ۷. بافــه نوبــر محصــول کــه در موعــد عیــد 
مــی شــد نمــاد قیــام مســیح از مــردگان بــود. پولــس در صحبــت دربــاره رســتاخیز 
خداونــد و تمــام قــوم او مــی گویــد: » نخســت مســیح کــه نوبــر بــود؛ و بعــد، بــه 
هنــگام آمــدن او، آنــان کــه متعلــق بــه اوینــد. « رســاله اول بــه قرنتیــان فصــل ۱۵ آیــه 
۲۳. ماننــد تــکان دادن بافــه کــه نوبــر برداشــت شــده از محصــول غلــه پیــش از درو 
بــود مســیح نیــز نوبــر آن برداشــت جاودانــی نجــات یافتــگان اســت کــه در رســتاخیز 

آینــده در مخــزن خــدا جمــع خواهنــد شــد.
ایــن نمونــه هــا نــه تنهــا بــه عنــوان واقعــه بلکــه در تناســب بــا زمــان تحقــق یافتنــد. 
در چهاردمیــن روز از مــاه اول یهــود عینــاً همــان روز و ماهــی کــه بــرای پانــزده قــرن 
طوالنــی بــره ِپَســخ ذبــح شــده بــود مســیح پــس از خــوردن شــام ِپَســخ بــا شــاگردانش، 
مراســمی را برپــا داشــت کــه مــی بایــد مــرگ خــود او را بعنــوان » بــرۀ خــدا کــه گنــاه 
از جهــان برمــی گیــرد « بــه یــادگار نــگاه دارد. او در همــان شــب بــه دســت اشــرار 
گرفتــار شــد تــا مصلــوب و کشــته شــود و بــه عنــوان نمونــه و مصــداق بافــه تــکان 
دادنــی خداونــد مــا » نوبــر خفتــگان « در روز ســوم از مــردگان قیــام نمــود نمونــه ای 
از تمامــی عــادالن قیــام کــرده کــه » بــدن هــای فرومایــه شــان « تبدیــل خواهــد شــد و 

Artaxerxes. 7
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» بــه شــکل بــدن پرجــالل او در خواهــد آمــد. « رســاله اول بــه قرنتیــان فصــل ۱۵ آیــه 
۲۰؛ رســاله بــه فیلیپیــان فصــل ۳ آیــه ۲۱.

زمــان  همــان  در  بایــد  نیــز  دوم  ظهــور  بــه  مربــوط  هــای  نمونــه  نحــو  همیــن  بــه 
اشــاره شــده در خدمــات نمادیــن تحقــق بیابنــد. تطهیــر معبــد یــا روز بــزرگ کفــاره 
در سیســتم مربــوط بــه موســی در روز دهــم از مــاه هفتــم یهــود انجــام مــی گرفــت 
)الویــان فصــل ۱6 آیــه هــای ۲9 تــا ۳۴( پــس از اینکــه کاهــن اعظــم بــرای تمــام قــوم 
اســرائیل کفــاره مــی گذرانــد و بدیــن وســیله گناهانشــان را از معبــد پــاک مــی نمــود 
پیــش مــی آمــد و قــوم را برکــت مــی داد. پــس اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه مســیح کاهــن 
اعظــم واالمقــام مــا ظاهــر خواهــد شــد تــا دنیــا را بــا از بیــن بــردن گنــاه و گناهــکاران 
پــاک نمــوده و قــوم منتظــر خــود را بــا اهــدای بقــا برکــت ببخشــد. روز دهــم از مــاه 
بــا بیســت و دوم اکتبــر ســال  بــزرگ کفــاره و زمــان تطهیــر معبــد کــه  هفتــم، روز 
۱۸۴۴ مصــادف گشــت بعنــوان روز برگشــت خداونــد در نظــر گرفتــه شــد. ایــن امــر 
هماهنــگ بــا شــواهد ارائــه شــده ای بــود کــه ۲۳۰۰ روز در پاییــز آن ســال خاتمــه 

خواهــد یافــت و نتیجــه گیــری غیــر قابــل مقاومــت بــه نظــر مــی رســید.
در مثــل انجیــل متــی فصــل ۲۵ زمــان انتظــار و خــواب بــه آمــدن دامــاد منتهــی 
شــد. ایــن موضــوع موافــق بــا دالیــل ارائــه شــده از طریــق نبــوت هــا و همچنیــن نمونــه 
هــا بــود. محــق بــودن ایــن امــور بســیار متقاعــد کننــده بــود و » فریــاد نیمــه شــب « 

توســط هــزاران ایمانــدار اعــالم گردیــد.
جنبــش ماننــد مــوج جــزری ســرزمین را پوشــاند. ایــن پیــام شــهر بــه شــهر، روســتا 
بــه روســتا بــه دورتریــن نقــاط رفــت تــا اینکــه قــوم منتظــر خــدا کامــالً بیــدار شــدند. 
تعصــب در مقابــل ایــن بیانیــه ماننــد شــبنم یــخ زده در برابــر آفتــاب در حــال طلــوع 
ناپدید گشت. ایمانداران شاهد از بین رفتن شک و اضطراب خود و احیای امید 
و شــجاعت در قلــب هایشــان بودنــد. کار بَــری از افــراط هایــی شــد کــه معمــوالً در 
زمــان وجــود هیجــان انســانی بــدون نفــوذ کنتــرل کننــده کالم و روح خــدا پدیــدار مــی 
گردد. این امر در سیرتی مشابه نسبت به دوران تواضع و برگشت در برابر خداوند 
قــرار داشــت کــه در میــان اســرائیل قدیــم پیــام هــای ســرزنش خادمیــن او را دنبــال مــی 
کــرد. ایــن امــر در بــر دارنــده خصوصیاتــی بــود کــه شــاخص کار خــدا در همــه اعصــار 
اســت. شــادی و ســرور در بین نبود بلکه تفتیش عمیق قلب، اعتراف به گناهان و 
تــرک کــردن دنیــا. آمادگــی بــرای مالقــات خداونــد در برگیرنــده روحیــه عــذاب کشــیدن 

هــم بــود. دعــا کــردن مصرانــه و تخصیــص نفــس بــه خــدا وجــود داشــت.
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کــه  بزرگــی  شــادمانی  » احســاس  گفــت:  چنیــن  کار  ایــن  توصیــف  در  میلــر 
گویــا بــرای موقعیــت آینــده ای حفــظ شــده وجــود دارد وقتــی همــه آســمان و زمیــن 
بــا شــادی غیرقابــل وصــف و سرشــار از شــکوه شــادی خواهنــد کــرد. فریــادی در 
بــه کنــار گذاشــته شــود. ســرود خوانــان  بیــن نیســت کــه بخاطــر فریــاد از آســمان 
ســاکتند و منتظــر مشــارکت بــا فرشــتگان ســراینده ی آســمان هســتند. ... برخــورد 

احساســات وجــود نــدارد: همــه در قلــب و ذهــن متحــد هســتند. «۸
شــخص دیگــری کــه در ایــن جنبــش شــرکت داشــت چنیــن شــهادت داد: » در 
همــه جــا موجــب عمیــق تریــن کاوش قلبــی و تواضــع روان نــزد خــدای آســمان اعلــی 
شــد. ایــن امــر موجــب تــرک عالقــه از امــور ایــن دنیــا، شــفای دشــمنی هــا و مجادلــه 
هــا، اعتــراف بــه اشــتباهات، بــه گریــه افتــادن در برابــر خــدا و ندامــت و پشــیمانی، 
چنــان  موجــب  شــد.  خــدا  طــرف  از  پذیــرش  و  آمــرزش  از  دلشکســته  تقاضــای 
شکســته نفســی و خضوعــی شــد کــه هرگــز پیــش از ایــن ندیــده ایــم. همــان طــوری 
کــه خــدا توســط یوئیــل نبــی دســتور داد وقتــی روز عظیــم خــدا نزدیــک شــود موجــب 
ریــش ریــش شــدن قلــب خواهــد شــد و نــه لبــاس هــا و بازگشــت بســوی خداونــد 
همــراه بــا روزه و گریــه و ســوگواری. همچنــان کــه خــدا توســط زکریــای نبــی گفــت 
روح فیــض و دعاهــای ملتمســانه بــر فرزندانــش ریختــه شــد؛ آنهــا بــر کســی کــه او را 
نیــزه زده بودنــد نگریســتند و ســوگواری بزرگــی در ســرزمین روی داد ... و کســانی 

کــه در انتظــار خداونــد بودنــد نفــس هایشــان را در برابــرش ذلیــل ســاختند. «9
بــا دوران شــاگردان هیــچ کــدام ماننــد  از کلیــه جنبــش هــای دینــی مصــادف 
جنبــش پاییــز ســال ۱۸۴۴ از نقــص هــای انســانی و حیلــه هــای شــیطان عــاری نبــوده 
انــد. حتــی امــروز پــس از گذشــت ســال هــای زیــاد همــه کســانی کــه در آن جنبــش 
ســهمی داشــتند و بــر ســکوی حقیقــت اســتوار ایســتاده انــد کمــاکان نفــوذ مقــدس 
آن کار مبــارک را احســاس مــی کننــد و شــهادت مــی دهنــد کــه از طــرف خــدا بــود.

در نتیجه فریاد » اینک داماد می آید! به پیشواز او بروید « منتظران » بیدار 
شــدند و چــراغ هــای خــود را آمــاده کردنــد؛ « آنــان کتــاب خــدا را بــا عالقــه وافــر کــه 
پیش از این شــناخته نشــده بود مطالعه کردند. فرشــتگانی از آســمان برای تشــویق 
کســانی کــه نــا امیــد شــده بودنــد فرســتاده شــدند و آنــان را بــرای پذیــرش پیــام آمــاده 
کردنــد. کار نــه بــه حکمــت و دانــش انســانی بلکــه بــه قــدرت خــدا متکــی بــود و نــه بــا 
اســتعدادترین هــا بلکــه متواضــع تریــن و فداکارتریــن هــا بودنــد کــه نخســت دعــوت 

Bliss, pages 270, 271. 8

Bliss, in Advent Shield and Review, vol. I, p. 271 (January, 1845). 9
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را شــنیدند و اطاعــت کردنــد. کشــاورزان محصــول خــود را ایســتاده در مــزارع رهــا 
دادن  بــرای  و شــادی  اشــک  بــا  و  نمودنــد  رهــا  را  خــود  ابــزار  کردنــد، صنعتگــران 
اخطــار بیــرون رفتنــد. آنانــی کــه پیشــتر در ایــن آرمــان رهبــری کــرده بودنــد در میــان 
آخریــن نفــرات بــرای پیوســتن بــه جنبــش بودنــد. کلیســاها بطــور کلــی درهایشــان 
را در مقابــل ایــن پیــام بســتند و عــده ی بســیاری از کســانی کــه آن را پذیرفتنــد از 
بــا پیــام  بــه مشــیت خــدا ایــن مــژده  بــا اجتماعــات آنــان بازداشــته شــدند.  ارتبــاط 

فرشــته دوم متحــد شــد و بــه آن کار قــدرت بخشــید.
پیام » اینک داماد می آید! « جایی برای بحث نگذاشــت چرا که برهان های 
کتــاب مقــدس واضــح و قطعــی بودنــد. همــراه بــا آن قــدرت وادارکننــده بیــرون رفــت 
کــه جانهــا را برانگیخــت. در آن حــرف و حدیثــی نبــود. در موقــع ورود پیروزمندانــه 
مســیح به اورشــلیم مردمی که از قســمتهای مختلف ســرزمین برای گردهمایی بروی 
کــوه زیتــون جمــع شــده بودنــد و در حالیکــه بــه گــروه پیــروان عیســی پیوســتند الهــام آن 
لحظــه آنهــا را در خــود گرفــت و کمــک کــرد در فریــاد: » مبــارک اســت آن کــه بــه نــام 
خداوند می آید! « انجیل متی فصل ۲۱ آیه 9. درســت به همین نحو بی ایمانانی 
که گاه بخاطر کنجکاوی و بعضی صرفاً برای تمسخر به جلسات منتظران برگشت 

پیوســتند قــدرت متقاعــد کننــده ی پیــام » دامــاد مــی آی  « را حــس کردنــد.
در آن زمــان ایمانــی وجــود داشــت کــه پاســخ دعاهــا را بــه ارمغــان آورد ـ ایمــان 
کــه بــرای پرداخــت پــاداش احتــرام قائــل بــود. ماننــد بــاران بــر زمیــن تشــنه، روح فیــض 
بر پژوهشــگران مشــتاق نازل گشــت. کســانی که انتظار زودهنگام ایســتادن رو در 
رو بــا نجــات دهنــده ی خــود را داشــتند شــادی جــدی غیرقابــل وصفــی داشــتند. 
قــدرت آرام و مطیــع ســاز روح القــدس درحالیکــه برکاتــش در حــد ســخاوتمندانه بــر 

ایمانــداران بــا وفــا ارزانــی شــد قلبهــا را ذوب نمــود.
امیــد  کــه  بــه جایــی رســیدند  بــا دقــت و مواظبــت پذیرفتنــد  را  پیــام  کــه  آنــان 
داشــتند خداونــد را مالقــات کننــد. احســاس مــی کردنــد کــه اولیــن وظیفــه شــان هــر 
روز صبــح حفــظ دلیــل پذیرفتــه شــدن شــان بــا خــدا بــود. قلــب هایشــان نزدیــک بــه 
هــم متحــد شــده بــود و بــه فراوانــی بــا هــم و بــرای یکدیگــر دعــا مــی کردنــد. اغلــب 
اوقــات در خلوتــگاه هــای دور افتــاده بــرای راز و نیــاز بــا خــدا گردهــم مــی آمدنــد و 
صــدای شــفاعت و وســاطت از مــزارع و بیشــه هــا بــه آســمان صعــود مــی نمــود. 
اطمینــان از موافقــت نجــات دهنــده برایشــان از غــذای روزمــره ضــروری تــر بــود و 
چنانچــه ابــر ابهامــی ذهــن شــان را بخــود مشــغول مــی نمــود راحــت و قــرار نداشــتند 
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تا آن موضوع برطرف می شــد. همانطور که شــهادت فیض بخشــنده را حس می 
کردنــد اشــتیاق دیــدن کســی را داشــتند کــه جانشــان او را دوســت مــی داشــت.

ولــی دوبــاره سرنوشــت شــان نــا امیــدی بــود. زمــان انتظــار ســپری شــد و نجــات 
دهنــده شــان ظهــور نکــرد. بــا اعتمــادی راســخ انتظــار ظهــورش را کشــیده بودنــد ولــی 
اکنــون همــان احســاس مریــم مجدلیــه را داشــتند وقتــی بــر ســر قبــر نجــات دهنــده 
آمــد و آن را خالــی یافــت و بــا گریــه فریــاد بــرآورد: » ســرورم را بــرده انــد و نمــی دانــم 

کجــا گذاشــته انــد. « انجیــل یوحنــا فصــل ۲۰ آیــه ۱۳.
احساســی از هیبــت، تــرس از اینکــه پیــام ممکــن اســت حقیقــت داشــته باشــد 
بــرای مدتــی چــون عامــل بازدارنــده بــر مــردم بــی ایمــان دنیــا اثــر نمــود. پس از گذشــت 
زمــان ایــن احســاس بالفاصلــه ناپدیــد نشــد در ابتــدا شــهامت نداشــتند بــر مــردم 
مأیــوس اعــالم پیــروزی نماینــد ولــی چــون نشــانه ای از غضــب خــدا دیــده نشــد از 
تــرس هایشــان رهایــی یافتنــد و تمســخر و ســرزنش را از ســر گرفتنــد. گــروه بزرگــی 
کــه بــاور بــه برگشــت زودهنــگام خداونــد را مدعــی شــده بودنــد ایمانشــان را انــکار 
نمودنــد. بعضــی هــا کــه خیلــی مطمئــن بودنــد غرورشــان چنــان عمیــق جریحــه دار 
بــه خــدا شــکایت  یونــس  از دنیــا داشــتند. ماننــد  فــرار  کــه احساســی شــبیه  شــد 
کردنــد و مــرگ را بــر زندگــی ترجیــح دادنــد. آنهایــی کــه ایمانشــان را بــر عقایــد دیگــران 
بنــا کــرده بودنــد و نــه بــر کالم خــدا دوبــاره آمــاده بودنــد تــا دیــدگاه شــان را تغییــر 
دهنــد. اســتهزا کننــدگان افــراد ضعیــف و ترســو را بــه جمــع خــود کشــاندند و همــه 
نــدارد متحــد شــدند. موعــد مقــرر  انتظــاری وجــود  تــرس و  اینکــه دیگــر  اعــالم  در 
گذشــته بــود و خداونــد برنگشــته بــود و دنیــا ممکــن اســت بــرای هــزاران ســال بــه 

همــان شــکل باقــی بمانــد.
ایمانــداران بــی ریــا و مشــتاق همــه چیــز را بــه خاطــر مســیح تــرک کــرده و حضــور 
آخریــن  اعتقادشــان  طبــق  ایشــان  بودنــد.  نکــرده  ســهیم  االن  چــون  هرگــز  را  او 
اخطارشــان را بــه دنیــا داده بودنــد و چــون منتظــر بودنــد خیلــی زود در مصاحبــت 
ســرور الهی شــان و فرشــتگان آســمانی پذیرفته شــوند، تا حد زیاد از جمع کســانی 
کــه پیــام را نپذیرفتنــد کنــاره گرفتنــد. بــا شــوق فــراوان دعــا کــرده بودنــد: » بیــا ای 
بــه عهــده گرفتــن  اکنــون  بــود و  نیامــده  او  ولــی  بیــا. «  بــه زودی  خداونــد عیســی 
ســرزنش  و  تمســخر  تحمــل  و همچنیــن  هایــش  و مصیبــت  زندگــی  بــار  ســنگینی 

دنیــای اســتهزاکننده، آزمایــش وحشــتناک ایمــان و صبــر بــود.
ولــی ایــن ســرخوردگی بــه بزرگــی آنچــه کــه شــاگردان در ظهــور اول مســیح تجربــه 
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کردنــد نبــود. وقتــی مســیح پیروزمندانــه بــه اورشــلیم وارد شــد پیروانــش معتقــد بودنــد 
کــه او بــزودی بــر تخــت داود خواهــد نشســت و اســرائیل را از دســت ســتمکاران آزاد 
خواهــد نمــود. بــا امیدهــای زیــاد و پیــش بینــی هــای خوشــایند در نشــان دادن احتــرام 
بــه شاهشــان بــا یکدیگــر رقابــت نمودنــد. عــده زیــادی جامــه هــای بیرونــی خــود را فــرش 
مسیر او کردند و یا شاخه های برگدار نخل را بر سر راهش پخش کردند. آنها همراه 
با شادی پرحرارت در فریاد » هوشیعانا پسر داود « یکی شدند. وقتی فریسی ها، 
ناراحــت و عصبانــی از ایــن هلهلــه شــادی خواســتند عیســی شــاگردانش را ســرزنش 
نمایــد وی پاســخ داد: » بــه شــما مــی گویــم اگــر اینــان خامــوش شــوند، ســنگها بــه فریــاد 
خواهنــد آمــد! « انجیــل لوقــا فصــل ۱9 آیــه ۴۰. نبــوت بایــد تحقــق یابــد. شــاگردان 
هــدف خــدا را بجــا مــی آوردنــد؛ ولــی آنهــا محکــوم بــه ســرخوردگی تلــخ تــری بودنــد. چنــد 
روزی نگذشــته بــود کــه شــاهد مــرگ عــذاب آور نجــات دهنــده شــدند و او را در قبــر 
گذاشــتند. انتظاراتشــان حتی در یک مورد خاص هم برآورده نشــده بود و امیدشــان 
بــا مســیح درگذشــت. تــا زمانــی کــه خداوندشــان پیروزمندانــه از قبــر بیــرون نیامــده بــود 
نمــی توانســتند بفهمنــد کــه همــه ایــن امــور در نبــوت پیشــگویی شــده بــود و » ضــروری 

بــود مســیح رنــج کشــد و از مــردگان برخیــزد. « اعمــال رســوالن فصــل ۱۷ آیــه ۳.
پانصــد ســال قبــل خداونــد توســط زکریــای نبــی اعــالم کــرده بــود: » ای دختــر 
هــان  ده!  ســر  بلنــد  فریــاد  اورشــلیم،  دختــر  ای  و  کــن!  شــادی  بســیار  َصهیــون، 
پادشــاهت نــزد تــو مــی آیــد؛ او عــادل و صاحــب نجــات اســت، فروتــن و ســوار 
ــرۀ االغ. « زکریــا فصــل 9 آیــه 9. اگــر شــاگردان متوجــه مــی شــدند کــه  بــر االغ، بــر کُ
مســیح بــه داوری و مــرگ مــی رود آنهــا نمــی توانســتند ایــن نبــوت را تحقــق ببخشــند.

همیــن طــور میلــر و همراهانــش نبــوت را تحقــق بخشــیدند و پیامــی دادنــد کــه 
الهــام پیشــگویی نمــوده بــود بایــد بــه دنیــا داده شــود ولــی آنهــا قــادر بــه ارائــه آن نمــی 
بودنــد اگــر آنــان نبــوت هایــی کــه بــه ســرخوردگی شــان اشــاره مــی نمــود کامــالً مــی 
فهمیدنــد و پیــام دیگــری بــرای موعظــه بــه همــه ملــل قبــل از ظهــور خداونــد ارائــه مــی 
کردنــد. پیــام هــای فرشــته اول و دوم بــه موقــع داده شــدند و کاری کــه خــدا در نظــر 

داشــت توســط آنــان انجــام گیــرد انجــام شــد.
دنیــا ناظــر جریــان بــود و انتظــار داشــت اگــر زمــان بگــذرد و مســیح ظهــور نکنــد 
تمــام سیســتم اعتقــاد بــه ظهــور دوبــاره منســوخ خواهــد شــد. در حالــی کــه بســیاری 
تحــت وسوســه ســخت ایمانشــان را از دســت دادنــد برخــی در ایمــان راســخ ماندنــد. 
ثمــره جنبــش اعتقــاد بــه ظهــور دوبــاره، روح تواضــع و کاوشــگر قلــب هــا و تــارک دنیــا 
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و اصــالح زندگــی کــه همــراه کار بــود شــهادت داد کــه آن از طــرف خــدا بــود. آنهــا 
شــهامت انکار نداشــتند که نیروی روح القدس به موعظه ظهور دوم شــهادت داده 
بــود و آنهــا نمــی توانســتند اشــتباهی در محاســبه زمــان نبــوی پیــدا کننــد. تواناتریــن 
مخالفان نتوانسته بودند سیستم تفسیر نبوی آنها را نفی کنند. آنها نمی توانستند 
بــدون شــواهد کتــاب مقــدس بــه رد موقعیتــی کــه در نتیجــه مطالعــه جــدی، همــراه بــا 
دعــای کتــاب مقــدس توســط ذهــن هــای هدایــت شــده بــا روح خــدا و قلــب هــای 
مشــتعل بــا قــدرت زنــده آن بدســت آمــده بــود رضایــت بدهنــد؛ موقعیتــی کــه در 
مقابــل دقیــق تریــن انتقادهــا و تلــخ تریــن مخالفتهــای معلمیــن مشــهور دینــی و مــردان 
دنیا دیده مقاومت نموده بود و در مقابل قوای مرکب از تحصیالت و فصاحت و 
تمسخر و طعنه ها چه شرافتمندان و چه فرومایگان ایستادگی نشان داده بودند.

حتــی  ولــی  بــود  آمــده  بوجــود  انتظــار  مــورد  واقعــه  بــه  مربــوط  البتــه شکســتی 
ایــن امــر نتوانســت ایمــان آنــان را بــه کالم خــدا بلرزانــد. وقتــی یونــس در خیابــان 
هــای نینــوا اعــالم کــرد کــه در خــالل چهــل روز شــهر نابــود خواهــد شــد خداونــد 
احســاس حقــارت و فروتنــی اهالــی نینــوا را پذیرفــت و مهلــت آزمایــش را طوالنــی 
نمــود؛ بــا ایــن وصــف پیــام یونــس از طــرف خــدا بــود و نینــوا مطابــق اراده او آزمایــش 
شــد. منتظــران برگشــت معتقــد بودنــد کــه خــدا بــه همــان ترتیــب آنهــا را هدایــت 
نمــوده تــا اخطــار داوری را بدهنــد. آنهــا اعــالم کردنــد » ایــن موضــوع قلــب تمامــی 
شــنوندگان پیــام را آزمایــش نمــود و بــرای ظهــور خداونــد عشــقی بوجــود آورد و یــا 
ایجــاد نفرتــی کمابیــش محســوس ولــی مشــخص بــرای خــدا نســبت بــه ظهــور شــده 
اســت. ایــن امــر مــرزی را کشــیده اســت. ... تــا آنانــی کــه قلــب هایشــان را امتحــان 
مــی کننــد بداننــد در کــدام طــرف آن خواهنــد بــود آنــگاه کــه خداونــد آمــده اســت 
ـ چــه فریــاد بــر آوردنــد، 'هــان ایــن خــدای ماســت کــه منتظــر او بودیــم تــا نجاتمــان 
بخشــد؛' و یــا خطــاب بــه کــوه هــا و صخــره هــا خواهــد گفــت مــا را از روی آن تخــت 
نشــین و از خشــم بــره مخفــی بســازید. خــدا چنانکــه مــا اعتقــاد داریــم قــوم خــود را 
آزمایــش نمــوده، ایمانشــان را ســنجیده و تصدیــق نمــوده اســت و مطمئــن شــده کــه 
آیــا در ســاعت آزمایــش از موقعیتــی کــه خــدا مناســب دیــده تــا بــه ایشــان بســپارد 
شــانه خالــی خواهنــد کــرد و یــا دنیــا را تــرک نمــوده و بــا اطمینــان مطلــق بــه کالم خــدا 

متکــی خواهنــد بــود. «۱۰
را در تجربــه گذشــته شــان  آنــان  کــه هنــوز معتقدنــد خــدا  احســاس کســانی 
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هدایــت نمــوده در گفتــه هــای ویلیــام میلــر منعکــس شــده اســت: » اگــر بنــا بــود بــا 
همــان برهــان هایــی کــه در دســت داشــتم دوبــاره زندگــی را آغــاز کنــم صادقانــه در 
حضور خدا و انســان می گویم همان کاری را باید انجام می دادم که داده ام. « 
» امیــدوارم لباســم را از خــون جانهــا پــاک نمــوده ام. حــس مــی کنــم تــا آنجــا کــه در 
توانــم بــود خــود را از تقصیــر مجــازات همــه گناهــان آنــان رهــا کــرده ام. « ایــن مــرد 
خــدا نوشــت: » گرچــه دو بــار مأیــوس شــده ام .... ولــی هنــوز امیــدم بــه برگشــت 
مســیح همچنــان قــوی اســت و از دســت نرفتــه. مــن پــس از ســالها مطالعــه جــدی 
آنچه که حس کردم وظیفه جدی من است را انجام داده ام. اگر اشتباه کرده ام 
بخاطــر هــدف خیــر بــوده و محبــت بــه همنوعانــم و بــاور وظیفــه ام نســبت بــه خــدا 
بــوده اســت. « » یــک چیــز را میدانــم کــه چیــزی جــز آنچــه بــاور داشــتم را موعظــه 
ننمــوده ام و خــدا همــراه مــن بــوده اســت و قــدرت او در کار آشــکار بــوده و خیــر 
زیــادی بدســت آمــده اســت. « » تعــداد هــزاران از مــردم بــر مــالک ظواهــر انســانی 
در نتیجــه موعظــه هــای آن زمــان بــه مطالعــه کتــاب مقــدس وادار شــده انــد و بدیــن 
وســیله بــا ایمــان بــه پاشــیده شــدن خــون مســیح بــا خــدا آشــتی کــرده انــد. «۱۱ » مــن 
هرگــز در پــی لبخنــد متکبــران نبــوده ام و یــا بخاطــر اخــم دنیــا از زیــر کار در نرفتــه ام. 
مــن اکنــون لطــف آنهــا را نخواهــم خریــد و بــرای تحریــک نفرتشــان از وظیفــه فراتــر 
نخواهــم رفــت. هرگــز جانــم را بــه ایشــان نخواهــم ســپرد و امیــد دارم تــا اگــر خــدا در 

مشــیت نیکویــش امــر بــه از دســت دادنــش دهــد کنــار نکشــم. «۱۲
خــدا قــوم خــود را فرامــوش نکــرد و روح او کمــاکان بــا کســانی بــود کــه بــا عجلــه 
نــوری را کــه دریافــت کــرده بودنــد انــکار نکــرده و جنبــش بازگشــت دوبــاره مســیح را 
تحریم ننمودند. در رساله به عبرانیان کلمات دلگرم کننده و هشدار برای منتظران 
آزمایــش شــده در ایــن بحــران وجــود دارد: » پــس ایــن آزادگــی خــود را تــرک مگوییــد، 
زیــرا پاداشــی عظیــم در پــی خواهــد داشــت. چــون الزم اســت پایــداری کنیــد تــا آنــگاه 
کــه ارادۀ خــدا را بــه انجــام رســاندید، وعــده را بیابیــد. زیــرا پــس از انــدک زمانــی او کــه 
بایــد بیایــد، خواهــد آمــد و تأخیــر نخواهــد کــرد. اّمــا شــخِص پارســای مــن بــه ایمــان 
زیســت خواهــد کــرد. و اگــر عقــب نشــیند، از او خشــنود نخواهــم شــد. لیکــن مــا از 
کســانی نیســتیم کــه بــه عقــب برمــی گردنــد و هــالک مــی شــوند، بلکــه از آنانیــم کــه 
ایمــان دارنــد و حیــات مــی یابنــد. « رســاله بــه عبرانیــان فصــل ۱۰ آیــه هــای ۳۵ تــا ۳9.

در اینکه این توصیه و تذکر به کلیسای روزهای آخر داده شده از گفته هایی 
Bliss, pages 256, 255, 277, 280, 281. 11

J. White, Life of Wm. Miller, Page 315. 12
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کــه بــه نزدیکــی برگشــت خداونــد اشــاره مــی کننــد پیداســت: » زیــرا پــس از انــدک 
زمانــی او کــه بایــد بیایــد، خواهــد آمــد و تأخیــر نخواهــد کــرد؛ « و بوضــوح بطــور 
ضمنــی اشــاره مــی کنــد کــه تعلــل ظاهــری وجــود خواهــد داشــت و بــه نظــر مــی 
رســد کــه خداونــد تأخیــر مــی نمایــد. توصیــه ای کــه در اینجــا ارائــه شــده بطــور خــاص 
بــا تجربــه منتظــران برگشــت در ایــن زمــان مطابقــت دارد. افــرادی کــه در اینجــا بــه 
آنهــا اشــاره شــده در معــرض خطــر کشــتی شکســتگی ایمانشــان بودنــد. آنهــا اراده 
خــدا را در پیــروی از روح و کالم او انجــام داده بودنــد و بــا وجــود ایــن هــدف او را 
در تجربــه گذشــته و راه پیــش روی خــود نتوانســتند درک نماینــد و وسوســه شــدند 
شــک کننــد کــه آیــا خــدا براســتی ایشــان را هدایــت نمــوده اســت یــا خیــر. در چنیــن 
زمانــی کلمــات » شــخِص عــادل بــه ایمــان زیســت خواهــد کــرد « کاربــردی بــود. تــا 
زمانــی کــه نــور درخشــان » فریــاد نیمــه شــب « بــر راه آنــان تابیــده مــی شــد و ایشــان 
آشــکار شــدن نبــوت هــا را مــی دیدنــد و تحقــق ســریع عالیــم نشــان مــی داد کــه 
برگشــت مســیح نزدیــک اســت مطابــق بــا بینــش قــدم بــر مــی داشــتند. ولــی اکنــون 
زیــر بــار امیدهــای مأیــوس کننــده فقــط بــا ایمــان بــه خــدا و کالم او مــی توانســتند 
ایــد. ایمــان  بایســتند. دنیــای اســتهزاء کننــده مــی گفــت: » شــما فریــب خــورده 
تــان را انــکار کنیــد و بگوییــد کــه جنبــش برگشــت دوبــاره مســیح از شــیطان بــود. « 
ولــی کالم خــدا اعــالم کــرد: » اگــر شــخصی عقــب نشــیند، از او خشــنود نخواهــم 
شــد. « انــکار ایمانشــان در ایــن زمــان و انــکار قــدرت روح القــدس کــه همــراه پیــام 
بــود عقــب نشــینی بــه ســوی نابــودی خواهــد بــود. آنــان بــا کالم پولــس کــه گفــت: 
» پــس ایــن آزادگــی خــود را تــرک مگوییــد؛ چــون الزم اســت پایــداری کنیــد زیــرا پــس 
از انــدک زمانــی او کــه بایــد بیایــد، خواهــد آمــد و تأخیــر نخواهــد کــرد « تشــویق بــه 
پایــداری و ایســتادگی شــدند. تنهــا مســیر مطمئــن و امــن شــان دوســت داشــتن 
نــوری بــود کــه از خــدا دریافــت نمــوده بودنــد و اتــکا بــه وعــده هــای او و ادامــه تحقیــق 

و بررســی کتــب مقــدس و انتظــار صبورانــه بــرای دریافــت نــور بیشــتر.
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ماهیت معبد

ایمــان  اصلــی  ســتون  و  اســاس  همــه  از  بیــش  کــه  مقــدس  کتــاب  از  ای  آیــه 
منتظــران ظهــور دوبــاره بــوده اســت اعــالم » تــا دو هــزار و ســیصد شــام و صبــح؛ 
آنــگاه معبــد تطهیــر خواهــد شــد « بــود. دانیــال فصــل ۸ آیــه ۱۴. ایــن کلمــات بــرای 
همــه ایمانــداران بــه برگشــت زودهنــگام خداونــد بســیار آشــنا بــود. ایــن نبــوت بــه 
عنــوان شــعار ایمــان بــر لــب هــای هــزاران نفــر تکــرار مــی گشــت. همــه احســاس 
کردنــد کــه درخشــان تریــن انتظــار و عزیزتریــن امیدشــان بــه وقایــع پیــش بینــی شــده 
در آن وابســته بــود. نشــان داده شــده بــود کــه ایــن مــدت نبــوی در پاییــز ســال ۱۸۴۴ 
خاتمــه مــی یابــد. منتظــران برگشــت همــراه بــا بقیــه دنیــای مســیحی موافــق بودنــد کــه 
زمیــن و یــا بخشــی از آن همــان معبــد اســت. آنــان چنیــن فهمیدنــد کــه تطهیــر معبــد 
تطهیــر زمیــن بــا آتــش روز عظیــم آخــر خواهــد بــود و اینکــه ایــن واقعــه در برگشــت 
دوم صــورت خواهــد گرفــت. از ایــن رو نتیجــه ایــن بــود کــه مســیح در ســال ۱۸۴۴ 

بــه زمیــن بازخواهــد گشــت.
ولی زمان مقرر گذشته بود و خداوند ظاهر نشده بود. مومنین می دانستند 
کــه کالم خــدا امــکان نداشــت نادرســت در بیایــد؛ پــس تفســیر ایشــان در مــورد 
نبــوت مــی بایــد اشــتباه باشــد؛ ولــی اشــتباه در چــه چیــزی بــود؟ بســیاری بــا انــکار 
ایــن کــه ۲۳۰۰ روز در ســال ۱۸۴۴ پایــان مــی یابــد شــتاب زده گــره گشــایی کردنــد. 
هیــچ دلیلــی بــرای ایــن انــکار وجــود نداشــت جــز اینکــه مســیح در تاریــخ مــورد انتظــار 
برنگشــته بــود. آنهــا دلیــل مــی آوردنــد کــه اگــر مــدت نبــوی در ســال ۱۸۴۴ خاتمــه 
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یافتــه بــود مســیح بــرای تطهیــر معبــد بــا تطهیــر زمیــن بواســطه آتــش برمــی گشــت و 
چــون برنگشــته بــود پــس روزهــا نمــی تواننــد پایــان یافتــه باشــد.

نبــوی  پیشــین دوره  نتیجــه گیــری مفهومــش تکذیــب محاســبه  پذیــرش چنیــن 
بــود. یقیــن یافتــه بودنــد کــه آغــاز مــدت ۲۳۰۰ روز بــه زمــان اجــرای فرمــان اردشــیر 
بــرای تعمیــر و بنــای اورشــلیم در پاییــز ۴۵۷ قبــل از میــالد برمــی گــردد. بــا در نظــر 
گرفتــن ایــن تاریــخ بعنــوان نقطــه شــروع، یــک هماهنگــی کامــل در کاربــرد همــه وقایــع 
تــا ۲۷  آیــه هــای ۲۵  مــدت در دانیــال فصــل 9  ایــن  بینــی شــده در تفســیر  پیــش 
وجــود داشــت. شــصت و نــه هفتــه یــا ۴۸۳ ســال نخســت از ایــن ۲۳۰۰ ســال بــه 
ظهــور مســیح، آن مســح شــده موعــود مــی رســید؛ و تعمیــد و نــزول روح القــدس بــر 
مســیح در ســال ۲۷ میالدی درســت مطابق جزئیات تحقق یافت. در وســط هفته 
هفتــادم بنــا بــود مســیح منقطــع گــردد. مســیح ســه ســال و نیــم پــس از تعمیــدش در 
بهار ســال ۳۱ میالدی مصلوب شــد. این هفتاد هفته و یا ۴9۰ ســال بطور خاص 
متعلــق بــه قــوم یهــود بــود. قــوم در خاتمــه ایــن مــدت نبــوی رد کــردن مســیح را بــا جفــا 
رســاندن بــه شــاگردان او نهایــی نمــود و در نتیجــه رســوالن در ســال ۳۴ میــالدی بــه 
دعــوت غیــر یهودیــان پرداختنــد. بــا پایــان یافتــن ۴9۰ ســال از ۲۳۰۰ ســال ۱۸۱۰ 
ســال باقــی مانــد. از ســال ۳۴ میــالدی بــا اضافــه کــردن ۱۸۱۰ ســال بــه ســال ۱۸۴۴ 
میرســیم. فرشــته گفــت » آنــگاه معبــد تطهیــر خواهــد شــد. « کلیــه جزئیــات نبــوت 

بــدون شــک در زمــان معیــن تحقــق یافتــه بــود.
در ایــن محاســبه همــه چیــز روشــن و هماهنــگ بــود جــز اینکــه واقعــه ای دال 
بــر تطهیــر معبــد در ســال ۱۸۴۴ دیــده نشــده بــود. انــکار ایــن کــه مــدت در آن تاریــخ 
خاتمــه یافتــه یعنــی همــه امــر را بــه اغتشــاش کشــاندن و رد نگرشــی اســت کــه بــا 

تحقــق بــی شــائبه نبــوت هــا تثبیــت شــده بــود.
هدایــت  دوبــاره  برگشــت  بــرای  انتظــار  جنبــش  در  را  خــود  قــوم  خــدا  ولــی 
کــرده بــود؛ قــدرت و جاللــش همــراه کار بــود و اجــازه نمــی داد کــه بــه تاریکــی و 
ســرخوردگی بیانجامــد و همچــون هیجــان غلــط و متعصــب مــورد ســرزنش قــرار 
گیرد. او نخواهد گذاشــت که کالمش درگیر شــک و تردید باشــد. گرچه بســیاری 
محاســبه مــدت نبــوی پیشــین را کنــار گذاشــتند و صحــت جنبــش را بــر مبنــای آن 
انــکار کردنــد ولــی دیگــران تمایــل نداشــتند تــا نــکات ایمــان و تجربــه ای را کــه بواســطه 
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کتــاب مقــدس و شــهادت روح خــدا بدســت آورده بودنــد تکذیــب نماینــد. آنهــا بــاور 
داشــتند کــه اصــول صحیــح تفســیر را در مطالعــه نبوتهــا پذیرفتــه انــد و وظیفــه شــان 
حفــظ حقایقــی اســت کــه بــه دســت آورده انــد و ادامــه همــان روش پژوهشــی در 
کتــاب مقــدس. بــا دعاهــای جــدی نظریــات خــود را مــرور کــرده و کتــاب مقــدس را 
بــرای کشــف اشــتباه شــان مطالعــه نمودنــد. وقتــی نتوانســتند در محاســبه مــدت 

نبــوی اشــتباهی بیابنــد بــه مطالعــه دقیــق تــر موضــوع معبــد راهنمایــی شــدند.
آنها در تحقیق شان آموختند که هیچ دلیل و مدرک کتاب مقدسی در حمایت 
از نظریــه مردمــی مبنــی بــر اینکــه زمیــن معبــد اســت وجــود نــدارد؛ ولــی توضیــح کاملــی 
در مــورد معبــد، ماهیــت، محــل و خدماتــش را در کتــاب مقــدس یافتنــد؛ شــهادت 
نویســندگان مقــدس آنچنــان واضــح و مفصــل بــود کــه شــکی باقــی نگذاشــت. پولــس 
رســول در رســاله بــه عبرانیــان مــی گویــد: » عهــد نخســت، قوانینــی بــرای عبــادت 
داشــت و نیــز از محــراب گاهــی زمینــی برخــوردار بــود. خیمــه ای بــر پــا شــده بــود کــه 
در اتــاق نخســت آن، چراغــدان، میــز و نــان حضــور قــرار داشــت؛ ایــن مــکان قُــدس 
خوانده می شــد. پشــت پردۀ دّوم نیز اتاقی بود که قُدس االقداس نام داشــت؛ در 
ایــن اتــاق، بخــور دان زّریــِن و صنــدوق عهــد قــرار داشــت کــه بــا طــال پوشــانیده شــده 
بــود. در ایــن صنــدوق، ظــرِف زّریــِن َمّنــا، عصــای هــارون کــه شــکوفه آورده بــود و الــواح 
ســنگی عهد قرار داده شــده بود. بر باالی صندوق، کروبیاِن جالل بر جایگاه کّفاره 

ســایه گســتر بودنــد. « رســاله بــه عبرانیــان فصــل 9 آیــه هــای یــک تــا ۵.
قدســی کــه پولــس در اینجــا بــه آن اشــاره مــی کنــد خیمــه ای بــود کــه موســی بــه 
دســتور خــدا بــه عنــوان محــل اقامــت زمینــی بــاری تعالــی ســاخت. » آنــگاه بایــد 
معبــدی برایــم بســازند تــا در میــان ایشــان ســاکن شــوم « )ســفر خــروج فصــل ۲۵ آیــه 
۸( دســتوری بــود کــه خــدا بــه موســی بــر کــوه داد. بنــی اســرائیل در بیابــان ســفر مــی 
کردند و معبد یا خیمه عبادت چنان ساخته شده بود که بشود آن را از محلی به 
محــل دیگــر انتقــال داد؛ بــا وجــود ایــن ســاختارش بســیار باشــکوه بــود. دیوارهایــش 
از تختــه هایــی تشــکیل شــده بــود کــه روکــش قابــل مالحظــه از طــال داشــت و در 
پوشــش نقــره ای قــرار گرفتــه بودنــد در حالــی کــه بــام آن را بوشــن هــای متعــدد، پــرده 
هــا، الیــه هــای خارجــی پوســت و الیــه داخلــی کتــان مرغــوب کــه بــه زیبایــی مزیــن بــه 
تصاویــر کروبیــان بــود تشــکیل مــی داد. گذشــته از ایــن محوطــه حیــاط شــامل مذبــح 
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قربانــی هــای ســوختنی بــود، خــود خیمــه عبــادت شــامل دو اتــاق معــروف بــه قـُـدس 
و قـُـدس االقــداس بــود کــه بــا پــرده یــا چــادری مجلــل و زیبــا از هــم جــدا مــی شــدند؛ 

پــرده ای مشــابه ورودی بــه اتــاق اول را مــی پوشــاند.
در مــکان قــدس چراغــدان در ســمت جنــوب قــرار داشــت و بــا هفــت شــاخه 
نــور قــدس را تأمیــن مــی کــرد؛ در قســمت شــمال قــدس میــز  خــود روز و شــب 
نــان حضــور قــرار داشــت و در برابــر پــرده ای کــه قــدس را از قــدس االقــداس جــدا 
مــی کــرد مذبــح طالیــی بخــور قــرار داشــت کــه از آن روزانــه درخواســت هــای بنــی 

اســرائیل بــا ابــری از رایحــه معطــر بــه حضــور خــدا صعــود مــی نمــود.
در قــدس االقــداس صنــدوق عهــد قــرار داشــت، صندوقــی از چــوب گرانبهــا 
کــه بــا طــال پوشــانیده شــده بــود و داخــل آن دو لــوح ســنگی قــرار داشــت کــه خــدا 
ده فرمــان را بــر روی آنهــا نگاشــته بــود. بــر بــاالی صنــدوق عهــد کــه پوشــش صنــدوق 
بــا مهارتــی  مــی داد تخــت رحمــت، قطعــه ای ســاخته شــده  مقــدس را تشــکیل 
باشــکوه و دو کروبــی از طــالی خالــص در دو انتهــای آن بــود. در ایــن اتــاق حضــور 

الهــی در ابــری از جــالل بیــن دو کروبــی ظاهــر مــی گشــت.
پــس از اســتقرار یهودیــان در کنعــان معبــد ســلیمان جانشــین خیمــه عبــادت 
شــد گرچــه ســاختمانی دائمــی و در ابعــادی بزرگتــر بــود ولــی بــه همــان خصوصیــات 
و اســباب تجهیز شــده بود. معبد به این شــکل وجود داشــت جز در دوران دانیال 

کــه آســیب دیــده بــود و تــا انهــدام آن بــه دســت رومــی هــا در ســال ۷۰ میــالدی.
بــر روی زمیــن اســت کــه کتــاب مقــدس در مــورد آن  ایــن تنهــا معبــد موجــود 
اطالعاتــی را ارائــه مــی دهــد. پولــس ایــن مــکان را معبــد عهــد نخســت خوانــد. ولــی 

آیــا عهــد جدیــد معبــد نداشــت؟
بــا مراجعــه بــه رســاله عبرانیــان جوینــدگان حقیقــت دریافتنــد کــه وجــود معبــد 
دوم و یــا معبــد عهــد جدیــد در گفتــار پولــس بطــور سربســته نقــل شــده اســت: 
زمینــی  معبــد  از  نیــز  و  داشــت  خــدا  عبــادت  بــرای  قوانینــی  نخســت،  » عهــد 
برخــوردار بــود؛ « و اســتفاده از کلمــه » نیــز « مشــخص مــی کنــد کــه پولــس قبــاًل 
بــه ایــن معبــد اشــاره کــرده بــود. بــا مراجعــه بــه آغــاز فصــل پیــش آنــان چنیــن مــی 
کاهــن  چنیــن  مــا  کــه  اســت  ایــن  گوییــم  مــی  آنچــه  در  خواننــد: » خالصــه کالم 
و  آســمان نشســته  در  کبریــا  مقــام  تخــِت  راســت  بــر جانــب  کــه  داریــم  اعظمــی 
خدمتگــزار مــکان اقــدس یعنــی آن خیمــۀ حقیقــی اســت کــه خداونــد بــر پــا کــرده و 

نــه انســان. « رســاله بــه عبرانیــان فصــل ۸ آیــه هــای ۱ و ۲.
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عهــد  معبــد  اســت.  گردیــده  آشــکار  جدیــد  عهــد  معبــد  کــه  اینجاســت  در 
نخســت به دســت انســان و توســط موســی برپا شــد ولی دومی به دســت خداوند 
و نــه انســان. در آن معبــد کاهنــان دنیــوی خدمتشــان را انجــام مــی دادنــد: در ایــن 
یکــی مســیح کاهــن اعظــم مــا بــه دســت راســت خــدا خدمــت مــی نمایــد. یــک معبــد 

بــر روی زمیــن بــود و دیگــری در آســمان اســت.
اضافــه بــر ایــن معبــد ســاخته شــده بــه دســت موســی مطابــق طرحــی ســاخته 
شــد. خداونــد او را راهنمایــی نمــود: » ایــن مســکن و تمــام اســباب آن را درســت 
تــو نشــان خواهــم داد، بســازید؛ « و دوبــاره دســتور داده  بــه  مطابــق طرحــی کــه 
شــد، » آگاه بــاش کــه ایــن همــه را مطابــق طرحــی بســازی کــه در کــوه بــه تــو نشــان 
کــه  مــی گویــد  پولــس  آیــه هــای 9 و ۴۰. و  داده شــد. « ســفر خــروج فصــل ۲۵ 
قربانــی  و  آن، هدایــا  در  کــه  زمــان حاضــر  بــرای  اســت  » مثالــی  نخســت  خیمــه 
هــا تقدیــم مــی شــد؛ « و اینکــه اماکــن مقــدس آن » شــبیه چیزهــای آســمانی « 
بودنــد و کاهنانــی کــه بنــا بــر شــریعت هدایــا تقدیــم مــی کردنــد » تنهــا شــبیه و ســایۀ 
چیزهــای آســمانی « خدمــت مــی کردنــد؛ و اینکــه » مســیح بــه معبــدی داخــل نشــد 
کــه ســاختۀ دســت بشــر و تنهــا شــبیه معبــد حقیقــی باشــد، بلکــه بــه خــوِد آســمان 
داخــل شــد تــا اکنــون بــه نمایندگــی از مــا در حضــور خــدا ظاهــر شــود. « رســاله بــه 

عبرانیــان فصــل 9 آیــه هــای 9 و ۲۳؛ فصــل ۸ آیــه ۵ و فصــل 9 آیــه ۲۴.
معبد آسمانی که در آن مسیح در قبال ما خدمت می کند مکان عظیم اصلی 
اســت کــه موســی معبــد زمینــی را مطابــق آن نمونــه بنــا نمــود. خــدا روح خویــش را 
بــر ســازندگان معبــد زمینــی قــرار داد. مهــارت هنــری بــه کار بــرده شــده در ســاختمان 
آن تجلــی حکمــت الهــی بــود. دیوارهــا ظاهــری چــون طــالی یکپارچــه داشــتند کــه 
نــور چراغــدان طالیــی هفــت شــاخه را بــه همــه جهــت منعکــس مــی نمودنــد. میــز 
نــان حضــور و مذبــح بخــور چــون طــالی پرداخــت شــده مــی درخشــیدند. پــرده هــای 
مجلــل کــه ســقف خیمــه را تشــکیل میــداد بافتــه شــده بــا تصاویــری از فرشــتگان بــه 
رنگهــای آبــی و ارغوانــی و بنفــش بــه زیبایــی صحنــه مــی افزودنــد. و پــس پــرده دوم 
جــالل مقــدس، جلــوه دیدنــی جــالل خداونــد بــود کــه هیــچ کــس جــز کاهــن اعظــم 

نمــی توانســت وارد آن گــردد و زنــده بمانــد.
شــکوه بــی نظیــر خیمــه عبــادت زمینــی در نظــر انســانها جــالل معبــد آســمانی را 
کــه در آن طالیــه دار مــا مســیح در برابــر تخــت خــدا برایمــان میانجــی گــری مــی کنــد 
بــه ظهــور مــی رســاند. جــای ســکونت شــاه شــاهان کــه هــزاران هــزار خدمتــش مــی 
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کننــد و کُرورهــا کـُـرور بــه حضــورش مــی ایســتند )دانیــال فصــل ۷ آیــه ۱۰(؛ آن معبــد 
مملــو از جــالل تخــت ابــدی شــد کــه َســرافین هــا محافظــان درخشــان آن بــا صــورت 
هــای پوشــیده خویــش در حیــن پرســتش مــی توانســتند در مجلــل تریــن ســاختمان 
ســاخته شــده به دســت بشــر بدون انعکاســی ناچیز از جالل و عظمت آن بیابند. 
بــا ایــن وجــود حقایــق مهــم دربــاره معبــد آســمانی و کار بزرگــی کــه در آن بــرای نجــات 

بشــر انجــام مــی گرفــت بوســیله معبــد زمینــی و خدمــات آن تعلیــم داده شــد.
مــکان هــای مقــدس معبــد در آســمان توســط دو اتــاق معبــد زمینــی بــه نمایــش 
گذاشــته مــی شــوند. وقتــی یوحنــای رســول در رویــا نظــری بــه معبــد خــدا در آســمان 
انداخــت در آنجــا » پیشــاپیش تخــت، هفــت مشــعِل مشــتعل « را دیــد. مکاشــفه 
فصــل ۴ آیــه ۵. او فرشــته ای دیــد » کــه بخورســوزی از طــال بــا خــود داشــت و پیــش 
مذبــح ایســتاد. بــه او بخــور بســیار داده شــد تــا آن را بــا دعاهــای همــۀ مقدســین 
بــر مذبــح طالیــِی پیــش تخــت تقدیــم کنــد. « مکاشــفه فصــل ۸ آیــه ۳. در اینجــا 
بــه نبــی اجــازه داده شــد تــا اتــاق نخســت معبــد آســمانی را ببینــد و آنجــا » هفــت 
مشــعِل مشــتعل « و » مذبــح طالیــی « کــه در معبــد زمینــی بــا چراغــدان و مذبــح 
بخــور نشــان داده شــده بــود ببینــد. دوبــاره » معبــد خــدا در آســمان گشــوده شــد « 
)مکاشــفه فصــل ۱۱ آیــه ۱9( و او نظــری بــه پــس پــرده داخلــی بــر قُــدس االقــداس 
انداخــت. او در آنجــا » صنــدوق عهــد او « را مشــاهده نمــود کــه نمــاد صنــدوق 

مقــدس ســاخته شــده بدســت موســی بــرای نگهداشــتن احــکام خــدا بــود.
بدیــن ترتیــب آنانــی کــه ایــن موضــوع را مطالعــه مــی نمودنــد شــواهد غیــر قابــل 
انــکاری از وجــود معبــد آســمانی یافتنــد. موســی معبــد زمینــی را مطابــق طرحــی 
کــه بــه او نشــان داده شــده بــود بنــا نمــود. پولــس تعلیــم میدهــد کــه طــرح از روی 
معبــد حقیقــی بــود کــه در آســمان اســت و یوحنــا نیــز شــهادت میدهــد کــه آن را 

در آســمان دیــده اســت.
در معبــد آســمانی محــل ســکونت خــدا، تخــت او در عدالــت و داوری مســتقر 
گشــته اســت. در قــدس االقــداس احــکام او یعنــی معیــار کل حقیقــت کــه همــه 
بشــریت بوســیله آن آزمایــش مــی شــوند موجــود اســت. صندوقــی کــه حامــل الــواح 
احــکام اســت بــا تخــت رحمــت پوشــیده مــی شــود کــه در برابــرش مســیح خــون خــود 
را در قبــال گنهــکاران ارائــه مــی نمایــد. ایــن نمــاد وحــدت عدالــت و رحمــت در 
نقشــه نجــات بشــر اســت. ایــن وحــدت حکمــت ســرمدی بــه تنهایــی مــی توانســت 
تمــام  کــه  اســت  آن وحدتــی  و  برســاند؛  نتیجــه  بــه  بیکــران  قــدرت  و  چــاره جویــد 
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آســمان را در حیــرت و تمجیــد فــرو مــی بــرد. کروبیــاَن معبــد زمینــی کــه محترمانــه بــر 
تخــت رحمــت مــی نگریســتند نمــاد توجهــی بــود کــه لشــکریان آســمان بــه کار نجــات 
دارند. این راز رحمت همان چیزی اســت که فرشــتگان مشــتاقند ببینند ـ که خدا 
مــی توانــد عــادل باشــد در حالیکــه گنهــکار پیشــمان را تبرئــه مــی کنــد و رابطــه خــود 
بــا نســل ســاقط در گنــاه را تجدیــد مــی نمایــد و اینکــه مســیح مــی توانســت خــود را 
خــوار کنــد تــا عــده بــی شــماری را از ورطــه نابــودی نجــات دهــد و ایشــان را بــا ردای 
پــاک عدالــت خویــش بپوشــاند تــا بــا فرشــتگانی کــه هرگــز ســقوط نکــرده انــد متحــد 

شــده و بــرای ابــد در حضــور خــدا زندگــی کننــد.
کار مســیح در نقــش میانجــی بشــر در نبــوت زیبــای زکریــای نبــی ارائــه شــده 
اســت کــه مــی گویــد: » مــردی کــه نامــش شــاخه اســت،... او معبــد خداونــد را 
بنــا خواهــد کــرد و از جــالل ملوکانــه برخــوردار خواهــد شــد و بــر تخــت او نشســته، 
فرمــان خواهــد رانــد؛ و کاهنــی نیــز بــر تخــت او خواهــد بــود و میــان آن دو مشــورت 

صلــح آمیــز برقــرار خواهــد بــود. « زکریــا فصــل 6 آیــه هــای ۱۲ و ۱۳.
» او معبــد خداونــد را بنــا خواهــد کــرد. « مســیح بــا قربانــی شــدن و شــفاعتش 
هــم اســاس و هــم بنــا کننــده کلیســای خداســت. پولــس رســول بــه او چنیــن اشــاره 
کــرده مــی گویــد: » ســنگ زاویــه کــه در او تمامــی ایــن بنــا بــه هــم مــی پیونــدد و بــه 
صــورت معبــدی مقــّدس در خداونــد بــر پــا مــی شــود؛ و در او شــما نیــز بــا هــم بنــا 
مــی شــوید تــا بــه صــورت مســکنی درآییــد کــه خــدا بــه واســطۀ روحــش در آن ســاکن 

اســت. « رســاله بــه افسســیان فصــل ۲ آیــه هــای ۲۰ تــا ۲۲.
» او از جالل ملوکانه برخوردار خواهد شــد. « جالل نجات نســل ســاقط بشــر 
بــه مســیح تعلــق دارد. در همــه اعصــار ابدیــت ســرود نجــات یافتــگان » بــر او کــه مــا 
را محبــت مــی کنــد و بــا خــون خــود مــا را از گناهــان مــان رهانیــد، ... بــر او جــالل و 

قــدرت بــاد، تــا ابــد. آمیــن! « خواهــد بــود. مکاشــفه فصــل ۱ آیــه هــای ۵ و 6.
او » بــر تخــت پــدر نشســته، فرمــان خواهــد رانــد؛ و کاهنــی نیــز بــر تخــت او 
خواهــد بــود. « نــه اکنــون » بــر تخــت پــر شــکوه خــود « چــرا کــه ملکــوت جــالل هنــوز 
مستقر نگشته است. تا زمانی که کارش بعنوان میانجی تمام نشده خدا » تخت 
پادشاهی پدرش داوود را به او عطا « نخواهد فرمود، پادشاهی که » هرگز در آن 
زوالــی نخواهــد بــود. « انجیــل لوقــا فصــل یــک آیــه هــای ۳۲ و ۳۳. مســیح اکنــون بــه 
عنــوان کاهــن همــراه بــا پــدر بــر تخــت او نشســته اســت. مکاشــفه فصــل ۳ آیــه ۲۱. بــر 
آن تخــت همــراه بــا آنکــه ابــدی و قائــم بــه وجــود ازلــی خــود اســت کســی نشســته کــه 
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» رنج های ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد، « کسی 
اســت که » از هر حیث همچون ما وسوســه شــده اســت، بدون اینکه گناه کند « 
تــا » قــادر باشــد آنــان را کــه آزمــوده مــی شــوند، یــاری رســاند. « » اّمــا اگــر کســی 
گناهــی کــرد، شــفیعی نــزد پــدر داریــم. « اشــعیا فصــل ۵۳ آیــه ۴؛ رســاله بــه عبرانیــان 
فصــل ۴ آیــه ۱۵ و فصــل ۲ آیــه ۱۸ و نامــه اول یوحنــا فصــل ۲ آیــه ۱. شــفاعت او بــه 
خاطر بدن شــکافته و شکســته و بدون عیب اوســت. دســت های مجروح، پهلوی 
شــکافته، پاهــای صدمــه دیــده بــرای انســان ســاقط کــه نجاتــش بــا چنیــن قیمــت بــی 

حــد و حصــری بدســت آمــده دادخواهــی مــی کنــد.
» و میــان آن دو شــواری صلــح برقــرار خواهــد بــود. « محبــت پــدر نــه کمتــر از 
محبــت پســر اســاس رســتگاری بــرای نســل گمگشــته اســت. عیســی قبــل از تــرک 
شــاگردان گفــت: » بــه شــما نمــی گویــم کــه مــن از جانــب شــما از پــدر خواهــم 
خواســت، چــرا کــه پــدر خــوْد شــما را دوســت مــی دارد. « انجیــل یوحنــا فصــل 
۱6 آیــه هــای ۲6 و ۲۷. خــدا » در مســیح جهــان را بــا خــود آشــتی داد. « رســاله 
آیــه ۱9. و در خدمــت معبــد آســمانی » میــان آن دو   ۵ بــه قرنتیــان فصــل  دوم 
شــورای صلــح برقــرار خواهــد بــود. « » خــدا جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر 
یگانــۀ خــود را داد تــا هــر کــه بــه او ایمــان آَورَد هــالک نگــردد، بلکــه حیــات جاویــدان 

یابــد. « انجیــل یوحنــا فصــل ۳ آیــه ۱6.
ایــن ســوال کــه معبــد چیســت؟ در کتــاب مقــدس بوضــوح جــواب داده شــده 
اســت. کلمــه » معبــد « یــا هیــکل همانطــور کــه در کتــاب مقــدس بــکار رفتــه در درجــه 
نخســت به خیمه عبادت ســاخته شــده بدســت موســی مطابق الگوی آســمانی و در 
درجه دوم به » خیمه حقیقی « در آســمان که معبد زمینی به آن اشــاره دارد مربوط 
بــا مــرگ مســیح خدمــت نمادیــن پایــان یافــت. » خیمــه حقیقــی « در  مــی شــود. 
آسمان معبد عهد جدید است؛ و همانطور که نبوت فصل ۸ آیه ۱۴ کتاب دانیال 
در این دوره و عصر تحقق می یابد معبدی که به آن اشــاره می کند باید معبد عهد 
جدیــد باشــد. در پایــان ۲۳۰۰ روز در ســال ۱۸۴۴ معبــدی بــر روی زمیــن بــرای قرنــه ای 
متمــادی وجــود نداشــت. بنابرایــن نبــوت » تــا دو هــزار و ســیصد شــام و صبــح؛ آنــگاه 

معبــد تطهیــر خواهــد شــد « بــدون شــک بــه معبــد آســمانی اشــاره مــی کنــد.
ولــی ســوال بســیار مهمــی بــدون پاســخ باقیمانــده اســت: منظــور از تطهیــر معبــد 
چیســت؟ اینکــه چنیــن مراســمی در مــورد معبــد زمینــی وجــود داشــت در کتــب عهــد 
قدیــم قیــد شــده اســت. ولــی آیــا ممکــن اســت چیــزی در آســمان احتیــاج بــه تطهیــر 
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داشــته باشــد؟ در فصــل 9 رســاله بــه عبرانیــان تطهیــر معبــد زمینــی و آســمانی بوضــوح 
تعلیــم داده شــده اســت. » تقریبــاً همــه چیــز بــه وســیلۀ خــون پــاک مــی شــود و بــدون 
ریختــن خــون، آمرزشــی نیســت. پــس مــی بایســت شــبیه چیزهــای آســمانی بــا ایــن 
قربانــی هــا )خــون حیوانــات( پــاک شــود، اّمــا اصــل آنهــا بــا قربانــی هایــی بهتــر از اینهــا « 

)رســاله بــه عبرانیــان فصــل 9 آیــه هــای ۲۲ و ۲۳( حتــی بــه خــون پُــر بهــای مســیح.
تطهیــر در خدمــت نمادیــن و حقیقــی بایــد توســط خــون صــورت بگیــرد: در 
مــورد قبلــی خــون حیوانــات و در مــورد دوم خــون مســیح. پولــس دلیــل لــزوم انجــام 
تطهیــر توســط خــون را اینچنیــن توضیــح مــی دهــد کــه بــدون ریختــن خــون آمرزشــی 
پذیــرد.  انجــام  بایــد  کــه  گنــاه کاری اســت  یــا کنــار گذاشــتن  و  آمــرزش  نیســت. 
ولــی چگونــه گنــاه بــا معبــد آســمانی و زمینــی ارتبــاط پیــدا مــی کنــد؟ بــا اشــاره بــه 
کــه  زیــرا کاهنانــی  قابــل درک میشــود؛  ایــن موضــع  کــه  نمادیــن اســت  خدمــت 
بــر زمیــن مراســم را بجــا مــی آوردنــد » تنهــا شــبیه و ســایۀ چیزهــای آســمانی « را 

خدمــت مــی کردنــد. رســاله بــه عبرانیــان فصــل ۸ آیــه ۵.
خدمــت در معبــد زمینــی شــامل دو قســمت بــود: کاهنــان روزانــه در قــدس 
مخصــوص  کار  ســال  در  یکبــار  اعظــم  کاهــن  حالیکــه  در  نمودنــد  مــی  خدمــت 
کفــاره در قــدس االقــداس بــرای تطهیــر معبــد را انجــام مــی داد. روزانــه گناهــکار 
توبــه کننــده هدیــه اش را بــه در خیمــه عبــادت مــی آورد و دســت بــر ســر قربانــی 
گذاشــته و گناهــان خــود را اعتــراف مــی نمــود و بدیــن ترتیــب آنهــا را از خــود بــه 
مــی  رســول  مــی شــد.  آنــگاه حیــوان کشــته  نمــود.  مــی  منتقــل  گنــاه  بــی  قربانــی 
گویــد: » بــدون ریختــن خــون « آمرزشــی بــرای گنــاه نیســت. » زیــرا حیــات هــر 
جانــدار در خــون اســت. « ســفر الویــان فصــل ۱۷ آیــه ۱۱. قانــون نقــض شــده 
ی خــدا جــان گناهــکار را مــی طلبیــد. ایــن خــون کــه نمــاد جــان از دســت رفتــه 
گناهــکار اســت و گناهــش را قربانــی حمــل مــی نمایــد توســط کاهــن بــه قُــدس 
بــرده مــی شــد تــا در برابــر پــرده کــه پشــت ســر آن صنــدوق حــاوی ده فرمانــی کــه 
گناهــکار آنــرا نقــض نمــوده بــود پاشــیده شــود. بــا ایــن مراســم گنــاه توســط خــون 
بــه معبــد منتقــل مــی شــد. در بعضــی مــوارد خــون بــه معبــد منتقــل نمــی شــد بلکــه 
گوشــت قربانــی طبــق دســتور موســی بــه پســران هــارون داده مــی شــد بــا گفتــن: 
» خــدا آن را بــه شــما داده تــا تقصیــر جماعــت را برگیریــد « مــی بایــد توســط کاهــن 
خــورده مــی شــد. کتــاب الویــان فصــل ۱۰ آیــه ۱۷. در هــر دو رســم نمــاد انتقــال گنــاه 

از گناهــکار توبــه گــرا بــه معبــد بــود.
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ایــن بــود نــوع مراســمی کــه روزانــه در طــی ســال انجــام مــی گرفــت. گناهــان 
بنــی اســرائیل بدیــن وســیله بــه معبــد منتقــل مــی گشــت و انجــام یــک کار خــاص 
بــرای  ای  کفــاره  تــا  داد  دســتور  خــدا  بــود.  مــی  آنــان ضــروری  کــردن  پــاک  بــرای 
بــه  کّفــاره  معبــد  بــرای  گونــه  گیــرد. » بدیــن  انجــام  مقــدس  اتــاق  دو  از  یــک  هــر 
نافرمانــی هایشــان،  اســرائیل و  قــوم  ناپاکــی هــای  بــه جهــت  جــا خواهــد آورد، 
یعنــی بــرای تمامــی گناهــان آنهــا. آری، او بــرای خیمــۀ مالقــات کــه بــا ایشــان در 
میــان ناپاکــی هایشــان ســاکن اســت، چنیــن بــه عمــل خواهــد آورد. « کفــاره ای 
همچنیــن بایــد بــرای مذبــح انجــام گیــرد » تــا آن را از ناپاکــی هــای بنــی اســرائیل 

تطهیــر کــرده، تقدیــس نمایــد. « کتــاب الویــان فصــل ۱6 آیــه هــای ۱6 و ۱9.
یــک بــار در ســال در روز بــزرگ کفــاره کاهــن اعظــم بــرای تطهیــر معبــد وارد 
را  مــی شــد خدمــت ســالیانه  انجــام  آنجــا  کــه  مــی شــد. کاری  االقــداس  قــدس 
کامــل مــی کــرد. در روز کفــاره دو بزغالــه را بــه در معبــد مــی آوردنــد و بــر آنهــا قرعــه 
مــی افکندنــد » یــک قرعــه بــرای خداونــد و دیگــری بــرای َعزازیــل. « آیــه ۸. بــزی 
را کــه قرعــه ی خداونــد بــر آن مــی افتــاد مــی بایســت بــه عنــوان قربانــی گنــاه مــردم 
ذبــح مــی شــد و کاهــن خونــش را داخــل قــدس االقــداس بــر روی تخــت رحمــت و 
در برابــر تخــت رحمــت مــی پاشــید. خــون همچنیــن مــی بایســت بــر مذبــح بخــور 

کــه در برابــر پــرده قــرار داشــت پاشــیده مــی شــد.
» هــارون دو دســت خــود را بــر ســر بــز زنــده بنهــد و بــر آن بــه تمامــی تقصیــرات 
بنــی اســرائیل و همــۀ نافرمانــی هایشــان، یعنــی بــه تمامــی گناهــان آنهــا اعتــراف 
کنــد. او ایــن همــه را بــر ســر بــز بگــذارد و بــز را بــه دســت شــخصی قابــل، بــه بیابــان 
روانــه ســازد. بــز همــۀ تقصیــرات ایشــان را بــر خــود بــه جایــی دورافتــاده خواهــد 
بــرد. « آیــه هــای ۲۱ و ۲۲. بــز َعزازیــل دیگــر وارد اردوگاه بنــی اســرائیل نمــی شــد 
و شــخصی کــه بــز را بــه صحــرا روانــه کــرده بــود مــی بایســت قبــل از ورود بــه اردوگاه 

خــود و لبــاس هایــش را بشــوید.
تمــام مراســم چنــان طراحــی شــده بــود تــا قدوســیت خــدا و اکــراه او از گنــاه 
در ذهــن مــردم نقــش ببنــدد و عــالوه بــر آن بــه ایشــان ثابــت کنــد کــه نمــی تواننــد بــا 
گنــاه تمــاس داشــته باشــند بــدون اینکــه بــه آن آلــوده شــوند. از هــر شــخصی انتظــار 
مــی رفــت تــا زمانــی کــه ایــن کار کفــاره ادامــه داشــت جــان خــود را رنجــور ســازد. 
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همــه کســب و کارهــا کنــار گذاشــته مــی شــدند و تمامــی جماعــت بنــی اســرائیل 
مــی بایســت آن روز را بــا فروتنــی از صمیــم قلــب در حضــور خــدا همــراه بــا دعــا 

و روزه و تفحــص قلــب بگذراننــد.
حقایق مهمی در خصوص کفاره توســط این مراســم نمادین آموخته می شــد. 
جایگزینــی بــه جــای فــرد گناهــکار پذیرفتــه مــی شــد؛ ولــی گنــاه بوســیله خــون قربانــی 
از بیــن نمــی رفــت. وســیله ای فراهــم مــی گشــت کــه گنــاه بــه معبــد منتقــل گــردد. 
گناهــکار بــا تقدیــم خــون اقتــدار احــکام را تصدیــق و خطــای خــود را در نافرمانــی 
اعتــراف و عالقــه خــود را بــه آمــرزش گنــاه توســط ایمــان بــه ظهــور نجــات دهنــده 
آینــده آشــکار مــی نمــود؛ ولــی بــا ایــن حــال از محکومیــت احــکام بطــور کامــل آزاد 
نشــده بــود. در روز کفــاره کاهــن اعظــم بــا دریافــت قربانــی از مــردم همــراه بــا خــون 
قربانــی بــه قــدس االقــداس داخــل مــی شــد و آن را بــر تخــت رحمــت، مســتقیم 
فــوق احــکام مــی پاشــید تــا رضایــت مطالبــات آن را ارضــاء نمایــد. ســپس در نقــش 
میانجــی گناهــان را بــر خــود گرفتــه از قُــدس خــارج مــی نمــود. دســت هــای خــود 
را بــر ســر بــز َعزازیــل گذاشــته همــه ایــن گناهــان را اعتــراف مــی نمــود و تمثیــل وار 
آنــان را از خــود بــه بــز منتقــل مــی نمــود. آنــگاه بــز گناهــان را بــا خــود مــی گرفــت و آن 

گناهــان بــرای همیشــه از مــردم جــدا شــده در نظــر گرفتــه مــی شــدند.
خدمتی که انجام می گرفت » تنها شــبیه و ســایۀ چیزهای آســمانی « بود؛ و 
آنچــه کــه بــه عنــوان نمونــه در خدمــت معبــد زمینــی انجــام مــی گرفــت در واقــع انجــام 
خدمــت در معبــد آســمانی اســت. نجــات دهنــده مــان پــس از صعــود بــه آســمان 
کارش را بــه عنــوان کاهــن اعظــم مــا شــروع نمــود. پولــس مــی گویــد: » مســیح بــه 
محرابگاهــی داخــل نشــد کــه ســاختۀ دســت بشــر و تنهــا شــبیه محرابــگاه حقیقــی 
باشــد، بلکــه بــه خــوِد آســمان داخــل شــد تــا اکنــون بــه نمایندگــی از مــا در حضــور 

خــدا ظاهــر شــود. « رســاله بــه عبرانیــان فصــل 9 آیــه ۲۴.
خدمــت کاهــن در طــی ســال در اتــاق اول معبــد » قــدس درون حجــاب « کــه 
درب معبــد را تشــکیل مــی داد و قــدس را از صحــن بیرونــی جــدا مــی نمــود نماینــده 
بــه آســمان شــروع نمــود. کار کاهــن در  خدمتــی اســت کــه مســیح در صعــودش 
خدمــت روزانــه ایــن بــود کــه خــون قربانــی گنــاه و همچنیــن بخــوری را کــه بــا دعاهــای 
بنــی اســرائیل صعــود مــی نمــود بــه حضــور خــدا ارائــه دهــد. بــه همیــن ترتیــب مســیح 
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کــرد و همچنیــن دعاهــای  التمــاس در قبــال گناهــکاران عرضــه  بــا  را  خــون خــود 
مومنیــن نــادم را بــا رایحــه ی گرانبهــای عدالــت خویــش بــه حضــور خــدا ارائــه مــی 

نمایــد. ایــن بــود کار خدمــت در اتــاق اول معبــد آســمانی.
آنجاســت کــه ایمــان شــاگردانش مســیح را تعقیــب نمــود موقعــی کــه در برابــر 
ایمانشــان متمرکــز شــد،  کــه  نمــود. در آن اســت  بــه آســمان صعــود  دیدگانشــان 
جــان  بــرای  ایمــن  و  محکــم  لنگــری  منزلــۀ  بــه  امیــد،  » ایــن  گفــت:  چنیــن  پولــس 
ماســت، امیــدی کــه بــه محــراِب درون حجــاب راه مــی یابــد؛ جایــی کــه عیســی چــون 
پیشــرو مــا و بــه نمایندگــی از مــا، داخــل شــد؛ همــان کــه جاودانــه کاهــن اعظــم شــده 
اســت. « » بــه خــون بزهــا و گوســاله هــا داخــل نشــد، بلکــه یــک بــار بــرای همیشــه 
بــه خــون خــود بــه قُــدس االقــداس داخــل شــد و رهایــی ابــدی را حاصــل کــرد. « 

رســاله بــه عبرانیــان فصــل 6 آیــه هــای ۱9 و ۲۰ و فصــل 9 آیــه ۱۲.
ایــن کار خدمــت بــرای هجــده قــرن در اتــاق اول ادامــه داشــت. خــون مســیح 
در قبــال ایمانــداران نــادم تقاضــای آمــرزش مــی نمــود و آمــرزش و پذیــرش آنهــا را 
از پــدر دریافــت مــی نمــود ولــی گناهــان ایشــان کمــاکان در دفاتــر نوشــته باقــی مــی 
مانــد. همچنانکــه در خدمــت نمادیــن یــک کار کفــاره در خاتمــه هــر ســال وجــود 
داشــت بدیــن ســان قبــل از تکمیــل کار مســیح بــرای نجــات بشــر کار کفــاره ای 
بــرای از بیــن بــردن گناهــان از معبــد وجــود دارد. ایــن خدمتــی اســت کــه بــا اختتــام 
پایــان ۲۳۰۰ روز شــروع شــد. در آن تاریــخ طبــق پیشــگویی دانیــال نبــی، کاهــن 
اعظــم مــا بــه قــدس االقــداس داخــل شــد تــا بخــش نهایــی کار هیبــت آور خــود را 

بــرای تطهیــر معبــد انجــام دهــد.
همــان طــور کــه در قدیــم گناهــان مــردم بــا ایمــان بــر قربانــی گنــاه قــرار مــی گرفــت 
و بواســطه خــون آن بــه شــکل نمادیــن بــه معبــد زمینــی منتقــل مــی گشــت در عهــد 
جدیــد نیــز گناهــان فــرد توبــه کار بــا ایمــان بــر مســیح قــرار مــی گیــرد و در واقــع بــه 
معبــد آســمانی منتقــل مــی گــردد؛ و همانطــور کــه تطهیــر نمادیــن معبــد زمینــی بــا از 
بیــن بــردن گناهانــی کــه معبــد را آلــوده ســاخته بــود تکمیــل مــی شــد در واقــع تطهیــر 
معبــد آســمانی نیــز بــا از بیــن بــردن و یــا زدودن گناهانــی کــه در دفاتــر ثبــت شــده انــد 
کامــل مــی گــردد. ولــی قبــل از اینکــه ایــن امــر انجــام گیــرد احتیــاج بــه بررســی دفاتــر 
ثبــت شــده اســت تــا مشــخص شــود چــه کســانی توســط توبــه از گناهــان و ایمــان 
بــه مســیح مســتحق مزایــای کفــاره او هســتند. بنابرایــن تطهیــر معبــد مســتلزم کار 
بازجویــی ـ کار داوری اســت. ایــن کار بایــد پیــش از بازگشــت مســیح بــرای نجــات 
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قومــش انجــام شــود زیــرا وقتــی کــه بازگــردد پاداشــش بــا اوســت تــا بــه هــر کــس بــر 
حســب اعمالــش جــزا دهــد. مکاشــفه فصــل ۲۲ آیــه ۱۲.

بدیــن ترتیــب آنانــی کــه نــور کالم نبــوی را پیــروی نمودنــد دیدنــد کــه مســیح بــه 
جای برگشت به زمین در خاتمه ۲۳۰۰ روز در سال ۱۸۴۴ داخل قدس االقداس 

معبــد آســمانی شــد تــا کار پایانــی کفــاره مقــدم بــر برگشــتش را انجــام دهــد.
عنــوان  بــه  مســیح  بــه  اشــاره  گنــاه  قربانــی  کــه  حالــی  در  شــد  دیــده  همچنیــن 
قربانــی مــی نمــود و کاهــن اعظــم نقــش منجــی را ایفــا مــی کــرد، بــز َعزازیــل نمــاد 
شــیطانی بــود کــه مؤلــف گنــاه اســت و گناهــان توبــه کاران واقعــی ســرانجام بــر او 
قــرار خواهــد گرفــت. وقتــی کاهــن اعظــم بواســطه فضیلــت خــون قربانــی گنــاه 
گناهان را از معبد خارج می نمود آنان را بر بز َعزازیل قرار می داد. وقتی مسیح 
پایــان خدمتــش از معبــد آســمانی  بــه فضیلــت خونــش گناهــان قــوم خــود را در 
خــارج مــی کنــد او آنــان را بــر شــیطان قــرار خواهــد داد کــه در اجــرای داوری بایــد 
قصــاص نهایــی را بپــردازد. بــز َعزازیــل بــه بیابــان فرســتاده مــی شــد تــا دیگــر هرگــز بــه 
اردوگاه بنــی اســرائیل برنگــردد. بدیــن ترتیــب شــیطان نیــز بــرای همیشــه از حضــور 
خــدا و قومــش اخــراج و در نابــودی نهایــی گنــاه و گناهــکاران از صحنــه هســتی 

محــو خواهــد شــد.
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۲۴
ُقدس االقداس

 ۱۸۴۴ ســال  بــزرگ  ســرخوردگی  معمــای  کــه  بــود  کلیــدی  معبــد  موضــوع 
نمایــش  بــه  را  مــوزون  و  یکپارچــه  حقیقــت  از  کامــل  سیســتمی  و  نمــود  حــل  را 
بــر اینکــه دســت خــدا جنبــش عظیــم ظهــور دوبــاره مســیح را  گذاشــت، شــاهد 
هدایــت نمــوده بــود و بــا مشــخص کــردن جایــگاه و کار قــوم او وظیفــه فعلــی آنــان 
را آشــکار ســاخت. همانطور که شــاگردان مســیح پس از شــب وحشــتناک دلهره 
و ســرخوردگی خویــش » بــا دیــدن خداونــد شــادمان « شــدند آنانــی کــه بــا ایمــان 
انتظــار ظهــورش را کشــیده بودنــد اکنــون شــادمان گشــتند. آنهــا توقــع داشــتند کــه 
او در جــالل ظاهــر شــود و پــاداش خادمــان خــود را بدهــد و وقتــی امیدشــان بــه 
یــأس تبدیــل شــد نظرشــان بــه عیســی را از دســت دادنــد و بــا مریــم در مقابــل قبــر 
فریــاد برآوردنــد: » ســرورم را بــرده انــد و نمــی دانــم کجــا گذاشــته انــد. « اکنــون 
در قُــدس االقــداس او را دوبــاره دیدنــد، کاهــن اعظــم غــم خــوار خــود را کــه بــه 
نــور از معبــد،  زودی چــون پادشــاه و نجــات دهنــده شــان ظاهــر خواهــد شــد. 
گذشــته، حــال و آینــده را روشــن نمــود. آنهــا دریافتنــد کــه خــدا بــا مشــیت خطــا 
ناپذیــر خــود ایشــان را هدایــت کــرده بــود. گرچــه ماننــد شــاگردان نخســتین خــود 
آنهــا از درک پیامــی کــه دادنــد و از هــر لحــاظ درســت بــود عاجــز ماندنــد. آنهــا 
بیهــوده  در خداونــد  کارشــان  و  بودنــد  داده  انجــام  را  خــدا  هــدف  بشــارتش  در 
نبــود. آنــان » دوبــاره مولــود بــرای امیــدی زنــده « » از شــادمانی وصــف ناپذیــر و 

پرجــالل « خوشــحالی مــی نمودنــد.
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هــم نبــوت فصــل ۸ آیــه ۱۴ دانیــال » دو هــزار و ســیصد شــام و صبــح آنــگاه 
معبــد تطهیــر خواهــد شــد « و پیــام فرشــته اول » از خــدا بترســید و او را جــالل 
دهیــد زیــرا کــه ســاعت داوری او فــرا رســیده اســت « بــه خدمــت مســیح در قـُـدس 
االقــداس و داوری تحقیقــی اشــاره داشــت و نــه بــه برگشــت مســیح بــرای نجــات 
پیروانــش و نابــودی گناهــکاران. اشــتباه از محاســبه زمــان نبــوی نبــود بلکــه در مــورد 
واقعــه ای کــه در پایــان ۲۳۰۰ روز مــی بایــد بــه وقــوع بپیونــدد. بــه خاطــر ایــن اشــتباه 
ایمانــداران دچــار ســرخوردگی شــده بودنــد ولــی آنچــه از طریــق نبــوت پیــش بینــی 
شــده بــود و هــر انتظــار تضمیــن شــده ای کــه از کتــاب مقــدس داشــتند بــه وقــوع 
پیوســته بــود. در همــان زمانــی کــه بــه خاطــر ناکامــی امیدشــان عــزاداری مــی کردنــد 
واقعــه ای کــه از طریــق پیــام پیــش بینــی شــده بــود اتفــاق افتــاده بــود کــه مــی بایســت 

قبــل از ظهــور خداونــد بــرای دادن پــاداش بــه خادمینــش تحقــق یابــد.
مســیح آمــده بــود نــه بــه زمیــن آنطــور کــه آنــان انتظــار داشــتند بلکــه طبــق پیــش 
بینــی نمونــه مشــخص بــه قُــدس االقــداس معبــد خــدا در آســمان. عیســی توســط 
دانیــال نبــی بــه نحــوی توصیــف مــی شــود کــه در ایــن زمــان نــزد قدیــم االیــام مــی آیــد: 
» در رویــای شــب مــی نگریســتم و بــه نــاگاه دیــدم کــه کســی ماننــد پســر انســان بــا 
ابرهــای آســمان مــی آمــد « ـ نــه بــه زمیــن بلکــه » نــزد قدیــم االیــام رســید و او را بــه 

حضــور وی آوردنــد. « دانیــال فصــل ۷ آیــه ۱۳.
ایــن آمــدن توســط مالکــی نبــی نیــز پیشــگویی شــده بــود: » خداونــدگاری کــه 
طالــب اوییــد بــه نــاگاه بــه معبــد خویــش در خواهــد آمــد؛ و آن پیــام آوِر عهــد کــه در 
او وجــد مــی کنیــد، هــان او مــی آیــد! « مالکــی فصــل ۳ آیــه ۱. آمــدن خداونــد بــه 
هیکلــش بــرای قــوم وی ناگهانــی و غیرمنتظــره بــود. آنهــا انتظــار او را در آنجــا نمــی 
کشــیدند. آنهــا انتظــار داشــتند او » در آتشــی فــروزان همــراه بــا کیفــر بــرای آنانــی كــه 
خــدا را نمــی شناســند و انجیــل را رد مــی کننــد « بــر زمیــن ظهــور کنــد. رســاله دوم 

بــه تســالونیکیان فصــل یــک آیــه ۸.
ولــی مــردم هنــوز بــرای مالقــات خداوندشــان آمــاده نبودنــد. هنــوز کار آمــاده 
نــوری  بایــد  بگیــرد.  انجــام  بایســت  مــی  کــه  داشــت  وجــود  ایشــان  بــرای  ســازی 
کــه فکــر آنــان را بــه معبــد خــدا در آســمان معطــوف مــی نمایــد اعطــا شــود؛ و در 
حالــی کــه بایــد بــا ایمــان خدمــت کاهــن اعظــم خویــش را در آنجــا پیگیــری نماینــد 
وظایــف تــازه ای بــر ایشــان آشــکار خواهــد گردیــد. پیــام دیگــری از اخطــار و تعلیــم 

بــه کلیســا بایــد داده شــود.
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نبــی مــی گویــد: » امــا کیســت کــه روز آمدنــش را تحمــل توانــد کــرد؟ و کیســت 
کــه بــه هنــگام ظهــورش توانَــد ایســتاد؟ زیــرا او همچــون آتــِش پاالِیشــگران و ماننــد 
صابــوِن گاُزران خواهــد بــود. او همچــون پاالِیشــگر و تصفیــه کننــدۀ نقــره خواهــد 
نشســت و فرزنــدان الوی را پــاک ســاخته، آنهــا را چــون طــال و نقــره تصفیــه خواهــد 
کــرد، و آنــان در پارســایی، هدایــا بــرای خداونــد خواهنــد آورد. « مالکــی فصــل ۳ 
آیه های ۲ و ۳. آنانی که بر روی زمین زندگی می کنند در ایامی که کار شفاعت 
مســیح در معبــد آســمانی خاتمــه یابــد در نظــر خــدا بــدون میانجــی بایــد بایســتند. 
ردایشــان بایــد پــاک باشــد و سیرتشــان بــا خــون پاشــیده شــده از گنــاه تطهیــر گــردد. 
ایشــان بواســطه فیض خدا و تالش مســتمر خودشــان باید در جنگ بر علیه شــریر 
پیــروز شــوند. در حالــی کــه داوری تحقیقــی در آســمان ادامــه دارد و تــا زمانــی کــه 
گناهــان ایمانــداران نــادم از معبــد زدوده مــی شــود بایــد یــک کار مخصــوص تطهیــر 
در جهــت کنــار گذاشــتن گنــاه در میــان قــوم خــدا بــر زمیــن انجــام پذیــرد. ایــن کار 

واضــح تــر در پیــام مکاشــفه فصــل ۱۴ ارائــه گردیــده اســت.
بــه انجــام برســد پیــروان مســیح آمــاده ظهــور او خواهنــد بــود.  وقتــی ایــن کار 
پیشــین،  ســالیان  و  گذشــته  ایــام  همچــون  اورشــلیم  و  یهــودا  هدایــای  » آنــگاه 
خداونــد را خشــنود خواهــد ســاخت. « مالکــی فصــل ۳ آیــه ۴. آنــگاه کلیســایی 
کــه خداوندمــان در موقــع بازگشــتش بــرای خــود مــی پذیــرد » کلیســایی درخشــان 
بــدون هیــچ لــک و چیــن و نقصــی دیگــر، بلکــه مقــّدس و بــی عیــب « خواهــد بــود. 
رســاله بــه افسســیان فصــل ۵ آیــه ۲۷. آنــگاه کلیســا » مثــل َشــَفق ُرخ مــی نمایــد، 
بــه زیبایــی مــاه، بــه درخشــندگی خورشــید و بــه شــکوهمندی لشــکریاِن بیرقــدار؟ « 

غــزل غزلهــای ســلیمان فصــل 6 آیــه ۱۰.
نیــز  را  او  دوبــاره  ظهــور  هیکلــش،  بــه  خداونــد  آمــدن  از  گذشــته  مالکــی 
» خداونــد  کلمــات:  ایــن  بــا  کــردن  داوری  بــرای  آمدنــی  نمایــد،  مــی  پیشــگویی 
لشــکرها مــی فرمایــد: مــن بــرای داوری نــزد شــما خواهــم آمــد و بــه ضــد جادوگــران 
و زنــاکاران و آنانــی کــه قســم دروغ مــی خورنــد و کســانی کــه بــر مــزدور در مــزدش 
و بیــوه زنــان و یتیمــان ظلــم مــی نماینــد و غریــب را از حــق خــودش دورمــی ســازند 
و از مــن نمــی ترســند، بــزودی شــهادت خواهــم داد. « مالکــی فصــل ۳ آیــه ۵. 
یهــودا نیــز بــه همیــن صحنــه اشــاره مــی کنــد وقتــی کــه مــی گویــد: » هــان، خداونــد 
بــا هــزاران هــزار از مقدســین خــود مــی آیــد تــا بــر همــگان داوری کنــد و همــۀ بــی 
دینــان را بــه ســبب تمامــی کارهــای خــالف دینــداری کــه در بــی دینــی کــرده انــد 
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محکــوم ســازد. « یهــودا آیــه هــای ۱۴ و ۱۵. ایــن آمــدن و آمــدن خداونــد بــه هیــکل 
او وقایعــی مشــخص و متفاوتنــد.

آمــدن مســیح بــه عنــوان کاهــن اعظــم مــا بــه قــدس االقــداس بــرای تطهیــر معبــد 
در فصــل ۸ آیــه ۱۴ دانیــال بــه نظــر مــی رســد؛ آمــدن پســر انســان نــزد قدیــم االیــام 
کــه در دانیــال فصــل ۷ آیــه ۱۳ ارائــه شــده و آمــدن خداونــد بــه هیــکل او کــه توســط 
مالکــی پیشــگویی شــده توصیــف یــک واقعــه هســتند؛ و ایــن موضــوع همچنیــن بــا 
آمــدن دامــاد بــه جشــن عروســی کــه توســط مســیح در مثــل ده باکــره در متــی فصــل 

۲۵ توصیــف شــده نمایــش داده میشــود.
در تابســتان و پاییــز ســال ۱۸۴۴ نــدای » دامــاد مــی آیــد « داده شــد. دو طبقــه 
از مــردم کــه در رمــز باکــره هــای دانــا و نــادان ارائــه مــی شــوند بعدهــا اینچنیــن ترســیم 
شــدند ـ یک طبقه که با شــادی انتظار ظهور خداوند را داشــتند و با اشــتیاق برای 
مالقــات او خــود را آمــاده مــی کردنــد؛ طبقــه دیگــر کــه تحــت تأثیــر تــرس و واکنشــی 
نــاآگاه و راضــی از فرضیــه حقیقــت ولــی تهــی از فیــض الهــی بودنــد. در مثــل وقتــی 
دامــاد مــی آیــد » آنانــی کــه آمــاده بودنــد، بــا او بــه ضیافــت عروســی درآمدنــد. « 
آمــدن دامــاد کــه در اینجــا نمایــش داده میشــود قبــل از ضیافــت عروســی اتفــاق 
مــی افتــد. ضیافــت عروســی نمــاد میهمانــی ملکــوت مســیح اســت. شــهر مقــدس، 
اورشــلیم جدیــد کــه پایتخــت و نماینــده ملکــوت اســت » عــروس، یعنــی همســر 
بــره « خوانــده مــی شــود. فرشــته بــه یوحنــا چنیــن گفــت: » بیــا! مــن عــروس، یعنــی 
همســر بــره را بــه تــو  نشــان خواهــم داد. « نبــی در ادامــه مــی گویــد: » آنــگاه مــرا 
در روح بــه فــراز کوهــی بــزرگ و بلنــد بــرد و شــهر مقــّدس اورشــلیم را بــه مــن نشــان 
داد کــه از آســمان از نــزد خــدا فــرود مــی آمــد. « مکاشــفه فصــل ۲۱ آیــه هــای 9 و 
۱۰. بنابرایــن بــه وضــوح عــروس نمــاد شــهر مقــدس اســت و باکــره هایــی کــه بــرای 
اســتقبال دامــاد بیــرون مــی رونــد نمــادی از کلیســا هســتند. در مکاشــفه گفتــه شــده 
قــوم خــدا مهمانــان شــام ضیافــت عروســی هســتند. مکاشــفه فصــل ۱9 آیــه 9. اگــر 
اینــان مهمانــان ضیافــت هســتند پــس نمــی تواننــد نقــش عــروس را نیــز بــازی کننــد. 
همانطــور کــه بوســیله دانیــال نبــی اعــالم شــده مســیح از قدیــم االیــام در آســمان 
» حکومــت، جــالل و ملکــوت « را دریافــت مــی کنــد. او اورشــلیم جدیــد، یعنــی 
پایتخــت ملکوتــش را » آمــاده شــده همچــون عروســی آراســته بــرای شــوهر خــود « 
دریافــت خواهــد کــرد. دانیــال فصــل ۷ آیــه ۱۴؛ مکاشــفه فصــل ۲۱ آیــه ۲. او پــس 
از وصــول ملکــوت در جــالل خــود چــون شــاه شــاهان و رب االربــاب بــرای نجــات 
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قومــش ظاهــر خواهــد شــد کــه مــی بایــد » در ملکــوت آســمانی اش بــا ابراهیــم و 
اســحاق و یعقــوب بــر ســر یــک ســفره بنشــیند « )انجیــل متــی فصــل ۸ آیــه ۱۱؛ 

انجیــل لوقــا فصــل ۲۲ آیــه ۳۰( تــا در شــام ضیافــت عروســی بــره شــرکت کننــد.
نــدای » دامــاد مــی آیــد « در تابســتان ســال ۱۸۴۴ هــزاران نفــر را بســوی انتظــار 
بــه  نــه  ولــی  آمــد  دامــاد  مقــرر  زمــان  در  کــرد.  هدایــت  زودهنــگام خداونــد  ظهــور 
زمیــن آنطــور کــه مــردم انتظــار داشــتند بلکــه نــزد قدیــم االیــام در آســمان بــه ضیافــت 
ضیافــت  بــه  او  بــا  بودنــد،  آمــاده  کــه  » آنانــی  او.  ملکــوت  دریافــت  و  عروســی 
عروســی درآمدنــد و در بســته شــد. « آنهــا بنــا نبــود شــخصاً در ضیافــت عروســی 
حضــور یابنــد چــرا کــه مراســم در آســمان برگــزار مــی شــد در حالــی کــه آنهــا بــر زمیــن 
هســتند. پیــروان مســیح مــی بایــد » منتظــر باشــند سرورشــان چــه زمــان از جشــن 
عروســی بازمــی گــردد. « انجیــل لوقــا فصــل ۱۲ آیــه ۳6. ولــی بایــد کار او را درک 
کننــد و وقتــی بــه حضــور خــدا مــی رود بــا ایمــان او را متابعــت نماینــد. در ایــن معنــی 

و مفهــوم اســت کــه بــه ایشــان گفتــه مــی شــود بــه ضیافــت عروســی برویــد.
در مثل کسانی بودند که روغن در ظرفی اضافه با چراغ های خود برای رفتن 
بــه ضیافــت عروســی داشــتند. آنانــی کــه عــالوه بــر دانــش حقیقــت از کالم خــدا، 
روح و فیــض او را نیــز داشــتند و در شــب آزمایــش ســخت شــان صبورانــه انتظــار 
کشــیدند و کتــاب مقــدس را بــرای نــوری واضــح تــر جســتجو نمودنــد ـ حقیقــت در 
مورد قُدس آسمانی و تغییر خدمت نجات دهنده را درک کردند و با ایمان او را 
در خدمتــش در معبــد آســمانی دنبــال نمودنــد. همــه کســانی کــه بواســطه شــهادت 
کالم خدا همان حقایق را پذیرفته و مسیح را با ایمان پیروی می کنند در حالیکه 
بــه حضــور خــدا داخــل مــی شــود تــا آخریــن مرحلــه شــفاعت را انجــام دهــد و در آخــر 
ســلطنتش را دریافــت نمایــد ـ کســانی هســتند کــه بــه ضیافــت عروســی مــی رونــد.

در مثــل متــی فصــل ۲۲ همــان رمــز ازدواج و داوری تحقیقــی بعنــوان چیــزی کــه 
بــه وضــوح قبــل از ازدواج صــورت مــی گیــرد ارائــه شــده اســت. پیــش از ضیافــت 
آیــا همــه ردای  ببینــد  تــا  مــی شــود  بــرای دیــدن مهمانــان داخــل  پادشــاه  عروســی 
مناســب جشــن عروســی یعنــی ردای پــاک ســیرِت شســته و ســفید شــده در خــون 
بــره را بــه تــن دارنــد یــا خیــر. انجیــل متــی فصــل ۲۲ آیــه ۱۱؛ مکاشــفه فصــل ۷ آیــه 
۱۴. کســی کــه بــدون آن اســت بیــرون انداختــه مــی شــود ولــی همــه کســانی کــه پــس 
از بازرســی روشــن شــود ردای عروســی را بــه تــن دارنــد مقبــول خــدا قــرار مــی گیرنــد 
و شایســته داشــتن ســهم در ملکــوت و نشســتن بــا او بــر تخــت ســلطنت هســتند. 
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ایــن کار بازرســی ســیرت و تشــخیص اینکــه چــه کســانی آمــاده ملکــوت خــدا هســتند 
مربــوط بــه داوری تحقیقــی و کار پایانــی معبــد آســمانی اســت.

وقتــی کار تحقیــق تمــام شــود و پرونــده هــای همــه مدعیــان بــه پیــروی از مســیح 
در طــول همــه اعصــار بررســی و مشــخص گــردد فقــط آن زمــان مهلــت خاتمــه مــی 
یابــد و درب رحمــت بســته خواهــد شــد. بدیــن ترتیــب در یــک جملــه کوتــاه » آنانــی 
که آماده بودند، با او به ضیافت عروســی درآمدند و در بســته شــد « ما از آخرین 
خدمــت نجــات دهنــده مــی گذریــم و بــه زمانــی مــی رســیم کــه کار بــزرگ نجــات 

انســان هــا بــه پایــان خواهــد رســید.
خدمــت معبــد زمینــی همانطــور کــه دیدیــم تصویــری از خدمــت معبــد آســمانی 
اســت وقتــی کاهــن اعظــم در روز کفــاره وارد قـُـدس االقــداس مــی شــد خدمــت در 
اتــاق اول خاتمــه یافتــه بــود. خــدا دســتور داد: » از زمانــی کــه هــارون بــرای مراســم 
کّفــاره بــه داخــل مقــّدس تریــن مــکان مــی رود تــا زمانــی کــه از آنجــا بیــرون مــی آیــد، 
هیــچ کســی نبایــد در داخــل خیمــٔه مقــّدس حاضــر باشــد. « الویــان فصــل ۱6 آیــه 
۱۷. بنابرایــن موقعــی کــه مســیح بــرای انجــام کار نهایــی کفــاره بــه قُــدس االقــداس 
داخــل مــی شــود خدمتــش در اتــاق اول خاتمــه یافتــه اســت. ولــی وقتــی خدمــت در 
اتــاق اول خاتمــه یابــد خدمــت در اتــاق دوم شــروع مــی شــود. وقتــی کاهــن اعظــم 
در خدمــت نمادیــن در روز کفــاره قــدس را تــرک مــی کــرد بــرای تقدیــم خــون قربانــی 
گنــاه بــرای تمامــی اســرائیل کــه واقعــاً از گنــاه خــود توبــه نمــوده بودنــد بــه حضــور 
خــدا مــی رفــت. بنابرایــن مســیح فقــط یــک قســمت از کارش را بــه عنــوان منجــی مــا 
کامــل نمــوده بــود تــا بــه بخــش دیگــر از خدمــت وارد شــود و خــون خــود را در عــوض 

گناهــکاران در حضــور خــدا تقدیــم نمایــد.
پــس  بودنــد.  نفهمیــده   ۱۸۴۴ ســال  در  برگشــت  منتظــران  را  موضــوع  ایــن 
بــه  آنــان هنــوز  انتظــار برگشــت نجــات دهنــده را داشــتند  کــه  از گذشــت زمانــی 
برگشــت زودهنــگام او معتقــد بودنــد؛ آنهــا بــاور داشــتند کــه بــه یــک بحــران مهــم 
رسیده اند و اینکه کار مسیح به عنوان شفیع در حضور خدا خاتمه یافته است. 
بــه نظرشــان رســید کــه کتــاب مقــدس تعلیــم مــی دهــد کــه مهلــت آزمایــش انســان 
مــدت کوتاهــی قبــل از آمــدن واقعــی خداونــد در ابرهــای آســمان خاتمــه خواهــد 
یافــت. ایــن امــر بدیهــی اســت از آیاتــی کــه اشــاره بــه زمانــی مــی کننــد کــه انســانها 
بــر در رحمــت کوبیــده، دنبالــش خواهنــد گشــت و گریــه خواهنــد کــرد ولــی در بــاز 
نخواهــد شــد؛ و پرســش شــان ایــن بــود آیــا تاریخــی کــه در آن انتظــار برگشــت مســیح 
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را می کشــیدند ممکن بود به درســتی ابتدای این دوره که قرار اســت بالفاصله بر 
ظهــورش مقــدم باشــد را تعییــن کنــد. آنــان پــس از دادن اخطــار نزدیــک بــودن داوری 
را حــس کردنــد کــه کارشــان بــرای دنیــا انجــام شــده و احســاس مســئولیت بــرای 
نجــات گناهــکاران را از دســت دادنــد و حــال آنکــه تمســخر گســتاخانه و کفــر آمیــز 
بــی ایمانــان بــه نظرشــان نشــانه ای دیگــر از گرفتــه شــدن روح خــدا از انــکار کننــدگان 
رحمــت او بــود. همــه ایــن امــور آنــان را در بــاور اینکــه مهلــت آزمایــش خاتمــه یافتــه 

پایــدار نمــود یــا اینکــه طبــق اظهاراتشــان » در رحمــت بســته شــد. «
اکنــون  آمــد.  پدیــد  تــری  واضــح  نــور  معبــد  مســئله  بــه  راجــع  تحقیــق  بــا  ولــی 
فهمیدنــد در اعتقــاد بــه اینکــه انتهــای ۲۳۰۰ روز در ســال ۱۸۴۴ بحــران مهمــی را 
مشــخص مــی نمــود حــق داشــتند. در حالــی کــه صحــت داشــت کــه درب امیــد و 
رحمــت کــه مــردم بواســطه آن بــرای ۱۸۰۰ ســال بــه خــدا دســتیابی داشــتند بســته 
بــود ولــی درب دیگــری بــاز شــد و از طریــق آن شــفاعت مســیح در قُــدس االقــداس 
آمرزش گناهان به انســانها ارائه شــد. یک قســمت از خدمت او برای جای دادن 
بــه قســمت دیگــر بســته شــده بــود. هنــوز هــم » دری گشــوده « بــه معبــد آســمانی 

جایــی کــه مســیح در قبــال گناهــکار خدمــت مــی کــرد وجــود داشــت.
اکنــون کاربــرد گفتــه هــای مســیح در مکاشــفه خطــاب بــه کلیســای ایــن زمــان 
دیــده مــی شــود: » آن کــه قــّدوس اســت و حــق، آن کــه کلیــد داود را دارد، آن کــه 
مــی گشــاید و کــس نخواهــد بســت و مــی بنــدد و کــس نخواهــد گشــود، چنیــن 
مــی گویــد، اعمــال تــو را مــی دانــم. اینــک دری گشــوده پیــش روی تــو نهــاده ام کــه 

هیچکــس آن را نمــی توانــد بســت. « مکاشــفه یوحنــا فصــل ۳ آیــه هــای ۷ و ۸.
اینان کسانی هستند که با ایمان عیسی را در کار بزرگ کفاره پیروی می کنند 
و مزایــای وســاطت وی در قبــال خــود را دریافــت مــی کننــد ولــی آنانــی کــه نــور آشــکار 
کننــده ایــن خدمــت را رد مــی کننــد از آن بهــره ای نمــی برنــد. یهودیانــی کــه نــور عطــا 
شــده در ظهــور اول مســیح را رد نمودنــد و از ایمــان بــه او بــه عنــوان نجــات دهنــده 
عالــم ســرباز زدنــد نمــی توانســتند آمــرزش از طریــق او را دریافــت نماینــد. آنــگاه کــه 
مســیح در صعودش به آســمان همراه با خونش داخل معبد آســمانی شــد تا برکات 
میانجی گری خود را بر شــاگردانش بیافشــاند یهودیان در تاریکی مطلق رها شــدند 
تــا بــه عمــل قربانــی و هدایــای بــی فایــده خــود ادامــه دهنــد. خدمــات نمادیــن و ســایه 
خاتمــه یافتــه بــود. دری کــه مــردم بوســیله آن در گذشــته بــه خــدا دســت یافتــه بودنــد 
دیگــر بــاز نبــود. یهودیــان از جســتجوی او از تنهــا راهــی کــه او را مــی توانســتند بیابنــد 
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که از طریق خدمت در معبد آســمانی بود پرهیز کرده بودند. بنابراین آنان ارتباطی 
بــا خــدا نداشــتند. بــرای ایشــان در بســته شــده بــود. آنهــا اطالعــی دربــاره مســیح بــه 
عنوان قربانی حقیقی و تنها شفیع در برابر خدا نداشتند و بنابراین نمی توانستند 

بــرکات شــفاعت او را دریافــت نماینــد.
وضــع یهودیــان بــی ایمــان نمــاد وضــع افــراد بــی توجــه و بــی ایمــان بیــن مســیحیان 
مدعی است که عمداً غافل از کار کاهن اعظم بخشنده ما هستند. در خدمت 
نمادیــن وقتــی کاهــن اعظــم داخــل قُــدس االقــداس مــی شــد از همــه بنــی اســرائیل 
خواســته مــی شــد کــه دور معبــد جمــع شــده و بــه شــیوه ای بســیار جــدی جانشــان 
را در برابــر خــدا متواضــع ســازنند تــا آمــرزش گناهــان شــان را دریافــت کننــد و از 
قــوم بیــرون انداختــه نشــوند. در ایــن روز حقیقــی کفــاره چقــدر مهمتــر اســت کــه مــا 

کار کاهــن اعظــم خویــش را بفهمیــم و بدانیــم از مــا چــه وظایفــی انتظــار مــی رود.
انســانها نمــی تواننــد بــا مصونیــت از مجــازات پیــام هــای اخطــاری را کــه خــدا 
در رحمــت برایشــان مــی فرســتد نپذیرنــد. پیامــی از آســمان بــرای مــردم در زمــان نــوح 
فرســتاده شــد و نجــات ایشــان بــه نحــوه رفتارشــان در مــورد آن پیــام بســتگی داشــت. 
چون پیام را نپذیرفتند روح خدا از نسل گناهکار پس گرفته شد و همگی در آبهای 
طوفان نابود شــدند. در ایام ابراهیم رحمت از دعوت به ســاکنین گناهکار صدوم 
بازمانــد و همــه بــه اســتثنای لــوط و زن وی و دو دختــرش در آتشــی کــه از آســمان 
فرســتاده شــد نابــود شــدند. در دوران مســیح نیــز چنیــن بــود. پســر خــدا بــه یهودیــان 
بــی ایمــان آن نســل اعــالم کــرد: » اینــک خانــه شــما بــه خودتــان ویــران واگذاشــته مــی 
شــود. « انجیــل متــی فصــل ۲۳ آیــه ۳۸. بــا نگاهــی بــه روزهــای پایانــی همیــن قــدرت 
ســرمدی بــه آنهایــی کــه » نخواســتند حقیقــت را دوســت بدارنــد تــا نجــات یابنــد « 
اعــالم مــی کنــد؛ » پــس خــدا ایشــان را بــه توّهمــی بــزرگ دچــار خواهــد کــرد، بــه گونــه 
ای کــه دروغ را بــاور خواهنــد داشــت، تــا همــۀ کســانی کــه حقیقــت را بــاور نکــرده و 
از شــرارت خشــنود گشــته انــد، محکــوم شــوند. « رســاله دوم بــه تســالونیکیان فصــل 
۲ آیــه هــای ۱۰ تــا ۱۲. وقتــی تعالیــم کالم او را رد مــی کننــد خــدا روح خــود را فــرا مــی 

خوانــد و آنهــا را بــه فریــب هایــی وا مــی گــذارد کــه دوســت دارنــد.
نــور  پــی  کــه در  بــه کســانی  و  کنــد  مــی  انســان شــفاعت  ولــی مســیح بخاطــر 
هســتند روشــنایی داده مــی شــود. گرچــه ایــن موضــوع در ابتــدا توســط منتظــران 
برگشــت فهمیــده نشــد ولــی پــس از آن موضــوع واضــح گردیــد وقتــی کتــاب مقــدس 

کــه موقعیــت حقیقــی آنــان را توصیــف مــی کــرد در برابرشــان گشــوده شــد.
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بــرای کســانی کــه  بــا دورهــای از آزمایــش ســخت  گــذر زمــان در ســال ۱۸۴۴ 
بــود. تنهــا تســکین شــان  بــه ایمــان ظهــور دوبــاره اعتقــاد داشــتند همــراه  کمــاکان 
در تأییــد و تصدیــق موضــع حقیقــی شــان نــوری بــود کــه ذهــن ایشــان را بــه معبــد 
آســمانی هدایــت مــی نمــود. بعضــی از آنــان ایمانشــان بــه محاســبه قبلــی مــدت 
هــای نبــوی را کنــار گذاشــته و نفــوذ قدرتمنــد روح القــدس را کــه همــراه بــا جنبــش 
منتظــران ظهــور دوبــاره بــود بــه عوامــل انســانی یــا شــیطانی نســبت دادنــد. طبقــه 
ای دیگــر قاطعانــه معتقــد بودنــد کــه خداونــد آنهــا را در تجربــه گذشــته هدایــت 
کــرده اســت و در حالــی کــه منتظــر و مراقــب بودنــد و بــرای درک اراده خــدا دعــا 
مــی کردنــد متوجــه شــدند کــه کاهــن اعظــم شــان بــه خدمتــی دیگــری مشــغول شــده 
است و از روی ایمان او را پیروی نموده و به مشاهده کار پایانی کلیسا هدایت 
شــدند. آنهــا درک واضــح تــری از پیــام هــای فرشــتگان اول و دوم داشــتند و آمــاده 

دریافــت و دادن پیــام جــدی فرشــته ســوم در فصــل ۱۴ مکاشــفه بودنــد.
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او در درون معبــد  » معبــد خــدا در آســمان گشــوده شــد و صنــدوق عهــد 
آیــه ۱9. صنــدوق عهــد خــدا در قــدس  مشــهود گشــت. « مکاشــفه فصــل ۱۱ 
االقــداس یعنــی دومیــن اتــاق معبــد قــرار دارد. در خدمــت خیمــه عبــادت زمینــی 
کــه » شــبیه و ســایۀ چیزهــای آســمانی « بــود ایــن قســمت فقــط در روز عظیــم 
آســمان  در  خــدا  معبــد  اینکــه  خبــر  بنابرایــن  شــد.  مــی  بــاز  تطهیــر  بــرای  کفــاره 
گشــوده شــد و صنــدوق عهــد مشــاهده شــد اشــاره بــه بــاز شــدن قــدس االقــداس 
معبــد آســمانی در ســال ۱۸۴۴ مــی کنــد همــان موقعــی کــه مســیح بــرای انجــام 
کار پایانــی کفــاره وارد آنجــا شــد. آنانــی کــه بــا ایمــان کاهــن اعظــم خــود را در حیــن 
ورودش بــه خدمــت در قــدس االقــداس پیــروی نمودنــد توانســتند صنــدوق عهــد 
نــوع  تغییــر  بودنــد  کــرده  را مطالعــه  کننــد. چــون موضــوع معبــد  را مشــاهده  او 
خدمــت نجــات دهنــده را درک کــرده و دیدنــد کــه اکنــون او در برابــر صنــدوق 

خــدا خدمــت مــی کنــد و بــا خــون خــود در قبــال گنهــکاران دفــاع مــی نمایــد.
صنــدوق در خیمــه عبــادت زمینــی حــاوی دو لــوح ســنگی بــود کــه بــر آن اصــول 
احــکام الهــی حــک شــده بــود. صنــدوق صرفــاً مخــزن لــوح هــای احــکام بــود و حضــور 
ایــن احــکام الهــی بــه آن ارزش و قدوســیت بخشــیده بــود. آنــگاه کــه معبــد خــدا در 
آســمان گشــوده شــد صنــدوق عهــد دیــده شــد. درون قــدس االقــداس، در معبــد 
آسمانی احکام الهی به قدوسیت کامل حفظ می شود ـ احکامی که خود خدا در 
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میان رعدهای کوه سینا گفت و با انگشت خود او بر لوح های سنگی نوشته شد.
احــکام خــدا در معبــد آســمانی ســند اصلــی عظیمــی اســت احکامــی کــه بــر 
لــوح هــای ســنگی حــک شــد و بوســیله موســی در تــورات نگاشــته شــد رونوشــت 
بــدون خطــای آن بودنــد. آنانــی کــه بــه درک ایــن نکتــه مهــم دســت یافتنــد بــه مالحظــه 
ســیرت مقــدس و تغییــر ناپذیــر احــکام الهــی هدایــت شــدند. ایشــان قــدرت کالم 
مســیح را بــه نحــوی کــه هرگــز ندیــده بودنــد مشــاهده کردنــد: » تــا آســمان و زمیــن 
زایــل نشــود نقطــه یــا همــزه ای از تــورات هرگــز زایــل نخواهــد شــد. « انجیــل متــی 
فصــل ۵ آیــه ۱۸. احــکام خــدا کــه مکاشــفه اراده و نمــاد ســیرت او هســتند بایــد تــا 
ابــد » همچــون شــاهدی امیــن در آســمان « باقــی بماننــد. حتــی یــک حکــم هــم 
منســوخ نشــده اســت و نویســنده مزمــور مــی گویــد حتــی نقطــه یــا همــزه ای تغییــر 
تــو جاودانــه در آســمان هــا اســتوار اســت. « » جملــۀ  نیافتــه: » خداونــدا کالم 
احکامــش قابــل اعتمــاد هســتند. پایدارنــد تــا ابداآلبــاد. « مزمــور فصــل ۱۱9 آیــه ۸9 

و فصــل ۱۱۱ آیــه هــای ۷ و ۸.
کــه  بــاری  نخســتین  احــکام دهگانــه حکــم چهــارم درســت مطابــق  آغــوش  در 
اعــالم شــد وجــود دارد: » روز ســبت را بــه یــاد داشــته بــاش و آن را مقــدس شــمار. 
شــش روز کار کــن و همــۀ کارهایــت را انجــام بــده، امــا روز هفتــم، ســبت یهــوه 
یــا  نــه غــالم  یــا دختــرت،  نــه پســر  تــو،  نــه  خــدای توســت. در آن هیــچ کار مکــن، 
کنیــزت، نــه چارپایانــت و نــه غریبــی کــه درون دروازه هــای توســت. زیــرا خداونــد در 
شش روز آسمان و زمین و دریا را با هرآنچه در آنهاست بساخت، اما روز هفتم 
فراغــت یافــت. از همیــن رو، خداونــد روز ســبت را برکــت داده، آن را تقدیــس 

فرمــود. « ســفر خــروج فصــل ۲۰ آیــه هــای ۸ تــا ۱۱.
اعتقــاد  ایــن  داد.  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  پژوهشــگران کالمــش  قلــب  خــدا  روح 
راســخ کــه بــا نادیــده گرفتــن روز فراغــت خالــق از روی نادانــی ایــن حکــم را نقــض 
کــرده بودنــد بــر ایشــان غالــب آمــد و شــروع بــه بررســی دالیــل حفــظ روز اول هفتــه 
بــه جــای روزی کــه خــدا تقدیــس نمــوده بــود کردنــد. آنهــا قــادر نبودنــد هیــچ برهانــی 
در کتــاب مقــدس دال بــر اینکــه حکــم چهــارم منســوخ شــده و یــا اینکــه تغییــر یافتــه 
پیدا کنند و برکتی که در ابتدا روز هفتم را تقدیس نموده بود هرگز حذف نشده 
بــود. آنهــا صادقانــه در پــی شــناخت و انجــام اراده خــدا بودنــد و حــال کــه خــود را 
ناقــض احــکام او مــی دیدنــد انــدوه قلبشــان را فــرو گرفــت و وفــاداری شــان را بــا 

حفــظ روز ســبت خــدا بــه او نشــان دادنــد.
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انجــام  ایمانشــان  کــردن  ســرنگون  بــرای  ای  صادقانــه  و  متعــدد  هــای  تــالش 
گرفــت. کســی قــادر بــه نادیــده گرفتــن ایــن حقیقــت نشــد کــه اگــر معبــد زمینــی 
طــرح یــا نمــادی از معبــد آســمانی بــود پــس احــکام ســپرده شــده در صنــدوق زمینــی 
رونوشــت دقیق از احکام در صندوق معبد آســمانی بود و اینکه پذیرش حقیقت 
راجــع بــه معبــد آســمانی مســتلزم تصدیــق مطالبــات احــکام خــدا و التــزام حفــظ 
سبت حکم چهارم است. راز مخالفت تلخ و مصرانه به تفسیر هماهنگ کتاب 
مقــدس در اینجــا بــود کــه خدمــت مســیح در معبــد آســمانی را آشــکار مــی ســاخت. 
انســانها ســعی کردنــد دری را کــه خــدا گشــوده بــود ببندنــد و دری را کــه او بســته 
بــود بگشــایند. ولــی » آن کــه مــی گشــاید و کــس نخواهــد بســت و مــی بنــدد و کــس 
نخواهــد گشــود « اعــالم نمــوده بــود: » اینــک دری گشــوده پیــش روی تــو نهــاده ام 
کــه کســی آن را نمــی توانــد بســت. « مکاشــفه فصــل ۳ آیــه هــای ۷ و ۸. مســیح در 
خدمــت در قــدس االقــداس را گشــوده بــود و نــور از آن در بــاز معبــد آســمانی مــی 
تابیــد و نشــان داده شــد کــه حکــم چهــارم کمــاکان در احــکام دهگانــه وجــود دارد؛ 

آنچــه خــدا پایــه گــذاری کــرده بــود کســی را یــارای از بیــن بــردن آن نیســت.
کســانی کــه نــور وســاطت مســیح و جاودانگــی احــکام خــدا را پذیرفتنــد متوجــه 
ایــن فصــل  پیــام  بودنــد.  اینهــا حقایــق موجــود در مکاشــفه فصــل ۱۴  کــه  شــدند 
شــامل اخطارهــای ســه گانــه اســت )مراجعــه بــه ضمیمــه( کــه بنــا اســت ســاکنان 
او  داوری  » ســاعت  اعالمیــه  نمایــد.  خداونــد  دوبــاره  بازگشــت  آمــاده  را  زمیــن 
فــرا رســیده اســت « بــه خدمــت پایانــی مســیح بــرای نجــات انســان هــا اشــاره مــی 
کنــد. آن حقیقتــی را ابــالغ مــی نمایــد کــه بایــد تــا خاتمــه یافتــن کار وســاطت نجــات 
دهنــده اعــالم گــردد و او برخواهــد گشــت تــا قــوم خــود را بــا خــود ببــرد. کار داوری 
کــه در ســال ۱۸۴۴ شــروع شــد بایــد ادامــه بیابــد تــا وضــع همــه چــه زنــده و چــه مــرده 
مشــخص شــود و بدیــن ترتیــب تــا بســته شــدن مهلــت تحقیــق ادامــه خواهــد یافــت. 
بــرای اینکــه مــردم بتواننــد در زمــان داوری بایســتند پیــام دســتور مــی دهــد کــه » از 
خــدا بترســید و او را جــالل دهیــد و او را بپرســتید کــه آســمانها و زمیــن و دریــا و 
ایــن کلمــات داده  پیــام هــا در  ایــن  چشــمه ســاران را او آفریــد. « نتیجــه پذیــرش 
شــده اســت: » ایشــان احــکام خــدا و ایمــان بــه عیســی را حفــظ مــی کننــد. « بــرای 
آمادگــی جهــت داوری الزم اســت کــه مــردم احــکام خــدا را حفــظ کننــد. ایــن احــکام 
معیــار ســیرت در داوری خواهنــد بــود. پولــس رســول مــی گویــد: » همــه کســانی کــه 
زیــر شــریعت مرتکــب گنــاه مــی شــوند بنــا بــر موازیــن شــریعت داوری خواهــد شــد، 

435, 436

GC FA Body.indd   419 8/8/18   5:15 PM



۴۲۰  | نبرد عظیم

... در روزی کــه خــدا رازهــای نهــان انســانها را بــه توســط عیســی مســیح بــه محاکمــه 
خواهــد کشــید؛ « و او اضافــه مــی کنــد » کســانی کــه بــه شــریعت عمــل مــی کننــد 
عــادل شــمرده خواهنــد شــد. « رســاله بــه رومیــان فصــل ۲ آیــه هــای ۱۲ تــا ۱6. بــرای 
حفــظ احــکام خــدا ایمــان ضــروری اســت زیــرا » بــدون ایمــان ممکــن نیســت بتــوان 
خــدا را خشــنود ســاخت « و » آنچــه از ایمــان نباشــد، گنــاه اســت. « رســاله بــه 

عبرانیــان فصــل ۱۱ آیــه 6؛ رســاله بــه رومیــان فصــل ۱۴ آیــه ۲۳.
توســط فرشــته اول مــردم فراخوانــده مــی شــوند تــا » از خــدا بترســید و او را 
جــالل دهیــد « و او را بــه عنــوان خالــق آســمانها و زمیــن بپرســتند. بــرای بجــا آوردن 
ایــن امــر آنــان بایــد از احــکام پیــروی نماینــد. مــرد حکیــم مــی گویــد: » از خــدا بتــرس 
و فرامیــن او را نــگاه دار زیــرا تمامــی تکلیــف انســان ایــن اســت. « جامعــه فصــل 
۱۲ آیــه ۱۳. بــدون اطاعــت از احــکام او هیــچ پرستشــی موجــب خشــنودی خــدا 
نخواهــد شــد. » محبــت بــه خــدا همیــن اســت کــه از احــکام او اطاعــت کنیــم. « 
» آن کــه از گــوش فــرا دادن بــه شــریعت ســر بــاز زنــد، حتــی دعایــش کراهــت آور 

اســت. « نامــه اول یوحنــا فصــل ۵ آیــه ۳؛ امثــال ســلیمان فصــل ۲۸ آیــه 9.
وظیفــه ی پرســتش خــدا بــر مبنــای ایــن حقیقــت کــه او خالــق اســت قــرار مــی 
گیــرد و همــه مخلوقــات وجــود خــود را مدیــون او هســتند؛ و هــر جــا در کتــاب 
مقــدس ادعــای او بــرای پرســتش و احتــرام مافــوق خدایــان بــت پرســتان ارائــه شــده 
اســت اشــاره بــه قــدرت آفریننــده او شــده اســت. » زیــرا همــۀ خدایــاِن قــوم هــا، 
بــت هــای بــی ارزشــند، امــا یهــوه آســمان هــا را بســاخت. « مزمــور فصــل 96 آیــه 
باشــم؟  برابــر  او  بــا  تــا  مــی کنیــد،  قیــاس  کــه  بــا  مــرا  مــی گویــد:  قــدوس  ۵. » آن 
بــه اعلــی برافرازیــد و ببینیــد: کیســت کــه ایــن هــا را آفریــد؟ «  چشــمان خــود را 
» زیــرا خداونــد کــه آســمان هــا را آفریــد، او کــه خداســت و زمیــن را شــکل داد و آن 
را ســاخت چنیــن مــی فرمایــد:... مــن خداونــد هســتم و جــز مــن کســی نیســت. « 
اشــعیاء فصــل ۴۰ آیــه هــای ۲۵ و ۲6 و فصــل ۴۵ آیــه ۱۸. مزمــور نویــس مــی گویــد: 
» بدانیــد کــه یهــوه خداســت اوســت کــه مــا را آفریــد و مــا از آِن او هســتیم. « 
» بیاییــد تــا پرســتش و َســجده کنیــم و در پیشــگاه آفریننــدۀ خویــش، خداونــد، زانــو 
زنیــم. « مزمــور فصــل ۱۰۰ آیــه ۳؛ فصــل 9۵ آیــه 6؛ و مقدســین کــه در آســمان او 
را پرســتش مــی کننــد دلیــل ادای احتــرام خــود را چنیــن اظهــار مــی کننــد: » ای 
خداونــْد خــدای مــا، تــو ســزاوار جــالل و عــزّت و قدرتــی، زیــرا کــه آفریــدگار همــه 
چیــز تویــی و همــه چیــز بــه خواســت تــو وجــود یافــت. « مکاشــفه فصــل ۴ آیــه ۱۱.
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در مکاشــفه فصــل ۱۴ انســانها بــرای پرســتش خالــق فراخوانــده شــده انــد؛ و 
نبــوت طبقــه ای را بــه نمایــش مــی گــذارد کــه در نتیجــه پیــام هــای ســه گانــه، احــکام 
خــدا را نــگاه مــی دارنــد. یکــی از ایــن احــکام مســتقیماً بــه خــدا بــه عنــوان خالــق اشــاره 
مــی کنــد. حکــم چهــارم اعــالم مــی دارد: » روز هفتــم ســبت یهــوه خــدای توســت 
... زیــرا خداونــد در شــش روز آســمان و زمیــن و دریــا را بــا هــر آنچــه در آنهاســت 
بســاخت امــا روز هفتــم فراغــت یافــت. از همیــن رو، خداونــد روز ســبت را برکــت 
در   .۱۱ و   ۱۰ هــای  آیــه   ۲۰ فصــل  خــروج  ســفر  فرمــود. «  تقدیــس  را  آن  داده، 
خصــوص روز ســبت خداونــد بــه عــالوه مــی فرمایــد » نشــانی باشــد تــا بدانیــد کــه 
مــن یهــوه خــدای شــما هســتم. « حزقیــال فصــل ۲۰ آیــه ۲۰. علتــی کــه داده شــده 
ایــن اســت: » زیــرا کــه خداونــد در شــش روز آســمان و زمیــن را ســاخت، ولــی در 

روز هفتــم فراغــت جســته، بیاســود. « خــروج فصــل ۳۱ آیــه ۱۷.
» اهمیــت ســبت بــه عنــوان یادبــود آفرینــش در ایــن اســت کــه دلیــل اصلــی اینکــه 
چــرا عبــادت حــق خداســت را همیشــه مقتضــی نگــه مــی دارد « ـ چــون او آفریــدگار 
است و ما مخلوق او هستیم. » بنابراین سبت بر پایه پرستش الهی قرار دارد زیرا 
ایــن حقیقــت بــزرگ را بــه موثرتریــن روش مــی آمــوزد و هیــچ رســم دیگــری چنیــن کاری 
را انجــام نمــی دهــد. شــالوده حقیقــی عبــادت الهــی نــه فقــط بــر اســاس روز هفتــم 
بلکــه تمــام پرســتش در وجــه تمایــز بیــن خالــق و همــه مخلوقــات او یافــت مــی شــود. 
ایــن حقیقــت بــزرگ هرگــز نمــی توانــد مهجــور شــده و نبایــد فرامــوش گــردد. «۱ بــرای 
نگهــداری در برابــر اذهــان انســانها بــود کــه خــدا ســبت را در بــاغ عــدن برقــرار نمــود و 
تــا زمانــی کــه ایــن حقیقــت کــه او خالــق ماســت بــه عنــوان دلیــل اینکــه چــرا بایــد او را 
پرســتش کنیــم باقــی مــی مانــد ســبت نیــز بــه عنــوان نشــان و یادبــود باقــی مــی مانــد. 
اگر ســبت به شــکل عالم گیر نگاه داشــته می شــد عالقه و فکر بشــر به ســوی خالق 
بــه عنــوان محــور احتــرام و عبــادت هدایــت مــی گشــت دیگــر بــت پرســت، ملحــد و 
یــا کافــری وجــود نمــی داشــت. حفــظ روز ســبت نشــانه وفــاداری بــه خــدای حقیقــی 
اســت » او کــه آســمان و زمیــن و دریــا و چشــمه ســاران را آفریــد. « در نتیجــه پیامــی 
کــه بــه مــردم دســتور مــی دهــد تــا خــدا را بپرســتند و احــکام او را حفــظ نماینــد بــه 

خصــوص حفــظ حکــم چهــارم را از ایشــان مطالبــه خواهــد کــرد.
در مقایســه بــا کســانی کــه احــکام خــدا را نــگاه مــی دارنــد و ایمــان عیســی را 
دارنــد فرشــته ســوم بــه طبقــه دیگــری از مــردم اشــاره مــی نمایــد کــه بــه خاطــر اشــتباه 

J. N. Andrews, History of the Sabbath, Chapter 27. 1

437, 438

GC FA Body.indd   421 8/8/18   5:15 PM



۴۲۲  | نبرد عظیم

شــان اخطاری جدی و وحشــتناک داده شــده: » اگر کســی آن وحش و آن تمثال 
او را بپرســتد و نشــان او را بــر پیشــانی یــا بــر دســت خــود پذیــرد آن کــس نیــز از 
9 و ۱۰.  آیــه هــای   ۱۴ نوشــید. « مکاشــفه فصــل  شــراب خشــم خــدا خواهــد 
تفســیر صحیــح رمــوز مــورد اســتفاده بــرای درک ایــن پیــام ضــروری اســت. مفهــوم 

وحــش، تمثــال و نشــان چیســت؟
خــط نبوتــی کــه ایــن نمادهــا در آن یافــت مــی شــوند بــا مکاشــفه فصــل ۱۲ آغــاز 
مــی شــود بــا اژدهایــی کــه ســعی بــه کشــتن مســیح هنــگام تولــد او دارد. اژدهــا بــه 
عنــوان شــیطان تفســیر شــده )مکاشــفه فصــل ۱۲ آیــه 9(؛ او بــود کــه هیرودیــس را 
تحریــک نمــود تــا منجــی را بــه کشــتن دهــد. ولــی عامــل اصلــی شــیطان در جنگیــدن 
بــا مســیح و قــوم او در طــول قــرون اولیــه دوران مســیحیت امپراتــوری روم بــود کــه 
بــت پرســتی دیــن رایــج آن بــود. بدیــن ترتیــب در حالیکــه اژدهــا اساســاً بــه شــیطان 

اشــاره دارد در مرحلــه دوم نمــاد روم بــت پرســت اســت.
تــا ۱۰( وحــش دیگــری توصیــف مــی شــود،  در فصــل ســیزدهم )آیــه هــای ۱ 
» ماننــد پلنــگ بــود « کــه اژدهــا » قــدرت و تخــت خــود را بــه وحــش داد و اقتــداری 
عظیم به او بخشــید. « این نماد طبق اعتقاد اکثر پروتســتان ها اشــاره به سیســتم 
پــاپ هــا دارد کــه بــه قــدرت، تخــت و اقتــداری کــه روزی در دســتان امپراتــوری روم 
باســتان بــود دســت یافــت. در مــورد ایــن وحــش شــبیه پلنــگ گفتــه مــی شــود: » بــه 
وحــش دهانــی داده شــد تــا ســخنان نخــوت بــار و کفرآمیــز بگویــد، ... پــس دهــان 
خــود را بــه کفرگویــی بــر خــدا گشــود و بــه نــام او و بــه مســکن او، یعنــی آنــان کــه در 
آســمان زندگی می کنند، اهانت کرد. به او اجازه داده شــد با مقدســین بجنگد و 
بــر آنهــا پیــروز شــود؛ و بــه او اقتــدار بــر هــر طایفــه و ملــت و زبــان و قــوم داده شــد. « 
ایــن نبــوت کــه کمابیــش بــا توصیــف شــاخ کوچــک در فصــل ۷ کتــاب دانیــال یکســان 

اســت بــی شــک بــه سیســتم پــاپ هــا اشــاره دارد.
» و اجــازه یافــت تــا اقتــدار خــود را چهــل و دو مــاه بــه کار بَــرَد؛  « و نبــی مــی 
و  بــود. «  برداشــته  مهلــک  زخمــی  گویــی  یکــی  وحــش،  آن  ســرهای  » از  گویــد: 
بــه اســارت خواهــد رفــت. اگــر  بــرود،  بــه اســارت  بایــد  مجــدداً » اگــر کســی مــی 
کســی مــی بایــد بــه شمشــیر کشــته شــود، بــه شمشــیر کشــته خواهــد شــد. « چهــل 
و دو مــاه معــادل » یــک زمــان و زمــان هــا و نیــم زمــان « یعنــی ســه ســال و نیــم و یــا 
۱۲6۰ روز فصــل هفتــم دانیــال هســتند  ـ مــدت زمانــی کــه در خــالل آن قــدرت پــاپ 
هــا مــی بایــد قــوم خــدا را ســرکوب کنــد. ایــن دوره چنانکــه در فصــل هــای قبلــی ذکــر 
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شــد با چیرگی سیســتم پاپ ها از ســال ۵۳۸ بعد از میالد آغاز گشــت و در ســال 
۱۷9۸ پایــان یافــت. در آن زمــان پــاپ بــه دســت ارتــش فرانســه اســیر شــد و قــدرت 
پــاپ هــا زخــم مهلــک خــود را دریافــت نمــود و پیــش بینــی » اگــر کســی مــی بایــد بــه 

اســارت بــرود، بــه اســارت خواهــد رفــت « تحقــق یافــت.
در ایــن مرحلــه اســت کــه نمــاد دیگــری ارائــه مــی شــود. نبــی مــی گویــد: » آنــگاه 
دیــدم وحشــی دیگــر از زمیــن بیــرون مــی آیــد. همچــون بــره دو شــاخ داشــت. « آیــه 
۱۱. ســیمای ایــن وحــش و نحــوه ظهــورش نشــان مــی دهــد کــه ملتــی کــه نمــاد آن 
اســت بــا نمادهــای ملــت هــای قبلــی تفــاوت دارد. پادشــاهی هــای عظیمــی کــه بــر 
دنیــا حکمرانــی کــرده انــد بــه دانیــال نبــی چــون وحــوش درنــده معرفــی شــدند و زمانــی 
ظهــور مــی کننــد کــه » چهــار بــاد آســمان، دریــای بــزرگ را بــه تالطــم درمــی آوردنــد. « 
دانیــال فصــل ۷ آیــه ۲. در فصــل ۱۷مکاشــفه فرشــته ای توضیــح داد کــه آبهــا نمــاد 
» ملــت هــا و جماعــت هــا و قــوم هــا و زبــان هــا هســتند. « مکاشــفه فصــل ۱۷ 
آیــه ۱۵. آن بادهــا نمــاد نــزاع و ســتیز هســتند. چهــار بــاد آســمان کــه دریــای بــزرگ را 
بــه تالطــم در مــی آوردنــد نمایانگــر صحنــه هــای وحشــتناک کشورگشــایی و انقــالب 

توســط ســلطنت هایــی اســت کــه بــه قــدرت رســیده انــد.
ولی وحشی که همچون بره دو شاخ دارد » از زمین بیرون می آید. « این وحش 
بــه جــای برانداختــن قــدرت هــای دیگــر بــرای اســتقرار یافتــن خــود، ملتــی کــه در اینجــا بــه 
آن اشاره می شود باید در منطقه ای که پیش از این تحت تصرف نبوده ظهور نماید 
و رفتــه رفتــه و در آرامــش رشــد بنمایــد. پــس نمــی توانســت از میــان ملــت هــای ســتیزه 
گــر و پــر جمعیــت دنیــای قدیــم یعنــی دریــای متالطــم » ملــت هــا و جماعــت هــا و قــوم 

هــا و زبــان هــا « برخیــزد. ایــن وحــش را بایــد در دنیــای غــرب جســتجو نمــود.
چــه ملتــی در دنیــای جدیــد مــی بایــد در ســال ۱۷9۸ بــه قــدرت برســد و بــا آینــده 
نمــاد جــای هیــچ  ایــن  بــزرگ، توجــه دنیــا را جلــب نمایــد؟ کاربــرد  ای پرقــدرت و 
ســئوالی را باقــی نمــی گــذارد. یــک ملــت و فقــط یــک ملــت از مشــخصات موجــود 
در ایــن نبــوت برخــوردار اســت و بــدون شــک بــه ایــاالت متحــده آمریــکا اشــاره دارد. 
پــی در پــی افــکار و عیــن کلمــات نویســنده مقــدس ناخــودآگاه توســط ســخنوران و 
مورخــان بــرای تشــریح ظهــور و رشــد ایــن ملــت بــه کار بــرده شــده اســت. دیــده شــد 
کــه ایــن وحــش » از زمیــن بیــرون مــی آیــد؛ « و طبــق نظــر مترجمیــن کلمــات ترجمــه 
یــا پدیــدار  بــر » رشــد و نمــو و  آیــد « بطــور تحــت الفظــی  بــه » بیــرون مــی  شــده 
شــدن ناگهانــی همچــون یــک گیــاه « داللــت مــی کنــد. و چنانکــه دیدیــم ایــن ملــت 
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بایــد در منطقــه ای کــه پیــش از ایــن بــه تصــرف درنیامــده ظهــور نمایــد. نویســنده 
از محلــی  آن  آمــدن  بیــرون  از » راز  متحــده  ایالــت  توصیــف ظهــور  مشــهوری در 
خالــی « صحبــت مــی کنــد و مــی گویــد: » ماننــد بــذری ســاکت بــه یــک امپراتــوری 
رشــد نمودیــم. «۲ یــک مجلــه اروپایــی در ســال ۱۸۵۰ از ایــاالت متحــده بــه عنــوان 
یــک امپراتــوری شــگفت آور کــه » پدیــدار مــی شــود و در میــان ســکوت زمیــن روزانــه 
بــه قــدرت و غــرور خــود مــی افزایــد « یــاد مــی کنــد.۳ ادوارد اِِورِت۴ در نطقــی دربــاره 
ایــن بنیــان گــذاران مهاجــر ایــن ملــت گفــت: » آیــا آنــان در جســتجوی نقطــه ای 
دورافتــاده و بــی ضــرر در گمنامــی و امــن در انــزوا مــی گشــتند جایــی کــه ممکــن 
اســت کلیســای کوچــک لیــدن۵ از آزادی وجــدان بهــره ببــرد؟ هــان مناطــق عظیمــی 

کــه بــا فتوحــات صلــح آمیــز ... پرچــم هــای صلیــب را حمــل نمــوده انــد!  «6
از  حکایــت  بــرّه  همچــون  هــای  شــاخ  داشــت. «  شــاخ  دو  بــره  » همچــون 
ایــاالت  ای ســیرت  طــرز شایســته  بــه  کــه  اســت  نجابتــی  و  گناهــی  بــی  جوانــی، 
متحــده را ادا مــی کنــد وقتــی ماننــد وحشــی در حــال بیــرون آمــدن در ســال ۱۷9۸ 
آمریــکا  بــه  کــه نخســت  تبعیدیــان مســیحی  میــان  مــی شــود. در  نبــی معرفــی  بــه 
فــرار کردنــد و از دســت ظلــم پادشــاهان و کوتــه فکــری کشــیش هــا بــه آنجــا پنــاه 
دینــی  و  آزادی مدنــی  پهنــاور  پایــه  بــر  تشــکیل دولتــی  بــه  بســیاری مصمــم  بردنــد 
بودنــد. نظریــات آنــان در اعالمیــه اســتقالل تأمیــن شــد کــه حقیقــت عظیمــی را 
پایــه گــذاری مــی کــرد کــه » همــه انســانها مســاوی خلــق شــده انــد « بــود و از حــق 
انتقــال ناپذیــر » زندگــی، آزادی و جســتجوی شــادمانی « بهــره منــد شــده انــد؛ 
و اساســنامه حــق خــود مختــاری را بــرای ملــت تضمیــن مــی نمــود بــه نحــوی کــه 
نماینــدگان منتخــب بــا رأی گیــری مردمــی قوانیــن را تدویــن و اجــرا مــی نماینــد. 
آزادی ایمــان مذهبــی نیــز ارائــه شــد هــر شــخص آزاد بــود کــه خــدا را مطابــق حکــم 
کشــور  بنیــادی  اصــل  پروتســتانیزم  و  بپرســتد. جمهــوری خواهــی  خــود  وجــدان 
افــراد مظلــوم  ایــن کشــور هســتند.  ایــن اصــول رمــز قــدرت و موفقیــت  شــدند. 
و ســتمدیده از سرتاســر دنیــای مســیحی بــا عالقــه و امیــد بــه ایــن ســرزمین روی 
آوردنــد. میلیــون هــا ســواحل آن را طلبیدنــد و ایــاالت متحــده جــای خــود را میــان 

قــوی تریــن کشــورهای دنیــا بــه دســت آورد.
G. A. Townsend, The New World Compared With the Old, page 462 .2

The Dublin Nation .3

Edward Everett. 4

Leyden. 5

Speech delivered at Plymouth, Massachusetts, Dec. 22, 1824, page 11. 6
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ولــی ایــن وحــش بــا دو شــاخ همچــون بــرّه » ماننــد اژدهــا ســخن مــی گفــت. بــا 
تمــام اقتــداِر وحــش اّول و بــه نــام او عمــل مــی کــرد و زمیــن و ســاکنانش را بــه نیایــِش 
وحــش اّول کــه زخــم مهلکــش بهبــود یافتــه بــود، برمــی گماشــت، ... بــه ســاکنان 
زمیــن دســتور داد تمثالــی از آن وحــش بســازند کــه بــه شمشــیْر زخــم خــورده، اّمــا 

همچنــان زنــده بــود. « مکاشــفه فصــل ۱۳ آیــه هــای ۱۱ تــا ۱۴.
شــاخ هــای شــبه بــرّه و صــدای چــون اژدهــا از نقطــه نظــر نمادیــن اشــاره بــه تضــاد 
قابــل توجــه بیــن ادعــا و عمــل ایــن کشــور مــی نمایــد. » ســخن گفتــن « ملــت اشــاره 
به تدابیر قضایی و اجرایی آن دارد. با چنین اعمالی بر اصول آزادی خواه و صلح 
طلبــی کــه بعنــوان اســاس خــط مشــی خــود قــرار داده خــط بطــالن خواهــد کشــید. 
پیــش بینــی اینکــه » ماننــد اژدهــا « ســخن خواهــد گفــت و » بــا تمــام اقتــداِر وحــش 
اّول « عمــل مــی کنــد بــه وضــوح از توســعه روحیــه تعصــب و جفــا خبــر مــی دهــد کــه 
توســط کشــورهای مشــخص شــده از طریــق اژدهــا و وحــش شــبیه بــه پلنــگ نشــان 
داده شــد؛ و ایــن گفتــه کــه وحــش بــا دو شــاخ » زمیــن و ســاکنانش را بــه نیایــِش 
وحــش اّول برمــی گماشــت « نشــان مــی دهــد کــه اقتــدار ایــن ملــت بناســت در 

وادار کــردن برخــی رســوم کــه نشــان پیــروی از پــاپ هاســت بــه کار گرفتــه شــود.
و  آزاد  رســوم  نبــوغ  و  دولــت  ایــن  اصــول  مخالــف  مســتقیماً  عملــی  چنیــن 
تعهــدات صریــح و جــدی اعالمیــه اســتقالل و اساســنامه آن خواهــد بــود. بنیــان 
بــر علیــه بکارگیــری قــدرت مدنــی توســط  تــا  گــذاران دولــت حکیمانــه کوشــیدند 
کننــد.  ایســتادگی  تعصــب  و  جفــا  یعنــی  اجتنابــش  غیرقابــل  نتیجــه  و  کلیســا 
قانــون اساســی تأکیــد مــی کنــد کــه » کنگــره هیــچ قانونــی در مــورد اســتقرار دیــن 
و یــا ممانعــت از تعامــل آزادانــه دربــاره آن وضــع نخواهــد نمــود « و اینکــه » هیــچ 
آزمــون دینــی بــرای تعییــن شــرایط احــراز مقــام دولتــی در ایــاالت متحــده مطالبــه 
نخواهــد شــد. « فقــط بــا نقــض وقیحانــه ایــن امــان نامــه هــا آزادی ملــت اســت 
کــه قــوای مدنــی مــی تواننــد رعایــت رســم دینــی را تحمیــل کننــد. ولــی ناهماهنگــی 
بــا  وحــش  آن  نیســت.  گنجانــده شــده  نمــاد  در  آنچــه  از  بزرگتــر  اینچنیــن عملــی 
بــه پاکــی، مالیمــت و بــی ضــرر بــودن اســت و  بــرّه مدعــی  شــاخ هــای همچــون 

ماننــد اژدهــا ســخن مــی گویــد.
» به ســاکنان زمین دســتور می دهد تمثالی از آن وحش بســازند. « در اینجا به 
وضــوح شــکلی از دولــت را معرفــی مــی کنــد کــه قــدرت قانونگــذاری در دســت مــردم 
اســت، دلیلی قابل توجه که ایاالت متحده هدف این نبوت نشــان داده می شــود.

442

GC FA Body.indd   425 8/8/18   5:15 PM



۴۲6  | نبرد عظیم

ولی » تمثال آن وحش « چیست؟ و چگونه باید شکل بگیرد؟ تمثالی که توسط 
وحــش دارای دو شــاخ ســاخته مــی شــود و تمثالــی از آن وحــش اســت و تمثــال وحــش 
نیــز نامیــده مــی شــود. پــس بــرای شــناخت شــکل تمثــال و چگونگــی ســاخته شــدن آن 

باید مشــخصات خود وحش را بررســی کنیم که همان سیســتم پاپ هاســت.
و  رســوم  قبــول  و  انجیــل  ســادگی  از  دوری  نتیجــه  در  اولیــه  کلیســای  وقتــی 
عــادات بــت پرســتی فاســد شــد روح و قــدرت خــدا را از دســت داد و بــرای کنتــرل 
وجــدان مــردم از قــدرت مدنــی حمایــت طلبیــد. نتیجــه ایجــاد سیســتم پــاپ هــا بــود 
کلیســایی کــه قــدرت دولــت را کنتــرل مــی کــرد و آن را بــکار مــی گرفــت تــا بــه اهــداف 
خــود دســت یابــد مخصوصــاً بــرای تنبیــه » بدعــت. « بــرای اینکــه ایــاالت متحــده 
تمثالــی از وحــش بســازد قــدرت دینــی بایــد آنچنــان دولــت مدنــی را کنتــرل نمایــد کــه 

اقتــدار کشــور بــرای اجــرای هدفهــای کلیســا توســط آن بــه کار گرفتــه شــود.
هــر بــار کــه کلیســا قــدرت مدنــی را بــه دســت آورده آن را بــرای تنبیــه انحــراف از 
تعالیــم خــود بــه کار بســته اســت. کلیســاهای پروتســتان کــه بواســطه اتحــاد بــا قــدرت 
هــای دنیــوی پیــرو قــدم هــای روم بــوده انــد عالقــه مشــابهی بــرای محــدود کــردن آزادی 
وجدان نشان داده اند. نمونه ای از این موضوع در جفای طوالنی مخالفان توسط 
کلیســای انگلســتان ارائه داده شــده اســت. در طول قرن های شــانزدهم و هفدهم 
هــزاران خــادم مخالــف تطابــق مجبــور بــه تــرک کلیساهایشــان شــدند و بســیاری از 

شــبانان و مــردم محکــوم بــه پرداخــت جریمــه، زنــدان، شــکنجه و شــهادت شــدند.
ارتــداد بــود کــه کلیســای اولیــه را بــه کمــک گرفتــن از دولــت مدنــی ســوق داد و 
ایــن کار راه را بــرای رشــد سیســتم پــاپ هــا یعنــی وحــش آمــاده نمــود. پولــس چنیــن 
گفــت: » تــا نخســت آن ِعصیــان واقــع نشــود و آن مــرد بــی دیــن ... بــه ظهــور نرســد، 
آن روز فــرا نخواهــد رســید. « رســاله دوم بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه ۳. بنابرایــن 

ارتــداد در کلیســا راه را بــرای تمثــال وحــش آمــاده خواهــد نمــود.
کتــاب مقــدس مــی گویــد کــه پیــش از ظهــور خداونــد یــک وضــع نــزول روحانــی 
شــبیه قــرون اول بوجــود خواهــد آمــد. » در روزهــای آخــر، زمــان هــای ســخت پیــش 
خواهد آمد. مردماْن خودپرست، پول دوست، الف زن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان 
بــه والدیــن، ناســپاس، ناپــاک، بــی عاطفــه، بــی گذشــت، غیبــت گــو، بــی بنــد و بــار، 
وحشــی، دشــمن نیکویــی، خیانتــکار، بــی مبــاالت و خودپســند خواهنــد بــود. لــذت را 
بیــش از خــدا دوســت خواهنــد داشــت و هرچنــد صــورِت ظاهــِر دینــداری را دارنــد، 
منکــر قــدرت آن خواهنــد بــود. « رســاله دوم بــه تیموتائــوس فصــل ۳ آیــه هــای یــک تــا 
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۵. » اّمــا روح، آشــکارا مــی گویــد کــه در زمــان هــای آخــر، برخــی از ایمــان رویگــردان 
شــده، از ارواح گمــراه کننــده و تعالیــم دیوهــا پیــروی خواهنــد کــرد. « رســاله اول 
بــه تیموتائــوس فصــل ۴ آیــه ۱. شــیطان » همــراه بــا همــه گونــه معجــزات و آیــات و 
عجایــِب گمــراه کننــده خواهــد بــود و نیــز همــراه بــا همــه گونــه شــرارت « کار خواهــد 
کــرد و همــه کســانی کــه » نخواســتند حقیقــت را دوســت بدارنــد تــا نجــات یابنــد « 
رها خواهند شــد تا » توّهمی بزرگ را بپذیرند به گونه ای که دروغ را باور خواهند 
داشــت. « رســاله دوم بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه هــای 9 تــا ۱۱. وقتــی بــه حالــت 

بــی خدایــی رســیدند متعاقــب آن همــان نتایــج قــرون اول خواهــد بــود.
مدرکــی  بســیاری  نظــر  از  پروتســتان  کلیســاهای  در  باورهــا  وســیع  اختــالف 
قطعــی اســت کــه هیــچ تالشــی بــرای همشــکلی اجبــاری صــورت نخواهــد گرفــت. 
ولی برای ســالها در ایمان کلیســاهای پروتســتان یک گرایش قوی و در حال رشــد 
بــرای اتحــادی بــر پایــه نــکات مشــترک تعالیــم وجــود داشــته اســت. بــرای حصــول 
ـ هــر  چنیــن اتحــادی بحــث دربــاره موضوعاتــی کــه بــر ســر تمــام آنهــا توافــق نبــود 
چقــدر هــم از نقطــه نظــر کتــاب مقدســی مــی توانســتند مهــم باشــند ـ بایــد لزومــاً 

مــورد چشــم پوشــی قــرار مــی گرفتنــد.
چارلــز بیچــر در موعظــه ای در ســال ۱۸۴6 اعــالم نمــود کــه خدمــت » فرقــه هــای 
پروتســتان انجیلــی نــه تنهــا زیــر فشــار قابــل توجــه تــرس انســانی شــکل کامــل بــه خــود 
گرفته اند بلکه همگی در شرایطی اساساً فاسد زندگی، حرکت و نفس می کشند 
و هــر دم بــه هــر عامــل رذل طبیعــت شــان متوســل مــی شــوند تــا حقیقــت را ســاکت 
کــرده و هــر زانویــی را در برابــر قــدرت ارتــداد خــم نماینــد. آیــا ایــن همــان روش رایــج 
روم نبــود؟ آیــا مــا همــان روش زیســتن را پیــش نگرفتــه ایــم؟ و بــر ســر راهمــان چــه مــی 
بینیــم؟ شــورای عمومــی دیگــری! یــک رســم جهانــی! ائتــالف انجیلــی و اعتقادنامــه 
ای جهانــی! «۷ وقتــی چنیــن چیــزی بــه دســت بیایــد آنــگاه در تــالش هــا بــرای حصــول 

اتحــاد کامــل فقــط گامــی بــرای توســل بــه زور باقــی خواهــد مانــد.
بیــن  کــه  نــکات اعتقــادی  ایــاالت متحــده در چنیــن  وقتــی کلیســاهای عمــده 
آنــان عمومــی اســت متحــد گردنــد دولــت را تحــت نفــوذ قــرار خواهنــد داد تــا اوامــر 
آنــان را تحمیــل نمایــد و از نهادهایشــان حمایــت کنــد، آنــگاه آمریــکای پروتســتان 
تمثالی از سلســه مراتب روم کاتولیک به وجود آورده اســت و نتیجه ی غیر قابل 

اجتنــاب آن تحمیــل جریمــه هــای مدنــی بــرای مخالفــان خواهــد بــود.

7 موعظه در مورد «کتاب مقدس به عنوان اعتقادنامهای مکفی» که در فورت ِوی ِن ایندیانا در تاریخ 22 فوریه 1846 ارائه شد.
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وحــش دارای دو شــاخ » همــۀ کســان را، از ُخــرد و بــزرگ، دولتمنــد و فقیــر 
و غــالم و آزاد وامیــدارد تــا بــر دســت راســت خــود یــا بــر پیشــانی خویــش عالمــت 
گذارنــد. تــا هیچکــس نتوانــد بــدون آن عالمــت بخــرد یــا بفروشــد و آن عالمــْت یــا 
نــاِم آن وحــش بــود، یــا شــمارۀ نــام او. « مکاشــفه فصــل ۱۳ آیــه هــای ۱6 و ۱۷. 
اخطــار فرشــته ســوم ایــن اســت: » اگــر کســی آن وحــش و آن تمثــال او را بپرســتد 
و نشــان او را بــر پیشــانی یــا بــر دســت خــود بپذیــرد، آن کــس نیــز از شــراب خشــم 
خــدا خواهــد نوشــید. « مکاشــفه فصــل ۱۴ آیــه هــای 9 و ۱۰. » وحشــی « کــه در 
اینجــا بــه آن اشــاره شــده کــه عبادتــش از طــرف وحــش صاحــب ۲ شــاخ تحمیــل مــی 
شــود همــان وحــش اول شــبیه پلنــگ در مکاشــفه فصــل ۱۳ اســت یعنــی سیســتم 
پــاپ هــا. و » تمثــال وحــش « نمــاد پروتســتانیزم مرتــد اســت کــه در زمــان تقاضــای 
کمــک قــدرت مدنــی توســط کلیســاهای پروتســتان بــرای تحمیــل تعالیــم خــود بــه 
وجــود خواهــد آمــد. » نشــان وحــش « هنــوز احتیــاج بــه توصیــف و تشــریح دارد.

پــس از اخطــار راجــع بــه پرســتش وحــش و تمثــال او نبــوت اعــالم مــی نمایــد: 
ایمــان عیســی را حفــظ مــی کننــد. «  » ایــن کســانی هســتند کــه احــکام خــدا و 
چــون کســانی کــه احــکام خــدا را حفــظ مــی کننــد بدیــن ترتیــب در برابــر کســانی کــه 
وحــش و تمثــال او را پرســتش مــی کننــد و نشــان او را مــی پذیرنــد قــرار دارنــد در 
نتیجــه حفــظ احــکام خــدا از یــک طــرف و نقــض آن از طــرف دیگــر وجــه تمایــز بیــن 

پرســتندگان خــدا و پرســتندگان وحــش خواهــد بــود.
بنابرایــن شــاخص خــاص وحــش و تمثالــش شکســتن احــکام خداســت. دانیــال 
پــاپ هــا چنیــن مــی گویــد: » قصــد  نبــی در مــورد شــاخ کوچــک یعنــی سیســتم 
تبدیــل زمــان هــا و شــریعت را خواهــد نمــود. « دانیــال فصــل ۷ آیــه ۲۵ و پولــس 
همــان قــدرت را در شــکل » آن مــرد بــی دیــن « کــه خــود را باالتــر از خــدا قــرار مــی 
دهــد ترســیم مــی کنــد. یــک نبــوت مکمــل نبــوت دیگــر اســت. تنهــا بــا تغییــر احــکام 
خــدا سیســتم پــاپ هــا مــی توانســت خــود را باالتــر از خــدا قــرار دهــد؛ هــر کــس کــه 
آگاهانــه احــکام تغییــر یافتــه را حفــظ نمایــد احتــرام نهایــی را بــه آن قدرتــی نشــان 
داده کــه توســط آن تغییــر صــورت گرفتــه اســت. چنیــن اطاعتــی از قوانیــن پــاپ هــا 

نشــان تبعیــت از پــاپ بــه جــای خداســت.
پــاپ هــا ســعی بــه تغییــر احــکام خــدا نمــوده انــد. حکــم دوم کــه مانــع پرســتش 
تمثــال مــی شــود از فرامیــن حــذف شــده و فرمــان چهــارم بــه ترتیبــی تغییــر یافتــه کــه 
حفــظ روز اول را بــه جــای روز هفتــم بــه عنــوان ســبت مجــاز ســاخته اســت. ولــی 
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پیــروان پــاپ هــا اصــرار دارنــد کــه دلیــل حــذف حکــم دوم عــدم لــزوم آن و بخشــی از 
حکــم اول بــودن آن اســت و بــا ایــن تغییــر مدعــی هســتند احــکام را همــان مفهومــی 
بخشــیده انــد کــه خــدا در نظــر داشــت. ایــن آن تغییــری نیســت کــه نبــی پیــش بینــی 
نمــود. یــک تغییــر عمــدی و قصــدی در نظــر اســت: » قصــد تبدیــل زمــان هــا و 
شــریعت را خواهــد نمــود. « تغییــر در حکــم چهــارم درســت نبــوت را واقعیــت مــی 
بخشــد. بخاطــر همیــن تغییــر تنهــا اقتــدار کلیســا مــالک قــرار گرفتــه اســت. در ایــن 

جــا قــدرت پــاپ هــا خــود را آشــکارا برتــر از خــدا مــی دانــد.
خــاص  شــکل  بــه  چهــارم  حکــم  حفــظ  خاطــر  بــه  خــدا  پرســتندگان  حالیکــه  در 
مشــخص خواهنــد شــد، نظــر بــه اینکــه ایــن نشــان قــدرت آفریننــده اوســت و شــهادتی 
بــر ادعــای او بــر وفــاداری و احتــرام انســان ـ پرســتندگان وحــش بــا تــالش هایشــان در 
نابودی یادگار خالق و تعالی بخشیدن به سنن روم متمایز خواهند گشت. در قبال 
یکشنبه بود که پاپ ها نخستین بار ادعاهای نخوت بار خود را اقامه کردند )اشاره 
بــه ضمیمــه(؛ و نخســتین توســل بــه قــدرت حکومــت واداشــتن مــردم بــه حفــظ روز 
یکشــنبه بــه عنــوان » روز خداونــد « بــود. ولــی کتــاب مقــدس بــه روز هفتــم بــه عنــوان 
روز خداوند اشــاره دارد و نه روز یکشــنبه. مســیح فرمود: » پســر انســان صاحب روز 
ســبت نیــز هســت. « حکــم چهــارم چنیــن مــی گویــد: » روز هفتــم ســبت خداونــد 
است؛ « و خداوند بواسطه اشعیاء نبی آن را به عنوان » روز مقدس من « تعیین 

مــی نمایــد. انجیــل مرقــس فصــل ۲ آیــه ۲۸؛ اشــعیاء فصــل ۵۸ آیــه ۱۳.
ادعــای اینکــه مســیح روز ســبت را تغییــر داد بــا کالم خــود وی نفــی مــی گــردد. 
او در موعظه ی روی کوهش چنین فرمود: » گمان مبرید که آمده ام تا تورات و 
نوشــته هــای پیامبــران را نســخ کنــم؛ نیامــده ام تــا آنهــا را نســخ کنــم، بلکــه آمــده ام تــا 
تحقــق شــان بخشــم. زیــرا آمیــن، بــه شــما مــی گویــم، تــا آســمان و زمیــن زایــل نشــود، 
نقطــه یــا همــزه ای از تــورات هرگــز زایــل نخواهــد شــد، تــا اینکــه همــه بــه انجــام رســد. 
پــس هــر کــه یکــی از کوچکتریــِن ایــن احــکام را کــم اهمیــت شــمارد و بــه دیگــران نیــز 
چنیــن بیامــوزد، در ملکــوت آســمان، کوچکتریــن بــه شــمار خواهــد آمــد. اّمــا هــر کــه 
ایــن احــکام را اجــرا کنــد و آنهــا را بــه دیگــران بیامــوزد، او در ملکــوت آســمان بــزرگ 

خوانــده خواهــد شــد. « انجیــل متــی فصــل ۵ آیــه هــای ۱۷ تــا ۱9.
ایــن یــک حقیقــت اســت کــه بطــور عمومــی توســط پروتســتان هــا پذیرفتــه شــده 
کــه کتــاب مقــدس بــرای تغییــر روز ســبت هیــچ اقتــداری قائــل نیســت. ایــن موضــوع 
بــه وضــوح توســط انجمــن نشــریات آمریکایــی و اتحادیــه مدرســه یکشــنبه آمریکایــی 
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آثــار چنیــن تصدیــق مــی کنــد » عهــد جدیــد در  ایــن  از  یکــی  اقــرار شــده اســت. 
یــا  و  )یکشــنبه، روز نخســت هفتــه(  دربــاره روز ســبت  خصــوص دســتور صریــح 

قانونــی مشــخص بــرای حفــظ آن کامــالً ســاکت اســت. «۸
دیگــری مــی گویــد: » تــا زمــان مــرگ مســیح هیــچ تغییــری در آن روز اعمــال نشــده 
بود؛ « و » تا آنجا که شواهد نشان می دهد آنها )رسوالن( ... هیچ حکم صریحی 

برای ترک سبت روز هفتم و حفظ آن در روز اول هفته نداده اند. «9
کلیســای کاتولیــک اعتــراف مــی کنــد کــه تغییــر روز ســبت توســط آن کلیســا 
صــورت گرفتــه و مــی گویــد کــه پروتســتان هــا بــا حفــظ روز یکشــنبه قــدرت کلیســای 
کاتولیک را به رســمیت می شناســند. در اعتقادنامه مســیحی کلیســای کاتولیک 
در جــواب ایــن ســوال کــه چــه روزی را بایــد در اطاعــت حکــم چهــارم حفــظ نمــود 
چنیــن پاســخ داده شــده: » در زمــان شــریعت قدیمــی روز شــنبه تقدیــس شــده بــود 
ولــی کلیســای تعلیــم یافتــه از عیســی مســیح و هدایــت شــده توســط روح خــدا روز 
یکشــنبه را جایگزیــن روز شــنبه نمــوده اســت؛ بنابرایــن مــا اکنــون روز اول را تقدیــس 
مــی نمایــم و نــه روز هفتــم. یکشــنبه در معنــی و هــم اکنــون روز خداونــد اســت. «

بــه عنــوان نشــان اقتــدار کلیســای کاتولیــک نویســندگان پیــرو پــاپ هــا نقــل قــول 
مــی کننــد کــه » عمــل تغییــر ســبت بــه یکشــنبه کــه پروتســتان هــا مــی پذیرنــد ... 
زیــرا بــا حفــظ یکشــنبه آنــان قــدرت کلیســا را در وضــع اعیــاد و نقــض آنــان بــه عنــوان 
گنــاه اعتــراف مــی نمایــد. «۱۰ پــس تغییــر روز ســبت چیســت بجــز نشــان یــا عالمــت 

اقتــدار کلیســا روم یعنــی » نشــان وحــش؟ «
و  دنیــا  وقتــی  و  اســت  نــداده  دســت  از  را  خــود  برتــری  ادعــای  روم  کلیســای 
کلیســاهای پروتســتان ســبت خودســاخته آن را بپذیرنــد در حالیکــه ســبت کتــاب 
مقــدس را رد نمودنــد در واقــع ایــن ادعــای برتــری را تصدیــق مــی کننــد. آنهــا شــاید 
اقتــدار ســنت و رهبــران را مرجــع تغییــر قــرار دهنــد ولــی بــا چنیــن کاری آنــان اصلــی 
کــه ایشــان را از روم جــدا مــی ســازد نادیــده مــی گیرنــد ـ کــه » کتــاب مقــدس و کتــاب 
مقــدس تنهــا دیــن پروتســتان هاســت. « پیــروان پــاپ مــی تواننــد بیننــد کــه خــود را 
فریب می دهند و خودخواســته چشــمان شــان را در این مورد بر حقایق می بندند. 
هنگامــی کــه جنبــش تحمیلــی حفــظ یکشــنبه طرفــدار کســب مــی کنــد او بــا اطمینــان 

Goerge Elliott, The Abiding Sabbath, page 184. 8

A. E. Waffle, The Lord’s Day, pages 186-188. 9

Henry Tuberville, An Abridgment of the Christian Doctrine, page 58. 10
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اینکه در نهایت همه دنیای پروتستان را زیر پرچم روم خواهد آورد شادی می کند.
پیــروان روم مــی گوینــد کــه » رعایــت یکشــنبه توســط پروتســتان هــا در واقــع 
احتــرام آشــکار ایشــان بــه اقتــدار کلیســای )کاتولیــک( مــی باشــد. «۱۱ تحمیــل حفــظ 
روز یکشــنبه از طــرف کلیســاهای پروتســتان تحمیــل پرســتش پــاپ هــا یعنــی همــان 
روز  هــای حکــم چهــارم حفــظ  بــا درک خواســته  کــه  باشــد. کســانی  مــی  وحــش 
دروغیــن را بــه جــای ســبت حقیقــی انتخــاب مــی کننــد بدیــن طریــق تنهــا بــه قدرتــی که 
دســتورش را صــادر کــرده احتــرام مــی گذارنــد. ولــی بــا ایــن عمــل تحمیــل یــک وظیفــه 
ی دینــی توســط قــدرت مدنــی کلیســاها خــود تمثالــی از وحــش مــی ســازند؛ بدیــن 
ترتیــب تحمیــل حفــظ یکشــنبه در ایــاالت متحــده در واقــع تحمیــل پرســش وحــش و 

تمثــال او خواهــد بــود.
ولــی مســیحیان نســل هــای گذشــته روز یکشــنبه را بــه خیــال اینکــه ســبت کتــاب 
مقدس را رعایت می کنند حفظ نمودند؛ اکنون در هر کلیســا مســیحیان حقیقی 
وجــود دارنــد کــه بــا وجــود مخالفــت بــا عشــای ربانــی بــه شــیوه کلیســای کاتولیــک 
و  پاکــی  خــدا  اســت.  الهــی  شــده  مقــرر  ســبت  یکشــنبه  کــه  معتقدنــد  صمیمانــه 
مــی پذیــرد. ولــی وقتــی حفــظ روز یکشــنبه توســط قانــون  آنــان را  نیــت  صداقــت 
تحمیــل شــود و دنیــا در مــورد لــزوم حفــظ ســبت حقیقــی )شــنبه( آگاه گــردد آنــگاه هــر 
کس که حکم خدا را به خاطر حفظ قانونی که اقتدار باالتری نســبت به روم ندارد 
نقــض نمایــد در نتیجــه بــه پــاپ هــا بیشــتر از خــدا احتــرام گذاشــته اســت. او نســبت 
بــه روم و قدرتــی کــه رســوم تأییــد شــده روم را تحمیــل مــی کنــد احتــرام مــی گــذارد و 
وحــش و تمثــال او را مــی پرســتد. وقتــی انســان هــا رســمی را کــه خــدا آن را نشــان 
اقتــدارش اعــالم نمــوده رد مــی نماینــد و در عوضــش آنچــه را کــه روم بــه عنــوان یــادگار 
برتری خود برگزیده است محترم می شمارند در اینصورت نشان وفاداری به روم را 
پذیرفتــه انــد یعنــی » نشــان وحــش را؛ « و ایــن موضــوع رخ نخواهــد داد تــا زمانــی کــه 
مسئله بطور واضح در برابر مردم قرار بگیرد و از ایشان خواسته شود تا بین احکام 
الهــی و قوانیــن انســانی یکــی را برگزیننــد و آنانــی کــه بــه نقــض احــکام ادامــه مــی دهنــد 

» نشــان وحــش « را دریافــت خواهنــد نمــود.
وحشــتناک تریــن تهدیــدی کــه تــا کنــون بــه اصــول اخالقــی اشــاره شــده در پیــام 

Mgr. Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, page 213. 11

449

GC FA Body.indd   431 8/8/18   5:15 PM



۴۳۲  | نبرد عظیم

فرشــته ســوم در مکاشــفه گنجانــده شــده اســت. ایــن بایــد گنــاه وحشــتناکی باشــد 
کــه غضــب خــدا را عــاری از رحمــت او نــازل مــی نمایــد. انســان هــا را نبایــد غافــل 
از ایــن موضــوع مهــم در تاریکــی نگــه داشــت؛ هشــدار بــر ضــد ایــن گنــاه بایــد قبــل از 
فرارســیدن داوری خــدا بــه دنیــا داده شــود تــا همــه بداننــد چــرا بایــد مضــروب شــوند 
و فرصتــی بــرای رهایــی از آن دارنــد. نبــوت اعــالم مــی نمایــد کــه فرشــته اول اعالمیــه 
خــود را » بــه هــر قــوم، طایفــه، زبــان و ملــت « خواهــد داد. اخطــار فرشــته ســوم کــه 
بخشــی از پیــام هــای ســه گانــه را تشــکیل مــی دهــد بــه همــان وســعت داده خواهــد 
شــد. در نبــوت بــه شــکل اعالمیــه بــا آواز بلنــد توســط فرشــته ای کــه در دل آســمان 

پــرواز مــی کنــد گنجانــده شــده و توجــه جهــان را بــه خــود جلــب خواهــد نمــود.
در نتیجــه ایــن جــدال تمــام دنیــای مســیحی بــه دو گــروه تقســیم خواهــد شــد ـ 
آنانــی کــه احــکام خــدا و ایمــان مســیح را حفــظ مــی کننــد و کســانی کــه وحــش و 
تمثــال او را مــی پرســتند و نشــان او را مــی پذیرنــد. گرچــه کلیســا و حکومــت قــدرت 
هــای خــود را متحــد خواهنــد نمــود تــا » همــۀ کســان را، از ُخــرد و بــزرگ، دولتمنــد 
و فقیــر و غــالم و آزاد « )مکاشــفه فصــل ۱۳ آیــه ۱6( وادار بــه پذیــرش » نشــان 
وحــش « نماینــد بــا ایــن وجــود قــوم خداونــد آن را نخواهنــد پذیرفــت. نبــی پاتمــوس 
مــی بینــد » کســانی را کــه بــر وحــش و بــر تمثــال او و بــر عــدد نــام او پیــروز شــده 
بودنــد بــر دریایــی از شیشــه ایســتاده و چنــگ هایــی بــه دســت داشــتند کــه خــدا بــه 
آنــان داده بــود « و ســرود خــادم خــدا موســی و ســرود بــره را مــی خواننــد. مکاشــفه 

فصــل ۱۵ آیــه هــای ۲ و ۳.
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نبــوت  بایــد انجــام پذیــرد توســط  ایــام آخــر  کار اصالحــات روز ســبت کــه در 
اشــعیاء پیــش بینــی شــده اســت. » خداونــد چنیــن مــی فرمایــد، انصــاف را نــگاه 
داشــته، عدالــت را بــه عمــل آوریــد، زیــرا نجــات مــن نزدیــک شــده و عدالــت مــن 
بــه زودی منکشــف خواهــد شــد. خوشــا بــه حــال آن کــه چنیــن کنــد و کســی کــه 
بدیــن متمســک گــردد؛ کــه ســبت را نــگاه داشــته، آن را بــی حرمــت نســازد و دســت 
خویــش از هــر عمــل بــد بــاز دارد؛ « » و نیــز غریبانــی کــه بــه خداونــد تمســک جســته 
انــد تــا او را خدمــت کننــد و نــام او را عزیــز دارنــد و خادمــان او شــوند، یعنــی همــۀ 
کســانی که ســبت را نگاه داشــته، آن را بی حرمت نســازند و به عهد من متمســک 
باشــند، آنــان را بــه کــوه مقــدس خویــش خواهــم آورد و در خانــۀ عبــادت خویــش، 
ایشــان را شــادمان خواهــم ســاخت. « اشــعیاء فصــل ۵6 آیــه هــای ۱، ۲، 6 و ۷.

» و  دارنــد:  کاربــرد  نیــز  مســیحیت  دوران  در  متــن  بــه  توجــه  بــا  کلمــات  ایــن 
خداونــْد یهــوه، کــه رانــده شــدگان اســرائیل را گــرد مــی آورد، چنیــن مــی فرمایــد، 
مــن کســان دیگــر را نیــز عــالوه بــر آنــان کــه هــم اکنــون گــرد آمــده انــد، بــا ایشــان جمــع 
خواهــم کــرد. « آیــه ۸. در اینجــا جمــع کــردن غیــر یهودیــان بوســیله انجیــل پیــش بینــی 
شــده اســت؛ و بــر کســانی کــه ســبت را حرمــت مــی نهنــد برکتــی اعــالم گردیــده 
اســت. بدیــن ترتیــب الــزام ادامــه حفــظ حکــم چهــارم فراتــر از مصلــوب شــدن، قیــام 
پیــام مــژده  بایــد  بــه زمانــی کــه خادمیــن او  بــه آســمان مــی رســد  و صعــود مســیح 

خــوش را بــه تمامــی ملــل بشــارت دهنــد.
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خداونــد توســط همــان نبــی دســتور مــی دهــد: » شــهادت را بــه هــم بپیــچ و 
شــریعت را در میــان شــاگردانم ُمهــر و مــوم کــن. « اشــعیاء فصــل ۸ آیــه ۱6. ُمهــر 
احکام خدا در حکم چهارم یافت می شود. این تنها حکم در میان همه ده فرمان 
اســت کــه اســم و عنــوان دهنــده احــکام را پیــش مــی کشــد و او را خالــق آســمان و 
زمیــن اعــالم مــی نمایــد و بدیــن ترتیــب ادعــای او را بــرای احتــرام و پرســتش بیــش 
از دیگــران نشــان مــی دهــد. صرفنظــر از ایــن حکــم چیــز دیگــری در احــکام دهگانــه 
وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد بــه اقتــدار چــه کســی احــکام داده شــده اســت. وقتــی 
ســبت بواســطه قــدرت پــاپ هــا تغییــر یافــت ُمهــر و مــوم احــکام برداشــته شــد. از 
شــاگردان عیســی خواســته مــی شــود تــا بــا برافراشــتن روز ســبت حکــم چهــارم آن را 

بــه جایــگاه ســزاوارش بــه عنــوان یادبــود خالــق و نشــان اقتــدار او برگرداننــد.
» بــه شــریعت و بــه شــهادت روی نماییــد! « در حالیکــه تعالیــم و فرضیــه هــای 
متناقــض وجــود دارنــد ولــی قانــون خــدا تنهــا معیــار مصــون از خطاســت کــه بوســیله 
آن همه ایده ها، تعالیم و فرضیه ها باید ســنجیده بشــوند. نبی می گوید: » اگر 

مطابق این کالم ســخن نگویند، ایشــان را روشــنایی نیســت. « آیه ۲۰.
بــاز هــم دســتور داده مــی شــود: » فریــاد بلنــد بــرآور و دریــغ مــدار؛ آواز خــود را 
همچون کرّنا بلند کرده و به قوم من ِعصیانشان را و به خاندان یعقوب گناهانشان 
را اعالم کن. « این دنیای شریر نیست بلکه کسانی که خدا آنها را به عنوان » قوم 
مــن « مشــخص مــی نمایــد هســتند کــه بایــد بخاطــر ِعصیانشــان ســرزنش شــوند. او 
در ادامــه اعــالم مــی کنــد: » زیــرا آنــان هــر روزه مــرا مــی جوینــد، چنانکــه گویــی بــه 
شــناخت راه هــای مــن رغبــت دارنــد؛ همچــون قومــی پارســا مــی نماینــد، همچــون 
قومــی کــه قانــون خــدای خویــش را تــرک نکــرده باشــند. « اشــعیاء فصــل ۵۸ آیــه هــای 
۱ و ۲. در اینجــا گروهــی بــه تصویــر کشــیده مــی شــوند کــه خودشــان را عــادل مــی 
پندارنــد و ظاهــراً عالقــه فراوانــی بــه خدمــت خــدا نشــان مــی دهنــد ولــی توبیــخ جــدی 
و سخت تفتیش کننده قلب ها ثابت میکند که احکام الهی را نقض می نمایند.

بنابرایــن نبــی بــه حکمــی کــه فرامــوش شــده اســت اشــاره مــی کنــد: » بنیانهــای 
بنیادهــای قدیــم را بــر پــا خواهنــد داشــت؛ و تــو را بنــا کننــده دیوارهــای شکســته 
خواهنــد خوانــد و مرمــت گــر کوچــه هــا بــه جهــت ســکونت. اگــر ســبت را زیــر پــا 
ننهــی و در روز مقــدس مــن خشــنودی خــود را بــه جــا نیــاوری، اگــر ســبت را مایــۀ 
خوشــی بشــماری و روز مقــدس خداونــد را محتــرم بخوانــی، اگــر او را حرمــت نهــی 
و بــه راه هــای خــود رفتــار نکنــی، اگــر لــذت خــود را نجویــی و ســخنان بیهــوده بــر زبــان 
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نرانــی، آنــگاه لــذت تــو در خداونــد خواهــد بــود. « آیــه هــای ۱۲ تــا ۱۴. ایــن نبــوت 
در زمــان مــا نیــز قابــل اجــرا مــی باشــد. شکســتگی در احــکام خــدا زمانــی بوجــود آمــد 
کــه ســبت توســط قــدرت روم تغییــر یافــت. ولــی زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه 
ایــن رســم الهــی بــه حــال اول بــاز گــردد. شکســتگی بایــد ترمیــم گــردد و بنیــان هــای 

بنیادهــای قدیــم برپــا داشــته شــود.
روز ســبت تقدیــس شــده بــا آرامــش و برکــت خالــق بوســیله آدم در بــی گناهــی 
بــاغ عــدن نگــه داشــته شــد؛ همچنیــن توســط آدم ســقوط کــرده در گنــاه  اش در 
ولــی نــادم وقتــی از بــاغ عــدن رانــده شــد حفــظ شــد. توســط کلیــه شــیوخ از هابیــل 
تــا نــوح عــادل گرفتــه و ابراهیــم و یعقــوب حفــظ شــد. وقتــی قــوم برگزیــده در مصــر 
در اســارت بودنــد عــده زیــادی در میــان بــت پرســتی رایــج دانــش احــکام خــدا را 
از دســت دادنــد ولــی وقتــی خداونــد بنــی اســرائیل را آزاد نمــود در میــان ابهــت 
اعجــاب انگیــزش احــکام خــود را بــه انبــوه جمعیــت اعــالم نمــود تــا اراده او را بداننــد 

و بــرای همیشــه از او ترســیده و اطاعتــش کننــد.
از آن روز تاکنــون دانــش احــکام خــدا بــر زمیــن محفــوظ مانــده و ســبت حکــم 
روز  کــردن  لگدمــال  بــه  اســت. گرچــه » مــرد شــریر « موفــق  چهــارم حفــظ شــده 
مقــدس خــدا شــد ولــی در طــول دوران برتــری او، افــراد وفــاداری پنهــان در جاهــای 
مخفــی حرمــت ســبت را حفــظ نمودنــد. از دوران اصالحــات بــه بعــد در هــر نســلی 
کســانی بــوده انــد کــه حفــظ ســبت را مراعــات نمــوده انــد. گرچــه اغلــب در میــان 
ســرزنش و جفــا بودنــد ولــی شــهادتی مانــدگار بــر جاودانگــی احــکام خــدا و تعهــد 

حفــظ قداســت ســبت، یــادگار خلقــت داده انــد.
این حقایق ارائه شده در مکاشفه فصل ۱۴ در ارتباط با » انجیل جاودانی « 
کلیســای مســیح را در موقــع ظهــورش مشــخص خواهــد نمــود. زیــرا کــه بــه عنــوان 
نتیجــه پیــام هــای ســه گانــه اعــالم مــی شــود: » اینــان هســتند كــه احــکام خــدا و 
ایمان عیســی را حفظ می کنند؛ « و این آخرین پیامی اســت که قبل از برگشــت 
خداونــد بایــد داده شــود. بالفاصلــه پــس از اعــالم آن نبــی پســر انســان را مــی بینــد 

کــه در جــالل مــی آیــد تــا حاصــل زمیــن را درو نمایــد.
ناپذیــری احــکام خــدا را پذیرفتنــد  بــه معبــد و تغییــر  نــور مربــوط  کســانی کــه 
بــاز  فهمشــان  و  درک  بــرای  کــه  را  حقیقــی  سیســتم  زیبایــی  و  هماهنگــی  وقتــی 
شــده بــود دیدنــد از شــادی و حیــرت پــر شــدند. آنــان عالقــه منــد شــدند تــا نــوری کــه 
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برایشــان چنیــن پربهــا بــه نظــر مــی رســید بــه همــه مســیحیان ابــالغ شــود؛ و اعتقــادی 
جــز ایــن نداشــتند کــه بــا شــادی پذیرفتــه خواهــد شــد. ولــی حقایقــی کــه آنهــا را در 
جهــت مخالــف دنیــا قــرار مــی داد از طــرف بســیاری کــه مدعــی پیــروی مســیح بودنــد 
مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت. حفــظ حکــم چهــارم مســتلزم از خودگذشــتگی بــود کــه 

اکثریــت از آن روگــردان بودنــد.
وقتــی مطالبــات ســبت ارائــه شــد عــده زیــادی از نقطــه نظــر دنیــوی اســتدالل 
کــرده چنیــن گفتنــد: » مــا همیشــه یکشــنبه را حفــظ نمــوده ایــم، پــدران مــا آن را 
آن شــادمان  حــال حفــظ  در  متقــی  و  مــردان شایســته  زیــاد  عــده  حفــظ کردنــد، 
مــرده انــد. اگــر آنهــا محــق بودنــد مــا نیــز هســتیم. حفــظ ایــن ســبت جدیــد مــا را 
بــر  تأثیــری  مــا هیچگونــه  نتیجــه  در  و  نمــود  دنیــا خــارج خواهــد  بــا  از هماهنگــی 
آنهــا نخواهیــم داشــت. یــک گــروه کوچــک حفــظ کننــده روز هفتــم یــارای انجــام 
چــه کاری را در مقابــل همــه دنیــا کــه روز یکشــنبه را حفــظ مــی کننــد خواهنــد 
تــا  یهودیــان کوشــیدند  کــه  بــود  هــا  اســتدالل  از همیــن  اســتفاده  بــا  داشــت؟ « 
نپذیرفتــن مســیح را صحیــح جلــوه دهنــد. پــدران آنهــا در ارائــه هدایــای قربانــی از 
طــرف خــدا پذیرفتــه شــده بودنــد پــس چــرا فرزنــدان آنهــا نمــی توانســتند در پیــروی 
از خــط مشــی آنهــا بــه نجــات برســند؟ بنابرایــن در زمــان لوتــر پیــروان پــاپ اســتدالل 
ترتیــب  بدیــن  و  بودنــد  مــرده  کاتولیــک  ایمــان  در  حقیقــی  مســیحیان  کــه  کردنــد 
آن دیــن بــرای نجاتشــان کافــی بــود. چنیــن اســتداللی یــک مانــع مؤثــر در مقابــل 

پیشــروی در ایمــان و ممارســت دینــی خواهــد شــد.
و رســم  یافتــه  اســتقرار  تعلیمــی  یکشــنبه  کــه حفــظ  اصــرار داشــتند  عــده ای 
گســترده ی کلیســا بــرای قــرن هــای متعــدد شــده بــود. بــر ضــد ایــن برهــان نشــان 
داده شــده بــود کــه ســبت و حفــظ آن قدیمــی تــر و گســترده تــر حتــی از خــود دنیــا و 
تأییــد شــده از خــدا و فرشــتگان بــود. وقتــی کــه بنیادهــای زمیــن نهــاده شــد هنگامــی 
کــه ســتارگان صبــح بــا هــم ترنــم نمودنــد و همــه پســران خــدا فریــاد شــادمانی ســر 
دادنــد آنــگاه بنیــاد ســبت گذاشــته شــد. ایــوب فصــل ۳۸ آیــه هــای 6 و ۷؛ پیدایــش 
فصــل ۲ آیــه هــای ۱ تــا ۳. شایســته اســت کــه ایــن رســم احتــرام مــا را بطلبــد؛ چــرا 
کــه بواســطه اقتــدار انســانی نیســت کــه مقــرر گشــت و بــر ســنن انســانی تکیــه نــدارد 

بلکــه توســط قدیــم االیــام اســتقرار یافــت و بــا کالم ابــدی اش مقــرر گشــت.
در حالیکــه توجــه مــردم بــه موضــوع اصــالح ســبت معطــوف گردیــد خادمــان عــوام 
پســند کالم خــدا را تحریــف نمودنــد و چنــان تفاســیری بــر شــهادت آن قــرار دادنــد 
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کــه ذهــن جســتجوگر را بــه بهتریــن وجــه آرام نمایــد؛ و کســانی کــه کتــاب مقــدس را 
شــخصاً مطالعــه نکردنــد راضــی بــه قبــول اســتنتاجی شــدند کــه مطابــق میــل شــان 
بــود. بــا بحــث و سفســطه، ســنن گذشــتگان و اقتــدار کلیســا عــده ای ســعی کردنــد 
حقیقــت را ســرنگون کننــد. مدافعــان آن بــرای دفــاع از معتبــر بــودن حکــم  چهــارم 
بــه کتــاب مقــدس روی آوردنــد. مــردان متواضــع مجهــز فقــط بــه کالم حقیقــت در 
برابــر حمــالت مــردان تحصیــل کــرده ایســتادگی کردنــد کــه بــا غضــب و غافــل گیــری 
سفســطه هــای فصیــح خــود را در مقابــل اســتدالل ســاده و بــی پــرده مــردان تعلیــم 

دیــده از کتــاب مقــدس در عــوض باریــک بینــی هــای مکتــب هــا ناتــوان دیدنــد.
در غیــاب شــهادت کتــاب مقــدس بــه نفــع شــان عــده ای بــا اصــراری خســتگی 
ناپذیــر اســتدالل نمــوده فرامــوش کردنــد کــه چگونــه اســتداللی مشــابه بــر ضــد مســیح 
و شــاگردانش بــه کار بــرده شــده بــود: » چــرا مــردان سرشــناس مــان ایــن موضــوع 
ســبت را نمــی فهمنــد؟ و عــده کمــی بــا شــما هــم عقیــده هســتند امــکان نــدارد کــه 

حــق بــا شــما باشــد و تمــام تحصیلکــرده هــای جهــان در اشــتباه باشــند. «
بــرای رد کــردن چنیــن اســتدالل هایــی تنهــا احتیــاج بــه اشــاره بــه تعلیــم کتــاب 
مقــدس و تاریــخ معامــالت خداونــد بــا قــوم خــود در طــول قــرن هــا بــود. خــدا از 
طریــق کســانی کــه صــدای او را مــی شــنوند و اطاعــت مــی کننــد کار مــی کنــد، 
کســانی کــه در صــورت لــزوم حقیقــت ناخوشــایند را اظهــار مــی دارنــد و از ســرزنش 
کــردن گناهــان عــوام پســند نمــی هراســند. علــت اینکــه خــدا افــراد تحصیلکــرده و 
عالــی مقــام را بــرای جنبــش هــای اصالحــی انتخــاب نمــی کنــد ایــن اســت کــه آنهــا بــه 
اعتقادنامــه، فرضیــه هــا و سیســتم علــوم الهــی خــود اعتمــاد مــی کننــد و احتیاجــی 
بــا  بــرای دریافــت تعلیــم از خــدا نمــی بیننــد. فقــط کســانی کــه ارتبــاط شــخصی 
منشــاء حکمــت دارنــد قــادر بــه درک و توضیــح کتــاب مقــدس هســتند. کســانی 
کــه بهــره کمــی از معلومــات مکتــب هــا بردنــد گاهــی اوقــات بــرای بیــان حقیقــت 
فراخوانــده مــی شــوند، نــه بــه خاطــر اینکــه بــی ســوادند ولــی بــه خاطــر اینکــه آنقــدر 
خــود کفــا نیســتند کــه از خــدا تعلیــم نیابنــد. آنهــا در مکتــب مســیح یــاد مــی گیرنــد 
و تواضــع و اطاعــت شــان آنــان را بــه مــردان بــزرگ تبدیــل می کنــد. خــدا در القــای 
دانــش حقیقتــش بــه ایشــان افتخــاری بــه آنهــا عنایــت مــی نمایــد کــه در مقایســه بــا 

آن افتخــار و عظمــت انســانی بــه هیــچ تبدیــل مــی شــود.
رد  را  خــدا  احــکام  و  معبــد  بــه  مربــوط  حقایــق  برگشــت  منتظــران  اکثریــت 
بــه برگشــت دوبــاره  ایمــان خــود در مــورد جنبــش اعتقــاد  کردنــد و تعــداد زیــادی 
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مســیح را انــکار نمــوده و نظریــات غلــط و متضــاد در مــورد نبــوت هایــی کــه در مــورد 
آرمــان صــدق مــی کــرد اقتبــاس نمودنــد. بعضیهــا بــه اشــتباه بــه تعییــن مکــرر تاریــخ 
مشــخص بــرای ظهــور مســیح روی آوردنــد. نــوری کــه اکنــون بــر موضــوع معبــد مــی 
درخشــید مــی بایســت بــه آنهــا نشــان مــی داد کــه هیــچ مــدت نبــوی بــه زمــان برگشــت 
مســیح ادامــه نمــی یافــت و زمــان مشــخص ایــن رویــداد پیشــگویی نشــده اســت. 
ولــی آنــان بــا روی برگردانــدن از نــور پشــت ســرهم تاریــخ هایــی را بــرای برگشــت 

مســیح انتخــاب مــی نمودنــد و اغلــب بــا یــأس روبــرو مــی شــدند.
وقتــی کلیســا تســالونیکیه دیــدگاه هــای نادرســتی راجــع بــه برگشــت مســیح 
را پذیرفــت پولــس رســول دســتور داد کــه امیــد و انتظــارات خــود را بــا کالم خــدا 
بیازماینــد. او بــه نبــوت هایــی کــه وقایعــی را نشــان مــی داد کــه مــی بایــد قبــل از 
آمــدن مســیح بــه وقــوع بپیونــدد اشــاره نمــود و نشــان داد کــه دلیلــی بــرای انتظــار 
ظهــور وی در زمــان خــود نداشــتند. » نگذاریــد هیــچ کــس بــه هیــچ عنوانــی شــما 
را فریــب دهــد « )رســاله دوم بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه ۳( اخطــار او بــه آنــان 
بــود. اگــر آنهــا بــه انتظاراتــی روی آوردنــد کــه مــورد تأییــد کتــاب مقــدس نباشــد بــه 
مســیر فعالیــت اشــتباه هدایــت خواهنــد شــد و ناامیــدی ایشــان را مایــه تمســخر 
بــه ناامیــدی قــرار گرفتــه  بــی ایمانــان قــرار خواهــد داد و در خطــر تســلیم شــدن 
بــرای نجاتشــان ضــروری اســت  بــه حقایقــی کــه  و در معــرض وسوســه و شــک 
بســیار  درس  حــاوی  تســالونیکیه  اهــل  بــه  رســول  انــدرز  گرفــت.  خواهنــد  قــرار 
مهمــی بــرای کســانی اســت کــه روزهــای پایانــی زندگــی مــی کننــد. عــده زیــادی 
تاریــخ  یــک  بــر  را  ایمــان شــان  زمانیکــه  تــا  برگشــت احســاس کردنــد  منتظــران  از 
معیــن بــرای بازگشــت خداونــد ثابــت نکننــد در آرمــان آمادگــی ســاعی و مشــتاق 
نخواهنــد بــود. ولــی وقتــی امیدشــان پــی در پــی تهیــج مــی شــود ولــی بــه نابــودی 
مــی انجامــد، ایمانشــان چنــان ضربــه ای مــی خــورد کــه برایشــان تقریبــاً غیرممکــن 

مــی شــود کــه تحــت تأثیــر حقایــق عظیــم نبــوت قــرار بگیرنــد.
موعظــه وقــت معیــن بــرای داوری در پیــام اول بــه دســتور خــدا بــود. محاســبه 
مــدت نبــوی کــه پیــام بــر اســاس آن بــود کــه خاتمــه ۲۳۰۰ روز را بــه پاییــز ســال ۱۸۴۴ 
محــدود نمــود مصــون از اعتــراض مــی مانــد. فعالیــت هــای مکــرر بــرای یافتــن تاریــخ 
هــای جدیــد جهــت شــروع و خاتمــه ایــن مــدت هــای نبــوی و اســتدالل غلــط الزم 
بــرای حفــظ ایــن نظریــه هــا نــه تنهــا اذهــان را از حقیقــت بــرای زمــان حــال منحــرف 
مــی کنــد بلکــه بــرای کلیــه تالشــها تفســیر نبــوت اهانــت بــه بــار مــی آورد. هرچــه 
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بیشــتر زمــان خــاص بــرای برگشــت مشــخص مــی شــود و هرچــه بیشــتر در مــورد 
آن موعظــه مــی گــردد اهــداف شــیطان را بیشــتر ارضــاء مــی کنــد. پــس از گذشــت 
زمــان او اهانــت و تمســخر بــرای تعییــن کننــدگان زمــان را تهییــج مــی نمایــد و بدیــن 
ترتیب ســرزنش برای جنبش برگشــت ســال های ۱۸۴۳ و ۱۸۴۴ بوجود می آورد. 
کســانی کــه بــر ایــن اشــتباه اصــرار دارنــد در آخــر تاریخــی بســیار دور در آینــده بــرای 
ظهــور مســیح تعییــن مــی نماینــد؛ و بدیــن ترتیــب در امنیتــی کاذب هدایــت شــده 

و عــده زیــادی از آن وضــع بیــدار نخواهنــد شــد تــا اینکــه بســیار دیــر خواهــد بــود.
تاریخ اســرائیل قدیم تمثیلی برجســته از تجربه گذشــته گروه منتظران برگشــت 
اســت. خــدا قــوم خــود را در جنبــش ظهــور دوبــاره عیســی هدایــت نمــود بــه همــان 
ترتیبــی کــه بنــی اســرائیل را در خــروج از مصــر هدایــت نمــود. در واقعــه ســرخوردگی 
بــزرگ ایمانشــان مــورد آزمایــش قــرار گرفــت بــه همــان نحــوی کــه ایمــان یهودیــان در 
دریــای ســرخ آزمایــش شــد. اگــر همچنــان بــه دســت راهنمایــی کــه در تجربــه گذشــته 
شــان بــا آنهــا بــود اطمینــان مــی داشــتند از نجــات خــدا چیــزی مــی دیدنــد. اگــر همــه 
پیــام فرشــته ســوم را دریافــت  افــراد در ســال ۱۸۴۴ یکپارچــه عمــل کــرده بودنــد 
نمــوده و آن را بــا قــدرت روح القــدس اعــالم مــی کردنــد خداونــد بــا تــالش هایشــان 
کار پرقدرتــی را بــه انجــام مــی رســاند. ســیلی از روشــنایی بــر دنیــا جــاری مــی شــد. 
ســال هــا قبــل ســاکنان دنیــا اخطــار را دریافــت کــرده بودنــد و کار نهایــی انجــام مــی 

شــد و مســیح بــرای رســتگاری قومــش مــی آمــد.
ســرگردان  بیابــان  در  ســال  اســرائیل چهــل  قــوم  کــه  نبــود  ایــن  بــر  خــدا  اراده 
باشــد؛ او عالقــه داشــت آنهــا را مســتقیماً بــه ســرزمین کنعــان هدایــت نمایــد و 
قومــی مقــدس و خوشــحال را در آنجــا مســتقر نمایــد. ولــی » بــی ایمانــی، مانــع 
بــه  آیــه ۱9.   ۳ بــه عبرانیــان فصــل  آرامــی موعــود گردیــد. « رســاله  بــه  آنهــا  ورود 
برپــا  دیگــر  ای  عــده  و  نابــود شــدند  بیابــان  در  ارتــداد  و  دیــن  از  برگشــت  خاطــر 
شــدند تــا وارد ســرزمین موعــود گردنــد. بــه همــان ترتیــب اراده خــدا نبــود کــه ظهــور 
مســیح اینقــدر تأخیــر یابــد و قــوم او بــرای ســالهای زیــاد در ایــن دنیــای پــر گنــاه 
و غــم باقــی بماننــد. ولــی بــی ایمانــی آنــان را از خــدا جــدا نمــود. چــون از انجــام 
کاری کــه او بــه آنهــا محــول نمــوده بــود امتنــاع کردنــد. پــس دیگــران را بپــا داشــت 
تــا پیــام را اعــالم نماینــد. عیســی بــه خاطــر رحمــت بــه دنیــا بازگشــت خــود را بــه 
تأخیــر می انــدازد تــا گناهــکاران فرصــت شــنیدن اخطــار را داشــته و در او قبــل از 

اینکــه غضــب ریختــه شــود پناهگاهــی پیــدا نماینــد.
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اکنون مشــابه اعصار گذشــته ارائه حقیقتی که گناه و اشــتباه دوران را ســرزنش 
مــی کنــد ســبب تحریــک مخالفــت خواهــد شــد. » زیــرا کســی کــه مرتكــب كارهــای 
بــد مــی شــود از نــور متنّفــر اســت و از آن دوری مــی جویــد مبــادا کارهایــش مــورد 
ســرزنش واقــع شــود. « انجیــل یوحنــا فصــل ۳ آیــه ۲۰. وقتــی مــردم در مــی یابنــد کــه 
نمی توانند نظریه شــان را بر اســاس کتاب مقدس حفظ کنند بســیاری تصمیم می 
گیرنــد کــه آن را بــه هــر قیمتــی حفــظ نماینــد و بــا روحیــه ای بدسرشــت، شــخصیت 
و انگیــزه هــای مدافعــان حقیقــت منفــور را مــورد حملــه قــرار مــی دهنــد. در تمــام 
اعصــار همیــن خــط مشــی پیــروی شــده اســت. ایلیــا را مزاحــم در اســرائیل، ارمیــاء 
را چــون خیانتــکار و پولــس را آلــوده کننــده معبــد قلمــداد کردنــد. از آن روز تاکنــون 
آنهایی را که به حقیقت وفادار مانده اند را به عنوان فتنه گر، بدعت گزار و تفرقه 
انــداز معرفــی نمــوده انــد. انبــوه مــردم کــه بــی ایمــان تــر از آننــد کــه کالم مطمئــن نبــوت 
را بپذیرنــد ســاده لوحانــه اتهامــات بــر ضــد کســانی کــه جســارت ســرزنش گنــاه رایــج 
را دارنــد مــی پذیرنــد. ایــن روحیــه افزایــش خواهــد یافــت؛ و کتــاب مقــدس بوضــوح 
تعلیــم مــی دهــد کــه زمانــی مــی رســد کــه قوانیــن دولــت آنچنــان در تضــاد بــا احــکام 
خــدا خواهــد بــود کــه اگــر کســی همــه احــکام خــدا را حفــظ نمایــد مــی بایــد شــجاعت 

دریافــت ســرزنش و جــزای در خــور یــک مجــرم را بپذیــرد.
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع وظیفــه ی پیــام آور حقیقــت چیســت؟ آیــا بایــد نتیجــه 
بگیــرد کــه حقیقــت را نبایــد ارائــه کــرد چــرا کــه تنهــا نتیجــه ی آن ســبب مقاومــت یــا 
اجتنــاب مــردم از خواســته هــای آن اســت؟ خیــر؛ او دیگــر دلیلــی بــرای خــودداری 
از انتشــار شــهادت کالم خــدا نــدارد صرفــاً بخاطــر اینکــه مخالفتــی بوجــود مــی آورد 
کــه طلیعــه داران اصالحــات داشــتند. اعتــراف بــه ایمــان توســط مقدســین و شــهدا 
بــرای نســل هــای بعــدی بــه ثبــت رســیده بــود. آن نمونــه هــای قدوســیت و اصالــت 
پایــدار زنــده بــرای تشــویق شــهامت کســانی کــه اکنــون فراخوانــده شــده انــد تــا چــون 
شــاهد بــرای خــدا بایســتند بــه مــا رســیده اســت. آنــان فیــض و حقیقــت را نــه تنهــا 
را  زمیــن  خــدا  دانــش  ایشــان  از طریــق  تــا  بلکــه  نمودنــد  دریافــت  بــرای خودشــان 
روشــنایی ببخشــد. آیــا خــدا بــه خادمینــش در ایــن نســل نــور بخشــیده اســت؟ پــس 

بایــد بگذارنــد تــا در دنیــا بدرخشــد.
خــدا در قدیــم بــه کســی کــه بــه اســم او صحبــت مــی کــرد گفــت: » اّمــا قــوم 
گــوش  مــن  بــه  نمــی خواهنــد  ایشــان  زیــرا  داد،  نخواهنــد  گــوش  تــو  بــه  اســرائیل 
کننــد. « ســپس بــا وجــود ایــن گفــت: » تــو کالم مــرا بــه ایشــان خواهــی گفــت، 

458, 459

GC FA Body.indd   440 8/8/18   5:15 PM



یک امر اصالحاتی  |  ۴۴۱

خــواه بشــنوند و خــواه نشــنوند. « حزقیــال فصــل ۳ آیــه ۷ ؛ فصــل ۲ آیــه ۷. بــه 
خــادم خداونــد در ایــن زمــان دســتور داده شــد: » آواز خــود را همچــون کرّنــا بلنــد 
اعــالم  را  گناهانشــان  یعقــوب  خانــدان  بــه  و  را  ِعصیانشــان  مــن  قــوم  بــه  کــرده، 

کــن. « اشــعیاء فصــل ۵۸ آیــه ۱.
بــرای هــر کــس کــه نــور حقیقــت را دریافــت کــرده اســت تــا آنجایــی کــه فرصــت 
باقــی مــی مانــد تحــت مســئولیت جــدی و وحشــتناک قــرار دارد تــا بماننــد نبــی بنــی 
اســرائیل کــه کالم خــدا بــه وی رســید چنیــن اعــالم کنــد: » امــا مــن تــو را، ای پســر 
انســان، بــه دیدبانــی بــرای خانــدان اســرائیل برگماشــته ام. هــرگاه کالمــی از دهــان مــن 
بشنوی، باید به ایشان از جانب من هشدار دهی. اگر من به مرد شریر بگویم: ای 
مــرد شــریر، بــه یقیــن خواهــی ُمــرد! ولــی تــو ســخنی نگویــی و بــه آن مــرد شــریر هشــدار 
ندهــی تــا از راه خــود بازگــردد، آنــگاه آن مــرد شــریر در گنــاه خــود خواهــد ُمــرد امــا مــن 
خــون او را از دســت تــو خواهــم طلبیــد؛ و امــا اگــر تــو بــه آن مــرد شــریر هشــدار دهــی 
تــا از راه خــود بازگــردد، امــا او از راه خویــش بازنگــردد، آنــگاه او در گنــاه خــود خواهــد 

مــرد، امــا تــو جــان خویــش را رهانیــده ای. « حزقیــال فصــل ۳۳ آیــه هــای ۷ تــا 9.
بــزرگ تریــن مانــع هــم بــرای دریافــت و هــم بــرای ترویــج حقیقــت ایــن واقعیــت 
ضــد  بــر  اســتدالل  تنهــا  ایــن  شــود.  مــی  ســرزنش  و  ناراحتــی  ســبب  کــه  اســت 
حقیقــت اســت کــه هواخواهــان آن هرگــز نتوانســته انــد تکذیــب نماینــد. ولــی ایــن 
امــر پیــروان حقیقــی مســیح را از کارشــان بــاز نمــی دارد. آنــان منتظــر نمــی ماننــد 
تــا حقیقــت مقبــول همــگان شــود. متقاعــد از وظیفــه شــان عمــداً صلیــب را مــی 
پذیرنــد و ماننــد پولــس معتقدنــد کــه » رنــج هــای جزئــی و گــذرای مــا جاللــی ابــدی 
برایمــان بــه ارمغــان مــی آورد کــه بــا آن رنــج هــا قیــاس پذیــر نیســت؛ « » و رســوایی 
قدیمــی بــه خاطــر مســیح را بــاارزش تــر از گنــج هــای مصــر شــمرد. « رســاله دوم بــه 

قرنتیــان فصــل ۴ آیــه ۱۷؛ رســاله بــه عبرانیــان فصــل ۱۱ آیــه ۲6.
هرچــه حرفــه شــخصی ایشــان باشــد تنهــا کســانی کــه قلبــاً دنیــا را خدمــت مــی 
کننــد هســتند کــه از روی خــط مشــی عمــل مــی کننــد و نــه براســاس اصــول امــور 
دینــی. مــا بایــد حــق را انتخــاب کنیــم چــون حــق اســت و عواقــب را بــه خــدا واگــذار 
کنیــم. دنیــا بــرای اصالحــات عظیــم بــه مردمــان پایبنــد بــه اصــول، ایمــان و شــجاعت 
مدیــون اســت. اصالحــات بــرای ایــن زمــان بایــد توســط مردانــی ایــن چنیــن پیــش بــرود.

و  شناســید  مــی  را  عدالــت  کــه  کســانی  » ای  گویــد:  مــی  چنیــن  خداونــد 
ای قومــی کــه شــریعت مــرا در دل داریــد، بــه مــن گــوش فــرا دهیــد! از ســرزنش 
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بیــد، ایشــان را  زیــرا  پــروا مداریــد.  مردمــان مهراســید و از دشــنام هــای آدمیــان 
چــون جامــه خواهــد زد و کــرم، ایشــان را چــون پشــم خواهــد خــورد. امــا عدالــت 
مــن تــا بــه ابــد باقــی خواهــد مانــد و نجــات مــن، نســل انــدر نســل. « اشــعیاء فصــل 

۵۱ آیــه هــای ۷ و ۸.
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هرجایــی کــه کالم خــدا صادقانــه موعظــه شــده نتایجــی کــه بــه منشــاء الهــی آن 
شــهادت داده بوجــود آمــده اســت. روح خــدا پیــام خادمینــش را همراهــی نمــوده 
و کالم بــا قــدرت بــوده اســت. گنهــکاران وجــدان خــود را بیــدار شــده یافتنــد. » نــور 
حقیقــی کــه بــه هــر انســانی روشــنایی مــی بخشــد، براســتی بــه جهــان مــی آیــد « و 
فضاهــای مخفــی جانشــان را روشــن نمــود و امــور مخفــی تاریکــی را آشــکار نمــود. 
اعتقــادی عمیــق ذهــن و قلــب ایشــان را در برگرفــت و نســبت بــه گنــاه، عدالــت و 
داوری آینــده متقاعــد شــدند. آنهــا احساســی از عدالــت یهــوه بــه دســت آوردنــد و در 
خطاهــا و ناپاکــی هــای خــود بــرای حضــور در برابــر تفتیــش کننــده قلــب هــا احســاس 
وحشت کردند. آنان در تشویش فریاد برآوردند: » کیست که مرا از این پیکِر مرگ 
رهایــی بخشــد؟ « وقتــی صلیــب جلجلتــا بــا قربانــی بیکــران خــود بــرای گناهــان مــردم 
آشــکار گردیــد متوجــه شــدند کــه چیــزی بجــز شایســتگی مســیح بــرای کفــاره گناهــان 
آنها کافی نیست؛ این به تنهایی می توانست انسان را با خدا مصالحه دهد. آنان 
بــا ایمــان و تواضــع بــره خــدا را پذیرفتنــد همــان کــه گنــاه از جهــان برمــی گیــرد. آنهــا بــا 
خــون عیســی » از گناهانــی کــه پیشــتر صــورت گرفتــه بــود « آمــرزش دریافــت کردنــد.

ایــن افــراد میــوه مناســب بــرای توبــه بــه ببــار آوردنــد. آنهــا ایمــان آوردنــد و تعمیــد 
گرفتنــد و بــرای زندگــی نــو از آب بیــرون آمدنــد ـ خلقتــی تــازه در عیســی مســیح؛ نــه 
اینکــه خــود را مطابــق بــا امیــال گذشــته بیاراینــد بلکــه بــا ایمــان فرزنــد خــدا در راهــش 
پــاک  را همچــون سرورشــان  نماینــد و خــود  را منعکــس  بردارنــد و ســیرتش  قــدم 
ســازند. آنچــه را کــه زمانــی از آن نفــرت داشــتند اکنــون دوســت مــی دارنــد و آنچــه 
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را کــه دوســت مــی داشــتند اکنــون نفــرت دارنــد. افــراد مغــرور و پرمدعــا متواضــع 
دنیــوی  شــدند.  محجــوب  و  جــدی  اِفــاده  پــر  و  افــراد خودبیــن  شــدند.  افتــاده  و 
هــا محتــرم، مســتان هوشــیار و عیاشــان پــاک گردیدنــد. ســبک هــای بیهــوده ی 
البســه دنیــوی کنــار گذاشــته شــدند. مســیحیان در پــی » آرایــش ظاهــری، همچــون 
گیســوان بافتــه و تزئینــات و جواهــرات و جامــه هــای فاخــر، نبودنــد بلکــه ... در آن 
انســان باطنــی کــه آراســته بــه زیبایــِی ناپژمردنــِی روحــی مالیــم و آرام اســت، کــه در 

نظــر خــدا بــس گرانبهاســت. « رســاله اول پطــرس فصــل ۳ آیــه هــای ۳ و ۴.
احیــاء آزمایــش عمیــق قلبــی و تواضــع بــه بــار آورد. آنــان بــا اشــتیاق دلســوز بــرای 
دســتاورد خــون مســیح از طریــق دعــوت جــدی و صادقانــه بــه گناهــکاران توصیــف 
شــدند. مــردان و زنــان بــرای نجــات جانهــا بــه خــدا دعــا کردنــد و کشــمکش داشــتند. 
ثمــره چنیــن احیائــی در جــان هایــی دیــده شــد کــه از انــکار نفــس و قربانــی روگــردان 
نبودنــد بلکــه شــادمان بودنــد کــه بــرای تحمــل ســرزنش و مصیبــت بــه خاطــر مســیح 
الیق شــمرده شــدند. مردم در زندگی کســانی که ایمان به عیســی را اعتراف نموده 
بودنــد تغییــرات شــگرفی مشــاهده کردنــد و جامعــه از نفــوذ آنهــا بهــره بــرد. آنهــا بــا 

مســیح جمــع نمودنــد و بــا روح القــدس کاشــتند تــا حیــات ابــدی را درو نماینــد.
راجــع بــه آنهــا مــی شــود گفــت: » چــون انــدوه تــان بــه توبــه انجامیــد. « » چــون 
اندوهــی کــه بــرای خــدا باشــد، موجــب توبــه مــی شــود، کــه بــه نجــات مــی انجامــد 
و پشــیمانی نــدارد. امــا اندوهــی کــه بــرای دنیاســت، مــرگ بــه بــار مــی آورد. ببینیــد 
اندوهــی کــه بــرای خــدا بــود چــه ثمراتــی در شــما پدیــد آورده اســت: چــه شــور و 
شــوقی، چــه اشــتیاقی بــه اثبــات بــی گناهــی تــان، چــه رضایتــی و احســاس خطــری، 
چــه دلتنگــی، غیــرت و مجازاتــی. شــما از هــر حیــث ثابــت کردیــد کــه در آن قضیــه 

بــی تقصیــر بــوده ایــد. « رســاله دوم بــه قرنتیــان فصــل ۷ آیــه هــای 9 تــا ۱۱.
ایــن نتیجــه کار روح خداســت. هیــچ برهانــی بــرای توبــه حقیقــی وجــود ندارنــد مگــر 
بــه اصالحــات منتهــی شــود. اگــر شــخص پیمــان را بــرآورده کنــد و آنچــه را کــه دزدیــده 
بود برگرداند، گناهان خود را اعتراف نماید و خدا و همنوعان خود را دوست بدارد 
گنهــکار مــی توانــد مطمئــن باشــد کــه صلــح را بــا خــدا یافتــه اســت. در ســالیان گذشــته 
این بود نتایجی که در پی دوران بیداری روحانی به وجود می آمدند. بر اساس میوه 
شان شناخته شدند که در نجات مردم و اعتالی انسانیت از خدا برکت یافته اند.

ولــی اکثــراً احیاهــای ایــن زمانــه تضــاد مشــخصی بــا تجلــی فیــض الهــی دارنــد 
کــه در دوران پیشــتر در نتیجــه کار خادمیــن خــدا بدســت مــی آمــد. ایــن حقیقــت 
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دارد کــه عالقــه ی دامنــه دار بیــدار مــی شــود و بســیاری مدعــی توبــه و بازگشــت 
مــی شــوند و عــده زیــادی بــه کلیســاها ملحــق مــی شــوند؛ بــا ایــن وصــف نتایــج چنــان 
نیســت کــه ایــن اعتقــاد کــه افزایــش مشــابه در زندگــی روحانــی حقیقــی بوجــود آمــده 
اســت را تضمیــن نمایــد. شــعله ای کــه بــرای مدتــی شــعله ور مــی شــود بــه زودی بــه 

خاموشــی مــی گرایــد و تاریکــی را عمیــق تــر از قبــل باقــی مــی گــذارد.
احساســات  تخیــل،  بــه  توســل  بــا  اوقــات  خیلــی  پســند  مــردم  احیاهــای 
بــه چیــزی جدیــد و شــگفت آور عملــی مــی شــوند.  شــورانگیز و ارضــای عالقــه 
بــرای شــنیدن حقایــق کتــاب مقــدس ندارنــد  نــو ایمانــان اینچنیــن عالقــه زیــادی 
و توجــه کمــی بــه شــهادت انبیــاء و رســوالن مــی کننــد. تــا زمانــی کــه یــک جلســه 
روحانــی چیــزی از خصلــت شــورانگیز احساســی در بــر نداشــته باشــد جاذبــه ای 
برایشــان نــدارد. پیامــی کــه بــرای منطــِق تهیــج نشــده جذبــه دارد عکــس العملــی را 
بــه وجــود نمــی آورد. هشــدارهای ســاده کالم خــدا کــه رابطــه مســتقیم بــا زندگــی 

ابــدی شــان دارد نادیــده گرفتــه مــی شــوند.
بــرای هــر توبــه گــرای واقعــی، رابطــه بــا خــدا و امــور ابــدی مهمتریــن موضــوع 
زندگــی خواهــد بــود. ولــی در کلیســاهای مــردم پســند امــروزی روح تخصیــص بــه 
بــه  نــو ایمانــان غــرور و محبــت دنیــا را ماننــد قبــل از  پیــدا مــی شــود؟  خــدا کجــا 
توبــه گراییــدن شــان انــکار نمــی نماینــد و دیگــر مایــل نیســتند کــه خــود را انــکار کــرده 
صلیــب را برگرفتــه و از عیســای متواضــع پیــروی نماینــد. دیــن بازیچــه بــی ایمانــان 
بــر خــود گذاشــته انــد از اصــول آن  و بدبینــان شــده زیــرا بســیاری کــه اســم آن را 
بــی خبرنــد. قــدرت خداپرســتی از اکثــر کلیســاهای امــروزی تقریبــاً رخــت بربســته 
هــای  نمایشــگاه  کلیســایی،  نمایــش  اجــرای  جمعــی،  دســته  گردشــهای  اســت. 
کلیســایی، خانــه هــای مرغــوب، خــود نمایــی هــای فــردی تفکــر راجــع بــه خــدا را از 
بیــن بــرده انــد. امــالک، امــوال و حرفــه هــای دنیــوی ذهــن را بــه خــود مشــغول کــرده 

انــد و امــور بــا ارزش ابــدی حتــی توجهــی زودگــذر بــه خــود نمــی بیننــد.
علــی رغــم ســقوط گســترده ایمــان و تقــوی کمــاکان پیــروان واقعــی مســیح در ایــن 
کلیســاها وجــود دارنــد. قبــل از اعمــال داوری نهایــی خــدا بــر زمیــن در میــان قــوم 
خداوند چنان احیای بدوی که از عصر رسوالن تاکنون دیده نشده است به وقوع 
خواهــد پیوســت. روح و قــدرت خــدا بــر فرزندانــش ریختــه خواهــد شــد. در آن زمــان 
بســیاری خــود را از کلیســاهایی کــه محبــت دنیــا جــای محبــت بــه خــدا و کالمــش را 
گرفته اســت جدا خواهند نمود. بســیاری از خادمین و مردم با خوشــحالی حقایق 
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بــرای آمــاده نمــودن قومــی جهــت  عظیمــی را کــه خــدا باعــث شــده در ایــن زمــان 
برگشــت خداونــد اعــالم گــردد خواهنــد پذیرفــت. دشــمن جــان هــا عالقمنــد اســت 
مانع این کار شود؛ و قبل از اینکه وقت چنین جنبشی بیاید او سعی خواهد کرد 
تا با به وجود آوردن احیای جعلی و تقلبی از آن پیشگیری کند. او در کلیساهایی 
کــه مــی توانــد تحــت قــدرت فریبنــده خــود درآورد وانمــود خواهــد نمــود کــه برکــت 
خــاص خــدا ریختــه شــده و چیــزی کــه بــه نظــر عالقــه گســترده دینــی اســت بوجــود 
خواهــد آمــد. گــروه هایــی از اینکــه خــدا بــه شــکل اعجــاز آمیــزی بــرای آنهــا کار مــی کنــد 
شــادی خواهند نمود در حالیکه کار از روح دیگری اســت. شــیطان زیر ظاهر دینی 

ســعی خواهــد کــرد تــا نفــوذ خــود را بــر دنیــای مســیحی توســعه دهــد.
در اکثــر احیاهایــی کــه در خــالل نیمــه ی دوم قــرن اخیــر اتفــاق افتــاده انــد همــان 
تأثیــرات در حــد زیــاد یــا کــم در کار بــوده انــد کــه در جنبــش هــای وســیع آینــده بــه 
ظهــور خواهنــد رســید. هیجانــی احساســاتی و اختالطــی بیــن حــق و باطــل وجــود 
دارد که بخوبی برای هدایت به گمراهی مناســب اســت. با وجود این الزم نیســت 
کســی فریفتــه شــود. زیــر نــور کالم خــدا تشــخیص ماهیــت ایــن جنبــش هــا دشــوار 
نیســت. هــر جــا کــه مــردم شــهادت کتــاب مقــدس را نادیــده مــی گیرنــد و از حقایــق 
ساده و آزمایشگر نفس که مستلزم انکار نفس و ترک دنیاست روگردان می شوند 
آنجاســت کــه مــی تــوان مطمئــن بــود کــه برکــت خــدا مضایقــه خواهــد شــد؛ و طبــق 
قانونی که خود مســیح داده اســت، » آنها را از میوه هایشــان خواهید شــناخت « 
)انجیــل متــی فصــل ۷ آیــه ۱6( پیداســت کــه ایــن جنبــش هــا کار روح خــدا نیســتند.

خـدا در حقایـق کالمـش بـه انسـانها مکاشـفه ای از خـود داده اسـت و بـرای همـه 
کسانی که آنها را بپذیرند سپری در برابر فریب های شیطان خواهد بود. غافل بودن 
از ایـن حقایـق اسـت کـه در را بـرای شـر کـه اکنـون در دنیـای دینـی انتشـار یافتـه اسـت 
بـاز مـی کنـد. ماهیـت و اهمیـت احـکام خـدا بـه انـدازه زیـادی نادیـده گرفتـه شـده انـد. 
برداشت نادرستی از ماهیت، دوام و تعهد احکام الهی به اشتباهاتی در مورد توبه و 
بازگشت و تقدیس شده و سبب کاهش معیارهای تقوی در کلیسا گردیده است. 

راز فقدان روح و قدرت خدا در احیاهای عصر ما اینجا پیدا می شود.
در فرقــه هــای مختلــف مــردان سرشناســی بخاطــر تقوایشــان وجــود دارنــد کــه ایــن 
واقعیت را می شناسند و از آن اکراه دارند. استاد ادوارد ای پارک۱ در بیان خطرات 
دینــی جــاری مقتدرانــه مــی گویــد: » یــک منشــاء خطــر غفلــت از منبــر در وادار کــردن 
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رعایــت احــکام الهــی اســت. در ایــام گذشــته منبــر انعــکاس صــدای وجــدان بــود. ... 
برجســته تریــن وعــاظ مــا بــه وعــظ هــای خــود در پیــروی از نمونــه سرورشــان در اعطــای 
اعتبــار بــه احــکام، اصــول آن و اخطارهــای آن اعتالیــی شــگفت آور قائــل شــدند. 
آنهــا دو اصــل عظیــم را تکــرار کردنــد کــه احــکام نمــاد کمــال الوهیــت هســتند و کســی 
کــه احــکام را دوســت نــدارد انجیــل را دوســت نــدارد زیــرا احــکام و همچنیــن انجیــل 
آیینــه انعــکاس ســیرت حقیقــی خــدا هســتند. ایــن مصیبــت بــه مصیبــت دیگــری مــی 
انجامد یعنی ناچیز شــمردن زشــتی گناه و حدود و ناشایســتگی آن. متناســب با بر 

حــق بــودن احــکام قباحــت نافرمانــی آنهاســت. ...
عدالــت  پنداشــتن  ناچیــز  خطــر  شــدند  بــرده  نــام  کــه  خطرهایــی  بــا  » مرتبــط 
خداســت. تمایــل منبرهــای امــروزی بــه حــذف عدالــت الهــی از نیــک خواهــی الهــی 
و بــه جــای اعتــالی نیــک خواهــی بــه یــک اصــل نــزول دادن آن بــه یــک احســاس 
اســت. منشــور الهیــات امــروزی آنچــه را کــه خــدا بــه یکدیگــر پیونــد زده از هــم جــدا 
مــی نمایــد. آیــا احــکام الهــی نیکوســت یــا شــّر؟ مطمئنــاً نیکوســت. پــس عدالــت 
هــم نیکوســت؛ زیــرا ترتیــب اجــرای قانــون اســت. از عــادت ناچیــز شــمردن احــکام 
و عدالت الهی و حدود و ناشایســتگی ســرپیچی انســان، مردم به آســانی به ناچیز 
شــمردن فیــض کــه کفــاره گنــاه را فراهــم نمــوده ســقوط مــی کننــد. « بدیــن تریــب 
انجیل ارزش و اهمیت خود را در نظر مردم از دســت می دهد و خیلی زود آنان 

در واقــع بــرای کنــار گذاشــتن کتــاب مقــدس آمــاده مــی شــوند.
بســیاری از معلمیــن دینــی اصــرار دارنــد کــه مســیح بــا مــرگ خــود احــکام را 
باطــل نمــود و از آن پــس مــردم از مطالبــات آن آزاد هســتند. بعضــی هــا آن را بــه 
عنــوان یــوغ تألــم آور مــی پندارنــد و در مقایســه بــا بردگــی شــریعت بــه آزادی لــذت 

بخــش تحــت انجیــل اشــاره مــی کننــد.
ولــی انبیــاء و رســوالن احــکام مقــدس خــدا را بــه ایــن شــکل نــگاه نکردنــد. داود 
گفــت: » بــا آزادی کامــل زندگــی خواهــم نمــود، زیــرا مطیــع تعالیــم تــو هســتم. « 
رســاله  مــرگ مســیح  از  بعــد  کــه  حــواری  یعقــوب  و  آیــه ۴۵؛  مزامیــر فصــل ۱۱9 
کامــل  » شــریعت  و  شــاهانه «  » شــریعت  چــون  دهگانــه  احــکام  بــه  نوشــت 
و آزادی بخــش « اشــاره مــی کنــد. یعقــوب فصــل ۲ آیــه ۸؛ فصــل ۱ آیــه ۲۵؛ و 
یوحنــای مکاشــف نیــم قــرن بعــد از واقعــه صلیــب، برکــت بــر کســانی مــی طلبــد 
» کــه احــکام خــدا را حفــظ مــی کننــد تــا حــِق دسترســی بــه درخــت حیــات را پیــدا 
کننــد و بتواننــد بــه دروازه هــای شــهر داخــل شــوند. « مکاشــفه فصــل ۲۲ آیــه ۱۴.
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ادعــای اینکــه مســیح بــا مرگــش احــکام پــدرش را لغــو نمــود بــی اســاس اســت. 
اگــر ممکــن بــود کــه احــکام تغییــر یابنــد و یــا کنــار گذاشــته شــوند بنابرایــن احتیــاج 
بــه مــرگ مســیح بــرای نجــات مــردم از جریمــه گنــاه الزم نمــی بــود. مــرگ مســیح بــه 
جــای لغــو کــردن احــکام ثابــت مــی کنــد کــه تغییــر ناپذیرنــد. فرزنــد خــدا آمــد کــه 
» شــریعت خــود را بــزرگ داشــته، تکریــم نمایــد. « اشــعیاء فصــل ۴۲ آیــه ۲۱. 
او فرمــود: » گمــان مبریــد کــه آمــده ام تــا تــورات … را نســخ کنــم؛ « » تــا آســمان 
تــورات هرگــز زایــل نخواهــد شــد. «  یــا همــزه ای از  و زمیــن زایــل نشــود، نقطــه 
آیــه هــای ۱۷ و ۱۸؛ و در مــورد خــود چنیــن مــی فرمایــد:  انجیــل متــی فصــل ۵ 
» آرزویــم، ای خدایــم، انجــام اراده توســت؛ شــریعت تــو در دل مــن اســت. « 

مزمــور فصــل ۴۰ آیــه ۸.
مکاشــفه  آن  اســت.  تغییــر  قابــل  غیــر  ماهیتــش  خاطــر  بــه  خــدا  قانــون 
شــریعتش  و  اســت  محبــت  خــدا  اش.  نویســنده  ســیرت  و  اراده  از  اســت  ای 
محبــت اســت. دو اصــل مهــم آن محبــت بــه خــدا و محبــت بــه انســان اســت. 
» محبــت تحقــق شــریعت اســت « رســاله بــه رومیــان فصــل ۱۳ آیــه ۱۰. ســیرت 
خــدا عدالــت و حقیقــت اســت مثــل ماهیــت شــریعت او. نویســنده مزمــور مــی 
گویــد: » شــریعت تــو حــق اســت؛ « » فرامیــن تــو جملگــی عــدل اســت. « مزمــور 
فصــل ۱۱9 آیــه هــای ۱۴۲ و ۱۷۲. و پولــس رســول اعــالم مــی دارد: » شــریعْت 
مقــّدس اســت و حکــِم شــریعت نیــز مقــّدس، عادالنــه و نیکوســت. « رســاله بــه 
رومیــان فصــل ۷ آیــه ۱۲. چنیــن شــریعتی کــه بیانگــر اندیشــه و اراده خداســت و 

بایــد چــون نویســنده اش جاودانــی باشــد.
اراده  تمکیــن  بواســطه  خداســت  بــا  انســان  مصالحــه  تقدیــس  و  توبــه  کار 
انســان بــا اصــول شــریعت خــدا. در ابتــدا انســان بــه صــورت خالقــش خلــق شــد. 
او کامــالً هماهنــگ بــا ماهیــت و شــریعت خــدا بــود؛ اصــول عدالــت بــر قلــب 
او نوشــته شــده بــود. ولــی گنــاه انســان را نســبت بــه خالقــش بیگانــه نمــود و دیگــر 
صــورت الهــی را منعکــس نمــی نمــود. قلــب او در پیــکار بــا اصــول شــریعت خــدا 
بــود. » طــرز فکــر انســاِن نفســانی بــا خــدا دشــمنی مــی ورزد، چــرا کــه از شــریعت 
خــدا فرمــان نمــی بــرد و نمــی توانــد هــم ببــرد. « رســاله بــه رومیــان فصــل ۸ آیــه ۷. 
ولــی » خــدا جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر یگانــۀ خــود را داد « تــا انســان 
بــا او مصالحــه نمایــد. انســان از راه شایســتگی مســیح مــی توانــد هماهنگــی بــا 
خالقــش را بــه دســت آورد. قلــب او بایــد توســط فیــض الهــی تــازه شــود و یــک 
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زندگــی جدیــد از بــاال دریافــت کنــد. ایــن تغییــر تولــد تــازه اســت کــه مســیح مــی 
فرمایــد بــدون آن، » نمــی توانــد ملکــوت خــدا را ببینــد. «

نخســتین قــدم در مصالحــه بــا خــدا  اعتــراف در گناهــکار بــودن اســت. » گنــاه 
به واقع مخالفت با شریعت است. « » شریعْت گناه را به ما می شناساند. « 
رســاله اول یوحنــا فصــل ۳ آیــه ۴؛ رســاله بــه رومیــان فصــل ۳ آیــه ۲۰. گنهــکار بــرای 
خــدا  معیــار عظیــم عدالــت  بوســیله  را  خــود  ســیرت  بایــد  شــناخت خطاهایــش 
بســنجد. ایــن آیینــه اســت کــه کمــال ســیرت عــادل را نشــان مــی دهــد و او را قــادر 

مــی ســازد تــا عیــوب خــود را تشــخیص دهــد.
شــریعت گناهان انســان را آشــکار می ســازد ولی عالجی فراهم نمی نماید. 
در حالیکــه بــه انســان مطیــع حیــات وعــده مــی دهــد اعــالم مــی دارد کــه نصیــب 
انســان مــرگ اســت. فقــط مــژده نیکــوی مســیح مــی توانــد او را از محکومیــت و 
آلودگــی گنــاه آزاد ســازد. او بایــد در مقابــل خــدا کــه شــریعتش نقــض شــده توبــه 
نماید؛ و به مسیح و قربانی کفاره بخش او ایمان بیاورد. بدین ترتیب » آمرزش 
الهــی  بــود « دریافــت نمــوده و در طبیعــت  گناهانــی کــه پیشــتر صــورت گرفتــه 
ســهیم مــی گــردد. او یــک فرزنــد خداســت کــه روح فرزندخواندگــی را دریافــت 

نمــوده اســت و خــدا را » اَبّــا، پــدر « مــی خوانــد.
آیــا اکنــون او بــرای نقــض شــریعت خــدا آزاد اســت؟ پولــس مــی گویــد: » پــس آیــا 
شریعت را با این ایمان باطل می سازیم؟ هرگز! بلکه آن را استوار می گردانیم. « 
» مــا کــه نســبت بــه گنــاه مردیــم، چگونــه مــی توانیــم بــه زندگــی در آن ادامــه دهیــم؟ « 
و یوحنــا اعــالم مــی کنــد: » محبــت بــه خــدا همیــن اســت کــه از احــکام او اطاعــت 
کنیــم و احــکام او بــاری گــران نیســت. « رســاله بــه رومیــان فصــل ۳ آیــه ۳۱؛ فصــل 
6 آیــه ۲؛ رســاله اول یوحنــا فصــل ۵ آیــه ۳. در تولــد تــازه قلــب بــه هماهنگــی بــا خــدا 
کشــیده مــی شــود زمانیکــه بــا احــکام او هماهنــگ مــی گــردد. هنگامــی کــه ایــن تغییــر 
پر قدرت در گنهکار به وقوع می پیوندد او از مرگ به زندگی، از گناه به قدوسیت 
و از خطــاکاری و طغیــان بــه اطاعــت و وفــاداری تغییــر مــی یابــد. زندگــی گذشــته 
بیگانگی از خدا خاتمه یافته اســت و زندگی تازه مصالحه و ایمان و محبت شــروع 
شــده اســت. تــا آنچــه » شــریعت مطالبــه مــی کنــد، در مــا تحقــق یابــد، در مــا کــه نــه بــر 
طبــق نَْفــس بلکــه بــر طبــق روح رفتــار مــی کنیــم. « رســاله بــه رومیــان فصــل ۸ آیــه ۴؛ و 
کالم جــان ایــن خواهــد بــود: » شــریعت تــو را چقــدر دوســت مــی دارم! تمامــی روز 

تفکــر مــن اســت. « مزمــور فصــل ۱۱9 آیــه 9۷.
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» شــریعت خداونــد کامــل اســت و جــان را احیــا مــی کنــد. « مزمــور فصــل 
۱9 آیــه ۷. بــدون شــریعت مــردم بینــش عادالنــه ای از پاکــی و قدوســیت خــدا و 
یــا ناپاکــی و خطــای خــود ندارنــد. آنهــا اعتقــاد واقعــی از گنــاه ندارنــد و بنابرایــن 
احتیاجــی بــه توبــه حــس نمــی کننــد. وضــع گمگشــته بــودن خــود را بــه عنــوان نقــض 
کننــدگان شــریعت خــدا نمــی بیننــد و نیــاز خــود بــه خــون کفــاره دهنــده مســیح را 
متوجــه نمــی شــوند. امیــد نجــات را بــدون تغییــر اساســی قلــب و یــا اصــالح زندگــی 
مــی پذیرنــد. بدیــن ترتیــب توبــه و بازگشــت ســطحی بــه فراوانــی وجــود دارد و گــروه 

هــای بســیاری کــه هرگــز بــا مســیح متحــد نشــده انــد بــه کلیســا ملحــق شــده انــد.
فرضیــه هــای غلــط تقدیــس نیــز ناشــی از غفلــت و یــا عــدم پذیــرش احــکام الهــی 
جــای مهمــی در جنبــش هــای دینــی امــروزه دارنــد. ایــن فرضیــه هــا در تعالیــم اشــتباه 
و از لحــاظ نتایــج عملــی خطرنــاک هســتند و در حقیقــت معمــوالً چنــان مــورد توجــه 
کــه همگــی درک  مــی دهنــد  را دو چنــدان جلــوه  آن  و اهمیــت  انــد  قــرار گرفتــه 

صحیحــی از آنچــه کتــاب مقــدس در ایــن مــورد تعلیــم مــی دهــد نداشــته باشــند.
پولــس رســول در رســاله  یــک تعلیــم کتــاب مقــدس اســت.  تقدیــس واقعــی 
اش بــه کلیســای تســالونیکی اظهــار مــی کنــد: » ارادۀ خــدا ایــن اســت کــه مقــّدس 
تمامــی  بــه  را  شــما  خــوْد  ســالمتی،  » خــدای  کنــد:  مــی  دعــا  ســپس  باشــید. « 
تقدیس کند. « رســاله اول به تســالونیکیان فصل ۴ آیه ۳؛ فصل ۵ آیه ۲۳. کتاب 
مقــدس بــه وضــوح تعلیــم میدهــد کــه تقدیــس چیســت و چگونــه بایــد بــه آن دســت 
یافــت. نجــات دهنــده بــرای شــاگردانش ایــن چنیــن دعــا کــرد: » آنــان را در حقیقــت 
تقدیــس کــن؛ کالم تــو حقیقــت اســت. « انجیــل یوحنــا فصــل ۱۷ آیــه هــای ۱۷ تــا 
۱9 و پولــس تعلیــم مــی دهــد کــه ایمانــداران بایــد » توســط روح القــدس تقدیــس « 
شــوند. رســاله بــه رومیــان فصــل ۱۵ آیــه ۱6. کار روح القــدس چیســت؟ عیســی بــه 
شــاگردانش چنیــن گفــت: » چــون روِح راســتی آیــد، شــما را بــه تمامــی حقیقــت 
راهبــری خواهــد کــرد؛ « انجیــل یوحنــا فصــل ۱6 آیــه ۱۳ و نویســنده مزمــور مــی 
گویــد: » شــریعت تــو حــق اســت. « اصــول عظیــم عدالــت نهفتــه در شــریعت 
اینکــه شــریعت  بــه  بــاز مــی شــود و نظــر  مــردم  بــرای  او  خــدا توســط کالم و روح 
خــدا » مقــدس، عادالنــه و نیکــو « اســت از بیانیــه ی کمــال الهــی چنیــن برمــی آیــد 
کــه شــخصیت شــکل گرفتــه توســط اطاعــت از آن شــریعت مقــدس خواهــد بــود. 
مســیح الگــوی کامــل چنیــن ســیرتی اســت. او مــی فرمایــد: » مــن احــکام پــدر خــود 
را نــگاه داشــته ام. « » مــن همــواره آنچــه را کــه مایــۀ خشــنودی اوســت، انجــام مــی 
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دهــم. « انجیــل یوحنــا فصــل ۱۵ آیــه ۱۰ و فصــل ۸ آیــه ۲9. پیــروان مســیح بایــد مثــل 
او بشــوند ـ بــه کمــک فیــض خــدا، ماهیتــی هماهنــگ بــا اصــول احــکام مقــدس او 

بوجــود آورنــد. تقدیــس بــر اســاس کتــاب مقــدس چنیــن اســت.
ایــن کار فقــط از طریــق ایمــان بــه مســیح، بــا قــدرت روح ســاکن شــده خــدا در 
درون صــورت مــی گیــرد. پولــس ایمانــداران را توصیــه مــی کنــد: » نجــات خــود را 
بــا عمــل نیرومنــد خــود، هــم  بــه عمــل آوریــد؛ زیــرا خداســت کــه  لــرزان  ترســان و 
تصمیــم و هــم قــدرت انجــام آنچــه را کــه خشــنودش مــی ســازد، در شــما پدیــد مــی 
آورد. « رســاله بــه فیلیپیــان فصــل ۲ آیــه هــای ۱۲ و ۱۳. مســیحی وسوســه گنــاه را 
حــس مــی کنــد ولــی پیوســته بــر ضــدش مــی جنگــد. در اینجاســت کــه کمــک مســیح 
مــورد نیــاز اســت. ضعــف انســانی بــا قــدرت الهــی متحــد مــی شــود و ایمــان فریــاد 
بــر مــی آورد: » شــکر خــدا را کــه بــه واســطۀ خداونــد مــا عیســی مســیح بــه مــا پیــروزی 

مــی بخشــد. « رســاله اول بــه قرنتیــان فصــل ۱۵ آیــه ۵۷.
کتــاب مقــدس بــه وضــوح نشــان مــی دهــد کــه کار تقدیــس تصاعــدی اســت. 
یابــد  مــی  را  بــا خــدا  تغییــر مذهــب گنهــکار توســط خــون کفــاره صلــح  وقتــی در 
زندگــی مســیحی تــازه شــروع مــی شــود. اکنــون او بایــد » بــه ســوی کمــال « پیــش 
بــرود و » بــه بلنــدی کامــل قامــت مســیح « رشــد کنــد. پولــس رســول مــی گویــد: 
» یــک کار مــی کنــم، و آن اینکــه آنچــه در عقــب اســت بــه فراموشــی مــی ســپارم 
و بــه ســوی آنچــه در پیــش اســت خــود را بــه جلــو کشــانده، بــرای رســیدن بــه خــط 
پایــان مــی کوشــم، تــا جایــزه ای را بــه دســت آورم کــه خــدا بــرای آن مــرا در مســیْح 
عیســی به باال فرا خوانده اســت. « رســاله به فیلیپیان فصل ۳ آیه های ۱۳ و۱۴؛ 
و پطــرس گام هایــی را کــه بــرای بدســت آوردن تقدیــس بــر اســاس کتــاب مقــدس 
الزم اســت پیــش پــای مــا مــی گــذارد: » بــه ســعی تمــام بکوشــید تــا بــه واســطۀ ایمــان 
خــود نیکویــی بــار آوریــد و بــه واســطۀ نیکویــی، شــناخت و بــه واســطۀ شــناخت، 
پایــداری،  واســطۀ  بــه  و  پایــداری  خویشــتنداری،  واســطۀ  بــه  و  خویشــتنداری 
دینــداری و بــه واســطۀ دینــداری، مهــِر برادرانــه و بــه واســطۀ مهــِر برادرانــه، محبــت. 
... چــرا کــه اگــر چنیــن کنیــد هرگــز ســقوط نخواهیــد کــرد. « رســاله دوم پطــرس 

فصــل ۱ آیــه هــای ۵ تــا ۱۰.
نشــان  تواضــع  روح  کننــد  مــی  تجربــه  را  مقــدس  کتــاب  تقدیــس  کــه  کســانی 
خواهند دارد. آنان به مانند موســی نظری به عظمت هیبت آور قدوســیت داشــته 
اند و ناشایســتگی خود را در مقایســه با پاکی و کمال متعال آن ســرمدی دیده اند.
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دانیــال نبــی الگویــی از تقدیــس حقیقــی بــود. عمــر طوالنــی او پــر از خدمــت 
شــریف بــه ســرورش بــود. او مــرد » بســیار محبــوب « )دانیــال فصــل ۱۰ آیــه ۱۱( 
آســمان بــود. بــا ایــن وجــود بــه جــای ادعــای پاکــی و تقــدس ایــن نبــی ارجمنــد در 
از  یکــی  را  آورد خــود  مــی  بــه خــدا روی  قــوم خــود ملتمســانه  عــوض  در  حالیکــه 
گنهــکاران حقیقــی اســرائیل دانســت: » تمناهــای خویــش را نــه بــر پایــۀ پارســایی 
خــود، بلکــه بــر پایــۀ رحمــت عظیــم تــو، بــه درگاهــت بیــان مــی داریــم. « » مــا گنــاه 
کــرده و شــرارت ورزیــده ایــم. « او مــی گویــد: » مــن هنــوز ســخن مــی گفتــم و دعــا 
کــرده، بــه گنــاه خــود و بــه گنــاه قــوم خویــش اعتــراف مــی کــردم؛ « و وقتــی در وقــت 
دیگــری فرزنــد خــدا ظاهــر شــد تــا او را راهنمایــی بکنــد، دانیــال مــی گویــد: » ُخرّمــی 
مــن بــه پژمردگــی بــدل شــد و دیگــر هیــچ نیرویــی نداشــتم. « دانیــال فصــل 9 آیــه هــای 

۱۸، ۱۵ و ۲۰؛ فصــل ۱۰ آیــه ۸.
وقتــی ایــوب صــدای خداونــد را از میــان گردبــاد شــنید فریــاد بــرآورد: » از ایــن 
رو از خویشــتن کراهــت دارم و در خــاک و خاکســتر توبــه مــی کنــم. « ایــوب فصــل 
۴۲ آیــه 6. وقتــی کــه اشــعیاء جــالل خداونــد را دیــد و صــدای کروبــی هــا را شــنید 
» قدوس قدوس قدوس اســت خداونِد لشــکرها « می خواندند او فریاد برآورد، 
» وای بــر مــن کــه هــالک شــده ام! « اشــعیاء فصــل 6 آیــه هــای ۳ و ۵. پولــس پــس 
از ربــوده شــدن بــه آســمان ســوم و شــنیدن امــوری کــه بیــان آنهــا بــرای انســان ممکــن 
مــی گویــد، » از کمتریــِن مقدســین هــم کمتــرم. «  مــورد خــود چنیــن  نیســت در 
رســاله دوم بــه قرنتیــان فصــل ۱۲ آیــه هــای ۲ تــا ۴؛ رســاله بــه افسســیان فصــل ۳ آیــه 
۸. یوحنــای محبــوب بــود کــه بــر ســینه عیســی تکیــه کــرد و شــاهد جــالل او بــود کــه 

چــون مــرده پیــش پاهــای فرشــته افتــاد. مکاشــفه فصــل ۱ آیــه ۱۷.
زیــر  کــه  بــرای کســانی  از گنــاه  ادعــای خودســتایی در آزادی  نفــس و  تجلیــل 
ســایه صلیــب جلجتــا راه مــی رونــد وجــود نخواهــد داشــت. آنهــا مــی فهمنــد کــه 
گناهشــان موجــب عذابــی شــد کــه قلــب فرزنــد خــدا را شکســت و ایــن اندیشــه 
آنهــا را بــه شــرمندگی هدایــت خواهــد نمــود. کســانی کــه نزدیکتــر بــه عیســی زندگــی 
مــی کننــد ضعــف هــا و خطــا کار بــودن انســان را واضــح تــر درک مــی کننــد و تنهــا 

امیدشــان بــه شایســتگی نجــات دهنــده مصلــوب و قیــام کــرده اســت.
تقدیســی کــه امــروزه در دنیــای دینــی اوج مــی گیــرد بــا خــود روح اعتــالی نفــس 
و بــی توجهــی بــه احــکام خــدا را دارد کــه از دیانــت کتــاب مقــدس بــدور اســت. 
حامیــان آن تعلیــم مــی دهنــد کــه تقدیــس کاری آنــی اســت کــه تنهــا بــه وســیله ایمــان 
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ایشان به قدوسیت کامل دست می یابند. آنها می گویند » فقط ایمان بیاور « 
و » برکــت از آن تــو خواهــد بــود. « بنــا نیســت هیــچ گونــه تــالش و کوششــی از 
گیرنــده مطالبــه شــود؛ آنهــا در آن واحــد اقتــدار شــریعت خــدا را انــکار مــی کننــد و 
بــه رهایــی شــان از وظیفــه حفــظ احــکام اصــرار مــی ورزنــد. ولــی آیــا ممکــن اســت کــه 
انســان هــا طبــق ســیرت و اراده خــدا مقــدس باشــند بــدون هماهنگــی بــا اصولــی 
کــه بیانگــر ماهیــت و اراده او هســتند و نشــان مــی دهنــد کــه چــه چیــزی رضامنــدی 

او را بــه دســت مــی آورد؟
عالقــه بــه دیــن آســان کــه هیــچ تــالش، از خودگذشــتگی و جدایــی از حماقــت 
بــه تنهایــی را تعلیمــی عــوام پســند  هــای دنیــا نمــی طلبــد تعلیــم ایمــان و ایمــان 
نمــوده اســت ولــی کالم خــدا چــه مــی گویــد؟ یعقــوب رســول مــی گویــد: » بــرادراِن 
مــن، چــه ســود اگــر کســی ادعــا کنــد ایمــان دارد، اّمــا عمــل نداشــته باشــد؟ آیــا 
چنیــن ایمانــی مــی توانــد او را نجــات بخشــد؟ ... ای نــادان، مــی خواهــی بدانــی 
پارســا  اعمــال  بــه  ابراهیــم  مــا  َجــد  آیــا  اســت؟  ثمــر  بــی  عمــل  بــدون  ایمــان  چــرا 
شــمرده نشــد، آنــگاه کــه پســر خــود اســحاق را بــر مذبــح تقدیــم نمــود؟ مــی بینــی کــه 
ایمــان و اعمــال او بــا هــم عمــل مــی کردنــد، و ایمــان او بــا اعمالــش کامــل شــد؟ 
... پــس مــی بینیــد بــه اعمــال اســت کــه انســان پارســا شــمرده مــی شــود، نــه بــا 

ایمــاِن تنهــا. « رســاله یعقــوب فصــل ۲ آیــه هــای ۱۴ تــا ۲۴.
شــهادت کالم خــدا بــر ضــد ایــن تعلیــم بــه دام اندازنــده ی ایمــان بــدون عمــل 
اســت. ایمــان نیســت کــه مدعــی توجــه آســمان اســت بــدون مطابقــت بــا شــرایطی 
کــه بــر اســاس آنهــا رحمــت ارایــه مــی شــود بلکــه ایــن فرضیــه اســت؛ زیــرا ایمــان 

واقعــی اساســش را بــر وعــده هــا و قوانیــن کالم خــدا مــی یابــد.
کســی خــود را بــا ایــن اعتقــاد فریــب ندهــد کــه مــی توانــد در حالیکــه عمــداً یکــی 
از شــروط خــدا را نادیــده مــی گیــرد مقــدس گــردد. ارتــکاب یــک گنــاه شــناخته شــده 
صــدای شــهادت دهنــده روح القــدس را ســاکت نمــوده و فــرد را از خــدا جــدا مــی 
ســازد. » گنــاه بــه واقــع مخالفــت بــا شــریعت اســت « و » اّمــا کســی کــه در گنــاه 
زندگی می کند )احکام خدا را نقض می کند( او را نه دیده و نه شناخته است. « 
رســاله اول یوحنــا فصــل ۳ آیــه 6. گرچــه یوحنــا در رســاله اش تکیــه کالم کامــل بــر 
محبــت دارد بــا ایــن وجــود از نمایانــدن ســیرت حقیقــی آن طبقــه از مــردم کــه ادعــای 
تقدس دارند با آنکه بر خالف احکام الهی زندگی می نمایند تردید نمی کند. » آن 
کــه مــی گویــد او را مــی شناســد، اّمــا از احکامــش اطاعــت نمــی کنــد، دروغگوســت 
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و راســتی در او جایی ندارد. اّما آن که از کالم او اطاعت می کند، محبت به خدا 
براســتی در او بــه کمــال رســیده اســت. « رســاله اول یوحنــا فصــل ۲ آیــه هــای ۴ و ۵. 
ایــن آزمــون اعتقــادات هــر شــخصی اســت. مــا نمــی توانیــم قدوســیت بــرای کســی در 
نظــر بگیریــم مگــر اینکــه او را بــه انــدازه گیــری تنهــا معیــار قدوســیت خــدا در آســمان 
و زمیــن برســانیم. اگــر مــردم ارزش احــکام اخالقــی را حــس نکننــد و اصــول خــدا را 
تحقیــر نمــوده و کــم ارزش قلمــداد نماینــد اگــر حتــی یکــی از کوچکتریــن ایــن احــکام 
را کــم اهمیــت شــمارد و بــه دیگــران نیــز چنیــن بیامــوزد در نظــر خــدا ارزشــی نخواهــد 

داشــت و خواهیــم دانســت کــه ادعــای آنــان بــی اســاس اســت.
کــه چنیــن  هــر  کنــد  مــی  ثابــت  بــه خــودی خــود  بــودن  گنــاه  بــدون  و مدعــی 
ادعایــی مــی کنــد از قدوســیت بســیار دور اســت. او بــه علــت نداشــتن برداشــت 
حقیقــی از پاکــی و قدوســیت الیتناهــی خــدا و یــا غفلــت از آنچــه انســان بایــد 
بشــود تــا هماهنــگ بــا ســیرت خــدا گــردد و بــه خاطــر نداشــتن برداشــت حقیقــی 
از پاکــی و زیبایــی بلنــد مرتبــه عیســی و شــرارت و خباثــت گنــاه  اســت کــه انســان 
خــود را مقــدس مــی شــمارد. هــر قــدر فاصلــه بیــن شــخص و مســیح بیشــتر شــود 
و هــر قــدر تصوراتــش از ســیرت و خواســته هــای الهــی ناقــص تــر گــردد در نظــر 

خــود بیشــتر دینــدار بــه نظــر مــی رســد.
تقدیســی کــه در کتــاب مقــدس تعییــن گردیــده وجــود کامــل انســان را در روح و 
جــان و تــن در بــر مــی گیــرد. پولــس بــرای تســالونیکی هــا دعــا کــرد کــه » روح و جــان 
و تن شــما تا آمدن خداوندمان عیســی مســیح، بی عیب محفوظ بماند. « رســاله 
اول بــه تســالونیکیان فصــل ۵ آیــه ۲۳. و بــاز هــم بــه ایمانــداران مــی نویســد: » پــس 
ای بــرادران، در پرتــو رحمــت هــای خــدا، از شــما اســتدعا مــی کنــم کــه بــدن هــای 
خــود را همچــون قربانــی زنــده و مقــّدس و پســندیدۀ خــدا تقدیــم کنیــد. « رســاله بــه 
رومیــان فصــل ۱۲ آیــه ۱. در عصــر اســرائیل قدیــم هــر حیوانــی کــه بــرای قربانــی بــه 
حضــور خــدا آورده مــی شــد تحــت آزمایــش دقیــق قــرار مــی گرفــت. اگــر عیبــی در 
حیــوان تقدیمــی یافــت مــی شــد آن را رد مــی کردنــد؛ زیــرا خــدا دســتور داده بــود کــه 
حیــوان قربانــی بایــد » بــی عیــب « باشــد. بنابرایــن بــه مســیحیان توصیــه مــی شــود 
کــه بــدن هــای خــود را » همچــون قربانــی زنــده و مقــّدس و پســندیدۀ خــدا « تقدیــم 
کننــد. بــرای انجــام چنیــن کاری همــه قــدرت هــای آنــان بایــد در بهتریــن وضعیــت 
ممکــن نگهــداری شــود. هــر عادتــی کــه قــدرت بدنــی و فکــری را تضعیــف مــی کنــد 
انســان را بــرای خدمــت بــه خالقــش ناالیــق مــی ســازد؛ و آیــا خــدا بــا تقدیــم چیــزی 
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کمتــر از بهتریــن نــوع راضــی خواهــد شــد؟ مســیح گفــت: » خداونــْد خــدای خــود 
را بــا تمامــی دل خــود محبــت نمــا. « کســانی کــه خــدا را بــا تمامــی دل خــود محبــت 
مــی کننــد مشــتاق ارایــه بهتریــن خدمــت زندگــی شــان بــه او خواهنــد بــود و پیوســته 
ســعی مــی کننــد هــر قدرتــی را بــه هماهنگــی بــا احــکام او بیاورنــد و توانایــی خــود را 
بــرای انجــام اراده او بهبــود خواهنــد بخشــند. آنهــا بــا ارضــای اشــتها یــا امیــال، هدیــه 

ای کــه بــه پــدر آســمانی تقدیــم مــی کننــد را تضعیــف یــا آلــوده نمــی نماینــد.
ســتیزند،  در  شــما  روح  بــا  کــه  نفســانی  امیــال  » از  گویــد:  مــی  پطــرس 
بپرهیزیــد. « رســاله اول پطــرس فصــل ۲ آیــه ۱۱. بهــره گیــری از هــر عمــل گنــاه 
آلــود امکانــات ذاتــی را بــی حــس نمــوده و ادراکات فکــری و روحانــی را مــی کشــد 
و کالم و روح خــدا اثرگــذاری ضعیفــی بــر دل مــی تواننــد داشــته باشــد. پولــس 
روح  و  جســم  ناپاکــِی  هــر  از  را  خــود  » بیاییــد  نویســد:  مــی  قرنتــس  اهالــی  بــه 
بزداییــم و بــا تــرس از خــدا، تقــدس را بــه کمــال رســانیم. « رســاله دوم بــه قرنتیــان 
القــدس  یعنــی  ثمــرات روح  آیــه ۱ و او » خویشــتنداری « را ضمیمــه  فصــل ۷ 
» محبــت، شــادی، آرامــش، صبــر، مهربانــی، نیکویــی، وفــاداری، فروتنــی « مــی 

نمایــد. رســاله بــه غالطیــان فصــل ۵ آیــه هــای ۲۲ و ۲۳.
بــا وجــود ایــن اعالمیــه هــای الهــام شــده چنــد نفــر از مدعیــان مســیحیت قــدرت 
هــای خــود را در پــی منفعــت و یــا دلباختگــی بــه مــد تضعیــف مــی کننــد؛ چنــد نفــر 
انســانیت شــبه خــدای خــود را بــا پرخــوری و شــراب خــواری و لــذت هــای ممنــوع 
آلــوده مــی ســازند؛ و کلیســا بجــای توبیــخ بیشــتر اوقــات شــرارت را بــا توســل بــه 
اشــتها تشــویق مــی کنــد و عالقــه بــرای کســب و عشــق بــه لــذت را تأییــد مــی نمایــد 
تــا خزانــه خــود را پــر ســازد و ضعیــف تــر از آن اســت کــه محبــت مســیح را فراهــم 
ســازد. اگــر بنــا بــود مســیح وارد کلیســاهای امــروز شــود و جشــن هــا و امــور ناپاکــی 
کــه بــه اســم دیــن انجــام مــی شــود را ببینــد آیــا آن بــی حرمــت کننــدگان را بیــرون 

نخواهــد رانــد بــه همــان ترتیبــی کــه صــراف هــا را از معبــد بیــرون رانــد؟
یعقــوب حــواری اعــالم مــی نمایــد کــه حکمــت از آســمان » نخســت پــاک « 
اســت. وی بــا کســانی روبــرو شــده بــود کــه اســم ارزنــده عیســی را بــه لــب مــی 
آورنــد در حالــی کــه بــه دخانیــات آلــوده بودنــد کســانی کــه نفــس و وجودشــان بــا 
بــوی نامطلــوب آن ملــوث مــی شــود و هــوا را آلــوده کــرده و همــگان را مجبــور بــه 
استنشــاق ایــن ســم مــی کننــد ـ اگــر رســول بــا عادتــی کــه اینچنیــن بــر خــالف پاکــی 
انجیــل روبــرو شــده بــود آیــا آن را چــون عادتــی » زمینــی، نفســانی و شــیطانی « 
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قلمــداد و ســرزنش نمــی کــرد؟ بنــدگان در بنــد دخانیــات ادعــای برکــت تقدیــس 
یکپارچــه را دارنــد و راجــع بــه امیدشــان بــه آســمان صحبــت مــی کننــد ولــی کالم 
خــدا بــه وضــوح اعــالم مــی نمایــد کــه » هیــچ چیــِز ناپــاک بــه هیــچ روی وارد آن 

نخواهــد شــد. « مکاشــفه فصــل ۲۱ آیــه ۲۷.
» آیــا نمــی دانیــد کــه بــدن شــما معبــد روح القــدس اســت کــه در شماســت و 
او را از خــدا یافتــه ایــد و دیگــر از آِن خــود نیســتید؟ بــه بهایــی خریــده شــده ایــد، 
پــس خــدا را در بــدن و در روح خــود تجلیــل کنیــد. « رســاله اول بــه قرنتیــان فصــل 
بــه اســارت  6 آیــه هــای ۱9 و ۲۰. کســی کــه بدنــش معبــد روح القــدس اســت 
بــه مســیح تعلــق دارنــد کــه او  عادتــی مخــرب در نخواهــد آمــد. قــدرت هــای او 
اســت.  بــه خداونــد  متعلــق  او  ملــک  اســت.  خریــده  خــود  خــون  قیمــت  بــه  را 
چگونــه مــی توانــد بــا هــدر دادن ایــن دارایــی ســپرده شــده بــی گنــاه باشــد؟ مدعیــان 
فایــده و مخــرب  بــی  زیــاده روی هــای  بــرای  مبلــغ هنگفتــی  مســیحیت ســالیانه 
صــرف مــی کننــد درحالــی کــه جــان هــا در احتیــاج کالم زندگــی از بیــن مــی رونــد. 
در هدایــا و ده یــک از خــدا مــی دزدنــد در حالــی کــه بــر مذبــح شــهوات نابودکننــده 
بیشــتر از آنچــه بــرای تســکین فقــرا و یــا حمایــت بشــارت انجیــل صــرف مــی کننــد. 
تقدیــس شــده  براســتی  از مســیح هســتند  پیــروی  کــه مدعــی  اگــر همــه کســانی 
بودنــد ثروتشــان را بــه جــای خــرج کــردن بــرای افــراط بــی فایــده و حتــی مضــر بــه 
خزانــه خــدا واگــذار مــی کردنــد و مســیحیان الگــوی پرهیــزکاری، انــکار نفــس و از 

خــود گذشــتگی مــی شــدند. آنــگاه آنــان نــور جهــان مــی شــدند.
دنیــا تســلیم زیــاده روی و افــراط شــده اســت. » هــوای نَْفــس، هــوس هــای 
چشــم و غــروِر مــال و مقــام « اکثریــت مــردم را کنتــرل مــی کنــد. ولــی پیــروان مســیح 
فراخواندگــی مقــدس تــری دارنــد. » خداونــد مــی گویــد: از میــان ایشــان بیــرون آییــد 
و جــدا شــوید. هیــچ چیــز نجــس را لمــس مکنیــد. « مــا تحــت نــور کالم خــدا محــق 
هســتیم اعــالم کنیــم کــه تقدیــس نمــی توانــد اصیــل باشــد اگــر انــکار کامــل فعالیــت 

هــای گنــاه آلــود و لــذت هــای دنیــوی را عملــی نمــی کنــد.
وعــده خــدا بــرای کســانی کــه از شــرایط » از میــان ایشــان بیــرون آییــد و جــدا 
شوید. هیچ چیز نجس را لمس مکنید « اطاعت می کنند » من شما را خواهم 
پذیرفــت و شــما را پــدر خواهــم بــود و شــما مــرا پســران و دختــران خواهیــد بــود، 
خداونــِد قــادر مطلــق مــی گویــد «. رســاله دوم بــه قرنتیــان فصــل 6 آیــه هــای ۱۷ و 
۱۸؛ وظیفه و امتیاز هر مسیحی است که تجربه ای غنی و سرشار در امور خدا 
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داشــته باشــد. « عیســی فرمود: » من نور جهانم. هر که از من پیروی کند، هرگز 
در تاریکــی راه نخواهــد پیمــود، بلکــه از نــوِر زندگــی برخــوردار خواهــد بــود. « انجیــل 
یوحنــا فصــل ۸ آیــه ۱۲. » طریــق عــادالن همچــون طلــوع ســپیده دمــان اســت،که تــا 
روشــنایی نیمــروز، نــور آن هــر دم فزونــی مــی گیــرد. « امثــال ســلیمان فصــل ۴ آیــه 
۱۸. هــر قــدم ایمــان و اطاعــت فــرد را بــه پیونــد نزدیکتــر بــا نــور جهــان مــی کشــاند 
)مســیح(  آفتــاب عدالــت  اشــعه درخشــان  نیســت. «  تاریکــی  او » هیــچ  در  کــه 
بــر خادمیــن خــدا مــی تابــد و آنهــا بایــد اشــعه او را منعکــس نماینــد. همچنــان کــه 
ســتارگان بــه مــا مــی گوینــد کــه نــوری درخشــنده تــر در آســمان هســت کــه بــا جــالل 
آن روشــن مــی شــوند مســیحیان نیــز بایــد نشــان دهنــد کــه خدایــی بــر تخــت عالــم 
تکیــه زده کــه ســیرتش الیــق ســتایش و پیــروی اســت. مرحمــت هــای روحــش، پاکــی 

و قدوســیت ســیرتش در شــاهدانش مشــهود خواهــد بــود.
پولس در رســاله اش به کولســیان برکات باشــکوه ارزانی شــده به فرزندان خدا 
را بیــان مــی کنــد. او مــی گویــد: مــا » از دعــا کــردن بــرای شــما بــاز نایســتاده ایــم، 
بلکــه پیوســته از خــدا مــی خواهیــم کــه شــما از شــناخت ارادۀ او در هــر حکمــت و 
فهــم روحانــی پــر شــوید، تــا رفتــار شــما شایســتۀ خداونــد باشــد و بتوانیــد او را از هــر 
جهت خشــنود ســازید: یعنی در هر کاِر نیک ثمر آورید و در شــناخت خدا رشــد 
کنیــد و بــا همــۀ نیرویــی کــه از قــدرت پرجــالل او سرچشــمه مــی گیــرد، از هــر حیــث 
نیرومنــد شــوید تــا بــا شــادی و صبــر هــر چیــز را تحّمــل کنیــد. « رســاله بــه کولســیان 

فصــل ۱ آیــه هــای 9 تــا ۱۱.
تــا بــرادران در افســس بلنــدی مزایــای  بــاز هــم از عالقــه خــود مــی نویســد  او 
مســیحی را درک نماینــد. او بــه زبانــی جامــع، قــدرت و دانــش شــگفت آوری را در 
برابرشــان بــاز مــی کنــد کــه آنهــا مــی تواننــد بــه عنــوان پســران و دختــران بــاری تعالــی 
بدســت آورنــد. نصیــب شــان بــود کــه » در انســاِن باطنــِی خویــش بــه مــدد روح او 
قــوی و نیرومنــد شــوید « و » در محبــت ریشــه دوانیــده، اســتوار گردیــد « و » تــا 
بــه درازا و پهنــا و ژرفــا و بلنــدای محبــت  بــا همــۀ مقدســین،  تــوان آن بیابیــد کــه 
مســیح پــی ببریــد و آن محبــت را کــه فراتــر از معرفــت بشــری اســت، بشناســید. « 
ولــی دعــای رســول بــه اوج امتیــاز مــی رســد وقتــی دعــا مــی کنــد کــه » تــا از همــۀ 
کمــاالت خــدا آکنــده شــوید. « رســاله بــه افسســیان فصــل ۳ آیــه هــای ۱6 تــا ۱9.

بــه  ایمــان  از طریــق  توانیــم  مــی  کــه  آشــکار شــده  بلنــدی دســتیابی  اینجــا  در 
وعــده هــای پــدر آســمانی مــان بــه آن برســیم آنــگاه کــه خواســته هــای او را بــه انجــام 
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قــدرت الیتناهــی دسترســی  تخــت  بــه  از طریــق شایســتگی مســیح  مــا  برســانیم. 
فــدا  مــا  همــۀ  راه  در  را  او  بلکــه  نداشــت،  دریــغ  را  خــود  پســر  کــه  » او  داریــم. 
بــه  رســاله  بخشــید؟ «  نخواهــد  مــا  بــه  را  چیــز  همــه  او  بــا  همــراه  آیــا  ســاخت، 
رومیــان فصــل ۸ آیــه ۳۲. پــدر روح خــود را بــی حــد و انــدازه بــه پســرش داد و مــا 
نیــز ممکــن اســت از پُــری آن بهــره بگیریــم. عیســی مــی فرمایــد: » حــال اگــر شــما 
بــا همــۀ بدســیرتی تــان مــی دانیــد کــه بایــد بــه فرزنــدان خــود هدایــای نیکــو بدهیــد، 
چقــدر بیشــتر پــدر آســمانی شــما روح القــدس را بــه هــر کــه از او بخواهــد، عطــا 
خواهــد فرمــود. « انجیــل لوقــا فصــل ۱۱ آیــه ۱۳. » اگــر چیــزی بــه نــام مــن از مــن 
تــا بیابیــد و شــادیتان کامــل  بخواهیــد، آن را انجــام خواهــم داد. « » بخواهیــد 

شــود. « انجیــل یوحنــا فصــل ۱۴ آیــه ۱۴؛ فصــل ۱6 آیــه ۲۴.
در حالــی کــه زندگــی مســیحی بــا تواضــع توصیــف خواهــد شــد ولــی نبایــد بــا 
غــم و تحقیــر نفــس مشــخص باشــد. مزیــت هــر کســی اســت کــه چنــان زندگــی 
کنــد کــه خــدا او را تأییــد کــرده و برکــت بخشــد. اراده پــدر آســمانی مــا نیســت کــه 
مــا پیوســته تحــت محکومیــت و تاریکــی باشــیم. در ســر بــه زیــر افکنــده و قلــب پــر 
از انــکار نفــس شــده راه رفتــن هیــچ مدرکــی از تواضــع حقیقــی وجــود نــدارد. مــا 
مــی توانیــم بســوی عیســی برویــم و طاهــر گردیــم و در برابــر احــکام بــدون شــرم و 
ندامــت بایســتیم. » پــس اکنــون بــرای آنــان کــه در مســیْح عیســی هســتند، دیگــر 
هیــچ محکومیتــی نیســت کــه نــه بــر حســب جســم بلکــه بــر حســب روح رفتــار مــی 

کننــد. « رســاله بــه رومیــان فصــل ۸ آیــه ۱.
توســط عیســی فرزندان ســقوط کرده آدم به » پســران خدا « تبدیل می شــوند. 
» او کــه مقــّدس مــی ســازد و آنــان کــه مقــّدس مــی شــوند، همــه از یــک تبارنــد. از 
همیــن رو، عیســی عــار نــدارد ایشــان را بــرادر بخوانــد. « رســاله بــه عبرانیــان فصــل ۲ 
آیــه ۱۱. زندگــی مســیحی بایــد زندگــی ایمــان، پیــروزی و شــادی در خــدا باشــد. » هــر 
کــه از خــدا مولــود شــده اســت، بــر دنیــا غلبــه مــی یابــد و ایــن اســت غلبــه ای کــه دنیــا 
را مغلوب کرده است، یعنی ایمان ما. « رساله اول به یوحنا فصل ۵ آیه ۴. نحمیا 
خــادم خــدا بــه حــق گفــت: » زیــرا شــادی خداونــد، قــّوت شماســت. « نِحمیــا فصــل 
۸ آیه ۱۰ و پولس می گوید: » همیشــه در خداوند شــاد باشــید؛ باز هم می گویم: 
شــاد باشــید. « » همیشــه شــاد باشــید؛ پیوســته دعا کنید؛ در هر وضعی شــکرگزار 
باشــید، زیرا این اســت ارادۀ خدا برای شــما در مســیْح عیســی. « رســاله به فیلیپیان 

فصــل ۴ آیــه ۴؛ رســاله اول بــه تســالونیکیان فصــل ۵ آیــه هــای ۱6 تــا ۱۸.
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چنیــن اســت ثمــرات توبــه و برگشــت و تقدیــس بــر اســاس کتــاب مقــدس؛ و 
چــون اصــل بــزرگ عدالــت کــه در احــکام خــدا نگاشــته شــده را دنیــای مســیحی بــی 
توجــه مــی نگــرد ایــن میــوه هــا بــه نــدرت دیــده مــی شــوند. بدیــن ســبب اســت کــه از 
کار عمیــق و مــداوم روح خــدا کــه شــاخص احیاهــای ســال هــای قبلــی بــود بســیار 

کــم دیــده مــی شــود.
از نگریســتن اســت کــه مــا تغییــر مــی یابیــم. وقتــی احــکام مقدســی کــه خــدا 
در آنهــا کمــال و قدوســیت ســیرت خــود را در معــرض دیــد بشــر قــرار داده نادیــده 
بــه تعالیــم و فرضیــه هایــی انســانی جلــب مــی  گرفتــه مــی شــوند و افــکار مــردم 
شــوند جــای تعجــب نیســت کــه تقــوای زنــده در کلیســا ســقوط نمــوده اســت. 
بــرای  و  انــد  گفتــه  تــرک  حیاتــم،  آب  چشــمۀ  کــه  » مــرا  فرمایــد:  مــی  خداونــد 
خویشــتن آبگیرهایــی کَنــده انــد، آب انبارهــای تـَـَرک خــورده کــه آب را نــگاه نتواننــد 

داشــت. « ارمیــا فصــل ۲ آیــه ۱۳.
» خوشــا بــه حــال کســی کــه در مشــورت شــریران گام نزنــد .... بلکــه رغبتــش 
تأمــل کنــد. او بســان  در شــریعت خداونــد باشــد و شــبانه روز در شــریعت او 
درختــی اســت نشــانده بــر کنــارۀ جویبــار، کــه میــوۀ خویــش در موســمش آرد بــه 
بــار و برگــش نیــز پژمــرده نشــود و در هــر آنچــه کنــد کام یابــد. « مزمــور فصــل ۱ آیــه 
هــای ۱ تــا ۳. فقــط وقتــی کــه شــریعت خــدا بــه جایــگاه صحیــح خــود بــاز مــی گــردد 
کــه احیــای ایمــان و خداشناســی اولیــه مــی توانــد در میــان قــوم مدعــی او بوجــود 
آیــد. » خداونــد چنیــن مــی فرمایــد: بــر طریــق هــا ایســتاده، بنگریــد؛ دربــارۀ راه 
هــای قدیــم بپرســید کــه راه نیکــو کــدام اســت. در آن گام برداریــد تــا بــرای جــان 

هــای خــود اســتراحت بیابیــد. « ارمیــا فصــل 6 آیــه ۱6.
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دانیــال نبــی مــی گویــد » نظــر مــی کــردم تــا کرســی هــا برقــرار شــد و قدیــم االیــام 
جلوس فرمود و لباس او مثل برف ســفید و موی ســرش مثل پشــم پاک و عرش 
او شــعله هــای آتــش و چــرخ هــای آن آتــش ملتهــب بــود. نهــری از آتــش جــاری 
شــده از پیــش روی او بیــرون آمــد هــزاران هــزار او را خدمــت مــی کردنــد و کرورهــا 
کــرور بــه حضــور وی ایســتاده بودنــد دیوانــی برپــا شــد و دفترهــا گشــوده گردیــد. « 

دانیــال فصــل ۷ آیــه هــای 9 و ۱۰.
بدیــن ترتیــب روز عظیــم و هیبــت آوری کــه در آن ســیرت و زندگــی مــردم مــورد 
بازجویی در برابر قاضی تمام دنیا قرار خواهد گرفت و هر کس » معادل اعمالش « 
جــزا خواهــد یافــت بــه نظــر نبــی ارایــه شــد. قدیــم االیــام خــدای پــدر اســت. نویســنده 
مزمــور مــی گویــد » پیــش از آنکــه کــوه هــا بوجــود آیــد و زمیــن و ربــع مســکون را بیافرینــی 
از ازل تــا ابــد تــو خــدا هســتی. « مزمــور فصــل 9۰ آیــه ۲. اوســت منشــاء همــه وجــود و 
چشــمه همــه احــکام کــه داوری خواهــد نمــود؛ و فرشــتگان مقــدس تعدادشــان هــزاران 

هــزار و کرورهــا کــرور چــون خــدام و شــاهدان در ایــن دیــوان حاضــر خواهنــد بــود.
» اینــک مثــل پســر انســان بــا ابرهــای آســمان آمــد و نــزد قدیــم االیــام رســید و 
او را بــه حضــور وی آوردنــد و ســلطنت و جــالل ملکــوت بــه او داده شــد تــا جمــع 
امــت هــا و زبــان هــا او را خدمــت نماینــد. ســلطنت او ســلطنت جاودانــی و بــی 
زوال اســت و ملکــوت  او زایــل نخواهــد شــد. « دانیــال فصــل ۷ آیــه هــای ۱۳و 
۱۴. آمــدن مســیح کــه در اینجــا توصیــف شــده آمــدن دوم او بــه کــره زمیــن نیســت. 
او نــزد قدیــم االیــام در آســمان مــی آیــد تــا ســلطنت، جــالل و ملکوتــی را بیایــد کــه 

479

GC FA Body.indd   461 8/8/18   5:15 PM



۴6۲  | نبرد عظیم

در اختتــام کارش در نقــش میانجــی دریافــت خواهــد نمــود. ایــن آمــدن اســت و نــه 
برگشت به دنیا که در نبوت پیشگویی شده بود که در اختتام ۲۳۰۰ روز در سال 
۱۸۴۴ صــورت خواهــد گرفــت و همــراه بــا فرشــتگان آســمانی کاهــن اعظــم مــا وارد 
قــدس االقــداس مــی شــود و در حضــور خــدا ظاهــر مــی شــود تــا وارد آخریــن مرحلــه 
خدمــت در قبــال ایشــان شــود ـ تــا  کار داوری تحقیقــی را انجــام دهــد و کفــاره بجــا 
آورد بــرای همــه کســانی کــه مســتحق فوایــد آن هســتند. در خدمــت نمــادی تنهــا 
کســانی کــه بــا اعتــراف و توبــه بــه حضــور خــدا آمــده بودنــد و گناهانشــان توســط 
قربانــی گنــاه بــه معبــد منتقــل شــده بــود در خدمــت روز کفــاره ســهم داشــتند. بدیــن 
ترتیــب در روز بــزرگ کفــاره نهایــی و داوری تحقیقــی تنهــا مــواردی کــه مــورد مطالعــه 
بــود. داوری شــریران کاری خــاص و  قــرار مــی گیرنــد قــوم معتــرف خــدا خواهــد 
جداســت و در وقتــی دیگــر صــورت مــی گیــرد بایــد » داوری از خانــه خــدا شــروع 
شــود و اگــر شــروع آن از ماســت پــس عاقبــت کســانی کــه انجیــل خــدا را اطاعــت 

نمــی کننــد چــه خواهــد شــد. « رســاله اول پطــرس فصــل ۴ آیــه ۱۷.
دفترهــای ثبــت شــده آســمان کــه در آنهــا اســامی و اعمــال مــردم ثبــت شــده 
تصمیــم هــای داوری را تعییــن خواهنــد نمــود. دانیــال نبــی مــی گویــد: » دیــوان برپــا 
شــده و دفترهــا گشــوده گردیــد. « مکاشــف در توصیــف همــان صحنــه مــی نویســد: 
» دفتری دیگر گشــوده شــد که دفتر حیات اســت و بر مردگان داوری شــد بحســب 

اعمــال ایشــان از آنچــه در دفترهــا مکتــوب اســت. « مکاشــفه فصــل ۲۰ آیــه ۱۲.
دفتــر حیــات حــاوی اســامی تمــام کســانی اســت کــه در خدمــت خــدا داخــل 
هــای  نــام  کــه  باشــید  » شــاد  نمــود:  توصیــه  شــاگردانش  بــه  عیســی  انــد.  شــده 
شــما در آســمان مرقــوم اســت. « انجیــل لوقــا فصــل ۱۰ آیــه ۲۰. پولــس راجــع 
بــه همــگاران ایمانــدار خــود صحبــت مــی کنــد کــه » نــام ایشــان در دفتــر حیــات 
اســت. « رســاله بــه فیلیپیــان فصــل ۴ آیــه ۳. دانیــال بــه زمــان تنگــی در آینــده کــه تــا 
کنــون مثــل آن نبــوده نظــر افکنــده اعــالم مــی کنــد قــوم خــدا هــر یــک کــه » در دفتــر 
مکتــوب یافــت شــود رســتگار خواهــد شــد. « و مکاشــف مــی گویــد تنهــا کســانی 
وارد شــهر خــدا خواهنــد شــد کــه نــام هایشــان » در دفتــر حیــات بــره مکتــوب « 

اســت. دانیــال فصــل ۱۲ آیــه ۱ و مکاشــفه فصــل ۲۱ آیــه ۲۷.
» کتــاب یــادگاری « کــه در آن اعمــال خــوب کســانی کــه » ترســندگان خداونــد 
هســتند و اســم او را عزیــز داشــتند « مکتــوب شــد. مالکــی فصــل ۳ آیــه ۱6 گفتــار 
ایمانشــان و اعمــال محبــت شــان در آســمان ثبــت شــده، نحمیــا بــه آنــان اشــاره مــی 
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کنــد وقتــی مــی گویــد » ای خدایــم مــرا بیــاد آور... و حســناتی را کــه بــرای خانــه 
خــدای خــود و وظایــف آن کــرده ام محــو مســاز. « نحمیــا فصــل ۱۳ فصــل ۱۴. در 
کتــاب یــادگاری خــدا هــر کار عادالنــه جاودانــی گشــته اســت. در آن هــر وسوســه 
شکســت خــورده، هــر پیــروزی بــر هــر شــری هــر کلمــه حاکــی از ترحــم لطیــف گفتــه 
شــده به وفاداری کامل ثبت شــده اســت. هر عمل از خودگذشــتگی، هر عذاب 
و انــدوه متحمــل شــده بــه خاطــر مســیح ثبــت گردیــده. نویســنده مزمــور مــی گویــد: 
» تــو آوارگــی هــای مــرا تقریــر کــرده ای، اشــک هایــم را در مشــک خــود بگــذار. آیــا 

ایــن در دفتــر تــو نیســت؟ « مزمــور فصــل ۵6 آیــه ۸.
گزارشی از گناهان مردم نیز وجود دارد. » زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی 
خــواه نیکــو و خــواه بــد باشــد بــه محاکمــه خواهــد آورد. « » هــر ســخن باطــل کــه مــردم 
گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. « نجات دهنده فرمود: » از سخنان 
خــود عــادل شــمرده خواهــی شــد و از ســخنان تــو بــر تــو حکــم خواهــد شــد. « جامعــه 
فصــل ۱۲ آیــه ۱۴. انجیــل متــی فصــل ۱۲ آیــه هــای ۳6 و ۳۷. نیــت هــا و قصدهــای 
ســرّی در دفتــر ثبــت مصــون از خطــا ظاهــر مــی شــود. زیــرا خــدا » خفایــای ظلمــت 
را روشــن خواهــد کــرد و نیــت هــای دل هــا را بــه ظهــور خواهــد آورد. « رســاله اول بــه 
قرنتیــان فصــل ۴ آیــه ۵. » همانــا ایــن پیــش مــن مکتــوب اســت. ... گناهــان شــما و 
گناهــان پــدران شــما بــا هــم خداونــد مــی گویــد. « اشــعیاء فصــل 6۵ آیــه هــای 6 و ۷.

عمــل هــر انســان مــورد بررســی خــدا قــرار مــی گیــرد و وفــاداری یــا عــدم وفــاداری او 
ثبت می گردد. مقابل هر اسم در دفاتر آسمان با دقتی هیبت آور هر کلمه غلط، 
هــر عمــل خودخواهانــه، هــر وظیفــه انجــام شــده و هــر گنــاه مخفــی و هــر امــر مخفــی 
حیلــه گرانــه ثبــت مــی گــردد. نادیــده گرفتــن اخطارهــا و توبیــخ هــای فرســتاده شــده از 
آســمان، دقایــق تلــف شــده، فرصــت هــای بهبــود نیافتــه، نفــوذ اعمــال شــده بــه خاطــر 
خــوب یــا بــد بــا نتایــج طوالنــی مــدت توســط فرشــته یادداشــت کننــده ثبــت مــی شــود.

احــکام خــدا معیــاری اســت کــه توســط آن ســیرت و زندگــی مــردم در داوری 
ســنجیده مــی شــود. مــرد حکیــم مــی گویــد » از خــدا بتــرس و اوامــر او را نــگاه دار 
بــا هــر کار  را  زیــرا خــدا هــر عملــی  ایــن اســت.  انســان  تکلیــف  کــه تمامــی  چــون 
مخفــی خــواه نیکــو و خــواه بــد بــه محاکمــه خواهــد آورد. « جامعــه فصــل ۱۲ آیــه 
مــی کنــد:  ایــن چنیــن نصیحــت  را  بــرادران خــود  یعقــوب رســول  هــای ۱۳و ۱۴. 
بــه  برایشــان داوری  کــه  نماییــد ماننــد کســانی  » همچنیــن ســخن گوییــد و عمــل 

آیــه ۱۲. شــریعت آزادی خواهــد شــد. « یعقــوب فصــل ۲ 
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ســهمی  عــادالن  رســتاخیز  در  شــوند  شــمرده  الیــق  داوری  در  کــه  کســانی 
خواهنــد داشــت. عیســی چنیــن فرمــود: » لیکــن آنانــی کــه مســتحق رســیدن بــه 
بــه قیامــت از مــردگان شــوند ... مثــل فرشــتگان و پســران خــدا مــی  آن عالــم و 
باشــند چــون کــه پســران قیامــت هســتند. « انجیــل لوقــا فصــل ۲۰ آیــه هــای ۳۵ 
و ۳6؛ و مجــدداً اعــالم فرمــود: » هرکــه اعمــال نیکــو کــرد بــرای قیامــت حیــات « 
انجیــل یوحنــا فصــل ۵ آیــه ۲9. مــردگان عــادل قیــام نخواهنــد کــرد تــا پــس از داوری 
کــه در آن آنهــا الیــق » قیامــت حیــات « شــناخته شــده انــد. بدیــن ترتیــب شــخصاً 
در دیــوان موقعــی کــه زندگــی آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه و سرنوشــت شــان 

تعییــن مــی شــود حضــور نخواهنــد داشــت.
عیسی به عنوان شفیع آنان ظاهر خواهد شد تا در قبال آنها در حضور خدا 
دادخواهــی کنــد. » اگــر کســی گناهــی کنــد شــفیعی داریــم نــزد پــدر یعنــی عیســی 
مســیح عــادل. « نامــه اول یوحنــا فصــل ۲ آیــه ۱. » زیــرا مســیح بــه قــدس ســاخته 
شــده بــه دســت داخــل نشــد کــه مثــال مــکان حقیقــی اســت بلکــه بــه خــود آســمان 
تــا آنکــه االن در حضــور خــدا بــه جهــت مــا ظاهــر شــود. « » از ایــن جهــت نیــز قــادر 
اســت کــه آنانــی را کــه بــه وســیله وی نــزد خــدا آینــد نجــات بــی نهایــت بخشــد چــون 
کــه دایمــاً زنــده اســت تــا شــفاعت ایشــان را بکنــد. « رســاله بــه عبرانیــان فصــل 9 

آیــه ۲۴ و فصــل ۷ آیــه ۲۵.
وقتــی در داوری دفترهــا گشــوده شــود زندگــی کلیــه کســانی کــه بــه عیســی ایمــان 
آورده انــد در برابــر خــدا مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد. بــا شــروع از کســانی کــه در ابتــدا 
بــر روی کــره زمیــن زندگــی کردنــد شــفیع مــا زندگــی نســل هــای پشــت ســر هــم را ارایــه 
می کند تا با زندگان ختم شــود. هر اســمی ذکر می شــود و پرونده به دقت بررســی 
مــی شــود اســم هایــی پذیرفتــه مــی شــوند و اســم هایــی رد مــی شــوند. هــر گاه کســی 
گناهانــی در دفاتــر ثبــت دارد اقــرار نکــرده و آمــرزش نطلبیــده اســمش از دفاتــر حیــات 
محــو مــی شــود و اعمــال نیــک او از دفتــر یــادگاری خــدا پــاک خواهــد شــد. خــدا بــه 
موســی اعــالم کــرد » هرکــه گنــاه کــرده اســت او را از دفتــر خــود محــو ســازم؛ « و بــه 
حزقیــال نبــی مــی گویــد » اگــر مــرد عــادل از عدالتــش برگــردد و ظلــم نمایــد ... تمامــی 

عدالــت او کــه کــرده اســت بیــاد آورده نخواهــد شــد. « حزقیــال فصــل ۱۸ آیــه ۲۴.
همــه کســانی کــه واقعــاً از گنــاه توبــه کــرده انــد و بــا ایمــان خــون مســیح را بــه 
عنــوان قربانــی کفــاره خــود پذیرفتــه انــد در برابــر اســم آنهــا در آســمان آمــرزش ثبــت 
شــده اســت چــون ســهیم در عدالــت مســیح شــده انــد و ســیرت شــان هماهنــگ بــا 
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احکام خدا تشــخیص داده شــده اســت گناهانشــان محو خواهد شــد و خودشــان 
مســتحق حیــات ابــدی شــناخته خواهنــد شــد. خداونــد توســط اشــعیاء نبــی اعــالم 
را محــو ســاختم و  تــو  بــه خاطــر خــود خطایــای  کــه  کــه » مــن هســتم  نمایــد  مــی 
گناهــان تــو را بــه یــاد نخواهــم آورد. « اشــعیاء فصــل ۴۳ آیــه ۲۵. عیســی فرمــود: 
» هــر کــه غالــب آیــد بــه جامــه ســفید ملبــس خواهــد شــد و اســم او را از دفتــر 
حیــات محــو نخواهــم ســاخت بلکــه بــه نــام وی در حضــور پــدرم و فرشــتگان او را 
اقــرار خواهــم نمــود. امــا هــر کــه مــرا پیــش مــردم انــکار نمایــد مــن هــم در حضــور پــدر 
خــود کــه در آســمان اســت او را انــکار خواهــم نمــود. « مکاشــفه فصــل ۳ آیــه ۵ و 

انجیــل متــی فصــل ۱۰ آیــه هــای ۳۲ و ۳۳.
عمیــق تریــن توجــه مشــهود میــان مــردم از تصمیــم هــای دیــوان هــای دنیــوی نمــاد 
ضعیفــی اســت از توجــه مشــهود در دیــوان آســمانی وقتــی اســم هــای ثبــت شــده در 
دفتــر حیــات بــرای بررســی بــه حضــور قاضــی عالــم آورده مــی شــوند. شــفیع الهوتــی 
اقامــه تقاضــا مــی کنــد کــه کلیــه کســانی کــه توســط خــون او پیــروزی یافتــه انــد گناهــان 
شــان آمرزیــده شــود و بــه خانــه عدنــی خــود راه یافتــه و یــا مســیح وارثیــن مشــترک 
تاجگــذاری شــوند بــه » حکومــت اول. « میــکاه فصــل ۴ آیــه ۸. شــیطان در تــالش و 
کوشــش برای فریب دادن و وسوســه کردن به بشــریت فکر کرده بود نقشــه خدا در 
خلقــت انســان را خنثــی کنــد ولــی مســیح االن مــی طلبــد کــه ایــن نقشــه انجــام بشــود 
کــه گویــا انســان هرگــز ســقوط نکــرده اســت. او بــرای قومــش نــه فقــط تبرئــه و آمــرزش 

کامــل مــی خواهــد بلکــه ســهمی در جاللــش و جایگاهــی پــر تختــش.
در حالیکــه عیســی در قبــال تابعیــن فیضــش دادخواهــی مــی کنــد شــیطان 
آنهــا را بــه گنهــکاری متهــم مــی نمایــد. حیلــه گــر بــزرگ ســعی کــرده اســت آنهــا 
بــه  نســبت  آنهــا  اطمینــان  تــا  شــود  باعــث  و  کنــد  هدایــت  گرایــی  شــک  بــه  را 
خــدا ســلب شــود؛ و آنهــا را از محبــت خــدا جــدا ســازد و احــکام را بشــکند. 
عــدم  و  معایــب سیرتشــان  بــه  کنــد  مــی  آنهــا  زندگــی  گــزارش  بــه  اشــاره  اکنــون 
بــه  نمــوده اســت  بــی احترامــی  را  نجــات دهنــده  کــه  بــه مســیح  شــباهت شــان 
همــه گناهانــی کــه در نتیجــه وسوســه هــای او مرتکــب شــده انــد و بــه خاطــر آنهــا 

آنهــا از خــودش اســت. تابعیــت  وی مدعــی 
عیســی گناهــان آنهــا را معــذور نمــی دانــد ولــی صبــر و ایمــان آنهــا را نشــان مــی 
دهــد و مدعــی آمــرزش بــرای آنهــا مــی شــود. او دســت هــای مجــروح شــده خــود را 
در مقابل پدر و فرشتگان بر می افرازد و می گوید: » آنها را به اسم می شناسم. 
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آنهــا را بــر کــف دســتانم حــک نمــوده ام. « قربانــی هــای خــدا روح شکســته اســت 
خدایــا دل شکســته و کوبیــده را خــوار نخواهــی شــمرد. « مزامیــر فصــل ۵ آیــه ۱۷. 
و بــه تهمــت زننــده قومــش مــی گویــد: » خداونــد تــو را نهیــب نمایــد. خداونــد کــه 
اورشــلیم را برگزیــده اســت تــو را نهیــب نمایــد آیــا ایــن نیــم ســوزی نیســت کــه از 
میــان آتــش ربــوده شــده اســت. « زکریــا فصــل ۳ آیــه ۲. مســیح ایمانــداران خــود را 
بــا عدالــت خــود خواهــد پوشــاند تــا آنهــا را بــه پــدر خــود »  کلیســای مجیــد... کــه 
لکــه و چیــن یــا هیــچ چیــز مثــل آن نداشــته باشــد « ارایــه دهــد. رســاله بــه افسســیان 
فصــل ۵ آیــه ۲۷. اســامی آنهــا در دفتــر حیــات نــام نویســی شــده و راجــع بــه آنهــا 
مســتحق  کــه  زیــرا  مــن خواهنــد خرامیــد  بــا  ســفید  لبــاس  » در  کــه  شــده  نوشــته 

هســتند. « مکاشــفه فصــل ۳ آیــه ۴.
خواهــد  صــورت  جدیــد  پیمــان  وعــده  کامــل  تحقــق  کــه  اســت  ترتیــب  بدیــن 
گرفــت: » عصیــان ایشــان را خواهــم آمرزیــد و گنــاه ایشــان را دیگــر بــه یــاد نخواهــم 
آورد. « » در آن ایام و در آن زمان عصیان اسرائیل را خواهند جست و نخواهد 
بــود و گنــاه یهــودا را امــا پیــدا نخواهــد شــد. « ارمیــاء فصــل ۳۱ آیــه ۳۴ و فصــل ۵۰ 
آیــه ۲۰. » در آن روز شــاخه خداونــد زیبــا و جلیــل و میــوه زمیــن بــه جهــت ناجیــان 
اســرائيل فخــر و زینــت خواهــد بــود. و واقــع مــی شــود کــه هرکــه در صهیــون باقــی 
مانــد و هرکــه در اورشــلیم تــرک شــود مقــدس خوانــده خواهــد شــد یعنــی هرکــه در 

اورشــلیم در دفتــر حیــات مکتــوب باشــد. « اشــعیاء فصــل ۴ آیــه ۲ و ۳.
خداونــد  برگشــت  از  قبــل  بایــد  گناهــان  شــدن  محــو  و  تحقیقــی  داوری  کار 
ثبــت شــده  آنچــه در دفاتــر  مــردگان مطابــق  اینکــه داوری  بــه  نظــر  بگیــرد.  صــورت 
بایــد انجــام بگیــرد امــکان نــدارد کــه محــو شــدن گناهــان مــردم تحقــق بیابــد مگــر بعــد 
از داوری کــه سرنوشــت آنهــا را بررســی مــی نمایــد. ولــی پطــرس رســول بــه وضــوح 
» اوقــات  کــه  وقتــی  شــد  محــو خواهــد  ایمانــداران  گناهــان  کــه  دارد  مــی  اظهــار 
اســتراحت از حضور خداوند برســد و عیســی را بفرســتد. « اعمال رســوالن فصل 
یابــد مســیح خواهــد آمــد و  آیــه هــای ۱9 و ۲۰ وقتــی داوری تحقیقــی خاتمــه   ۳

اجــرت مــردم بــا وی خواهــد بــود تــا هرکــس را مطابــق اعمالــش جــزا دهــد.
در مراســم نمونــه کاهــن اعظــم پــس از انجــام کفــاره بــرای بنــی اســرائیل پیــش 
آمــد و حضــار را برکــت داد. بدیــن ترتیــب مســیح در نهایــت کارش در نقــش شــفیع 
ظاهــر خواهــد شــد » بــدون گنــاه بــه جهــت نجــات « )رســاله بــه عبرانیــان فصــل 9 
آیــه ۲۸( بــرای برکــت دادن بــه حیــات ابــدی بــه قــوم منتظــرش. در حالیکــه کاهــن در 
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منتقــل کــردن گناهــان از معبــد بــر ســر بــز عزازیــل آنهــا را اعتــراف نمــود بــه همــان 
ترتیــب مســیح همــه ایــن گناهــان را بــر شــیطان مبــدأ و تحریــک کننــده گناهــان قــرار 
خواهــد داد. بــز عزازیــل بــا حمــل گناهــان بنــی اســرائیل بــه » زمینــی غیــر مســکون « 
فرســتاده مــی شــد. )الویــان فصــل ۱6 آیــه ۲۲( بدیــن ترتیــب شــیطان بــا حمــل همــه 
گناهــان کــه او موجــب ارتــکاب شــان توســط قــوم خــدا شــده اســت بــرای یــک هــزار 
ســال محــدود بــه کــره زمیــن خواهــد شــد کــه ویــران و غیــر مســکون خواهــد بــود و 
باالخره جریمه همه گناهان را با ســوختن در آتشــی که شــریران را خواهد ســوزاند 
خواهــد پرداخــت. بدیــن ترتیــب برنامــه بــزرگ نجــات در نابــودی نهایــی گنــاه و نجــات 
کلیــه کســانی کــه مایــل بــه روگردانــدن از آن بــوده انــد بــه نتیجــه خــود خواهــد رســید.

در زمــان تعییــن شــده بــرای داوری در خاتمــه ۲۳۰۰ روز در ســال ۱۸۴۴ کار 
داوری تحقیقــی محــو نمــودن گناهــان شــروع شــد. همــه کســانی کــه اســم مســیح را 
بــه خــود گرفتــه انــد بایــد از بررســی پژوهشــی آن بگذرنــد. هــم زنــدگان و هــم مــردگان 

بایــد داوری شــوند مطابــق آنچــه در دفاتــر از کارهــای آنــان ثبــت شــده بــود.
گناهانــی کــه توبــه ندیــده و فرامــوش نشــده انــد آمرزیــده نخواهنــد شــد و از دفاتــر 
محــو نخواهنــد گردیــد. و در روز خــدا بــر ضــد گناهــکار خواهنــد ایســتاد. ممکــن 
اســت در روشــنایی روز یــا تاریکــی شــب مرتکــب شــده باشــند ولــی بــرای کســی کــه 
بــا او کار خواهیــم داشــت بــارز و آشــکارا خواهنــد بــود. فرشــتگان خــدا شــاهد هــر 
گنــاه بــوده انــد و آن را در دفاتــر مصــون از اشــتباه ثبــت کــرده انــد. گنــاه ممکــن اســت 
مخفی، انکار و پوشــیده شــود از پدر، مادر، همســر، فرزندان و همکاران کســی جز 
عامــل خاطــی نمــی توانــد کوچکتریــن ظّنــی راجــع بــه خطــا داشــته باشــد ولــی در برابــر 
صاحبــان ذکاوت آســمانی عریــان اســت. تاریکــی تاریــک تریــن شــب و رازداری همــه 
فنــون فریــب دهنــده کافــی بــرای پــرده پوشــی از یــک تفکــر در برابــر الیتناهــی نیســت. 
خــدا گــزارش صحیحــی از هــر حســاب نابحــق و هــر معاملــه غیرعادالنــه دارد. او از 
تظاهــر تقــوی فریفتــه نمــی شــود. او در ارزیابــی ســیرت اشــتباهی نمــی کنــد ممکــن 
اســت انســان فریب کســانی که قلب فاســد دارند را بخورد ولی خدا در فرم ظاهر 

فریبنــده نفــوذ نمــوده زندگــی داخلــی را مــی خوانــد.
این فکر چقدر هیبت آور است. روز پشت سر روز که به ابدیت می پیوندد 
یادبودهــای خــود را بــرای دفاتــر آســمانی حمــل مــی کننــد. کلمــات گفتــه شــده و 
اعمــال انجــام شــده هرگــز بــه یــاد آورده نمــی شــوند. فرشــتگان چــه خــوب و چــه بــد 
را ثبــت کــرده انــد. مقتدرتریــن فاتحــان زمیــن نمــی تواننــد یادداشــت حتــی یــک روز 
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را برگرداننــد. اعمــال، کلمــات و حتــی نیــت هــای بســیار شــریرمان جــای خــود را 
در تعییــن سرنوشــت مــان بــرای خیــر یــا شــر خواهنــد داشــت. گرچــه ممکــن اســت 
آنهــا را فرامــوش کــرده باشــیم شــهادت خــود را بــرای تبرئــه یــا قصــاص خواهنــد داد.

بــر لوحــه نقاشــی  بــدون خطــا  بــه همــان ترتیبــی کــه خطــوط ســیمای شــخص 
برداشــته مــی شــوند ســیرت انســان نیــز در دفاتــر آســمان ثبــت مــی شــود. بــا وجــود 
ایــن چــه نگرانــی کمــی راجــع بــه گــزارش هایــی کــه تحــت نظــارت موجــودات آســمانی 
قــرار خواهــد گرفــت نشــان داده مــی شــود. اگــر ممکــن بــود پــرده ای کــه دنیــای مرئــی 
را از دنیــای نامرئــی جــدا مــی کنــد کنــار کشــید و بنــی آدم مــی توانســت فرشــته را 
ببینــد کــه هــر کلمــه و هــر عمــل را ثبــت مــی کنــد کــه در روز داوری بــا آن روبــرو 
خواهنــد شــد چــه کلماتــی از آنچــه در خــالل روز گفتــه مــی شــود ناگفتــه مــی مانــد و 

چــه اعمالــی از حیطــه عمــل بــاز مــی مانــد.
در داوری اســتفاده ای کــه از اســتعدادها شــده مــورد بررســی قــرار خواهــد 
بــه مــا از آســمان عاریــه داده شــده چــه اســتفاده  گرفــت. مــا از ســرمایه ای کــه 
ای کــرده ایــم؟ آیــا خداونــد در ظهــور دوبــاره اش آنهــا را بــا ســود مطالبــه خواهــد 
بــرای جــالل  مغــز  و  قلــب  را در دســت،  مــا  بــه  مــا قدرتهــای ســپرده  آیــا  نمــود؟ 
خــدا و برکــت بــه دنیــا بهبــود بخشــیده ایــم از وقــت، قلــم، صــدا، پــول و نفوذمــان 
محنــت  فقــرا،  بــرای  کاری  چــه  مســیح  خاطــر  بــه  ایــم؟  کــرده  اســتفاده  چگونــه 
زدگان، یتیمــان و بیــوه زنــان کــرده ایــم؟ خــدا مــا را مخــزن کالم مقــدس خــود نمــوده 
اســت؟ یــا نــور و حقیقــت کــه بــه مــا ســپرده شــد تــا مــردم را بــه حکمــت نجــات 
دانــا گردانیــم چــه کــرده ایــم؟ هیــچ ارزشــی بــرای تنهــا ادعــای ایمــان بــه مســیح بســته 
نشــده، تنهــا محبتــی کــه در اعمــال ظاهــر مــی شــود حقیقــی شــناخته مــی شــود. 
بــا وجــود ایــن تنهــا محبــت اســت کــه در نظــر آســمان ارزشــی بــرای هــر عمــل قائــل 
انجــام مــی شــود گرچــه در نظــر مــردم ناچیــز  انگیــزه محبــت  از  مــی شــود. آنچــه 

باشــد مقبــول خــدا واقــع شــده پــاداش دریافــت مــی کنــد.
گــزارش  گــردد.  مــی  آشــکار  آســمانی  دفاتــر  در  انســانها  مخفــی  خودخواهــی 
وظایــف انجــام نشــده نســبت بــه هــم نــوع و فراموشــی خواســته هــای نجــات دهنــده 
همه موجود است. در آنجاست که چند بار زمان، اندیشه و قدرت که به مسیح 
بــه شــیطان داده شــده اســت. غــم انگیــز اســت گزارشــی کــه فرشــته  تعلــق دارد 
هــا بــه آســمان مــی برنــد. موجــودات بــا ذکاوت پیــروان مدعــی مســیح مشــغول بــه 
دســت آوردن دارایــی هــای دنیــوی و یــا بهــره منــدی از لــذت هــای دنیــوی هســتند. 
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پــول، وقــت و قــوت، قربانــی خــود نمایــی و ارضــای نفــس مــی شــوند ولــی لحظــات 
مصــرف شــده در دعــا و پژوهــش در کالم خــدا و متواضــع کــردن قلــوب و اعتــراف 

بــه گناهــان چقــدر کــم هســتند.
شــیطان نقشــه هــای بــی شــماری بــرای ســرگرمی افکارمــان بــه کار مــی بــرد تــا 
در کاری کــه بــه بهتریــن وجــه بایــد آشــنا باشــیم نیاندیشــیم و فریــب دهنــده اعظــم 
نســبت بــه حقایــق بزرگــی کــه قربانــی کفــاره گــر و شــفیع پرقــدرت را بــه نظــر مــی 
آورد نفــرت دارد. او مــی دانــد کــه در مــورد او همــه چیــز متکــی بــه منحــرف کــردن 

افــکار از عیســی و حقیقــت اوســت.
نبایــد  باشــند  ســهیم  عیســی  شــفاعت  فوایــد  در  خواهنــد  مــی  کــه  کســانی 
از  تــرس  در  قدوســیت  رســاندن  کمــال  بــه  در  شــان  وظیفــه  در  چیــزی  بگذارنــد 
خــدا دخالــت کنــد. ســاعت هــای پرقیمــت بــه جــای صــرف بــرای خوشــگذرانی، 
بــا دعــا کالم  تــوام  بــه مطالعــه جــدی و  بایــد  بــه ســود  بــه دســتیابی  یــا  بــه تظاهــر 
حقیقــت تخصیــص یابــد. موضــوع معبــد و داوری تحقیقــی بایــد توســط قــوم خــدا 
بــه وضــوح درک شــود. همــه احتیــاج بــه معلومــات شــخصی راجــع بــه مقــام و کار 
کاهــن اعظــم خــود دارنــد. در غیــر اینصــورت ممارســت ایمــان مهــم در ایــن زمــان 
و یــا اشــتغال در مقامــی کــه خــدا برایشــان در نظــر دارد محــال خواهــد بــود. هــر 
شــخصی جانــی بــرای نجــات یــا گمراهــی ابــدی دارد. هــر یــک موعــدی در برابــر 
پــس  ببینــد.  روبــرو  از  را  بایــد قاضــی عظیــم  یــک  مســند داوری خــدا دارد. هــر 
چقــدر مهــم اســت کــه هــر ذهنــی در مــورد صحنــه جــدی وقتــی دیــوان برپــا شــود 
و دفترهــا گشــوده گــردد زمانــی کــه بــا دانیــال هــر شــخص بایــد در انتهــای ایــام در 

محــل مشــخص شــده خــود بایســتد فکــر کنــد.
همه کسانی که نور مربوط به این موضوع ها را دریافت کرده اند باید شهادت 
به این حقیقت بزرگ که خداوند به آنها سپرده است بدهند. معبد آسمانی همانا 
مرکــز کار مســیح در قبــال انســان اســت. ایــن موضــوع مربــوط بــه همــه جانهــای زنــده 
اســت کــه بــر کــره خاکــی زندگــی مــی کننــد. آن برنامــه نجــات را بنظــر بــاز مــی کنــد و مــا 
را می رساند به انتهای زمان و واقعیت ظفر در مقابله بین عدالت و گناه را آشکار 
می سازد. دارای منتها اهمیت است که همه این موضوعها را کامالً بررسی کنند 

و قــادر بــه جــواب دادن بــه کســانی باشــند در مــورد امیــدی کــه در خــود دارنــد.
شــفاعت مســیح در قبــال انســان در معبــد آســمانی همــان اهمیــت را دارد کــه 
مــرگ او بــر صلیــب داشــت. بــا مرگــش کاری را شــروع کــرد کــه پــس از قیامــش از 
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مــردگان بــه آســمان رفــت تــا آن را کامــل کنــد. مــا بایــد بــه ایمــان داخــل پــرده شــویم 
» جایــی کــه آن پیشــرو بــرای مــا داخــل شــد. « رســاله بــه عبرانیــان فصــل 6 آیــه ۲۰. 
در آنجــا نــوری کــه از صلیــب جلجتــا مــی تابــد منعکــس شــده اســت. در آنجــا مــا 
بــا قیمتــی  تــری از اســرار نجــات خواهیــم داشــت. نجــات انســان  بصیــرت کامــل 
الیتناهــی از آســمان مقــدور گشــته اســت؛ قربانــی کــه انجــام شــد مســاوی منتهــی 
الیــه مطالبــه قانــون نقــض شــده خــدا بــود. عیســی راه را بــه تخــت پــدر بــاز نمــوده 
اســت و توســط شــفاعت او عالقــه صادقانــه همــه کســانی کــه بــه ایمــان بــه او روی 

آورنــد بــه حضــور خــدا عرضــه مــی شــود.
را  آن  کــه  هــر  امــا  شــد  نخواهــد  خــوردار  بــر  بپوشــاند  را  خــود  گنــاه  » هرکــه 
اعتــراف کنــد و تــرک نمایــد رحمــت خواهــد یافــت. « امثــال ســلیمان فصــل ۲۸ 
آیــه ۱۳. اگــر کســانی کــه تقصیرهــای خــود را مــی پوشــانند و یــا عــذر موجهــی بــرای 
آنهــا مــی تراشــند مــی دیدنــد چگونــه شــیطان در موردشــان شــادی مــی کنــد و چگونــه 
مســیح و فرشــتگان مقــدس را بــه خاطــر ســلوک آنهــا ســرزنش مــی کنــد بــه ســرعت 
گناهــان شــان را اعتــراف نمــوده تــرک مــی کردنــد. توســط معایــب در سیرتشــان، 
شــیطان ســعی مــی کنــد بــر ذهــن آنهــا کنتــرل بیابــد و مــی دانــد کــه اگــر ایــن معایــب 
بــود. بدیــن ســبب پیوســته ســعی مــی کنــد  یابنــد او موفــق خواهــد  مــی  پــرورش 
بــرای آنهــا  پیــروان مســیح را توســط سفســطه هــای مرگبــارش بفریبــد کــه پیــروزی 
امــکان پذیــر نیســت. ولــی عیســی در قبالشــان تقاضــا مــی کنــد بــا دســتهای مجــروح 
و بــدن ســفته اش و بــه همــه کســانی کــه از وی پیــروی مــی کننــد اعــالم مــی نمایــد 
» فیــض مــن تــو را کافــی اســت. « رســاله دوم بــه قرنتیــان فصــل ۱۲ آیــه 9. » یــوغ 
مــرا برخــود گیریــد و از مــن تعلیــم یابیــد زیــرا کــه حلیــم و افتــاده دل مــی باشــم و در 
نفــوس خــود آرامــی خواهیــد یافــت زیــرا یــوغ مــن خفیــف اســت و بــار مــن ســبک. « 
انجیــل متــی فصــل ۱۱ آیــه ۲9. پــس هیــچ کــس نبایــد عیــب خــود را بــی عــالج بدانــد. 

خــدا ایمــان و فیــض بــرای غلبــه بــر آن را خواهــد داد.
مــا امــروز در روز بــزرگ کفــاره زندگــی مــی کنیــم. در مراســم نمونــه در حالیکــه 
کاهــن اعظــم بــرای قــوم اســرائیل کفــاره مــی نمــود از همــه مطالبــه مــی شــد کــه بــا 
توبــه از گنــاه متواضعانــه در حضــور خداونــد نفــس خــود را ذلیــل ســازند تــا مبــادا 
از میــان قــوم بریــده شــوند. بــه همــان شــکل همــه کســانی کــه مــی خواهنــد اســم 
شــان در دفتــر حیــات باقــی بمانــد بایــد اکنــون در چنــد روز باقــی مانــده از مهلــت 
توبــه واقعــی  بــه خاطــر گنــاه و  ندامــت  بــا  را در حضــور خــدا  نفــس شــان  شــان 
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روحیــه  اســت.  ضــروری  قلــب  صادقانــه  و  عمیــق  تفحــص  کننــد.  زده  محنــت 
ســبک و احمقانــه ای کــه عــده زیــادی از مدعیــان مســیحیت اقتبــاس کــرده انــد 
بایــد کنــار گذاشــته شــود. جدالــی جــدی در برابــر همــه کســانی اســت کــه مایــل 
بــه در هــم کوبیــدن تمایــالت شــریرانه هســتند کــه ســعی بــه حاکمیــت دارنــد. کار 
آمادگــی کاری شــخصی اســت. بــا گروهــی نیســت کــه نجــات مــی یابیــم. پاکــی و 
اخــالص یکــی کمبــود ایــن فریضــه هــا را در شــخص دیگــری جبــران نخواهــد نمــود. 
گرچــه همــه ملــت هــا بــه حضــور خــدا بــه داوری کشــیده خواهنــد شــد بــا وجــود 
ایــن او پرونــده هــر شــخص را بــا چنــان دقــت و تفحــص امتحــان خواهــد نمــود کــه 
گویــا شــخص دیگــری بــر زمیــن وجــود نــدارد. هــر کســی بایــد بــدون داشــتن لکــه و 

یــا چیــن و چــروک و چیــزی مشــابه آن از آزمایــش بگــذرد.
صحنــه هــای مربــوط بــه اختتــام کار کفــاره بســیار جــدی هســتند. و مصالــح 
موجــود در آن بســیار خطیــر هســتند. داوری اکنــون در معبــد آســمانی ادامــه دارد. 
بــرای ســال هــای زیــادی ایــن کار ادامــه داشــته اســت. بــه زودی ـ و کســی نمــی دانــد 
چقــدر زود ـ نوبــت زنــدگان خواهــد رســید. در حضــور هیبــت آور خداونــد کیهــان 
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.  در ایــن زمــان بیــش از هــر زمــان دیگــری شایســته 
اســت کــه نصیحــت نجــات دهنــده زندگــی مــان مــورد توجــه قــرار بگیــرد: » بــر حــذر و 
بیــدار شــده دعــا کنیــد زیــرا نمــی دانیــد کــه آن وقــت کــی مــی شــود. « انجیــل مرقــس 
فصل ۱۳ آیه ۳۳. » هرگاه بیدار نباشــی مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ســاعت 

آمــدن مــن بــر تــو مطلــع نخواهــی شــد. « مکاشــفه فصــل ۳ آیــه ۳.
وقتــی کار داوری تحقیقــی خاتمــه بیابــد سرنوشــت همــه بــرای حیــات و یــا مــرگ 
ابرهــای  از ظهــور خداونــد در  قبــل  مــدت کوتاهــی  اســت. مهلــت  تعییــن شــده 
آســمان خاتمه یافته اســت. مســیح نظر به آن زمان آینده در مکاشــفه اعالم نمود: 
» هرکــه ظالــم اســت بــاز ظلــم کنــد و هــر کــه خبیــث اســت بــاز خبیــث بمانــد و هــر 
که عادل اســت باز عدالت کند و هرکه مقدس اســت باز مقدس بشــود و اینک 
به زودی می آیم و اجرت من با من اســت تا هر کســی را به حســب اعمالش جزا 

دهــم. « مکاشــفه فصــل ۲۲ آیــه هــای ۱۱ و ۱۲.
عــادالن و شــریران در حالــت فانــی بــر زمیــن خواهنــد بــود. انســانها در حــال 
بذرافشــانی و ســاختمان ســازی و خــوردن و آشــامیدن خواهنــد بــود غافــل از اینکــه 
تصمیــم نهایــی و غیــر قابــل تغییــر در معبــد آســمانی صــادر شــده اســت. قبــل از 
طوفــان و بعــد از ورود نــوح بــه کشــتی خــدا در را بــرای خــروج و خدانشناســان را 
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بــرای ورود بســت؛ ولــی بــرای هفــت روز مــردم غافــل از اینکــه نابودیشــان تعییــن 
زود  داوری  اخطارهــای  و  دادنــد  ادامــه  را  خــود  عیــاش  و  قیــد  بــی  زندگــی  شــده 
هنــگام را مســخره کردنــد. نجــات دهنــده مــی گویــد: » همچنیــن ظهــور پســر انســان 
نامرئــی ماننــد  بــه ســکوت و  آیــه ۳9.  انجیــل متــی فصــل ۲۴  بــود. «  نیــز خواهــد 
دزد نیمــه شــب ســاعت قطعــی فــرا خواهــد رســید کــه سرنوشــت هــر شــخص را 
مشــخص خواهــد نمــود آخریــن کنــار کشــیدن ارایــه رحمــت بــه انســان هــای خاطــی.

انجیــل  یابــد. «  را خفتــه  شــما  آمــده  ناگهــان  مبــادا   ... باشــید  بیــدار  » پــس 
مرقــس فصــل ۱۳ آیــه هــای ۳۵ و ۳6. مخاطــره آمیــز اســت وضعیــت کســانی کــه 
خســته شــده از حــال بیــدار باشــی بــه جاذبــه هــای دنیــوی روی مــی آورنــد در حالیکــه 
تاجــر مجــذوب تعقیــب درآمــد اســت در حالیکــه مــرد عیــاش در پــی خوشــگذرانی 
اســت در حالیکــه دختــر مــد روز در ترتیــب دادن تزیینــات اســت. ممکــن اســت در 
آن ســاعت قاضی تمام دنیا رأی خود را اعالم خواهد نمود » در میزان ســنجیده 

شــده و ناقــص درآمــده ای. « دانیــال فصــل ۵ آیــه ۲۷.
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بــرای ذهــن بســیاری از مــردم منشــاء گنــاه و علــت وجــود آن مایــه ی حیرتــی 
عظیــم اســت. آنهــا کارکــرد شــر و نتیجــه وحشــتناک محنــت و ویرانــی آن را مــی 
بیننــد و ســوال مــی کننــد چگونــه ممکــن اســت همــه ایــن چیزهــا تحــت حاکمیــت 
خدایــی کــه در حکمــت و قــدرت و محبــت الیتناهــی اســت وجــود داشــته باشــد. 
اینجاســت رازی کــه برایــش توضیحــی پیــدا نمــی کننــد و در عــدم اطمینــان و شــک 
نســبت بــه حقیقتــی کــه بــه شــکل واضــح در کالم خــدا و مهــم بــرای نجــات ارایــه 
شــده بســر مــی برنــد و کســانی هســتند کــه در پژوهــش شــان راجــع بــه وجــود شــر 
ســعی بــه تفحــص در چیــزی دارنــد کــه خــدا هرگــز مکشــوف ننمــوده اســت و بنابرایــن 
راهــکاری بــرای مشــکالت خــود نمــی یابنــد و هســتند آنانــی کــه تحریــک شــده از 
شــک و خــرده گیــری بهانــه ای بــرای رد کــردن کالم مقــدس اتخــاذ مــی کننــد. بــرای 
همیــن دیگــران از درک رضایــت بخــش مشــکل بــزرگ بشــر بــه خاطــر اینکــه احادیــث 
و ســوء تفســیر تعالیــم کتــاب مقــدس راجــع بــه ســیرت الهــی، ماهیــت حکومــت او 

و اصــول معاملــه او بــا گنــاه را مبهــم و تیــره نمــوده انــد عاجــز مــی ماننــد.
تشــریح منشــاء گنــاه بــه ترتیبــی کــه دلیلــی بــرای وجــود آن ارایــه شــود غیــر ممکــن 
اســت. بــا وجــود ایــن مــی تــوان بــه قــدر کافــی از منشــاء و از عامــل نهایــی گنــاه درک 
نمود که به طور کامل عدالت و نیک خواهی در کلیه معامالت او با شــر آشــکار 
گــردد. چیــزی ســاده تــر از ایــن در کتــاب مقــدس تعلیــم داده نمــی شــود کــه خــدا بــه 
هیــچ وجــه مســئول ورود گنــاه نبــود و نــه امتنــاع عمــدی فیــض الهــی در بیــن بــود و 
نــه نقصــی در حکومــت الهــی کــه فرصــت بــه بپــا خواســتن طغیــان شــد. گنــاه یــک 
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تجاوزگــر اســت، کــه علتــی بــرای وجــودش نمــی تــوان یافــت. اســرار آمیــز اســت و 
غیــر قابــل توجیــه و بهانــه ای برایــش قائــل شــدن حکــم دفــاع کــردن از آن را دارد. اگــر 
بهانــه ای بــرای آن پیــدا مــی شــد یــا دلیلــی بــرای وجــودش نشــان داده مــی شــد دیگــر 
گنــاه نمــی بــود. تنهــا توضیــح بــرای گنــاه همــان اســت کــه در کالم خــدا داده شــده 
آن » شکســتن احــکام « اســت، آن عملکــرد اصلــی اســت کــه در جنــگ بــا حکــم 

عظیــم محبــت اســت حکمــی کــه پایــه حکومــت الهــی اســت.
بــود. همــه  از ورود شــر در سرتاســر کاینــات صلــح و شــادی حکمفرمــا  قبــل 
چیــز در هماهنگــی کامــل بــا اراده خالــق بــود. محبــت نســبت بــه خــدا نهایــی بــود و 
محبــت بــرای دیگــران بــی طرفانــه. مســیح کلمــه تنهــا فرزنــد خــدا بــا پــدر ابــدی یکــی 
بــود ـ یکــی در طبیعــت، در ســیرت و در هــدف ـ تنهــا کســی کــه مــی توانســت در 
تدابیــر و اهــداف خــدا وارد شــود. توســط مســیح اســت کــه پــدر همــه موجــودات 
آســمانی را خلــق نمــود » زیــرا کــه در او همــه چیــز آفریــده شــد آنچــه در آســمان 
هاســت... تخــت هــا و ســلطنت هــا و ریاســات و قــوات « رســاله بــه کولســیان 

فصــل ۱ آیــه ۱6 و بــه مســیح معــادل پــدر تمامــی آســمان بیعــت نمــود.
با محبت پایه و اساس حکومت خدا بودن سعادت همه موجودات خلق شده 
متکــی بــر هماهنگــی بــا اصــل مهــم عدالــت آن بــود. خــدا از همــه مخلوقاتــش خدمــت 
بــر اســاس محبــت را انتظــار دارد ـ نیتــی کــه از قدردانــی خردمنــد ســیرتش برمــی خیــزد. 
او لذتــی از وفــاداری جبــری نمــی بــرد و بــه همــه آزادی اراده ارزانــی مــی دارد تــا بتواننــد 
خدمــت داوطلبانــه بــه او ارائــه دهنــد. ولــی کســی بــود کــه ســوء اســتفاده از ایــن آزادی 
را انتخــاب نمــود. گنــاه بــا کســی بوجــود آمــد کــه بعــد از مســیح مقــرب تریــن در نظــر خــدا 
بــود و در قــدرت و جــالل باالتریــن بیــن ســاکنین آســمان. زهــره قبــل از ســقوطش اولیــن 
در بیــن کروبــی هــای ســایه گســتر و مقــدس و عــاری از تباهــی بــود. « » خداونــد یهــوه 
چنیــن مــی فرمایــد: تــو خاتــم کمــال و مملــو حکمــت، و کامــل جهــان هســتی در عــدن 
در باغ خدا بودی و هرگونه ســنگ گرانبها پوشــش تو بود. « » تو کروبی مســح شــده 
ســایه گســتر بــودی و تــو را نصــب نمــودم تــا بــر کــوه مقــدس خــدا بــوده باشــی و در میــان 
سنگ های آتشین می خرامیدی. از روزی که آفریده شدی تا وقتی که بی انصافی 
در تــو یافــت شــد بــه رفتــار خــود کامــل بــودی. « حزقیــال فصــل ۲۸ آیــه هــای ۱۲ تــا ۱۵.

زهــره مــی توانســت در رضامنــدی خــدا و محبــت و احتــرام جنــود فرشــتگان 
بــه دیگــران و تجلیــل خالقــش  باقــی بمانــد و قــدرت شــرافتمندش را در خدمــت 
بــه کار بــرد. ولــی نبــی مــی گویــد: » دل تــو از زیبایــی ات مغــرور گردیــد و بــه ســبب 

493, 494

GC FA Body.indd   474 8/8/18   5:15 PM



منشاء شرارت  |  ۴۷۵

جمالــت حکمــت خــود را فاســد گردانیــدی. « آیــه ۱۷. زهــره کــم کــم عالقــه ای 
بــه دســت آورد » دل خــود را مثــل دل خدایــان گردانیــد. «  نفــس  بــرای اعتــالی 
» در دل خــود مــی گفتــی بــه آســمان صعــود نمــوده کرســی خــود را بــاالی ســتارگان 
خــدا خواهــم افراشــت و بــر کــوه اجتمــاع در اطــراف شــمال جلــوس خواهــم نمــود. 
بــاالی بلنــدی هــای ابرهــا صعــود کــرده مثــل حضــرت اعلــی خواهــم شــد. « آیــه 6 و 
اشــعیاء فصــل ۱۴ آیــه هــای ۱۳ و ۱۴. بــه جــای ســعی بــر اعتــالی خــدا در محبــت 
و وفــاداری خالیقــش همــت زهــره جلــب خدمــت و بیعــت آنــان بــه خــود بــود؛ و 
حســادت بــرده بــه شــرفی کــه پــدر ازلــی بــه پســر خــود بخشــیده بــود ایــن امیــر فرشــته 

هــا هــوس بــه داشــتن قدرتــی نمــود کــه تنهــا مســیح امتیــاز داشــتن آن را داشــت.
تمامــی آســمان در منعکــس کــردن جــالل خالــق و تمجیــد او شــادمانی داشــت؛ 
و در حالیکــه خــدا بدیــن ترتیــب محتــرم مــی گشــت صلــح و شــادمانی حکمفرمــا 
بــود. ولــی نشــانی از اختــالف، هماهنگــی آســمانی را آســیب زده کــرد. خدمــت و 
اعتــالی نفــس بــر خــالف نقشــه خالــق در ذهــن کســانی کــه جــالل خــدا نهایــی بــود 
ایجــاد حــس پیــش از وقــوع شــر نمــود. شــورای آســمانی بــه زهــره التمــاس نمــود. 
فرزنــد خــدا بزرگــی، نیکــی و عدالــت خالــق و طبیعــت غیــر قابــل تغییــر احکامــش 
را در برابــر او ارایــه نمــود. خــود خــدا نظــم آســمان را چیــده بــود و در انحــراف از آن 
زهــره خالقــش را بــی احترامــی نمــوده و نابــودی را برخــود مــی آورد. ولــی اخطــاری 
کــه بــا محبــت و زحمــت ازلــی داده شــده بــود فقــط روح مقاومــت برانگیخــت و 

زهــره اجــازه داد تــا حســادت نســبت بــه مســیح برتــری یابــد و مصمــم تــر گشــت.
غــرور از جــالل خــودش عالقــه بــه تفــوق را تغذیــه نمــود. امتیازهــای بزرگــی کــه بــه 
زهره بخشیده شده بود قدردانی به عنوان عطایای خدا نشده بود و احساس حق 
شناسی نسبت به خالق ایجاد نکرده بود. او درخشندگی و اعتالی خود را تجلیل 
نمــود و آرزوی مســاوی بــودن بــا خــدا را داشــت. او مــورد محبــت و احتــرام فرشــتگان 
آسمان بود. فرشتگان از اجرای فرامین او لذت می بردند و او با حکمت و جاللی 
فــوق همــه آنهــا ملبــس بــود. بــا وجــود ایــن فرزنــد خــدا ســرور شــناخته شــده آســمان 
و در قــدرت و اقتــدار بــا پــدر یکســان بــود. مســیح در تمــام شــوراهای خــدا شــرکت 
داشــت در حالیکه زهره اجازه نداشــت در تدابیر خدا داخل شــود. فرشــته پرقدرت 

پرســید » چــرا بایــد مســیح تفــوق داشــته باشــد؟ چــرا فــوق زهــره احتــرام مــی یابــد؟ «
با ترک جایگاه خود در حضور بالفصل خدا زهره برای اشــاعه روح نارضایتی 
میــان فرشــتگان بیــرون رفــت. بــا رازداری اســرارآمیزی و بــرای مدتــی بــا مخفــی نگــه 
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داشــتن نیــت حقیقــی اش و ظاهــر احتــرام بــه خــدا ســعی کــرد عــدم رضایــت راجــع 
به قوانینی که برای اداره کردن موجودات آســمان بود را برانگیزد با اشــاره به اینکه 
محدودیــت غیــر ضــروری تحمیــل مــی کننــد. نظــر بــه اینکــه طبیعــت شــان مقــدس 
بــود او اصــرار کــرد کــه فرشــتگان بایــد تصمیــم هــای اراده خــود را اطاعــت کننــد. او 
ســعی کــرد احســاس همــدردی نســبت بــه خــود ایجــاد کنــد بــا ادعــای بــه اینکــه خــدا 
بــا بخشــیدن احتــرام منتهــی درجــه بــه مســیح بــا او غیرمنصفانــه عمــل کــرده بــود. او 
ادعــا نمــود کــه بــا عالقــه داشــتن بــه قــدرت و احتــرام بیشــتر بــه اعتــالی نفــس نمــی 
اندیشــید بلکــه در پــی آزادی تمــام ســاکنین آســمان بــود و اینکــه بدیــن وســیله بــه 

حالــت عالــی تــری از وجــود ارتقــاع بیابنــد.
خــدا در رحمــت بــی پایانــش مــدت زیــادی زهــره را متحمــل شــد. زهــره بالفاصلــه 
از مقــام واالیــش تنــزل نیافــت وقتــی روح نارضایتــی را اتخــاذ نمــود و حتــی نــه موقعــی 
کــه شــروع بــه ارایــه ادعاهــای دروغیــن خــود در برابــر فرشــتگان مقــدس نمــود. مــدت 
طوالنی در آسمان نگه داشته شد کراراً مشروط به توبه و تسلیم آمرزش ارایه شد. 
مجاهــدت هایــی کــه فقــط محبــت و حکمــت ازلــی مــی توانــد طــرح کنــد بــرای قانــع 
کردن او به اینکه در اشــتباه اســت به کار گماشــته شــد. قبال هرگز روحیه نارضایتی 
در آســمان شــناخته نشــده بــود. زهــره در ابتــدا ندیــد کــه ســرانجام بــه کجــا رانــده مــی 
شــود. او طبیعــت واقعــی احساســات خــود را درک نکــرد. وقتــی ثابــت شــد کــه 
نارضایتی او بدون علت اســت، او قانع شــد که در اشــتباه اســت و ادعاهای خدا 
عادالنه اســت و باید این مطلب را در برابر آســمان اقرار نماید. اگر چنین کرده بود 
خــود و عــده کثیــری از فرشــتگان را نجــات مــی داد. در ایــن زمــان او وفــاداری خــود بــه 
خدا را کامالً رد ننموده بود. گرچه مقام خود را چون کروبی سایه گستر ترک کرده 
بــود بــا ایــن وجــود اگــر مایــل مــی بــود کــه بــه خــدا برگــردد و حکمــت الهــی را اعتــراف 
کنــد و راضــی از مقامــی باشــد کــه در نقشــه بــزرگ خــدا برایــش تعییــن شــده بــه مقــام 
خــود مجــدداً منصــوب مــی شــد. ولــی غــرور مانــع از تســلیم شــدن شــد. او مصرانــه از 
خــط ســیر خــود دفــاع نمــود و معتقــد بــود کــه احتیــاج بــه توبــه نــدارد و خــود را کامــالً در 

مســیر نبــرد بــزرگ بــر ضــد خالقــش قــرار داد.
داده  ســوق  دادن  فریــب  کار  بــه  اش  اســتادانه  ذهــن  هــای  قــدرت  تمامــی 
شــد بــرای بــه دســت آوردن حمایــت فرشــتگانی کــه تحــت فرمــان او بودنــد. حتــی 
واقعیــت اخطــار و پنــد مســیح بــرای نقشــه خائنانــه اش تحریــف شــده بــود بــرای 
کســانی کــه اعتمــاد محبــت آمیزشــان آنهــا را خیلــی نزدیــک بــه او وابســته کــرده بــود 
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شــیطان چنیــن وانمــود کــرد کــه قضــاوت نادرســت در مــورد او شــده بــود و اینکــه 
مقــام او مــورد احتــرام قــرار نگرفتــه بــود و آزادی اش بنــا بــود محــدود شــود. از ســوء 
تعبیــر گفتــه هــای مســیح او بــه تهمــت دو پهلــو حــرف زدن و دروغ گویــی پنــاه بــرده 
و فرزنــد خــدا را متهــم کــرده بــود کــه نقشــه تحقیــر او در برابــر ســاکنین آســمان را 
داشــت.  او همچنیــن خواســت بیــن خــود و فرشــتگان وفــادار نیــز درگیــری کاذبــی 
ایجــاد کنــد. همــه کســانی را کــه او نتوانســت منحــرف کــرده بــه شــکل کامــل طرفــدار 
خــود بســازد متهــم بــه داشــتن روح بــی تفاوتــی بــه عالیــق موجــودات آســمانی کــرد. 
عینــاً همــان کاری را کــه خــود انجــام مــی داد بــه حســاب فرشــتگانی گذاشــت کــه 
بــه  بــی عدالتــی خــدا نســبت  بــرای ادامــه اتهــام  بــه خــدا مانــده بودنــد؛ و  وفــادار 
خــود بــه ســوء تعبیــر گفتــار و اعمــال آفریــدگار توســل کــرد. راه و رســم او گیــج کــردن 
فرشــتگان توســط اســتدالالت ظریــف راجــع بــه اهــداف خــدا بــود. همــه امــوری کــه 
ســاده بود او در لفافه اســرارآمیز احاطه کرد و با تحریف هنرمندانه شــک بر ســاده 
تریــن اظهــارات یهــوه وارد نمــود. موقعیــت بلنــد مرتبــت او در ارتبــاط نزدیــک بــا 
فرمانروایــی الهــی قــدرت زیادتــری بــه پیشــنهادات او داد و عــده زیــادی وادار شــدند 

تــا در طغیــان ضــد اقتــدار الهــی بــا او متحــد شــوند.
خــدا در حکمــت خویــش اجــازه داد شــیطان کار خــود را ادامــه بدهــد تــا روح 
نارضایتــی بــه شــورش فعــال تبدیــل شــود. الزم بــود کــه نقشــه هــای او کامــالً توســعه 
بیابــد تــا ماهیــت حقیقــی و عملکــرد آن توســط همــه دیــده شــود. زهــره در نقــش 
کروبی ســایه گســتر اعتالی زیادی یافته بود؛ موجودات آســمانی او را زیاد دوســت 
داشــتند و نفــوذ او بــر آنهــا بســیار قــوی بــود. حکمرانــی خــدا نــه فقــط شــامل ســاکنان 
آســمان بــود بلکــه همــه کــره هایــی بــود کــه او آفریــده بــود و شــیطان فکــر کــرد اگــر 
فرشــتگان آســمان را در شــورش بــا خــود همــراه ســازد مــی توانــد بــر کــرات دیگــر نیــز 
دســت بیابــد. او هنرمندانــه بــا اســتفاده از سفســطه و نیرنــگ نظریــه خــود را اقامــه 
نمــوده بــود تــا اهــداف خــود را تحقــق بخشــد. قــدرت اغــوا نمــودن او بســیار عظیــم بــود 
و بــا اســتتار خــود در ردای کــذب امتیــاز بــه دســت آورده بــود. حتــی فرشــتگان وفــادار 

ســیرت او را بــه طــور کامــل نفهمیــده و نتیجــه کار او را ندیــده بودنــد.
شــیطان مــورد احتــرام و حرمــت عالــی قــرار گرفتــه بــود و کلیــه اعمــال او چنــان 
مرمــوز پوشــیده شــده بــود کــه آشــکار کــردن ماهیــت حقیقــی کار او بــر فرشــتگان 
مشــکل بــود. تــا کامــالً شــکوفا نمــی شــد ماهیــت شــر آن ظاهــر نمــی گشــت. تــا 
کنــون جایــی در کاینــات خــدا نداشــت و موجــودات مقــدس از ماهیــت و خبایــث 
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ایــده ای نداشــتند. آن نتیجــه وحشــتناکی کــه در نتیجــه کنارگذاشــتن احــکام  او 
خــدا بوجــود مــی آیــد را نمــی توانســتند بفهمنــد و شــیطان در ابتــدا کارش را تحــت 
ادعــای دامنــه دار فرمانبــرداری بــه خــدا مخفــی کــرده بــود؛ و مدعــی در پــی ترویــج 
احتــرام نمــودن بــه خــدا، ثبــات حکــم فرمایــی او و خیریــت همــه ســاکنان آســمان 
بــود. بــا القــاء کــردن نارضایتــی در ذهــن فرشــتگان تحــت رهبــری اش هنرمندانــه 
چنــان تظاهــر نمــوده بــود کــه ســعی بــه از بیــن بــردن نارضایتــی داشــت. وقتــی اصــرار 
کــرد کــه بــه ترتیــب و قوانیــن حکومــت خــدا تغییراتــی وارد شــود تحــت ایــن بهانــه بــود 

کــه ایــن تغییــرات بــرای حفــظ هماهنگــی در آســمان ضــروری بــود.
حقیقــت  و  عدالــت  از  تنهــا  توانســت  مــی  خــدا  گنــاه  بــا  اش  معاملــه  در 
نمــی  خــدا  کــه  ببــرد  کار  بــه  را  چیزهایــی  توانســت  مــی  شــیطان  کنــد.  اســتفاده 
توانســت ماننــد چاپلوســی و فریــب. او ســعی کــرده بــود حــرف خــدا را تکذیــب 
و نقشــه حکومــت او را در برابــر فرشــتگان بــد جلــوه دهــد بــر اســاس ایــن ادعــا کــه 
خــدا در برقــراری قوانیــن و مقــررات بــر ســاکنین آســمان عــادل نبــود و در مطالبــه 
تســلیم نفــس و اطاعــت از مخلوقــات در واقــع صرفــا اعتــالی خــود را مــی طلبیــد. 
بنابرایــن بایــد در مقابــل ســاکنین آســمان و همچنیــن همــه کــرات دیگــر نشــان داده 
شــود کــه حکومــت خــدا عــادل اســت و قانونــش کامــل. شــیطان چنــان وانمــود 
کــرده بــود کــه خــود او در پــی ترویــج خیریــت کاینــات بــود. ســیرت واقعــی غاصــب 
و هــدف حقیقــی او را بایــد همــه بفهمنــد. او وقــت الزم دارد تــا ماهیــت خــود را 

بــا کارهــای شــریرانه اش آشــکار ســازد.
شــیطان اختالفاتــی کــه خــط مشــی خــودش در آســمان بوجــود آورده بــود بــه 
حســاب قانــون و حکومــت خــدا گذاشــت. وی مدعــی بــود کــه شــر بــه طــور کلــی 
نتیجــه حکمرانــی الهــی اســت. مضافــاً مدعــی بــود کــه ایــن هــدف حقیقــی او بــود 
و  خــود  ادعــای  ماهیــت  کــه  بــود  بنابرایــن الزم  کنــد.  اصــالح  را  یهــوه  قوانیــن  کــه 
عملکــرد تغییــرات پیشــنهادی او در قانــون خــدا را نشــان دهــد. کار خــودش بایــد او 
را محکــوم کنــد. شــیطان از اول ادعــا کــرده بــود کــه در شــورش نبــوده اســت تمــام 

کاینــات بایــد فریبنــده را ماســک دریــده ببینــد.
حتــی زمانــی کــه تصمیــم گرفتــه شــد کــه او دیگــر نبایــد در آســمان بمانــد حکمــت 
اینکــه خدمــت براســاس محبــت فقــط  بــه  نکــرد. نظــر  نابــود  الیتناهــی شــیطان را 
مقبــول خداســت وفــاداری مخلوقاتــش بایــد بــر اســاس اعتقــاد بــر عدالــت و نیــک 
خواهــی او قــرار بگیــرد. ســاکنان آســمان و کــرات دیگــر کــه آمــاده درک گنــاه و نتایــج 
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نابــودی  در  را  الهــی  رحمــت  و  عدالــت  لحظــه  آن  در  توانســتند  نمــی  نبودنــد  آن 
شــیطان ببیننــد. اگــر شــیطان بالفاصلــه از وجــود محــروم گشــته بــود آنهــا خــدا را 
از تــرس و هــراس و نــه محبــت خدمــت مــی نمودنــد. تأثیــر فریبنــده کامــالً از بیــن 
نمــی رفــت و روح شــورش کامــالً زدوده نمــی گشــت. بایــد شــر بــه بلــوغ خــود برســد. 
بــه خاطــر صــالح کاینــات کامــل در اعصــار پایــان ناپذیــر شــیطان بایــد اصــول خــود 
الهــی توســط همــه  بــر علیــه حکمرانــی  او  اتهامــات  و  تــر توســعه بدهــد  را کامــل 
تغییــر  و  دیــده شــود و عدالــت و رحمــت خــدا  نــور واقعــی شــان  در  مخلوقــات 

ناپذیــری احکامــش بــرای ابــد از ورطــه شــک و ســوال درآیــد.
بنــا بــود شــورش شــیطان بــرای کلیــه اعصــار آینــده درســی بــرای کاینــات باشــد 
شــهادتی بــر ماهیــت و نتایــج وحشــتناک گنــاه. کارکــرد حکومــت شــیطان و اثــرات 
آن بــر انســانها و فرشــتگان بایــد میــوه بــه کنــار گذاشــتن اقتــدار خــدا را نشــان دهــد. 
آن شــهادت خواهــد داد کــه بهزیســتی کلیــه موجوداتــی کــه خــدا خلــق نمــوده اســت 
در وجــود حکومــت خــدا و بــه احــکام او متکــی گشــته اســت. بدیــن ترتیــب تاریــخ 
ایــن تجربــه وحشــتناک شــورش مــی بایــد حفاظــی دائمــی بــرای کلیــه موجــودات ذی 
شــعور مقــدس باشــد تــا آنهــا را از فریــب در مــورد ماهیــت ارتــکاب گنــاه و عــذاب 

مکافــات آن رهایــی بخشــد.
تــا خاتمــه نبــرد در آســمان غاصــب بــزرگ بــه محــق دانســتن خــود ادامــه داد. 
وقتــی اعــالم شــد کــه او و کلیــه همفکرانــش بایــد از منزلــگاه ســعادت اخــراج شــوند 
آنــگاه رهبــر شــورش جســورانه اکــراه خــود را نســبت بــه احــکام خالــق آشــکار نمــود. 
او ادعــای خــود را تکــرار کــرد کــه فرشــتگان احتیــاج بــه کنتــرل نداشــتند و بایــد واگــذار 
به پیروی از اراده خود شــوند که همیشــه آنها را به راه حق هدایت خواهد نمود. 
او شــرایع الهــی را بــه عنــوان محــدود کننــدگان آزادی محکــوم نمــود و اعــالم کــرد کــه 
هــدف او لغــو احــکام خداســت و اینکــه در رهایــی از محدودیــت آن فرشــتگان وارد 

حیــات بســیار عالــی تــر و جــالل بیشــتر خواهنــد شــد.
شــیطان و هــم دســتانش یکصــدا تقصیــر شــورش را بــه طــور کامــل بــه مســیح 
نمــی  شــورش  بودنــد  نشــده  ســرزنش  اگــر  کــه  شــدند  مدعــی  و  کردنــد  منصــوب 
کردنــد. بدیــن ترتیــب بــی اعتنــا و سرســخت در عــدم وفــاداری شــان در تــالش باطــل 
خویــش بــرای برانداختــن حکومــت خــدا و در عیــن حــال بــا ادعــای کفرآمیــز خــود 
کــه مظلومانــه هــدف قــدرت ظالــم قــرار گرفتــه انــد ســرکرده شــورش و حامیانــش از 

آســمان رانــده شــدند.
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همــان روحیــه کــه شــورش در آســمان را تحریــک نمــود کمــاکان در زمیــن الهــام 
بخــش شــورش اســت. شــیطان همــان خــط مشــی را کــه بــا فرشــتگان پیــروی نمــود 
بــا انســانها ادامــه مــی دهــد. روح او در فرزنــدان نــا مطیــع حاکــم اســت. ماننــد او 
نقــض  بشــکنند و توســط  را در هــم  احــکام خــدا  ســعی دارنــد محدودیــت هــای 
اصــول آن بــه مــردم آزادی وعــده دهنــد. ســرزنش راجــع بــه گنــاه هنــوز هــم روح کینــه 
و مقاومــت را تحریــک مــی کنــد. وقتــی پیــام هــای اخطــار خــدا بــه وجــدان ارایــه 
مــی شــود شــیطان مــردم را بــه محــق دانســتن شــان هدایــت کــرده و در پــی کســب 
بــه جــای تصحیــح اشــتباه،  دلســوزی دیگــران در مســیر گنــاه آلودشــان مــی کنــد. 
مشــکل  ســبب  او  گویــا  کــه  کنــد  مــی  تحریــک  کننــده  ســرزنش  علیــه  بــر  غضــب 
اســت. از دوران هابیــل عــادل تــا زمــان خودمــان ایــن اســت روحیــه ای کــه بــر ضــد 

کســانی کــه شــهامت محکــوم کــردن گنــاه را دارنــد نشــان داده مــی شــود.
بــا همــان ســوء تعبیــر ســیرت خــدا کــه شــیطان در آســمان عمــل کــرده بــود تــا خــدا 
را مســتبد و ســخت گیــر بداننــد مــردم را بــه گنــاه واداشــت. و بــا موفقیتــش در ایــن 
حــد او اعــالم کــرد کــه محدودیــت هــای غیــر منصفانــه خــدا بــه ســقوط انســان و 

همچنیــن بــه شــورش او هدایــت کــرده بودنــد.
ولــی باریتعالــی ازلــی خــودش ســیرت خــود را اعــالم مــی دارد: » خــدای رحیــم 
بــرای هــزاران و  و رئــوف و دیرخشــم و کثیــر احســان و وفــا نگاهدارنــده رحمــت 
آمرزنــده خطــا و عصیــان و گنــاه لکــن گنــاه را هرگــز بــی ســزا نخواهــد گذاشــت. « 

خــروج فصــل ۳۴ آیــه هــای 6 و ۷.
در بیــرون رانــدن شــیطان از آســمان خــدا عدالــت خــود را اعــالم کــرد و شــرف 
تخــت خــود را حفــظ نمــود. ولــی وقتــی انســان بــا تســلیم شــدن بــه فریــب هــای ایــن 
روح مرتــد گنــاه ورزیــد خــدا گواهــی از محبتــش را بــا تســلیم کــردن یگانــه فرزنــد خــود 
بخاطــر بشــر ســقوط کــرده عطــا کــرد. در بطــن کفــاره ســیرت خــدا آشــکار مــی شــود. 
دلیــل پرقــدرت صلیــب بــه تمــام کاینــات نشــان مــی دهــد کــه مســیر گنــاه کــه شــیطان 

انتخــاب نمــوده بــود هرگــز قابــل اطــالق بــه حکومــت خــدا نخواهــد بــود.
در نبــرد بیــن مســیح و شــیطان در خــالل خدمــت نجــات دهنــده در جهــان ایــن 
ســیرت فریــب دهنــده بــزرگ بــود کــه ماســک دریــده شــد. هیــچ چیــز جــز جنــگ بــی 
رحمانــه او بــر ضــد نجــات دهنــده دنیــا نمــی توانســت بــا چنیــن تأثیــر عملــی شــیطان 
را از محبــت فرشــتگان آســمانی و تمــام کاینــات ریشــه کــن نمایــد. مطالبــه جســورانه 
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کفرآمیــز او مبنــی بــر اینکــه مســیح بایــد بــا او بیعــت کنــد و گســتاخی اش در بــردن 
مســیح بــه قلــه کــوه و بــرج معبــد و اصــرار او بــا قصــدی از روی خباثــت کــه مســیح 
خــود را از آن بلنــدی ســرگیجه آور پــرت نمایــد و ســوء قصــد افســار گســیخته ای 
کــه در پــی او بــود هرجــا کــه مــی رفــت و برانگیزانــدن قلــب هــای مــردم و کاهنــان 
تــا محبــت او را رد کننــد تــا جایــی کــه در انتهــا فریــاد برآوردنــد: » مصلوبــش کــن، 

مصلوبــش کــن « ـ همــه اینهــا حیــرت و غضــب کائنــات را برانگیخــت.
شــیطان بــود کــه دنیــا را بــه جنبــش درآورد تــا مســیح را رد کننــد. ســرور شــرارت 
همــه قــدرت و حیلــه گــری خــود را بــه کار بــرد تــا مســیح را از بیــن ببــرد؛ زیــرا دیــد کــه 
رحمت و محبت نجات دهنده و لطف دلســوزانه و شــفقت او نماد ســیرت الهی 
بــه دنیــا بــود. شــیطان همــه ادعاهــای فرزنــد خــدا را بــه چالــش کشــید و انســانها را 
بــه کار بــرد تــا زندگــی نجــات دهنــده را از محنــت و مصیبــت پــر ســازد. سفســطه و 
خدعــه هایــی کــه بــا آنهــا ســعی کــرد مانــع کار عیســی شــود و کینــه ظاهــر شــده از 
فرزنــدان ســرکش و تهمــت هــای بــی رحمانــه بــر ضــد او کــه زندگــی اش نیکــی بــی 
مثــال بــود همــه از حــس انتقــام عمیقــی بــر مــی خاســت. آتــش هــای فروخــورده 
حســد و بدخواهــی، کینــه و انتقــام بــر جلجتــا بــر ضــد فرزنــد خــدا بــه بیــرون پاشــید 

در حالیکــه تمامــی آســمان در وحشــت صامــت بــه منظــره نــگاه مــی کــرد.
وقتی قربانی عظیم تحقق یافت مســیح به آســمان صعود نمود تا درخواســت 
» مــی خواهــم آنانــی کــه بــه مــن داده ای بــا مــن باشــند در جایــی کــه مــن مــی باشــم « 
انجیــل یوحنــا فصــل ۱۷ آیــه ۲۴ را ارائــه کنــد و از قبــول تمجیــد فرشــتگان امتنــاع 
نمــود. آنــگاه بــا محبــت غیرقابــل توصیــف و پــر قــدرت جــواب از تخــت پــدر آمــد 
» جمیــع فرشــتگان خــدا او را پرســش کننــد. « رســاله بــه عبرانیــان فصــل ۱ آیــه 6. 
لکــه ای بــر عیســی قــرار نگرفــت. تحقیــرش پایــان یافــت قربانــی اش کامــل گشــت 

نامــی بــه او داده شــد کــه فــوق همــه نــام هاســت.
اکنــون تقصیــر شــیطان بــدون بهانــه مانــد. او ســیرت واقعــی خــود را بــه عنــوان 
دروغگو و قاتل آشکار کرده بود. دیده شد که همان روحیه که توسط آن بر فرزندان 
بنــی آدم حکومــت کــرده بــود کــه تحــت قــدرت او بودنــد نشــان مــی داد اگــر اجــازه داده 
می شد که ساکنین آسمان را کنترل کند. ادعا کرده بود که نقض قانون خدا آزادی 

و تجلیــل بــه بــار مــی آورد ولــی دیــده شــد کــه اســارت و تنــزل بــه بــار آورد.
اتهامــات دروغیــن شــیطان علیــه ســیرت و حکومــت الهــی در نــور واقعــی خــود 
آشــکار شــدند. او خــدا را متهــم کــرده بــود کــه وی در طلــب تســلیم و اطاعــت 
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بــود و اعــالم کــرد در حالــی کــه خالــق انتظــار  پــی تجلیــل خــود  از مخلوقــات در 
انــکار نفــس از همــه داشــت خــود بــه انــکار نفــس ممارســت ننمــود و قربانــی نکــرد. 
بــزرگ  نجــات نســل ســاقط و گناهــکار کائنــات  بــرای  کــه  اکنــون مشــاهده شــد 
تریــن قربانــی را کــه محبــت قــادر بــه ایثــارش بــود کــرده بــود زیــرا » خــدا در مســیح 
بــود و جهــان را بــا خــود مصالحــه مــی داد. « رســاله دوم بــه قرنتیــان فصــل ۵ آیــه 
۱9. همچنیــن دیــده شــد کــه در حالیکــه زهــره در را بــه خاطــر عالقــه خــود بــه شــرف 
و تفــوق بــه روی گنــاه بــاز کــرده بــود مســیح در عــوض بــرای نابــود کــردن گنــاه خــود 

را متواضــع و بــه حــد مــرگ مطیــع نمــود.
بــود. همــه آســمان  خــدا اکــراه خــود را در مــورد اصــول شــورش آشــکار نمــوده 
عدالــت او را در محکومیــت شــیطان و نجــات بشــر دیــد. زهــره اعــالم کــرده بــود کــه 
اگــر احــکام خــدا تغییــر ناپذیرنــد و جریمــه آن قابــل بخشــش نیســت پــس هــر ناقــض 
قانــون بایــد بــرای همیشــه از حصــول بــه رضایــت خــدا محــروم شــود. او اعــالم کــرده 
بــود کــه نســل گناهــکار محــروم از رســتگاری اســت و بنابرایــن بــه عنــوان صیــد بــه او 
تعلق دارد. ولی مرگ مسیح استداللی در قبال انسان و غیرقابل انکار بود. جریمه 
نقــض احــکام بــر کســی قــرار گرفــت کــه مســاوی بــا خــدا بــود و انســان در انتخــاب 
عدالــت مســیح آزاد بــود و مــی توانســت بــا زندگــی همــراه بــا توبــه و تواضــع پیــروز 
شــود چنانکــه فرزنــد خــدا بــر قــدرت شــیطان پیــروز شــده بــود. بدیــن ترتیــب خــدا عــادل 

اســت و بخشــنده عدالــت بــه همــه کســانی کــه بــه عیســی ایمــان بیاورنــد.
ولــی صرفــاً بــرای تــدارک نجــات انســان نبــود کــه مســیح بــه دنیــا آمــد تــا عــذاب 
بکشــد و بمیرد. او آمد تا » شــریعت را بزرگ « و آن را » تکریم « نماید. نه فقط 
بــرای اینکــه ســاکنین ایــن جهــان نظریــه ای راجــع بــه شــریعت داشــته باشــند چنانکــه 
بایــد داشــته باشــند بلکــه بــرای ایــن بــود کــه بــه تمــام کــرات کاینــات نشــان داده شــود 
کــه شــریعت غیرقابــل تغییــر اســت. اگــر ممکــن بــود مطالبــات آن کنــار گذاشــته 
شــود احتیــاج نمــی بــود کــه فرزنــد خــدا جــان خــود را بــرای کفــاره نقــض آن فــدا کنــد. 
مــرگ مســیح تغییــر ناپذیــری آن را ثابــت مــی کنــد؛ و قربانــی کــه محبــت ازلــی پــدر 
و فرزنــد را بــرای نجــات گناهــکاران وادار بــه انجــام نمــود بــه تمــام کاینــات نشــان مــی 
دهــد ـ و هیــچ چیــزی کمتــر از ایــن نقشــه کفــاره کافــی بــرای انجامــش نبــود ـ کــه عــدل 

و رحمــت پایــه و اســاس شــریعت و حکومــت خــدا هســتند.
مــی کنــد شــریعت غیرقابــل تغییــر اســت  اعــالم  صلیــب جلجتــا در حالیکــه 
بــه تمــام کاینــات اعــالم مــی دارد کــه مــزد گنــاه مــرگ اســت. در فریــاد مشــرف بــه 

502, 503

GC FA Body.indd   482 8/8/18   5:15 PM



منشاء شرارت  |  ۴۸۳

مــرگ مســیح » تمــام شــد « ناقــوس نابــودی شــیطان بــه صــدا در آمــد. تصمیــم نبــرد 
عظیمــی کــه تــا آن زمــان در جریــان بــود گرفتــه شــد و نابــودی نهایــی شــر تضمیــن 
گشــت. فرزنــد خــدا از گــذرگاه مقبــره گذشــت. » تــا بــه وســاطت مــرگ صاحــب 
قــدرت مــرگ یعنــی ابلیــس را تبــاه ســازد. « رســاله بــه عبرانیــان فصــل ۲ آیــه ۱۴. 
عالقــه اعتــالی نفــس زهــره را هدایــت کــرده بــود کــه بگویــد » کرســی خــود را بــاالی 
ســتارگان خــدا خواهــم افراشــت. « خــدا اعــالم مــی کنــد: » تــو را بــر روی زمیــن 
خاکســتر خواهــم ســاخت... دیگــر تــا ابــد نخواهــی بــود. « اشــعیاء فصــل ۱۴ آیــه 
هــای ۱۳ و ۱۴ و حزقیــال فصــل ۲۸ آیــه هــای ۱۸ و ۱9. وقتــی کــه » آن روزی کــه 
مثــل تنــور مشــتعل مــی باشــد خواهــد آمــد و جمیــع متکبــران و جمیــع بــدکاران کاه 
خواهنــد بــود... و آن روز کــه مــی آیــد ایشــان را چنــان خواهــد ســوزاند کــه نــه ریشــه 

و نــه شــاخه بــرای ایشــان باقــی خواهــد گذاشــت. « مالکــی فصــل ۴ آیــه ۱.
کامــل  نابــودی  و  بــود  گنــاه خواهــد  نتیجــه  و  ماهیــت  کاینــات شــاهد  تمــام 
آن کــه در ابتــدا موجــب تــرس فرشــتگان و بــی احترامــی بــه خــدا مــی شــد اکنــون 
محبــت او را بــه ثبــت رســانده و افتخــار او را در برابــر موجــودات کاینــات کــه از 
اجــرای اراده اش شــادی مــی کننــد و در قلــب شــان شــریعت خداســت پایــدار 
مــی نمایــد. شــر دیگــر آشــکار نخواهــد شــد. کالم خــدا مــی گویــد: » مصیبــت 
دفعــه دیگــر برپــا نخواهــد شــد. « ناحــوم فصــل ۱ آیــه 9 و احــکام خــدا کــه شــیطان 
بــه عنــوان یــوغ بندگــی تحقیــر نمــوده اســت بــه عنــوان قانــون آزادی مــورد احتــرام 
بــه کســی  تأییــد شــده دیگــر از وفــاداری  بــود. خلقــت آزمایــش شــده و  خواهــد 
کــه ســیرتش بــه شــکل کامــل در برابرشــان بــه عنــوان محبــت بــی پایــان و حکمــت 

منتهــی علیــه شــناخته شــده روگــردان نخواهــد شــد.
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دشمنی بین انسان 

و شیطان
» عــداوت در میــان تــو و زن و در میــان ذریـّـت تــو و ذریـّـت وی مــی گــذارم او 
ســر تــو را خواهــد کوبیــد و تــو پاشــنه ی وی را خواهــی کوبیــد. « پیدایــش فصــل 
۳ آیــه ۱۵. حکــم اعــالم شــده بــر ضــد شــیطان بعــد از ســقوط انســان یــک نبــوت 
هــم بــود کــه همــه اعصــار را تــا انتهــای زمــان شــامل مــی شــد و پیــش بینــی بــود از 
نبــرد عظیمــی کــه همــه نژادهــای انســان را کــه بــر روی زمیــن زندگــی خواهنــد کــرد 

شــامل مــی شــد.
خــدا اعــالم مــی کنــد » عــداوت خواهــم گذاشــت « ایــن دشــمنی بــه شــکل 
طبیعــی اتخــاذ نمــی شــود. وقتــی آدم شــریعت الهــی را نقــض نمــود طبیعتــش شــریر 
گشــت و بــا شــیطان هماهنــگ بــود و نــه متضــاد. بیــن انســان گنهــکار و بوجــود 
آورنــده گنــاه بــه طــور طبیعــی دشــمنی وجــود نــدارد. هــر دو بــه خاطــر ارتــداد شــریر 
گشــتند یــک مرتــد هرگــز در آرامــش نیســت مگــر زمانــی کــه دلســوزی و حمایــت از 
طریق همراه کردن دیگران به نمونه خود بدســت می آورد. بدین ســبب اســت که 
فرشــتگان ســقوط کــرده و مــردان شــریر در مصاحبــت ناامیدانــه متحــد مــی شــوند. 
اگــر خــدا بــه طریــق خــاص مداخلــه نکــرده بــود شــیطان و انســان بــر ضــد آســمان 
داخــل اتفــاق مــی شــدند و بــه جــای پــروردن دشــمنی ضــد شــیطان خانــواده کامــل 

انســان در ضدیــت بــا خــدا متحــد مــی گشــت.
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شیطان انسان را وسوسه به گناه کرد همانطوری که باعث شورش فرشتگان 
شده بود تا بدین وسیله همکاری در نبرد ضد آسمان بدست آورد. در مورد تنفر 
نســبت بــه مســیح تفرقــه ی بیــن انســان و فرشــتگان ســاقط در گنــاه وجــود نداشــت 
در حالیکــه در نــکات دیگــر ناهماهنگــی وجــود داشــت در نهایــت در ضدیــت بــر 
علیــه حاکــم کائنــات متحــد شــدند. لیکــن وقتــی شــیطان اعالمیــه را شــنید کــه بایــد 
عــداوت بیــن او و زن و بیــن ذریـّـت او و ذریـّـت زن وجــود داشــته باشــد او دانســت 
کــه در تــالش بــرای فاســد کــردن طبیعــت انســان وقفــه بوجــود خواهــد آمــد و اینکــه 

انســان مــی بایــد بوســیله یــی قــادر بــه مقاومــت در برابــر قدرتــش بشــود.
عــداوت شــیطان برعلیــه نــژاد انســان شــعله ور مــی شــود چــون توســط مســیح 
آنهــا هــدف محبــت و رحمــت خــدا هســتند. او مشــتاق اســت کــه نقشــه الهــی 
بــرای نجــات بشــر را خنثــی کنــد و بــا مســخ و فاســد کــردن صنعــت دســت پــرورده 
خــدا بــه او بــی احترامــی بوجــود بیــاورد. او مســبب انــدوه در آســمان شــده و زمیــن 
را پــر از مصیبــت و ویرانــی خواهــد کــرد؛ و او اشــاره بــه همــه ایــن مصیبــت هــا بــه 

عنــوان نتیجــه خلــق کــردن انســان مــی کنــد.
بوجــود آمــدن عــداوت بــر ضــد شــیطان نتیجــه بــذر فیضــی اســت کــه مســیح 
در نفــس انســان مــی کارد. بــدون ایــن فیــض تبدیــل کننــده و قــوت تجدیــد دهنــده 
انســان بندگــی بــه شــیطان را ادامــه داده و همیشــه آمــاده اجــرای اوامــر اوســت. 
ولــی اصــول جدیــد در وجــود انســان بــه جــای آرامشــی کــه تاکنــون وجــود داشــت 
اختــالف بــه وجــود مــی آورد. قدرتــی کــه مســیح مــی بخشــد انســان را قــادر بــه رد 
مقاومــت در برابــر غاصــب و مســتبد مــی نمایــد. هــرگاه کســی تنفــر نســبت بــه 
گنــاه دارد بــه جــای دوســت داشــتن آن هــرگاه کســی بــر علیــه امیالــی کــه در باطــن 
مــی  نمایــان  یابــد اصولــی را در زندگــی  مــی  نمــوده غلبــه  ســلطه داشــتند جنــگ 

ســازد کــه منشاءشــان از آســمان اســت.
بــه شــکل بســیار  بیــن روح مســیح و روح شــیطان وجــود دارد  خصومتــی کــه 
خاطــر  بــه  آنقــدر  نــه  گشــت.  نمایــان  شــد  مســیح  از  کــه  اســتقبالی  در  بــارزی 
نداشــتن ثــروت دنیــوی و تجمــل و شــکوه بــود کــه یهــود بــه رد کــردن او هدایــت 
شــدند. آنهــا دیدنــد کــه او قدرتــی دارد کــه ایــن مزایــای ظاهــری را بیــش از حــد 
جبــران مــی کنــد. ولــی فقــر و قدوســیت مســیح نفــرت خدانشناســان را بــر ضــد 
او برانگیخــت. زندگــی ازخودگذشــته و فــداکاری بــدون گناهــش ســرزنش دائمــی 
بــرای مــردم مغــرور و هــرزه بــود و ایــن بــود چیــزی کــه عــداوت بــر ضــد فرزنــد خــدا 
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را برانگیخــت. شــیطان و فرشــتگان شــریر بــا انســانهای شــریر همدســت شــدند. 
کلیــه انــرژی ارتــداد بــر ضــد قهرمانــان حقیقــت هــم پیمــان شــدند.

همــان عــداوت بــر ضــد پیــروان مســیح آشــکار شــد کــه بــر ضــد سرورشــان آشــکار 
شــده بــود. هــر کــس کــه ســیرت تنفــر آمیــز گنــاه را مــی بینــد و بــا قدرتــی از آســمان در 
مقابل وسوســه ها مقاومت می کند به طور حتم غضب شــیطان و همدســتانش 
را برخواهــد انگیخــت. نفــرت نســبت بــه اصــول حقیقــت و ســرزنش و جفــا بــر ضــد 
حامیــان آن تــا مدتــی کــه گنــاه و گناهــکاران باقــی بماننــد باقــی خواهــد مانــد. پیــروان 
مســیح و خادمیــن شــیطان نمــی تواننــد هماهنــگ شــوند. عــار صلیــب پایــان نیافتــه 
اســت؛ » و همــه کســانی کــه مــی خواهنــد در مســیح عیســی بــه دینــداری زیســت 

کننــد زحمــت خواهنــد کشــید. « رســاله دوم بــه تیموتائــوس فصــل ۳ آیــه ۱۲.
نماینــدگان شــیطان تحــت هدایتــش دائمــاً کار مــی کننــد تــا اقتــدارش را برقــرار 
هــدف  ایــن  جهــت  در  کننــد.  بنــا  خــدا  ملکــوت  بــا  مخالفــت  در  را  ملکوتــش  و 
اســت کــه ســعی دارنــد پیــروان مســیح را فریــب داده و از وفاداریشــان بــاز دارنــد. 
ایــن هــدف کتــب مقــدس را تحریــف و ســوء  بــه  بــرای رســیدن  ماننــد رهبرشــان 
تعبیــر مــی کننــد. بــه همــان ترتیبــی کــه شــیطان ســعی مــی کنــد ســرزنش را متوجــه 
خــدا کنــد نماینــدگان او نیــز ســعی دارنــد رســوایی را بــرای پیــروان او بــه بــار آورنــد. 
روحیــه ای کــه مســبب مــرگ مســیح شــد اشــرار را تحریــک مــی کنــد تــا پیــروان او 
را از بیــن ببــرد. همــه اینهــا در آن نبــوت اول پیــش بینــی شــده » عــداوت بیــن تــو 
و بیــن زن و بیــن ذریّــت تــو و ذریّــت زن خواهــم گذاشــت. « و ایــن موضــوع تــا 

انتهــای زمــان ادامــه خواهــد داشــت.
بــه  را در جنــگ  قــدرت خــود  تمــام  و  مــی خوانــد  فــرا  را  قــوای خــود  شــیطان 
کار مــی بــرد. چــرا او بــا مقاومــت بیشــتری روبــرو نمــی شــود؟ چــرا ســربازان مســیح 
خــواب آلــود و بــی تفاوتنــد؟ بــه خاطــر ایــن اســت کــه ارتبــاط حقیقــی کمــی بــا مســیح 
انگیــز و  نفــرت  آنچنــان  گنــاه  انــد.  بهــره  بــی  او  از روح  کــه  ایــن  بــه خاطــر  و  دارنــد 
کریــه بــرای آنهــا نبــود کــه بــرای سرورشــان بــود. بــا آن آنچنــان کــه مســیح قاطعانــه و 
مصمــم مقابلــه نمــود مقابلــه نمــی کننــد. آنهــا متوجــه شــرارت وصــف ناشــدنی و 
فســادزایی نیســتند و نســبت بــه ســیرت و هــم قــدرت ســرور تاریکــی نابینــا هســتند. 
عــداوت کمــی بــر ضــد شــیطان و گماشــتگانش وجــود دارد چــون جهــل بزرگــی در 
مــورد قــدرت و بدخواهــی و وســعت جنــگ او بــا مســیح و کلیســایش وجــود دارد. 
مــردم زیــادی اغفــال شــده انــد و نمــی داننــد کــه دشمنشــان ژنــرال قدرتمنــدی اســت 
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کــه ذهــن فرشــتگان شــریر را کنتــرل مــی کنــد و بــا برنامــه هــای بــه بلــوغ رســیده و 
حــرکات ماهرانــه برضــد مســیح مــی جنگــد تــا از نجــات جــان هــا جلوگیــری کنــد. در 
میــان مســیحیان متعهــد و حتــی خــدام انجیــل بــه نــدرت اشــارهای بــه شــیطان مــی 
شــود. بجــز شــاید اشــاره اتفاقــی بــر منبــر. آنهــا شــواهد فعالیــت دائمــی و موفقیــت 
او را نادیــده مــی گیرنــد و در شــناخت اخطارهــای راجــع بــه زیرکــی او غفلــت مــی 

ورزنــد. ظاهــراً وجــود او را نادیــده مــی گیرنــد.
در حالیکــه انســان هــا بــی خبــر از تدابیــر شــیطان هســتند دشــمن هوشــیار هــر 
لحظــه در پــی آنهاســت. بــا حضــور ســرزده در هــر قســمت از خانــواده، هــر خیابــان 
کنــد،  مــی  گیــج  ـ  هــا  دادگاه  در  ملــی  شــوراهای  در  کلیســاها،  در  شــهرهایمان، 
فریــب مــی دهــد، گمــراه مــی کنــد و همــه جــا روح و روان مــردان و زنــان و بچــه هــا را 
فاســد مــی کنــد. خانــواده هــا را متالشــی مــی کنــد، چشــم و هــم چشــمی، رقابــت و 
نــزاع، فتنــه و خیانــت مــی کارد و دنیــای مســیحی چنــان فکــر مــی کنــد کــه گویــا خــدا 

آنهــا را مقــرر نمــوده و بایــد وجــود داشــته باشــند.
شــیطان دائمــاً ســعی دارد بــا شکســتن موانعــی کــه بیــن قــوم خــدا و دنیــا وجــود 
شــدند  گنــاه  ارتــکاب  بــه  اغــوا  موقعــی  قدیــم  اســرائیل  شــود.  پیــروز  آنهــا  بــر  دارد 
کــه داخــل مــراوده ممنــوع بــا بــت پرســتان شــدند. اســرائیل کنونــی نیــز بــه همــان 
ترتیــب بــه گمراهــی هدایــت شــدند. » خــدای ایــن جهــان افــکار بــی ایمانشــان را 
کــور گردانیــده اســت کــه مبــادا تجلــی بشــارت جــالل مســیح کــه صــورت خداســت 
ایشــان را روشــن ســازد. « رســاله دوم بــه قرنتیــان فصــل ۴ آیــه ۴. کلیــه کســانی کــه 
پیــروان تصمیــم گرفتــه مســیح نیســتند خدمــت گــزاران شــیطانند. در قلــب تجدیــد 
نیافتــه محبــت بــه گنــاه وجــود دارد و تمایــل بــه نگهــداری و عزیــز شــمردن و معــذور 
داشــتن آن. در قلــب تجدیــد یافتــه نفــرت بــر ضــد گنــاه و مقاومــت مصمــم بــر ضــد 
بــا خدانشناســان را انتخــاب مــی کننــد  آن وجــود دارد. وقتــی مســیحیان مــراوده 
خــود را در معــرض تجربــه قــرار مــی دهنــد. شــیطان خــود را از نظــر مخفــی مــی کنــد 
و دزد وار پوشــش اغــوا کننــده خــود را بــر چشــم هــای آنــان مــی کشــد. آنهــا نمــی 
فهمنــد کــه چنیــن موقعیتــی بــرای صدمــه زدن بــه آنــان تشــکیل یافتــه و در حالیکــه 
تمــام وقــت بــا همشــکل دنیــا شــدن در ســیرت، کالم و عمــل نابیناتــر مــی شــوند.

بــه  بــا عــادات دنیــوی کلیســا را دنیــوی مــی ســازد و هرگــز دنیــا را  همشــکلی 
تابعیــت مســیح در نمــی آورد. آشــنایی بــا گنــاه بــه ناچــار باعــث مــی شــود کــه گنــاه 
دیگــر چنــان تنفرآمیــز بــه نظــر نرســد. کســانی کــه مــراوده بــا خــدام شــیطان را انتخــاب 
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مــی کننــد بــه زودی تــرس از سرورشــان را از دســت مــی دهنــد. وقتــی در انجــام 
وظیفــه بــا آزمایــش روبــرو مــی شــویم ماننــد دانیــال کــه در کاخ ســلطنتی روبــرو شــد 
مــی توانیــم مطمئــن باشــیم کــه خــدا از مــا محافظــت خواهــد کــرد ولــی اگــر خــود را 

در آزمایــش قــرار بدهیــم دیــر یــا زود ســقوط خواهیــم کــرد.
شــیطان کــراراً بــا کســانی بــا موفقیــت بیشــتر کار مــی کنــد کــه ظــن کمتــری وجــود 
دارد کــه تحــت کنتــرل او هســتند. دارنــدگان تحصیــالت و اســتعداد تحســین مــی 
شــوند و مــورد احتــرام قــرار مــی گیرنــد کــه گویــا ایــن کیفیــت هــا مــی تواننــد کفــاره 
فقدان ترس از خدا را بکنند و یا استحقاق رضامندی او را جلب نمایند. استعداد 
و فرهنــگ بــه نفســه بــه عنــوان عطیــه هایــی از خــدا محســوب مــی شــوند ولــی وقتــی 
جایگزیــن تقــوی مــی شــوند و بــه جــای تقــرب بــه خــدا از او دور مــی ســازند آنــگاه بــه تلــه 
و لعنــت تبدیــل مــی شــوند. عــده زیــادی بــر ایــن باورنــد کــه آنچــه کــه بــه ادب و تهذیــب 
مرتبــط اســت بایــد بــه نحــوی بــه مســیح مربــوط باشــد. هرگــز اشــتباهی بزرگتــر از ایــن 
وجــود نداشــته اســت. ایــن کیفیــت هــا بایــد ســیرت هــر مســیحی را تزییــن کننــد زیــرا 
تأثیــر زیــادی بــر دیانــت حقیقــی خواهنــد گذاشــت ولــی بایــد بــه خــدا ایثــار شــوند در 
غیــر اینصــورت مــی تواننــد بــه قدرتــی بــرای شــر تبدیــل شــوند. افــراد زیــادی بــا ذهــن 
فرهنگ دیده و سلوک مطبوع که تن به عملی که معموالً غیراخالقی شناخته می 
شــود نمی دهند ولی در دســت شــیطان وســیله ای جال یافته هســتند. ماهیت بی 
سر و صدا و اغفال کننده نفوذ و مثال او را دشمن خطرناکتری برای آرمان مسیح 

مــی کنــد تــا کســانی کــه بــی اطــالع و بــی فرهنــگ هســتند.
کــه  نمــود  دریافــت  را  حکمتــی  ســلیمان  خــدا  بــه  اتــکا  و  جــدی  دعــای  بــا 
حیــرت و تحســین دنیــا را تحریــک نمــود. ولــی وقتــی از منشــاء قــدرت روگــردان 
شــد و بــا اتــکاء بــر خــود پیــش رفــت گرفتــار تجربــه شــد. آنــگاه قــدرت شــگفت 
آوری کــه بــه ایــن حکیــم تریــن پادشــاهان اعطــاء شــده بــود او را عاملــی موثــر در 

نمــود. دســت دشــمن جانهــا 
در حالیکــه شــیطان دائمــاً ســعی دارد ذهــن آنهــا را نســبت بــه ایــن حقیقــت کــور 
کنــد بگــذار مســیحیان هرگــز فرامــوش نکننــد کــه آنهــا را » کشــتی گرفتــن بــا خــون 
و جســم نیســت بلکــه بــا ریاســت هــا و قــدرت هــا و جهانــداران ایــن ظلمــت و بــا 
فــوج هــای روحانــی شــرارت در جــای هــای آســمانی. « رســاله بــه افسســیان فصــل 
6 آیــه ۱۲. اخطــار مهــم از خــالل قرنهــا بــه زمــان مــا مــی رســد » هوشــیار و بیــدار 
باشــید زیــرا کــه دشــمن شــما ابلیــس ماننــد شــیر غــران گــردش مــی کنــد و کســی 
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را مــی طلبــد تــا ببلعــد. « رســاله اول پطــرس فصــل ۵ آیــه ۸. » اســلحه تمــام خــدا 
را بپوشــید تــا بتوانیــد بــر مکرهــای ابلیــس مقاومــت کنیــد. « رســاله بــه افسســیان 

فصــل 6 آیــه ۱۱.
از دوران آدم تــا دوران مــا دشــمن بــزرگ قــدرت خــود را بــرای ظلــم و نابــود کــردن 
بــه کار بــرده اســت. او اکنــون بــرای آخریــن حملــه خــود بــر ضــد کلیســا آمــاده مــی 
شــود. همــه کســانی کــه در پــی پیــروی از عیســی هســتند بــه جدالــی بــا ایــن دشــمن 
خســتگی ناپذیــر روبــرو خواهنــد شــد. مســیحی هرچــه نزدیکتــر الگــوی الهــی را تقلیــد 
کنــد خــود را بیشــتر تحــت حمــالت شــیطان قــرار مــی دهــد. همــه کســانی کــه بــه 
شــکل فعــال در آرمــان خــدا هســتند و ســعی مــی کننــد پــرده از فریــب هــای شــیطان 
بردارنــد و عیســی را در برابــر مــردم معرفــی کننــد قــادر خواهنــد بــود کــه بــه شــهادت 
پولــس کــه در آن صحبــت از خدمــت کــردن بــه خداونــد در کمــال تواضــع ذهنــی بــا 

اشــک هــا و وسوســه هــای زیــاد مــی کنــد شــریک شــوند.
شــیطان بــا بــی رحــم تریــن و زیرکانــه تریــن وسوســه هــا بــر مســیح حملــه ور شــد 
و در هــر حملــه دفــع گردیــد. عیســی ایــن جنــگ هــا را در قبــال مــا انجــام داد و آن 
پیــروزی هــا پیــروزی مــا را ممکــن مــی ســازند. مســیح بــه تمــام کســانی کــه بطلبنــد 
قــوت خواهــد بخشــید. کســی بــدون رضایــت شــخصی خــود مقلــوب شــیطان نمــی 
ارتــکاب گنــاه  بــه  نفــس  یــا تحمیــل  اراده و  بــرای کنتــرل  شــود. اغواکننــده قدرتــی 
نــدارد. ممکــن اســت پریشــانی بــه وجــود آورد ولــی نمــی توانــد انســان را آلــوده کنــد. 
ممکــن اســت باعــث عــذاب شــود ولــی نــه آلــوده شــدن. ایــن حقیقــت کــه مســیح 
پیــروز گشــت بایــد پیروانــش را الهــام بخشــد کــه بــا شــجاعت مردانــه جنــگ بــر علیــه 

گنــاه و شــیطان را بجنگنــد.
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عوامل ارواح شریر

ارتباط بین دنیای مرئی و نامرئی، خدمات فرشــتگان خدا و گماشــتگان ارواح 
شــریر بــه وضــوح در کتــاب مقــدس آشــکار شــده و بــه شــکل جــدا نشــدنی در تاریــخ 
نــوع بشــر بافتــه شــده اســت. تمایــل بــه بــی اعتقــادی بــه وجــود ارواح شــریر رو بــه 
ازدیــاد اســت در حالیکــه فرشــتگان مقــدس » بــرای خدمــت آنانــی کــه وارث نجــات 
خواهنــد شــد « بــه اعتقــاد بســیاری ارواح مــردگان هســتند. ولــی کتــاب مقــدس نــه 
فقط وجود فرشــتگان را چه نیک و چه شــر تعلیم می دهد بلکه شــواهد مســلمی 

ارایــه مــی دهــد کــه آنهــا ارواح از بــدن جــدا شــده مــردگان نیســتند.
بنیــان زمیــن  کــه  زیــرا زمانــی  انســان وجــود داشــتند  از خلقــت  قبــل  فرشــتگان 
گذاشته شد » ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی 
دادنــد. « ایــوب فصــل ۳9 آیــه ۷. پــس از ســقوط انســان در گنــاه فرشــتگان بــرای 
محافظــت از درخــت حیــات فرســتاده شــدند در ایــن موضــوع قبــل از وفــات انســان 
صــورت پذیرفــت. فرشــتگان در ماهیــت برتــر از انســانند زیــرا نویســنده ی مزامیــر مــی 

گویــد انســان » از فرشــتگان اندکــی کمتــر « خلــق شــد. مزامیــر فصــل ۸ آیــه ۵.
بــا  شــان  ارتبــاط  و  آســمانی  موجــودات  جــالل  و  قــدرت  و  تعــداد  مــورد  در 
حکومــت خــدا و همچنیــن ارتبــاط شــان بــا کار نجــات اطالعاتــی از کتــاب مقــدس 
کســب کــرده ایــم. » خداونــد تخــت خــود را بــر آســمان هــا اســتوار نمــود و ســلطنت 
او بــر همــه مســلط اســت « و نبــی مــی گویــد شــنیدم صــدای فرشــتگان بســیار را 
کــه گرداگــرد تخــت » هســتند « در اتــاق حضــور خــدا در انتظارنــد. ـ » فرشــتگان 
او کــه در قــوت زورآورنــد « » خادمــان او کــه اراده او را بجــا مــی آوریــد « » و آواز 
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کالم او را گــوش مــی گیریــد « مزامیــر فصــل ۱۰۳ آیــه هــای ۱9 تــا ۲۱ و مکاشــفه 
فصــل ۵ آیــه ۱۱. ده هــزار بــار ده هــزار و کرورهــا کــرور عــدد پیــام رســانان آســمانی 
بــود کــه دانیــال نبــی دیــد. پولــس رســول اعــالم نمــود » جنــود بــی شــمار از محفــل 
فرشــتگان « دانیــال فصــل ۷ آیــه ۱۰ و رســاله بــه عبرانیــان فصــل ۱۲ آیــه ۲۳. بــه 
عنــوان پیــام رســانان خــدا » مثــل صــورت بــرق مــی دویدنــد. « )حزقیــال فصــل ۱ آیــه 
۱۴( جاللشــان خیــره کننــده و پروازشــان بــرق آســا. فرشــته ای کــه بــر مقبــره مســیح 
ظاهــر شــد » صــورت او مثــل بــرق و لباســش چــون بــرف ســفید بــود « باعــث شــد 
کــه نگهبانــان بــه لــرزه درآمــده » مثــل مــرده گردیدنــد. « انجیــل متــی فصــل ۲۸ آیــه 
هــای ۳ و ۴. وقتــی ســنحاریب پادشــاه مغــرور آشــور خــدا را ســرزنش و بــی حرمتــی 
بــه نابــودی تهدیــد نمــود » پــس فرشــته خداونــد در آن شــب  نمــود و اســرائیل را 
بیــرون آمــده صــد و هشــتاد و پنــج هــزار نفــر از اردوی آشــور را زد « » اکثــر مــردان 
زور آور برجســته، رهبرهــا و فرماندهــان از ارتــش ســنحاریب کشــته شــدند. « پــس 
ســنحاریب بــا روی شــرمنده بــه زمیــن خــود مراجعــت نمــود. کتــاب دوم پادشــاهان 

فصــل ۱9 آیــه ۳۵ و کتــاب دوم تواریــخ فصــل ۳۲ آیــه ۲۱.
فرشــتگان برای مأموریت های رحمت به فرزندان خدا فرســتاده می شــوند. به 
ابراهیــم بــا وعــده ی برکــت هــا بــه دروازه هــای صــدوم بــرای نجــات لــوط از سرنوشــت 
آتشین آن؛ به الیا که نزدیک بود در بیابان از خستگی و گرسنگی بمیرد؛ به الیشع، 
بــا ارابــه هــا و اســب هــای آتشــین وقتــی گرفتــار در شــهرک کوچکــی کــه گرداگــردش 
را دشــمنان احاطــه کــرده بودنــد بــود؛ بــه دانیــال در حالیکــه در پــی حکمــت الهــی بــود 
در بــارگاه پادشــاه بــت پرســت و یــا وقتــی کــه انتظــار مــی رفــت طعمــه ی شــیرها 
شــود؛ بــه پطــرس محکــوم در ســیاهچال هرودیــس؛ بــه زندانبــان فیلیپــی؛ بــه پولــس و 
همراهانــش در شــب طوفانــی در دریــا: بــرای بازکــردن ذهــن کرنلیــوس بــرای دریافــت 
پیــام انجیــل؛ بــرای فرســتادن پطــرس بــا پیــام نجــات بــه غریبــه غیریهــودی ـ بدیــن ترتیــب 

فرشــتگان مقــدس در همــه اعصــار بــه قــوم خــدا خدمــت کــرده انــد.
بــرای هریــک از پیــروان مســیح فرشــته محافظــی تعییــن شــده اســت. ایــن ناظــران 
آســمانی عــادالن را از قــدرت شــیطان حفــظ مــی کننــد. ایــن موضــوع را خــود شــیطان 
متوجه بود وقتی که گفت: » آیا ایوب مجانا از خدا می ترسد آیا تو گرداگرد خانه 
او و گــرد همــه امــوال او بــه هــر طــرف حصــار نکشــیدی؟ « ایــوب فصــل ۱ آیــه هــای 
9 و ۱۰. وســیله ای کــه توســط آن خــدا قــوم خــود را حفــظ مــی کننــد بــه زبــان مزامیــر 
توصیــف شــده: » فرشــته خداونــد گرداگــرد ترســندگان او اردو مــی زنــد، و آنــان را مــی 
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رهاند. « مزامیر فصل ۳۴ آیه ۷. نجات دهنده در مورد کسانی که به او ایمان می 
آورنــد فرمــود: » زنهــار یکــی از ایــن صفــار را حقیــر مشــمارید زیــرا شــما را مــی گویــم کــه 
مالئکــه ایشــان پیوســته در آســمان روی پــدر مــرا کــه در آســمان اســت مــی بیننــد. « 
انجیل متی فصل ۱۸ آیه ۱۰. فرشتگانی که مأموریت خدمت به فرزندان خدا می 

یابنــد همیشــه بــه حضــور او دســتیابی دارنــد.
بدیــن ترتیــب قــوم خــدا کــه در معــرض قــدرت فریبنــده و ســوء قصــد پیوســته 
شــرارت  هــای  قــدرت  تمــام  بــا  کشــمکش  در  و  دارنــد  قــرار  تاریکــی  ســرور  بیــدار 
هســتند اطمینــان حفاظــت دائمــی فرشــتگان آســمانی را دارنــد. چنیــن اطمینــان 
بــه  بــدون وجــود احتیــاج داده نشــده اســت. اگــر خــدا وعــده فیــض و حفاظــت 
فرزندان خود داده اســت به خاطر این اســت که عوامل پرقدرت شــر برای مقابله 
ناپذیــر کــه کســی نمیتوانــد از  ـ عوامــل متعــدد، مصمــم و خســتگی  وجــود دارنــد 

قــدرت و کینــه آنهــا بــا امنیــت بــی خبــر و یــا نامواظــب باشــد.
بــی گنــاه خلــق شــده بودنــد در ماهیــت، قــدرت و  ارواح شــریر کــه در ابتــدا 
جالل مســاوی فرشــتگان مقدســی بودند که اکنون قاصدهای خدا هســتند. ولی 
ســقوط کــرده در گنــاه بــا همدیگــر هــم پیمــان شــدند بــرای حتــک احتــرام بــه خــدا و 
نابــود کــردن انســان و مشــترک بــا شــیطان در شورشــش و بــه اتفــاق از آســمان رانــده 
شــده و در خــالل همــه اعصــار بعــدی در جنــگ بــر ضــد اقتــدار خــدا بــا شــیطان 
همــکاری نمــوده انــد. مــا در کتــاب مقــدس راجــع بــه اتحــاد حکومــت آنهــا و طبقــات 
مختلــف آنهــا و ذکاوت و زیرکانــه کار کردنشــان و نقشــه هــای کینــه جویانــه آنهــا بــر 

ضــد آرامــش و شــادکامی انســان خوانــده ایــم.
تاریــخ عهــد قدیــم گهگاهــی اشــاره بــه وجــود و موقعیــت آنهــا مــی نمایــد ولــی 
در خــالل زمانــی کــه مســیح در ایــن جهــان بــوده اســت ارواح شــریر قــدرت خــود را 
بــه شــکل چشــم گیــری نشــان دادنــد. مســیح آمــد تــا داخــل نقشــه طــرح شــده بــرای 
نجات بشر شود و شیطان مصمم بود که از حق خود در کنترل کردن جهان دفاع 
نمایــد. وی موفــق شــده بــود کــه بــت پرســتی را در همــه نقــاط دنیــا بــه جــز ســرزمین 
فلســطین برقــرار کنــد. بــه تنهــا ســرزمینی کــه کامــالً بــه خواســته تجربــه گــر تســلیم 
نشــده بودنــد مســیح آمــد تــا بــه مــردم نــور آســمان را بتابانــد. در اینجــا دو قــدرت 
از  برافراشــته  را  بــازوان پرمحبتــش  بودنــد. عیســی  برتــری جســتن  رقیــب مدعــی 
همــه دعــوت بــه عمــل مــی آورد تــا در او آمــرزش و آرامــش یابنــد. جنــود تاریکــی 
اگــر مأموریــت مســیح  کــه  نداشــتند و فهمیدنــد  غیــر محــدود  کنتــرل  کــه  دیدنــد 
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موفــق باشــد حاکمیــت آنهــا بــه زودی بــه انتهــا خواهــد رســید. شــیطان چــون شــیر 
بــدن و همچنــان  بــر  را  قــدرت خــود  زنجیــر شــده خشــمناک اســت و جســورانه 

نَفــس مــردم نشــان مــی دهــد.
در عهــد جدیــد بــه وضــوح نشــان داده مــی شــود کــه انســان هایــی دیــوزده وجــود 
داشــته انــد. کســانیکه بــه ایــن عارضــه مبتــال بودنــد فقــط از بیمــاری هــای ناشــی از 
علــل طبیعــی معــذب نبودنــد. مســیح فهــم کاملــی از آنچــه کــه بــا آن روبــرو بودنــد 

داشــت و حضــور مســتقیم روح شــریر را مــی شــناخت.
نمونــه برجســته از تعــداد، قــدرت و خباثــت ارواح پلیــد و همچنیــن قــدرت و 
رحمــت مســیح در گــزارش کتــاب مقــدس ارایــه شــده در شــفای دیــوزده جدریانــی 
آن مجانیــن تیــره بخــت عصبانــی و بــی تفــاوت از هــر نــوع جلوگیــری، کــف بــه دهــان 
هــوا را از فریادهــای خــود پــر نمــوده خشــونت و زخــم بــه خــود و دیگــران وارد آورده 
نزدیــک شــدگان را بــه خطــر مــی انداختنــد. بــدن هــای خــون آلــود و تغییــر شــکل 
ارایــه  را  تاریکــی  ســرور  مطلــوب  مــورد  منظــره  شــان  آشــفته  اذهــان  و  شــان  یافتــه 
مــی داد. یکــی از شــیاطین کنتــرل کننــده رنــج دیــدگان اعــالم نمــود: » نامــم لژیــون 
اســت؛ زیرا که بســیاریم. « انجیل مرقس فصل ۵ آیه 9. در ارتش روم یک لژیون 
بالــغ بــر ســه تــا پنــج هــزار ســرباز بــود. قــوای شــیطان نیــز بــه شــکل گروهــان فرســتاده 
مــی شــود و گروهــان تکــی کــه ایــن شــیاطین جــزو آن بودنــد کمتــر از یــک لژیــون نبــود.

به فرمان عیسی ارواح پلید قربانیان خود را ترک نمودند و آنها ساکت و عاقل 
و رام در پای نجات دهنده نشستند. ولی به ارواح شریر اجازه داده شد تا گله ای 
از خــوک هــا را بــه دریــا هدایــت کننــد. ولــی بــرای ســاکنین جداریــان زیــان از دســت 
دادن خوک ها سنگین تر از برکتی بود که مسیح ارزانی داشته بود و از شفادهنده 
الهــی خواســته شــد کــه منطقــه را تــرک کنــد. ایــن بــود نتیجــه ای کــه شــیطان در انتظــار 
بــه دســت آوردنــش بــود. بــا انداختــن تقصیــر زیانشــان بــر عیســی تــرس خودخواهانــه 
مــردم را برانگیخــت و مانــع از ایــن شــد کــه کالم او را گــوش دهنــد. شــیطان دائمــاً 
مســیحیان را مقصــر بــرای زیــان، مصیبــت و عــذاب مــی دانــد بــه جــای اینکــه بگــذارد 

ســرزنش بــه کســی وارد شــود کــه مســتحق آن اســت یعنــی خــود او و گماشــتگانش.
ولــی اهــداف مســیح منقلــب نشــدند. او اجــازه داد تــا ارواح پلیــد گلــه خــوک 
هــا را نابــود کننــد بــه عنــوان ســرزنش بــه یهودیانــی کــه ایــن حیوانــات ناپــاک را بــرای 
درآمــد مالــی پــرورش مــی دادنــد. اگــر مســیح شــیاطین را مانــع نشــده بــود آنهــا نــه 
فقــط خــوک هــا را بلکــه نگهدارنــدگان و مالــک هــای آنهــا را نابــود مــی نمودنــد. 
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حفــظ نگهدارنــدگان و مالــکان فقــط بــه قــدرت مســیح صــورت پذیرفــت کــه بــه فیــض 
او بــرای نجــات آنــان مؤثــر واقــع شــد. اضافــه بــر ایــن اجــازه داده شــد ایــن واقعــه بــه 
وقوع بپیوندد تا حواریون شــاهد قدرت بی رحم شــیطان بر انســان ها و حیوانات 
شــوند. نجــات دهنــده عالقمنــد بــود کــه پیروانــش اطالعاتــی راجــع بــه دشــمن کــه بــا 
او روبــرو خواهنــد شــد داشــته باشــند تــا از تدابیــرش فریفتــه نشــوند. اراده او نیــز 
چنیــن بــود کــه مــردم آن ناحیــه قــدرت او را در نابــود کــردن اســارت شــیطان و آزاد 
کــردن اُســرایش را ببیننــد. و گرچــه عیســی آنجــا را تــرک کــرد مــردان نجــات یافتــه 

بدیــن شــکل شــگفت آور باقــی ماندنــد تــا رحمــت نجــات دهنــده را اعــالم کننــد.
موارد متشابه دیگری در کتاب مقدس ثبت شدهاند. دختر زن سوریه فنیقیه 
ای نیز که به شکل تألم آور معذب از روح پلید بود و عیسی به کالمش آن را خارج 
نمــود انجیــل مرقــس فصــل ۷ آیــه هــای ۲6 تــا ۳9. نمونــه دیگــر » دیوانــه ی کــور و 
لنــگ « بــود )انجیــل متــی فصــل ۱۳ آیــه ۲۲(؛ جوانــی کــه روح گنــگ داشــت کــه غالبــاً 
» او را در آتــش و در آب انداخــت تــا او را هــالک کنــد. « )انجیــل مرقــس فصــل 9 
آیــه هــای ۱۷ تــا ۲۷(؛ دیوانــه ای کــه توســط روح دیــو خبیــث متألــم مــی شــد )انجیــل 
لوقــا فصــل ۴ آیــه هــای ۳۳ تــا ۳6( و آرامــش روز ســبت در کنیســه کفرناحــوم را بــه 
هــم زد ـ همــه آنهــا بــه دســت نجــات دهنــده رحیــم شــفا یافتنــد. در هــر مــورد مســیح 
روح خبیــث را یــه عنــوان موجــود بــا ذکاوت خطــاب نمــود و دســتور داد از شــخص 
معــذب بیــرون بیایــد و دیگــر او را معــذب نســازد. عبــادت کننــدگان در کفرناحــوم بــا 
دیــدن قــدرت اعجــاب انگیــزش » حیــرت بــر همــه ایشــان مســتولی گشــت و یکدیگــر 
را مخاطــب ســاخته گفتنــد ایــن چــه ســخن اســت کــه ایــن شــخص بــا قــدرت و قــوت 

ارواح پلیــد را امــر مــی کنــد و بیــرون مــی آینــد. « انجیــل لوقــا فصــل ۴ آیــه ۳6.
کســانی کــه روح پلیــد بــه آنهــا داخــل شــده بــود معمــوالً در موقعیــت پرعــذاب 
مــی بودنــد بــا وجــود آن اســتثناهایی وجــود داشــتند. بــرای کســب قــدرت مــاورای 
بــا دیوهــا  طبیعــی بعضــی افــراد نفــوذ شــیطانی را پذیــرا بودنــد. اینجــا کشــمکش 
نداشــند. کســانی که روح غیبگویی داشــتند از این طبقه بودند ـ شــمعون مجوس، 
الیمــاس جادوگــر و دختــری کــه پولــس و ســیالس را در فیلیپــی تعقیــب مــی کــرد.

کســی نمــی توانــد در خطــر بزرگتــری از نفــوذ ارواح پلیــد قــرار بگیــرد مگــر آن 
بــا وجــود شــهادت مســتقیم و کافــی کتــاب مقــدس وجــود شــیطان و  کســی کــه 
مــزدوران او را انــکار مــی کنــد. تــا مدتــی کــه مــا بــی خبــر از حیلــه هــای آنهــا باشــیم 
امتیــاز غیــر قابــل تصــوری خواهنــد داشــت عــده زیــادی اعتنــا بــه پیشــنهادات آنهــا 
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مــی کننــد در حالیکــه گمــان مــی برنــد کــه از حکمــت شــخص خــود پیــروی مــی کننــد. 
بدیــن ســبب اســت کــه وقتــی بیشــتر بــه انتهــای زمــان میرســیم و شــیطان بنــا اســت 
بــا عظیــم تریــن قــدرت اغــوا و نابــود کنــد همــه جــا بــاور اینکــه وجــود نــدارد را انتشــار 

مــی دهــد. خــط مشــی او ایــن اســت کــه خــود و روش کارش را مخفــی کنــد.
اغــوا کننــده عظیــم از چیــزی بیشــتر از ایــن هراســان نیســت کــه مــا بــا حیلــه هــای 
او آشــنا شــویم. هرچــه بهتــر ســیرت و اهــداف خــود را در قیافــه متبــدل ظاهــر کنــد 
احساســات قویتــری از تمســخر و اکــراه بــر ضــد خــود برانگیختــه اســت. او از نقــش 
انســان و نصــف  یافتــه نصــف  تغییــر شــکل  انگیــز و  نفــرت  و  موجــودی مضحــک 
حیــوان بســیار راضــی اســت. او از شــنیدن اســمش در ســرگرمی و طنــز توســط 

کســانی کــه خــود را باهــوش و مطلــع مــی داننــد راضــی اســت.
به علت به کار بردن ماهرانه نقاب است که سوال نسبتاً انتشار یافته پرسیده 
می شود » آیا حقیقتاً چنین چیزی وجود دارد؟ « این شاهدی است از موقعیت 
او که فرضیه هایی که شــهادت ســاده کتاب مقدس را دروغ تصور می کنند که در 
دنیــای مذهبــی معمــوالً پذیرفتــه شــده انــد. و بــه علــت اینکــه شــیطان بــه آســانی ذهــن 
کسانی را که آگاه از نفوذ او نیستند کنترل می کند کالم خدا نمونه های بسیاری 
از کارهای خبیث او را معرفی کرده در برابرمان پرده از قوای مخفی او بر میدارد و 

مــا را در موقعیــت هشــدار راجــع بــه حملــه هــای او قــرار مــی دهــد.
قــدرت و بدخواهــی شــیطان و همراهانــش مــی توانــد بــه درســتی بــه مــا اخطــار 
بدهــد اگــر پنــاه آوردن و نجــات توســط قــوت عالــی نجــات دهنــده مــا نمــی بــود. مــا 
خانــه هایمــان را بــا قفــل و میلــه تجهیــز مــی کنیــم تــا خــود و خانــه را از گزنــد مــردم شــریر 
حفــظ نماییــم، ولــی بــه نــدرت راجــع بــه فرشــتگان شــریر فکــر مــی کنیــم کــه دائمــاً ســعی 
مــی کنــد بــه مــا دســت بیابــد در حالیکــه بــر ضــد حمــالت آنهــا در قــوت خودمــان روش 
دفاعی نداریم. اگر مجالی بیابند می توانند ذهنمان را منحرف، بدنمان را ناموزون 
و معــذب کننــد، امــوال مــا و حیاتمــان را نابــود کننــد. تنهــا خوشــحالی آنهــا تهمــت و 
نابــودی اســت. وضــع کســانی کــه در برابــر ادعــای الهــی مقاومــت نمــوده و بــه وســیله 
وسوســه هــای شــیطان تســلیم مــی شــوند وحشــتناک اســت تــا اینکــه خــدا دســت از 
آنهــا مــی شــوید و ایشــان را بــه کنتــرل ارواح پلیــد وامــی گــذارد. ولــی کســانی کــه از 
مســیح پیــروی مــی نماینــد تحــت حفاظــت او امنیــت دائمــی دارنــد. فرشــتگانی کــه 
برتــری در قــدرت دارنــد بــرای حفاظــت آنهــا از آســمان فرســتاده مــی شــوند. شــیطان 

نمیتوانــد بــه حفاظــی کــه خــدا گرداگــرد قــوم خــود قــرار داده اســت رخنــه کنــد.
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بــرای شــش هــزار ســال ادامــه داشــته  نبــرد عظیــم بیــن مســیح و شــیطان کــه 
اســت بــه زودی خاتمــه خواهــد یافــت و شــیطان تــالش خــود را بــرای شکســت 
هــای خــود  دام  هــا در  کــردن جــان  و گرفتــار  انســان  قبــال  در  دادن کار مســیح 
دوچنــدان مــی کنــد. نگهــداری مــردم در تاریکــی و عــدم توبــه تــا شــفاعت نجــات 
دهنــده خاتمــه یابــد و دیگــر قربانــی بــرای گناهــان وجــود نداشــته باشــد هدفــی 

اســت کــه او در پــی وصــول بــه آن اســت.
بــی  بــرای مقاومــت در برابــر قدرتــش نمــی شــود وقتــی  وقتــی تــالش خاصــی 
تفاوتــی در کلیســا و دنیــا گســترده اســت شــیطان نگــران نیســت زیــرا در خطــر از 
دســت دادن کســانی کــه اســیر اراده او هســتند نیســت. ولــی وقتــی توجــه بــه امــور 
ابــدی جلــب مــی شــود و افــراد مــی پرســند » چــه کار بایــد بکنــم تــا نجــات یابــم؟ « او 
در معرکه اســت و ســعی می کند تا قدرتش را به مقابله با قدرت مســیح بکشــاند 

و اثــر روح القــدس را خنثــی کنــد.
کتــب مقــدس اعــالم مــی دارنــد کــه در یــک مــورد وقتــی فرشــتگان خــدا آمدنــد تــا 
خــود را در حضــور خداونــد نشــان دهنــد شــیطان نیــز بــا آنهــا آمــد )ایــوب فصــل ۱ آیــه 
6( نــه بــرای تعظیــم کــردن در برابــر پادشــاه ابــدی بلکــه پیشــبرد نقشــه بداندیــش خــود 
بــر ضــد عــادالن. بــا همــان هــدف وی حاضــر اســت زمانــی کــه مــردم بــرای پرســتش 
خــدا جمــع مــی شــوند. گرچــه مخفــی از نظــر بــا کمــال جدیــت ســعی بــه کنتــرل ذهــن 
عبــادت کننــدگان دارد. ماننــد جنــرال کار آزمــوده قبــالً نقشــه اش را مــی چینــد. 
وقتــی قاصــد خــدا را در حــال پژوهــش در کالم خــدا مــی بینــد او موضــوع مــورد 
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بحــث در برابــر مــردم را مــد نظــر مــی گیــرد. آنــگاه کلیــه حیلــه گــری و زیرکــی خــود را 
بــرای کنتــرل اوضــاع بــه کار مــی بــرد تــا پیــام بــه کســانی کــه او در آن مــورد ســعی بــه 
فریــب دادن دارد نرســد. کســی کــه احتیــاج زیــاد بــه اخطــار دارد مصرانــه بــه یــک 
معاملــه تجــاری هدایــت مــی شــود کــه احتیــاج بــه حضــور اوســت و یــا بــه وســیله 
ای دیگــر مانــع مــی شــود کــه پیــام را بشــنود کــه برایــش داللــت بــه حیــات مــی کنــد.

مجدداً شیطان می بیند که خادمین خداوند به خاطر تاریکی روحانی که مردم 
را احاطه می کند متحمل ناراحتی هستند. او دعاهای جدی آنها را برای فیض و 
قدرت الهی برای شکستن طلسم بی تفاوتی، بی توجهی و تنبلی می شنود. آنگاه 
با اشتیاق تجدید شده هنرهای خود را پیاده می کند. او مردم را به ارضای اشتها 
و یا نوع دیگری از تن آسایی وسوسه می کند و بدین ترتیب شعور آنها را بی حس 

می کند تا نتوانند آنچه را که احتیاج به یادگیری دارد بشنوند.
شــیطان خــوب مــی دانــد کــه آنانــی را کــه بــه غفلــت در دعــا و مطالعــه کالم خــدا 
هدایــت کنــد از حمــالت او مغلــوب مــی شــوند. بنابرایــن هــر تدبیــر ممکنــی را بــرای 
مشــغول کــردن ذهــن اختــراع مــی کنــد. همیشــه طبقــه ای از مدعیــان خداپرســتی 
عیــب  را  خــود  دیانــت  حقیقــت  دانــش  پیگیــری  جــای  بــه  کــه  انــد  داشــته  وجــود 
جویــی از ســیرت و یــا پیــدا کــردن اشــتباه در ایمــان کســانی مــی داننــد کــه بــا آنهــا 
تفاوت عقیده دارند. چنین هســتند یاری رســانان دســت راســت شــیطان ـ تهمت 
زننــدگان بــرادران معــدود نیســتند و همیشــه فعــال هســتند وقتــی خــدا کار مــی کنــد 
و خادمینــش تواضــع واقعــی ارائــه مــی نماینــد. آنهــا تفســیر نادرســتی از گفتــار و 
اعمــال کســانی مــی کننــد کــه حقیقــت را دوســت دارنــد و اطاعــت مــی کننــد. آنهــا 
جــدی تریــن، غیورتریــن و از خودگذشــته تریــن خادمیــن مســیح را بــه عنــوان فریفتــه 
شــده یــا فریبنــده قلمــداد مــی کننــد. کار آنهــا غلــط وانمــود کــردن هــر عمــل صــادق و 
شــریف، انتظــار، بدگمانــی و تحریــک ســوء ظــن در ذهــن بــی تجربــه گان اســت. بــه 
هــر روش قابــل تصــور باعــث خواهنــد شــد تــا آنچــه کــه پــاک و عــادل اســت فاســد 

و فریبنــده بــه نظــر برســد.
ولی احتیاجی نیست که کسی در مورد آنها فریب بخورد. به آسانی دیده می 
شــود کــه بازمانــدگان چــه کســی هســتند و نمونــه چــه کســی را پیــروی مــی کننــد و کار 
چــه کســی را انجــام مــی دهنــد. » ایشــان را از میــوه هایشــان خواهیــد شــناخت. « 
انجیــل متــی فصــل ۷ آیــه ۱6. خطــی مشــی شــان شــبیه خــط مشــی شــیطان اســت. 

افترازننــده زهرآگیــن، تهمــت زننــده بــرادران. « مکاشــفه فصــل ۱۲ آیــه 6۰.
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اغــوا کننــده بــزرگ بــا مــزدوران زیــادی آمــاده اســت کــه بــا هرگونــه خطــا جــان 
هــا را بــه تلــه بیانــدازد ـ بدعــت هایــی آمــاده شــده بــرای تطبیــق بــا هرگونــه ســلیقه و 
ظرفیــت کســانی کــه مصمــم بــه نابــودی آنهاســت دارد. نقشــه اوســت کــه عوامــل 
غیــر صــادق و تبدیــل نیافتــه داخــل کلیســا کنــد کــه شــک و بــی ایمانــی را تشــویق و 
مانع راه کســانی شــوند که مشــتاق پیشــبرد آرمان خدا و پیش رفتن با آن هســتند. 
عــده زیــادی کــه ایمــان واقعــی بــه خــدا و کالم او ندارنــد بــا اصولــی از حقیقــت 
توافــق و بــه عنــوان اصــول مســیحی منتشــر خواهنــد کــرد و بدیــن ترتیــب قــادر بــه 

ارائــه اشتباهاتشــان بــه عنــوان حقایــق کتــاب مقــدس مــی شــوند.
ایــن نظریــه کــه اثــری نــدارد کــه مــردم چــه چیــزی را بــاور دارنــد یکــی از موفــق 
تریــن نیرنــگ هــای شــیطان اســت. او میدانــد کــه حقیقــت در لفافــه محبــت وقتــی 
پذیرفتــه شــود پذیرنــده را تقدیــس مــی کنــد بدیــن ترتیــب او دائمــاً ســعی مــی کنــد 
فرضیــه هــای دروغ، افســانه هــا و انجیــل دیگــری را جانشــین کنــد. از ابتــدا خادمیــن 
خــدا بــر ضــد معلمیــن دغــل بــاز مجادلــه کــرده انــد نــه فقــط بــه خاطــر مــردان شــریر 
بــودن بلکــه بــه عنــوان تلفیــق کننــدگان کــذب کــه بــرای جانهــا مــرگ آور بــود. الیــاء، 
ارمیــا و پولــس بــا ثبــات و بــی تــرس بــا کســانی کــه مــردم را از کالم خــدا روگــردان مــی 
نمودنــد مخالفــت نمودنــد. آن آزادگــی کــه ایمــان صحیــح دینــی را مهــم نمــی دانــد 

مــورد توجــه ایــن دفــاع کننــدگان مقــدس حقیقــت نبــود.
تفســیر مبهــم و خیالــی کتــاب مقــدس و نظریــه هــای متضــاد ایمــان مذهبــی کــه 
در دنیای مســیحی پیدا می شــوند کار دشــمن بزرگ ما برای پریشــان کردن اذهان 
اســت تــا حقیقــت را تشــخیص ندهنــد و عــدم هماهنگــی و تقســیم بنــدی موجــود 
بــه خاطــر رســم متــداول تفســیر نابجــای  در کلیســاهای مســیحی در حــد زیــادی 
آیــات کتــاب مقــدس بــرای حمایــت از یــک فرضیــه ی مــورد پســند اســت. بــه جــای 
مطالعــه دقیــق کالم خــدا بــا تواضــع قلبــی بــرای کســب دانــش اراده او، عــده زیــادی 

فقــط ســعی مــی کننــد چیــزی غیــر عــادی و یــا اصلــی پیــدا نماینــد.
آیــات  بــه  یــا عــادات غیــر مســیحیی بعضــی  از تعالیــم خطــا و  بــرای حمایــت 
مســتقل از متــن آنهــا متوســل مــی شــوند شــاید نصــف آیــه ای را بــرای اثبــات ایــده 
شــان بــه کار مــی برنــد در حالیکــه بقیــه آیــه مفهــوم کامــالً عکــس آن را نشــان مــی 
دهــد. بــا حیلــه گــری یــک مــار خــود را پشــت ســر آیــات غیــر مربــوط گــرد مــی آورنــد 
بــه ترتیبــی کــه عالیــق جســمانی آنهــا را حمایــت مــی کنــد. بدیــن ترتیــب عــده زیــادی 
عمــداً کالم خــدا را تحریــف مــی کننــد. عــده ای دیگــر کــه قــدرت تصــور فعالــی دارنــد 
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رمــوز و ارقــام کالم مقــدس را بــرای توافــق بــا هــوس خــود تفســیر مــی نماینــد بــدون 
توجــه بــه شــهادت کالم بــه عنــوان مفســر خــود. آنــگاه زاییــده تخیــالت خــود را بــه 

عنــوان تعلیــم کتــاب مقــدس ارائــه مــی نماینــد.
بــدون دعــا و روحیــه متواضــع و آمــوزش پذیــر  بــه مطالعــه کالم خــدا  هــرگاه 
وارد مــی شــوند ســاده تریــن و واضــح تریــن در عیــن حــال مشــکل تریــن آیــات از 
از  پــاپ قســمت هایــی  پیــرو  مــی شــوند. رهبــران  آنــان منفصــل  مفهــوم واقعــی 
کتــب مقــدس را کــه بــه اهــداف آنهــا کمــک مــی کنــد انتخــاب مــی کننــد و بــه نفــع 
خــود تفســیر نمــوده آنهــا را بــه مــردم ارائــه مــی نماینــد در حالیکــه مزیــت مطالعــه 
شــخصی و درک اصــول مقــدس کتــاب مقــدس را بــرای مــردم انــکار مــی کننــد. 
کتــاب مقــدس کامــل در قرائــت عــادی آن بایــد بــه مــردم داده شــود. بــرای مــردم 
تــا تعالیــم آن بدیــن  بهتــر اســت کــه هرگــز تعلیــم کتــاب مقــدس نداشــته باشــند 

شــکل فاحــش بــد جلــوه داده شــوند.
کتــاب مقــدس بــه عنــوان راهنمــا بــرای کلیــه کســانی کــه آرزو دارنــد بــا اراده 
خالــق شــان آشــنا شــوند طــرح شــده بــود. خــدا بــه انســانها کالم مطمئــن نبــوت را 
داد. فرشــتگان و حتــی خــود مســیح آمدنــد تــا بــه دانیــال و یوحنــا وقایعــی کــه بــه 
زودی اتفاق خواهد افتاد را بشناسانند. این امور مهم که در رابطه با نجات ما 
هســتند گرفتــار اســرار رهــا نشــدند. آنهــا بــه ترتیبــی آشــکار نشــدند کــه پژوهشــگر 
صــادق حقیقــت را پریشــان و گمــراه کننــد. خداونــد توســط نبــی حبقــوق چنیــن 
لــوح هــا چنــان نقــش کــن کــه دونــده آن را  بــر  گفــت: » رویــا را بنویــس و آن را 
بتواننــد خوانــد. « حبقــوق فصــل ۳ آیــه ۲. کالم خــدا بــرای همــه کســانی کــه بــا 
قلــب دعاگــو آن را مطالعــه مــی کننــد ســاده اســت. هــر انســان صــادق حقیقــی 
بــه روشــنایی حقیقــت خواهــد رســید. » نــور بــرای عــادالن کاشــته شــده اســت. « 
مزمــور فصــل 9۷ آیــه ۱۱. هیــچ کلیســایی نمــی توانــد در قدوســیت پیشــروی کنــد 
مگــر اینکــه اعضایــش صادقانــه حقیقــت را جســتجو کننــد هماننــد پژوهــش در 

پــی گنــج پنهــان شــده.
بــا فریــاد آزادگــی گرایــی انســانها نســبت بــه تدابیــر دشمنشــان کــور مــی شــوند 
در حالیکــه او بــه تدریــج بــرای تحقــق هــدف هایــش کار مــی کنــد. وقتــی موفــق بــه 
بــه کنــار  بــا نظریــات انســانی مــی شــود شــریعت خــدا  جانشــینی کتــاب مقــدس 
گذاشــته مــی شــود و کلیســاها تحــت اســارت گنــاه در مــی آینــد درحالــی کــه ادعــا 

مــی کننــد کــه آزاد هســتند.
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بــرای عــده زیــادی تحقیقــات علمــی تبدیــل بــه لعنــت شــده اســت. خــدا اجــازه 
داده اســت کــه ســیلی از نــور در کشــفیات علمــی و هنــر بــر دنیــا بتابــد ولــی حتــی 
بزرگتریــن مغزهــا اگــر در پژوهــش هایشــان توســط کالم خــدا هدایــت نشــوند در 

تــالش شــان بــرای بررســی رابطــه علــم و مکاشــفه ســرگردان مــی شــوند.
و  جزیــی  روحانــی  چیزهــای  در  هــم  و  مــادی  امــور  در  هــم  انســانی  دانــش 
ناکامــل اســت بنابرایــن عــده زیــادی قــادر بــه هماهنــگ ســازی نظریــات علمــی و 
بیانیــه هــای کتــاب مقــدس نیســتند. عــده زیــادی فرضیــه هــا و حدســیات را چــون 
حقیقــت علمــی مــی پذیرنــد و فکــر مــی کننــد کالم خــدا بایــد بــا آنچــه » معرفــت 
آیــه   6 تیموتائــوس فصــل  مــی شــود آزمایــش شــود. رســاله اول  دروغ « خوانــده 
۲۰. خالــق و کار او خــارج از درک انســان هاســت و چــون نمــی تواننــد اینهــا را 
بــا قوانیــن طبیعــی توصیــف کننــد تاریــخ کتــاب مقــدس غیرقابــل اعتمــاد تلقــی مــی 
شــود. آنهایــی کــه دچــار شــک بــه قابــل اعتمــاد بــودن گزارشــات عهدهــای قدیــم 
و جدیــد مــی شــوند قدمــی فراتــر گذاشــته در وجــود خــدا نیــز شــک مــی کننــد و 
بــرای طبیعــت قدرتــی بــی نهایــت قایــل مــی شــوند و بــا از دســت دادن لنگرشــان 

بــه درگیــری بــا صخــره هــای بــی ایمانــی گرفتــار مــی شــوند.
بدیــن ترتیــب عــده زیــادی از ایمــان روگــردان مــی شــوند و توســط شــیطان اغــوا 
فلســفه  شــوند.  خــود  خالــق  از  تــر  حکیــم  انــد  کــرده  ســعی  انســانها  گردنــد.  مــی 
انســانی ســعی کــرده اســت اســرار را تحقیــق و توصیــف نمایــد کــه هرگــز در خــالل 
اعصــار آشــکار نخواهنــد شــد. اگــر انســان آنچــه را کــه خــدا از خــود و هــدف هایــش 
آشــکار نمــوده اســت جســتجو و درک کننــد چنــان نظــری از جــالل، شــکوه و قــدرت 
یهوه به دســت خواهند آورد که متوجه ناچیزی وجود خود شــده و راضی از آنچه 

کــه بــرای آنهــا و فرزندانشــان آشــکار شــده اســت خواهنــد بــود.
شــاهکار فریــب هــای شــیطان نگهــداری اذهــان انســان هــا در تحقیــق و حــدس 
زدن در مــورد چیــزی اســت کــه خــدا آشــکار ننمــوده اســت و قصــد نــدارد کــه مــا 
بفهمیــم. بدیــن ترتیــب بــود کــه زهــره جــای خــود را در آســمان از دســت داد. او 
ناراضــی شــد چــون اســرار مقاصــد خــدا بــا او در میــان نگذاشــته شــده بــود و آنچــه 
کــه راجــع بــه کار او در موقعیــت عالــی کــه بــدان منصــوب شــده بــود آشــکار شــده 
بــود را کامــالً نادیــده گرفــت. بــا تحریــک عــدم رضایــت در فرشــتگان تحــت فرمانــش 
باعــث ســقوط آنهــا شــد. اکنــون او در پــی آغشــتن اذهــان انســانها بــا همــان روح 

اســت و هدایــت آنهــا در عــدم رعایــت فرامیــن مســتقیم خــدا.
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کســانی کــه مایــل بــه قبــول حقایــق ســاده و قاطــع کتــاب مقــدس نیســتند دائمــاً 
در پــی افســانه هــای خوشــایندی هســتند کــه وجــدان آنهــا را ســاکت کنــد. هرچــه 
تعالیم ارائه شده کمتر روحانی، انکار کننده و تحقیرکننده باشند با لطافت عظیم 
تــری پذیرفتــه مــی شــوند. چنیــن افــرادی بــرای ارضــای عالیــق جســمانی قــدرت ذهنــی 
خــود را تحقیــر مــی نماینــد. در خــود فریبــی خیلــی حکیــم تــر از آن هســتند کــه بــرای 
هدایــت خــدا کتــاب مقــدس را بــا تواضــع نفــس و دعــای صادقانــه تفتیــش نماینــد و 
بنابرایــن ســپری در برابــر اغفــال ندارنــد. شــیطان آمــاده بــرآورده کــردن خواســته قلــب 
اســت و خدعــه هــای خــود را بــه جــای حقیقــت جانشــین مــی کنــد. بــا چنیــن نقشــه 
ای بود که پاپ ها بر افکار مردم استیال یافتند و به خاطر رد نمودن حقیقت چون 
مســتلزم حمل صلیب اســت پروتســتانها همان مســیر را می پیمایند. همه کســانی 
کــه بــرای مطالعــه راحتــی و تدابیــر نامغایــر بــا دنیــا نباشــند غلفــت در مطالعــه کالم 
خــدا مــی نماینــد واگــذار بــه قبــول بدعــت لعنتــی بــه جــای ایمــان دینــی مــی شــوند. هــر 
نــوع خطــای قابــل تصــور توســط کســانی کــه عمــداً حقیقــت را رد مــی کننــد پذیرفتــه 
خواهــد شــد. کســی کــه بــا وحشــت بــه یــک خدعــه نــگاه مــی کنــد بــه آســانی نیرنــگ 
دیگــری را دریافــت مــی نمایــد. پولــس حــواری در صحبــت راجــع بــه طبقــه ای کــه 
» محبــت راســتی را نپذیرفتنــد تــا نجــات یابنــد « اعــالم مــی دارد کــه » بدیــن جهــت 
خــدا بــه ایشــان عمــل گمراهــی مــی فرســتد تــا دروغ را بــاور کننــد. تــا فتوایــی شــود بــر 
همــه کســانی کــه راســتی را بــاور نکردنــد بلکــه بــه ناراســتی شــاد شــدند. « رســاله دوم 
بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه هــای ۱۰ تــا ۱۲. بــا چنیــن اخطــاری در برابرمــان شایســته 

اســت کــه مواظــب باشــیم چــه تعالیمــی را مــی پذیریــم.
در میــان موفــق تریــن عوامــل اغــوا کننــده ی بــزرگ تعالیــم بــی اســاس و عجایــب 
کاذب مــی تــوان ارتبــاط بــا ارواح را مثــال زد. او متبــدل بــه یــک فرشــته نــور دام خــود 
را در جاهایــی کــه کمتریــن گمــان نمــی رود پهــن مــی کنــد. اگــر مــردم کتــاب خــدا را 
بــا دعــای صادقانــه مطالعــه کننــد تــا آن را بفهمنــد در تاریکــی نمــی ماننــد کــه تعالیــم 

دروغ را بپذیرنــد. ولــی چــون حقیقــت را رد مــی کننــد در تلــه اغــوا مــی افتنــد.
اشــتباه خطرنــاک دیگــر تعلیــم انــکار الوهیــت مســیح اســت مدعــی بــر اینکــه 
قبــل از ورودش بــه دنیــا وجــود نداشــته اســت. ایــن تعلیــم توســط گــروه بزرگــی کــه 
معتــرف بــه ایمــان بــه کتــاب مقــدس هســتند بــه خوشــایندی پذیرفتــه مــی شــود بــا 
وجــود ایــن مســتقیماً متضــاد بــا واضــح تریــن بیانــات راجــع بــه نجــات دهنــده مــان و 
رابطــه او بــا پــدر ســیرت الهــی او و وجــود قبــل از تولــدش اســت. ایــن ایــده را نمــی 
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تــوان بــدون بــی اســاس تریــن مغلطــه در آیــات کتــاب مقــدس توجیــه نمــود. آن نــه 
تنهــا تفکــر و تصــور انســان راجــع بــه کار نجــات را تنــزل مــی دهــد بلکــه ایمــان بــه 
کتــاب مقــدس بــه عنــوان ملهــم بــودن بواســطه خــدا را از اعتبــار ســاقط مــی نمایــد. 
در حالیکــه ایــن امــر آن را خطرنــاک مــی کنــد در عیــن حــال مقابلــه بــا آن را مشــکل 
تــر مــی ســازد. اگــر انســانها شــهادت کتــب الهــام یافتــه را راجــع بــه الوهیــت مســیح 
رد کننــد بحــث بــا آنهــا بــی فایــده اســت زیــرا هــر بحثــی هــر قــدر هــم قاطــع باشــد 
آنهــا را متقاعــد نخواهــد نمــود. » امــا انســان نفســانی امــور روح خــدا را نمــی پذیــرد 
زیــرا کــه نــزد او جهالــت اســت و آنهــا را نمــی توانــد فهمیــد زیــرا حکــم آنهــا از روح 
مــی شــود. « رســاله اول بــه قرنتیــان اول فصــل ۲ آیــه ۱۴. کســی نمــی توانــد تفاهــم 
صحیحی از ســیرت و هدف مســیح و یا نقشــه عالی خدا برای نجات بشــر داشــته 

باشــد اگــر بــر ایــن تعلیــم غلــط متکــی باشــد.
بــاز هــم اشــتباه بــزرگ، زیرکانــه و موذیانــه دیگــر اعتقــاد ســریع االنتشــار اســت کــه 
شــیطان بــه عنــوان یــک وجــود شــخصی وجــود نــدارد و اینکــه ایــن اســم صرفــاً چــون 
نمــادی از افــکار و عالیــق شــریر انســان در کتــب مقــدس بــه کار بــرده شــده اســت.

تعلیمــی کــه انعــکاس وســیعی از منبرهــای عــوام پســند انتشــار یافتــه بازگشــت 
مســیح بــه هــر شــخص در لحظــه مــرگ اوســت. ایــن اعتقــاد وســیله ای اســت بــرای 
منحــرف کــردن افــکار از ظهــور شــخصی او بــر ابرهــای آســمان. بدیــن ترتیــب شــیطان 
برای سال ها گفته است » اینک در خلوت است باور نکنید. « انجیل متی فصل 
۲۴ آیــه هــای ۲۳ تــا ۲6؛ و جــان هــای زیــادی بــا پذیرفتــن ایــن نیرنــگ گمــراه شــده انــد.

بــاز هــم حکمــت دنیــوی تعلیــم مــی دهــد کــه دعــا ضــروری نیســت. مــردان پیــرو 
علــم مدعــی هســتند کــه جــواب واقعــی بــرای دعــا وجــود نــدارد؛ و اینکــه ایــن نقــض 
قانــون خواهــد بــود یــک معجــزه و اینکــه معجــزات وجــود خارجــی ندارنــد. آنهــا مــی 
گوینــد کائنــات تحــت قوانیــن ثابــت اداره مــی شــود و خــود خــدا چیــزی بــر خــالف 
ایــن قوانیــن انجــام نمــی دهــد. بدیــن ترتیــب خــدا را محــدود بــه قوانیــن خــود مــی 
داننــد کــه گویــا عملکــرد قوانیــن الهــی آزادی الهــی را نفــی مــی کنــد. چنیــن تعلیمــی 
بر خالف شــهادت کتاب مقدس اســت. آیا مســیح و شــاگردانش معجزاتی انجام 
ندادند؟ همان نجات دهنده رحیم زنده اســت و مایل اســت دعای بر پایه ایمان 
را هماننــد روزهایــی کــه مرعــی بــر زمیــن راه مــی رفــت گــوش بدهــد. آنچــه طبیعــی 
اســت بــا مــاوراء الطبیعــه همــکاری مــی کنــد. بخشــی از برنامــه خــدا اجابــت دعــای 

بــر پایــه ایمــان اســت آنچــه کــه اگــر مطالبــه نکــرده بودیــم جــواب نمــی داد.
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تعالیــم غلــط و ایدههــای خیالــی معمــول در کلیســاهای دنیــای مســیحی بــی 
شــمارند. تخمیــن نتایــج شــری کــه از بیــن برداشــتن یکــی از راهنماهــای تعییــن شــده 
در کالم خــدا بــه دســت مــی آیــد غیــر ممکــن اســت. تعــداد معــدودی کــه ایــن کار 
را انجــام مــی دهنــد بــا رد کــردن یــک حقیقــت اکتفــا مــی کننــد. اکثریــت بــا کنــار 
گذاشــتن اصــول حقیقــت یکــی پــس از دیگــری ادامــه مــی دهنــد تــا بــه یــک کافــر 

تبدیــل مــی شــوند.
انــد  رانــده  شــکاکی  بــه  را  بســیاری  هــای  جــان  عامیانــه  الهیــات  اشــتباهات 
کــه در غیــر ایــن صــورت بــه کالم خــدا ایمــان مــی آوردنــد. بــرای آنهــا قبــول کــردن 
تعالیمــی کــه احســاس عدالــت، رحمــت و نیــک خواهــی را بــی حرمــت مــی کنــد 
و نظــر بــه اینکــه ایــن تعالیــم بــه عنــوان تعالیــم کتــاب مقــدس ارائــه شــده انــد پذیــرش 

آنهــا را بــه عنــوان کالم خــدا رد مــی کنــد.
ایــن اســت هدفــی کــه شــیطان در پــی رســیدن آن اســت. آرزوی چیــزی بیشــتر 
از ایــن را نــدارد کــه اعتمــاد بــه خــدا و کالم او را نابــود کنــد. شــیطان در رأس ارتــش 
شــکاکین قــرار دارد و بــا حداکثــر قــدرت خویــش بــرای جلــب مــردم بــه صفــوف خــود 
کار مــی کنــد. شــک گرایــی مــد روز شــده، طبقــه بزرگــی از مــردم کــه بــا دیــده شــک 
بــه کالم خــدا مــی نگرنــد بــه همــان دلیلــی کــه بــه مؤلــف آن نــگاه مــی کننــد چــون 
گنــاه را توبیــخ و محکــوم مــی کنــد. کســانی کــه مایــل بــه اطاعــت از خواســته هــای 
آن نیســتند ســعی بــه برانداختــن اقتــدار آن مــی نماینــد. آنهــا کتــاب مقــدس را مــی 
خواننــد و یــا بــه تعالیــم آن کــه از منبــر ارائــه مــی شــود گــوش مــی دهنــد صرفــاً بــه 
خاطــر عیــب جویــی از کالم خــدا و یــا از موعظــه آن. عــده قابــل مالحظــه ای بــی 
دین می شــوند تا غفلت از وظایف را معذور یا محق بدانند عده ای دیگر اصول 
شــکاکی را بــه خاطــر غــرور و تنبلــی مــی پذیرنــد و خیلــی راحــت طلــب تــر از آنکــه 
بــا انجــام کاری شــایان افتخــار خــود را مفتخــر ســازند کــه مســتلزم فعالیــت و انــکار 
نفس اســت بنابراین ســعی می کنند با انتقاد از کتاب مقدس شــهرت و حکمت 
خــارق العــاده بدســت آورنــد. خیلــی چیزهــا هســت کــه ذهــن فانــی بــدون نورانــی 
شــدن بــه حکمــت الهــی قــدرت درک نــدارد و بدیــن ترتیــب فرصــت انتقــاد پیــدا مــی 
کنــد. عــده زیــادی هســتند کــه حــس مــی کنــد فضیلتــی اســت کــه بــه جانــب بــی 
ایمانــی، شــکاکی و پیمــان شــکنی بایســتند. ولــی آشــکار خواهــد شــد کــه تحــت ایــن 
ظاهــر رک گویــی چنیــن اشــخاص انگیــزه شــان در نتیجــه اعتمــاد بــه نفــس و غــرور 
اســت. عــده ای از پیــدا کــردن چیــزی در کتــاب مقــدس کــه ذهــن دیگــران را گیــج 
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کننــد لــذت مــی برنــد. عدهــای در ابتــدا در جهــت اشــتباه صرفــاً بــه خاطــر عشــق بــه 
مجادلــه انتقــاد و اســتدالل مــی نماینــد. آنهــا متوجــه نمــی شــوند کــه خــود را در دام 
صیــاد گرفتــار مــی نماینــد؛ و چــون آشــکارا بــی ایمانــی بــه ظهــور رســانده انــد حــس 
مــی کننــد کــه بایــد از موضــع خــود حمایــت کننــد و بدیــن ترتیــب بــه بــی دینــان ملحــق 

شــده و دِر بهشــت را بــه روی خــود مــی بندنــد.
خــدا در کالم خــود شــواهد کافــی از ســیرتش را ارائــه کــرده اســت و حقایــق 
بزرگــی کــه مربــوط بــه نجــات ماســت بــه وضــوح ارائــه شــده انــد. هــر انســانی مــی 
توانــد بــه کمــک روح القــدس کــه وعــده داده شــده اســت تــا هــر کســی کــه صادقانــه 
در جســتجوی اوســت حقایــق را بطــور شــخصی درک کنــد. خــدا بــه انســان بــرای 

برقــراری ایمانشــان اساســی قــوی اعطــا کــرده اســت.
بــا وجــود ایــن اذهــان فانــی انســانها بــرای درک کامــل نقشــه و اهــداف خــدای 
ســرمدی ناتواننــد. مــا هرگــز نمــی توانیــم بــا پژوهــش خــدا را دریابیــم. مــا نبایــد بــا 
پــرده ای را کــه او پشــت آن شــکوه خــود را از نظــر مــی پوشــاند  دســت جســور، 
کنــار بزنیــم. حــواری فریــاد بــرآورد: » هــدف هــای او غیرقابــل درک و راه هــای او 
غیرقابــل فهمنــد. « رســاله بــه رومیــان فصــل ۱۱ آیــه ۳۳. مــا مــی توانیــم معاملــه او 
بــا مــا و انگیــزه حــرکات او را تــا آنجایــی درک کنیــم کــه بدانیــم محبــت بــی پایــان و 
فیــض او بــا قــدرت بــی نهایــت متحــد گشــته اســت. پــدر آســمانی مــا همــه چیــز را 
در حکمــت و عدالــت ترتیــب مــی دهــد و مــا نبایــد ناراضــی و بــی اعتمــاد باشــیم 
بلکــه در اطاعــت حاکــی از احتــرام ســر فــرود آوریــم. او اهــداف خــود را تــا آنجــا کــه 
دانســتنش بــه نفــع ماســت بــر مــا آشــکار مــی ســازد. در پــس آن بایــد بدســت قــادر 

کل او اعتمــاد کنیــم و قلــب او کــه پــر از محبــت اســت.
در حالیکــه خــدا دالیــل کافــی بــرای ایمــان داده اســت هرگــز بهانــه هــای بــی 
ایمــان را از بیــن نمــی بــرد. همــه کســانی کــه در پــی قــالب هایــی هســتند تــا شــک 
هــای خــود را بــر آن آویــزان کننــد آنهــا را خواهنــد یافــت. و آنهایــی کــه از قبــول کالم 
خــدا و اطاعــت از آن تــا از بیــن رفتــن همــه اعتراضــات ابــا مــی کننــد و دیگــر فرصتــی 

بــرای شــک باقــی نمــی مانــد هرگــز بــه نــور نخواهــد آمــد.
عدم اطمینان به خدا نتیجه طبیعی قلب تجدید نشده است که در عداوت 
بــا خداســت. ولــی ایمــان الهــام یافتــه از روح القــدس اســت و فقــط موقعــی کــه او 
را عزیــز بداریــم رشــد مــی کنــد. کســی نمــی توانــد بــدون تــالش مصمــم در ایمــان 
قــوی شــود. بــی ایمانــی بــا تشــویق تقویــت مــی شــود و اگــر انســانها بــه جــای تمرکــز 
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بــه شــواهدی کــه خــدا بــرای حفــظ ایمــان داده اســت بــه خــود اجــازه تردیــد و خــرده 
گیــری مــی دهنــد شــک هایشــان را پیوســته تثبیــت شــده تــر خواهنــد یافــت.

ارائــه  بــه  نســبت  و  ورزنــد  مــی  شــک  خــدا  هــای  وعــده  بــه  کــه  آنهایــی  ولــی 
اطمینــان فیــض او عــدم اعتمــاد نشــان مــی دهنــد بــه خــدا بــی احترامــی ورزیــده و 
نفــوذ آنهــا بــه جــای جلــب دیگــران بــه مســیح گرایــش بــه دفــع آنهــا از مســیح دارد. 
آنهــا درخــت هــای بــی ثمــری هســتند کــه شــاخه هــای تاریــک شــان را وســیع و بــه 
فاصلــه زیــاد گســترش بــه نابــودی مــی نماینــد. کار زندگــی آنهــا بــه عنــوان شــاهد 
همیشــگی بــر ضــد آنهــا ظاهــر خواهــد شــد. آنهــا تخــم تردیــد و شــک گرایــی مــی 

کارنــد کــه محصولــی مطمئــن خواهــد داد.
برای کســانی که صادقانه در جســتجوی آزادی از شــک و تردید هســتند فقط 
یــک خــط مشــی وجــود دارد کــه بایــد پیــروی کننــد. بــه جــای مــورد ســئوال قــرار دادن 
و خــرده گیــری از آنچــه کــه نمــی فهمنــد بگــذار بــه نــوری کــه بــه وفــور بــر آنهــا مــی تابــد 
توجــه کننــد آنــگاه نــور بیشــتری را دریافــت خواهــد نمــود. بگــذار وظایفــی کــه بــرای 
درک آنهــا واضــح گردیــده اســت انجــام دهنــد آنــگاه قــادر بــه درک و انجــام آنهایــی 

خواهنــد شــد کــه شــک نســبت بــه آنهــا دارنــد.
شــیطان می تواند چیز تقلبی را آنچنان شــبیه حقیقت جلوه دهد که کســانی 
را کــه مایــل بــه فریــب خــوردن هســتند و آنانــی کــه مایــل بــه اجتنــاب از انــکار نفــس 
و ایثــاری کــه حقیقــت مــی طلبــد هســتند بفریبــد ولــی برایــش غیرممکــن اســت کــه 
جانــی را تحــت قــدرت خــود نگهــدارد کــه مایــل بــه دانســتن حقیقــت بــه هــر قیمتــی 
آمدنــی  و در جهــان  نمــود  مــی  منــور  را  انســان  و » هــر  اســت. مســیح حقیقــت 
بــود. « انجیــل یوحنــا فصــل ۱۱ آیــه 9. روح حقیقــت فرســتاده شــده تــا مــردم را بــه 
حقیقــت کامــل هدایــت کنــد و بــه اقتــدار فرزنــد خــدا اعــالم شــده اســت » بطلبیــد 
کــه خواهیــد یافــت. « اگــر کســی بخواهــد اراده او را بــه عمــل آورد دربــاره تعلیــم 
خواهــد دانســت. « انجیــل متــی فصــل ۷ آیــه ۷ و انجیــل یوحنــا فصــل ۷ آیــه ۱۷.

پیــروان مســیح اطالعاتــی راجــع بــه نقشــه هــای شــیطان و پیروانــش کــه بــر ضــد 
آنهــا مــی ســازند ندارنــد. ولــی کســی کــه در آســمان هــا مســکن دارد نقشــه هــای او 
را بــرای تحقــق طــرح هــای عمیــق خــود دگرگــون مــی ســازد. خداونــد اجــازه مــی دهــد 
کــه قــوم او هــدف مصیبــت وسوســه هــای آتشــین قــرار بگیرنــد نــه بــه خاطــر اینکــه از 
پریشــانی و محنــت آنهــا لــذت مــی بــرد بلکــه بــه خاطــر اینکــه ایــن عمــل بــرای پیــروزی 
آنهــا را از  بــا جــالل خــود  نمــی توانســت پیوســته  آنهــا ضــروری اســت. او  نهایــی 
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وسوســه مصــون بــدارد زیــرا هــدف از آزمایــش هــا آمــاده کــردن آنهــا بــرای مقاومــت 
در برابــر همــه پیچیدگــی هــای شــرارت اســت.

نه مردان شــریر و نه شــیاطین می توانند مانع کار خدا شــوند و یا مانع حضور 
او در قومــش گردنــد اگــر آنهــا بــا قلــب هــای متواضــع و مطیــع شــده گناهــان شــان 
او را بطلبنــد هــر آزمایــش و هــر  ایمــان، وعــده هــای  بــه  تــرک کننــد و  اقــرار و  را 
نفــوذ متضــاد را خــواه مخفــی باشــد خــواه آشــکار مــی تواننــد بــا موفقیــت مقاومــت 

نماینــد. » نــه بــه قــدرت و نــه بــه قــوت بلکــه بــه روح مــن. « زکریــا فصــل ۴ آیــه 6.
» چشــمان خداونــد بــر عــادالن اســت و گــوش هــای او بــه ســوی دعــای ایشــان 
... و کیســت که به شــما ضرری برســاند اگر برای نیکویی غیور هســتید. « رســاله 
آیــه هــای ۱۲ و ۱۳. وقتــی بلعــام مجــذوب شــده از وعــده  اول پطــرس فصــل ۳ 
ی پــاداش غنــی طلســم و افســون بــر ضــد اســرائیل بــه کار بــرد و بــا قربانــی هــای 
بــه خداونــد در پــی احضــار لعنــت بــر قــوم نمــود روح خداونــد از شــری جلوگیــری 
نمــود کــه او مــی خواســت بــر قــوم اســرائیل وارد کنــد پــس مجبــور شــد اعــالم کنــد 
» چگونــه لعنــت کنــم آن را کــه خــدا لعنــت نکــرده اســت و چگونــه نفریــن نمایــم آن 
را کــه خداونــد نفریــن ننمــوده اســت. « » کاش کــه مــن بــه وفــات عــادالن بمیــرم 
و عاقبــت مــن مثــل عاقبــت ایشــان باشــد. « و وقتــی قربانــی دوبــاره انجــام شــد 
نبــی خــدا نشــناس اعــالم کــرد » اینــک مأمــور شــده ام کــه برکــت بدهــم و او برکــت 
داده اســت و آن را رد نمــی توانــم نمــود. او گناهــی در یعقــوب ندیــده و خطایــی در 
اســرائیل مشــاهده ننمــوده اســت. یهــوه خــدای او بــا وی اســت و نعــره پادشــاه در 
میــان ایشــان اســت. « » بــه درســتی کــه بــر یعقــوب افســون نیســت و بــر اســرائیل 
فالگیــری نــی. دربــاره یعقــوب و دربــاره اســرائیل در وقتــش گفتــه خواهــد شــد کــه 
خــدا چــه کــرده اســت « بــا وجــود ایــن بــا رســوم مذبــح نباشــد و بلعــام کوشــش کــرد 
لعنتــی بدســت آورد. ولــی از لــب هــای غیــر مایــل نبــی روح خــدا موفقیــت قــوم 
منتخــب اعــالم و حماقــت و بدخواهــی دشــمنان را توبیــخ نمــود: » مبــارک بــاد هــر 
کــه تــو را برکــت داد و ملعــون بــاد هرکــه تــو را لعنــت نمایــد. « اعــداد فصــل ۲۳ آیــه 

هــای ۸، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ و ۲۳؛ فصــل ۲۴ آیــه 9.
در ایــن زمــان بنــی اســرائیل بــه خــدا وفــادار بودنــد و تــا مدتــی کــه اطاعــت بــه 
احــکام او را ادامــه دادنــد هیــچ قدرتــی در دنیــا و جهنــم قــادر بــه غالــب شــدن بــر 
ضــد آنهــا نبــود. ولــی لعنتــی کــه بــه بلعــام اجــازه داده نشــده بــود کــه بــر ضــد قــوم خــدا 
اعــالم کنــد آخــر ســر موفــق شــد آنهــا را بــه گنــاه کــردن اغــوا کنــد و وقتــی احــکام خــدا 
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را نقــض نمودنــد آنــگاه خــود را از ایشــان جــدا نمودنــد و واگــذار شــدند تــا قــدرت 
نابــود کننــده را احســاس کننــد.

شــیطان خیلــی خــوب آگاه اســت کــه ضعیــف تریــن اشــخاص کــه در مســیح 
ســاکن شــوند برتــر از فــوج تاریکــی خواهــد بــود و اینکــه اگــر خــود را آشــکار ظاهــر 
ســازد بــا او روبــرو شــده در برابــرش مقاومــت خواهنــد نمــود. بنابرایــن ســعی مــی 
بــا  کنــد ســربازان صلیــب را از اســتحکامات قــوی شــان دور ســازد و در حالیکــه 
قوایــش در کمیــن مــی نشــیند آمــاده نابــود کــردن همــه کســانی اســت کــه بــه منطقــه 
تحت حمایت او نزدیک می شــوند. فقط با اتکای متواضعانه به خدا و اطاعت 

از همــه احکامــش مــی توانیــم در امــان باشــیم.
بــه شــکل  امــان نیســت.  یــک روز دعــا در  یــا  یــک ســاعت  بــدون  هیــچ کــس 
خــاص بایــد از خداونــد حکمــت بــرای درک کالمــش بطلبیــم. در ایــن جاســت کــه 
خدعــه هــای وسوســه گــر آشــکار مــی شــوند و وســایلی کــه بــه وســیله آنهــا مــی تــوان 
بــا موفقیــت مقاومــت نمــود. شــیطان در نقــل قولــی از کتــاب مقــدس و تفســیر 
آیــات کــه توســط آنهــا امیــدوار اســت مــا لغــزش بخوریــم اســتاد اســت. مــا بایــد 
کتــاب مقــدس را بــا تواضــع قلبــی بــدون از دســت دادن نظرمــان در اعتمــاد بــه خــدا 
مطالعــه کنیــم. در حالیکــه بایــد مــداوم بــر ضــد تدابیــر شــیطان مواظــب باشــیم. بایــد 

پیوســته در ایمــان تقاضــا کنیــم کــه » مــا را در آزمایــش میــاور. «
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نخستین نیرنگ 

عظیم
بــا ابتــدای تاریــخ وجــود بشــر شــیطان تــالش خــود را بــرای اغفــال نــژاد مــا شــروع 
کــرد. کســی کــه طغیــان را در آســمان برانگیختــه بــود عالقمنــد بــود تــا ســاکنین زمیــن 
را در جهــاد بــر علیــه حکومــت خــدا بــا خــود متحــد ســازد. آدم و حــوا در اطاعــت 
از احــکام خــدا کامــالً ســعادتمند بودنــد و ایــن موضــوع شــهادتی دائمــی بــر ضــد 
بــر اینکــه قانــون خــدا  بــود مبنــی  بــود کــه شــیطان در آســمان اقامــه کــرده  ادعایــی 
ظالمانــه بــود و مخالــف خیریــت مخلوقــات او. اضافــه بــر ایــن حســادت شــیطان 
موقعــی کــه مســکن زیبــای ایــن زوج بــی گنــاه را دیــد تحریــک گشــت و مصمــم شــد 
تــا مســبب ســقوط آنهــا گــردد تــا پــس از جــدا نمــودن آنهــا از خــدا و تحــت قــدرت 
خــود درآوردنشــان مالکیــت زمیــن را نیــز بدســت آورد و در اینجــا ســلطنت خــود را 

در مخالفــت بــا بــاری تعالــی مســتقر نمایــد.
اگــر شــیطان خــود را در ســیرت واقعــی خویــش آشــکار نمــوده بــود بالفاصلــه رد 
میشــد زیــرا آدم و حــوا اخطــار در مــورد دشــمن خطرنــاک را دریافــت نمــوده بودنــد 
ولــی او در تاریکــی کار کــرد و قصــد خــود را مخفــی نگاهداشــت تــا بتوانــد بطــور 
مؤثرتــری هــدف خــود را بــه ثمــر برســاند. بــا اســتفاده از مــار بــه عنــوان وســیله اش 
کــه در آن زمــان موجــودی بــا ظاهــری شــگفت انگیــز بــود بــا حــوا تمــاس گرفــت » آیــا 
خــدا گفتــه اســت کــه از هــر درخــت بــاغ نخواهیــد خــورد؟ « پیدایــش فصــل ۳ آیــه 
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۱. اگر حوا از وارد شدن در مجادله با وسوسه گر خودداری می کرد در امان می 
بــود ولــی وی بــه گفتگــو بــا او پرداخــت و مقهــور خدعــه هــای او گشــت و اینگونــه 
اســت کــه بســیاری امــروزه مغلــوب مــی شــوند. آنهــا راجــع بــه خواســته هــای خــدا 
شــک و بحــث مــی کننــد و بــه جــای اطاعــت از احــکام الهــی فرضیــه هــای انســانی 

را مــی پذیرنــد کــه در واقــع مقاصــد شــیطان را تغییــر قیافــه مــی دهنــد.
» زن به مار گفت از میوه درختان باغ می خوریم. لکن از میوه درختی که در 
وســط بــاغ اســت خــدا گفــت از آن مخوریــد و آن را لمــس مکنیــد مبــادا بمیریــد. مــار 
بــه زن گفــت هــر آینــه نخواهیــد مــرد بلکــه خــدا میدانــد در روزی کــه از آن بخوریــد 
بــود. «  بــد خواهیــد  و  نیــک  عــارف  خــدا  ماننــد  و  شــود  مــی  بــاز  شــما  چشــمان 
پیدایــش فصــل ۳ آیــه هــای ۳ تــا ۵. او اعــالم کــرد کــه ایشــان ماننــد خــدا خواهنــد 
شــد. دارنــده حکمتــی بیشــتر از قبــل و قــادر بــه زندگــی در حالتــی اعلــی تــر. حــوا 
تســلیم وسوســه شــد و در نتیجــه ی نفــوذ او آدم نیــز بــه ارتــکاب گنــاه کشــیده شــد. 
آنهــا حــرف مــار را پذیرفتنــد کــه قصــد خــدا غیــر از آن بــود کــه گفتــه بــود. آنهــا بــه خالــق 
خــود بــی اعتمــادی کردنــد و تصــور کردنــد کــه او آزادی آنهــا را محــدود مــی کنــد و 

اینکــه بــا نقــض قانــون خــدا حکمــت و اعتــالی بزرگــی را بدســت خواهنــد آورد.
ولی آدم پس از ارتکاب گناه چه مفهومی از کلمات » روزی که از آن بخوری 
هــر آینــه خواهــی مــرد « دریافــت نمــود. آیــا چنانکــه شــیطان ســعی کــرده بــود او را 
متقاعــد کنــد بــاور داشــت کــه مفهــوم ایــن بــود کــه او بــه حالــت وجــود اعلــی تــری 
وارد خواهــد شــد؟ در ایــن صــورت بــا نقــض دســتور نفــع زیــادی بــه دســت مــی آمــد 
و ثابــت مــی شــد کــه شــیطان نیــک خــواه نســل بشــر اســت و آدم ایــن مفهــوم را 
بــه عنــوان مجــازات گناهــش  از دســتور خــدا تلقــی ننمــود. خــدا اعــالم نمــود کــه 
انســان بــه خاکــی بــر مــی گــردد کــه از آن گرفتــه شــده اســت » خــاک هســتی و بــه 
خــاک خواهــی برگشــت. « آیــه ۲9. حــرف هــای شــیطان کــه » چشــم هــای شــما 
بــاز خواهــد شــد « در ایــن مفهــوم فقــط ثابــت شــد کــه حقیقــت اســت: بعــد از 
بــدی را  بــاز شــد؛  بــرای درک اشــتباه شــان  نافرمانــی آدم و حــوا چشــم هایشــان 

شــناختند و میــوه تلــخ ارتــکاب بــه گنــاه را چشــیدند.
درخــت حیــات در وســط بــاغ عــدن رشــد نمــود کــه میــوه اش قــدرت حیــات 
ابــدی را داشــت. اگــر آدم مطیــع بــه خــدا باقــی مانــده بــود از دسترســی مــداوم بــه 
ایــن درخــت لــذت مــی بــرد و بــرای ابــد زندگــی مــی کــرد. ولــی وقتــی گنــاه ورزیــد 
از دسترســی بــه درخــت محــروم گشــت و تحــت تســلط مــرگ قــرار گرفــت. حکــم 
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بــه  اشــاره  گشــت «  برخواهــی  خــاک  بــه  و  شــدی  گرفتــه  خــاک  » از  کــه  الهــی 
نابــودی کامــل حیــات مــی کنــد.

بــا تخطــی  بــود  بــه اطاعــت انســان وعــده داده شــده  جاودانگــی کــه مشــروط 
از آن محــروم گشــت. آدم نمــی توانســت بــه بازماندگانــش آنچــه را کــه در اختیــار 
نداشــت منتقــل کنــد؛ و اگــر خــدا بــا قربانــی نمــودن فرزنــدش حیــات ابــدی را در 
دســترس آنها قرار نمی داد امیدی برای نســل ســاقط در گناه وجود نمی داشــت. 
در حالیکــه » مــوت بــر همــه مــردم طــاری گشــت از آنجــا کــه همــه گنــاه کردنــد « 
بــه  رســاله  گردانیــد. «  روشــن  انجیــل  بوســیله  را  فســادی  بــی  و  مســیح » حیــات 
رومیــان فصــل ۵ آیــه ۱۲ و رســاله دوم بــه تیموتائــوس فصــل ۱ آیــه ۱۰. فقــط بــه 
وســیله مســیح جاودانگــی بدســت مــی آیــد. مســیح فرمــود » آنکــه بــه پســر ایمــان 
آورده باشــد حیــات جاودانــی دارد و آنکــه بــه پســر ایمــان نیــاورد حیــات را نخواهــد 
دیــد. « انجیــل یوحنــا فصــل ۳ آیــه ۳6. هــر انســانی مــی توانــد ایــن برکــت پــر ارزش 
را بــه دســت آورد اگــر از شــرایط آن پیــروی کنــد. امــا » آنانــی کــه بــا صبــر در اعمــال 
نیکــو طالــب جــالل و اکــرام و بقاینــد حیــات جاودانــی را « دریافــت خواهنــد نمــود. 

رســاله بــه رومیــان فصــل ۲ آیــه ۷.
تنهــا کســی کــه آدم را در نافرمانــی بــه حیــات وعــده داد حیلــه گــر بــزرگ بــود؛ و 
اعالمیــه مــار بــه حــوا در بــاغ عــدن » هــر آینــه نخواهــی ُمــرد « اولیــن موعظــه راجــع 
بــه بقــای روح بــود کــه موعظــه شــد. بــا وجــود ایــن بیانیــه کــه صرفــاً بــر اقتــدار شــیطان 
متکی است از منبرهای کلیساهای مسیح طنین انداز است و به همان سهولتی 
کــه اجــداد اولیــه مــا آن را قبــول کردنــد توســط اکثریــت جامعــه بشــری پذیرفتــه شــده 
اســت. حکــم الهــی کــه » جانــی کــه گنــاه کنــد خواهــد مــرد « )حزقیــال فصــل ۱۸ آیــه 
۲۰( مفهــوم جدیــدی از آن اســتنباط شــد: جانــی کــه گنــاه ورزد نخواهــد مــرد بلکــه 
بــرای ابــد زندگــی خواهــد کــرد. مــا نمــی توانیــم بــه ایــن حماقــت عجیــب کــه مــردم را 
چنیــن زودبــاور نســبت بــه حــرف هــای شــیطان و چنیــن بــی ایمــان نســبت بــه حــرف 

هــای خــدا مــی کنــد جــز بــه حیــرت بنگریــم.
اگر انسان پس از سقوط در گناه دسترسی آزاد به درخت حیات می داشت 
بــرای ابــد زندگــی مــی کــرد و بدیــن ترتیــب گنــاه بــه بقــا آراســته مــی شــد. ولــی کروبــی 
بــا شمشــیری آتشــین » راه بــه درخــت حیــات را « حفــظ نمــود )پیدایــش فصــل ۳ آیــه 
۲۴( و به هیچ یک از اعضای خانواده آدم اجازه عبور از مانع داده نشد تا از میوه 

حیــات بخــش درخــت بهــره گیــرد. بنابرایــن گناهــکار مجهــز بــه ابدیــت وجــود نــدارد.
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ولــی شــیطان پــس از ســقوط بــه فرشــتگانش دســتور داد تــا بــرای تلقیــن اعتقــاد 
بقای طبیعی انسان یک فعالیت خاص انجام بدهند و پس از وادار کردن مردم 
بــه پذیــرش چنیــن اشــتباهی آنهــا را بــه اســتنتاج اینکــه گناهــکار در عــذاب ابــدی 
زندگــی خواهــد کــرد هدایــت کننــد. اکنــون ســرور تاریکــی توســط گماشــتگان خــود 
خــدا را بــه عنــوان مســتبدی انتقــام جــو معرفــی مــی نمــود و اعــالم مــی کــرد کــه او 
همه کســانی را که از آنها ناخرســند اســت به جهنم می فرســتد و باعث می شــود 
کــه عــذاب او را بــرای همیشــه حــس کننــد؛ و اینکــه در حالــی کــه عــذاب غیرقابــل 
تصــور تحمــل مــی کننــد و در شــعله هــای ابــدی بــه خــود مــی پیچنــد خالــق آنهــا بــا 

رضایــت خاطــر بــه آنهــا نــگاه مــی کنــد.
بدیــن ترتیــب دیــو اعظــم خالــق و بانــی خیــر نــوع بشــر را بــا صفــات خــود ملبــس 
مــی نمایــد. قســاوت قلــب موضوعــی شــیطانی اســت. خــدا محبــت اســت و همــه 
آنچــه کــه او خلــق نمــود پــاک، مقــدس و زیبــا و دوســت داشــتنی بــود تــا اینکــه گنــاه 
بوســیله نخســتین طغیــان گــر بــه میــان آورده شــد. شــیطان خــودش دشــمنی اســت 
کــه انســان را وسوســه بــه گنــاه میکنــد. و اگــر بتوانــد او را نابــود میکنــد و وقتــی کــه 
از شــکار خــود مطمئــن شــد از تباهــی ای کــه بوجــود آورده شــادی میکنــد. اگــر بــه 
او اجــازه داده شــود تمامــی نــژاد بشــر را بــه دام خــود خواهــد کشــید. اگــر مداخلــه 

قــدرت خــدا در میــان نمــی بــود حتــی یــک پســر یــا دختــر آدم در نمــی رفــت.
اجــداد  بــر  کــه  همانطــور  دارد  انســانها  بــر  پیــروزی  بــه  ســعی  شــیطان  امــروز 
اولیــه مــا بــا لرزانــدن اعتمادشــان بــه خالــق و هدایــت ایشــان بــه شــک بــه حکمــت 
حکومتش و عدالت احکامش پیروز شــد. شــیطان و فرســتادگانش خدا را بدتر از 
خودشــان جلــوه مــی دهنــد تــا فســاد و طغیــان خــود را تصدیــق نماینــد. اغــوا کننــده 
بــزرگ ســعی میکنــد قســاوت و بــی رحمــی وحشــتناک خــود را بــه پــدر آســمانی مــا 
انتقــال دهــد تــا خــود را از آمــاج ظلــم بــزرگ و بیجــای اخــراج از آســمان بــه جهــت 
عــدم تمکیــن از حاکمــی چنیــن بــی انصــاف جلــوه دهــد. او در برابــر دنیــا آزادی را کــه 
ممکــن اســت تحــت مدیریــت مالیــم او در مقایســه بــا اســارتی کــه بــا اوامــر ســخت 
گیرانــه خــدا تحمیــل مــی شــود بــه دســت آورد ارائــه مــی نمایــد. بدیــن ترتیــب موفــق 

بــه منحــرف کــردن مــردم از وفــاداری بــه خــدا میشــود.
چقــدر مشــمئز کننــده بــه هــر احســاس محبــت و رحمــت و حتــی بــه احســاس 
عدالــت مــا تعلیمــی اســت کــه گناهــکاران مــرده در جهنــم ســوزان دائمــی بــا آتــش 
و گوگــرد شــکنجه مــی شــوند و اینکــه بــرای زندگــی بــر زمیــن تــا زمانــی کــه خــدا زنــده 
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اســت عــذاب بکشــند بــا ایــن وجــود ایــن تعلیــم بــه شــکل وســیعی آمــوزش داده مــی 
شــود و در اعتقــاد نامــه اکثــر کلیســاها گنجانــده شــده اســت. یکــی از تحصیلکــرده 
هــای دکتــرای الهیــات اینچنیــن می گویــد: » مناظــر عــذاب هــای جهنــم شــادمانی 
در  کــه  ببیننــد  را  دیگــران  وقتــی  داد.  خواهــد  اعتــال  همیشــه  بــرای  را  مقدســین 
طبیعــت مشــترک هســتند و در اوضــاع مشــابه متولــد شــده و اکنــون در چنیــن 
عذابــی گرفتــار شــده انــد ولــی خودشــان چنــان خجســته آنهــا را واقــع بیــن خواهــد 
نمــود کــه چقــدر ســعادتمند هســتند. « شــخص دیگــری ایــن کلمــات را بــکار بــرد: 
» در حالیکــه فرمــان مردودیــت بــرای ابــد بــر فرزنــدان غضــب اجــرا مــی گــردد دود 
عذابشــان در برابــر چشــمان فرزنــدان رحمــت بــرای ابــد بــاال مــی رود کــه بــه جــای 
ســهیم شــدن در سرنوشــت ایــن افــراد نگــون بخــت خواهنــد گفــت، آمیــن هللویــا! 

خداونــد را حمــد و ســپاس بــاد. «
آیــا  نمــود؟  پیــدا  را  تعلیمــی  چنیــن  تــوان  مــی  خــدا  کالم  صفحــات  در  کجــا 
احســاس  حتــی  و  دلســوزی  و  ترحــم  احساســات  کلیــه  آســمان  در  رســتگاران 
مشــترک انســانی را از دســت خواهنــد داد؟ آیــا مــی تــوان اینهــا را بــا بــی تفاوتــی 
صبورانــه و یــا بــی رحمــی وحشــیانه مبادلــه نمــود؟ خیــر، خیــر؛ تعلیــم کتــاب خــدا 
چنیــن نیســت، آنهایــی کــه نظریــات ارائــه شــده در نقــل قــول هــای یــاد شــده را اقامــه 
مــی نماینــد ممکــن اســت انســان هــای تحصیــل کــرده و صادقــی باشــند ولــی از 
سفســطه هــای شــیطان فریــب خــورده انــد. او آنهــا را هدایــت بــه تعبیــر نادرســت 
اظهــارات قــوی کتــاب مقــدس کــرده اســت، بــه زبــان کتــاب مقــدس رنــگ تلخــی و 
شــرارت کــه متعلــق بــه خــود اوســت و نــه خالــق بخشــیده اســت. » خداونــد یهــوه 
مــی فرمایــد بــه حیــات خــودم قســم کــه مــن از مــردن مــرد شــریر خــوش نیســتم بلکــه 
خــوش هســتم کــه شــریر از طریــق خــود بازگشــت نمــوده زنــده بمانــد. از طریقهــای 

بــد خویــش بازگشــت نماییــد زیــرا چــرا بمیــرد؟ « حزقیــال فصــل ۳۳ آیــه ۱۱.
خدا چه سودی می برد اگر چنین فکر کنیم که او از شاهد عینی بودن عذاب 
مــداوم لــذت مــی بــرد و اینکــه او از نالــه هــا و فریادهــا لعنــت فرســتادن مخلوقــات در 
حــال عــذاب کــه او در آتــش هــای جهنــم نگــه مــی دارد لــذت مــی بــرد؟ آیــا ایــن ضجــه 
هــا دلخــراش چــون موســیقی در گــوش محبــت الیتناهــی اســت؟ اصــرار شــده کــه 
تحمیــل عــذاب دائمــی اشــرار نمایانگــر نفــرت خــدا نســبت بــه گنــاه اســت بــه عنــوان 
شــرارت کــه مخــرب آرامــش و نظــام کاینــات اســت. آی چــه کفــر وحشــتناکی! کــه 
انــگار نفــرت خــدا نســبت بــه گنــاه اســت کــه موجــب تــداوم آن اســت و زیــرا مطابــق 
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تعلیــم ایــن علمــای دیــن عــذاب مــداوم بــدون رحمــت عــذاب کشــندگان تیــره روز را 
دیوانــه مــی کنــد و در حالــی کــه غضــب خــود را در دشــنام و کفرگویــی اظهــار مــی 
دارنــد بــرای همیشــه بــار خطایــای خــود را ســنگین تــر مــی کننــد. جــالل خــدا بــا چنیــن 

تــداوم افزایــش گنــاه در خــالل عصرهــای بــی پایــان افــزون تــر نمــی گــردد.
تخمیــن شــررات کــه در نتیجــه بدعــت عــذاب ابــدی بوجــود آمــده از قــدرت 
ذهــن انســانی دور اســت. مذهــب کتــاب مقــدس پــر از محبــت و نیکــی و سرشــار 
مــی گــردد.  بــه وحشــت  تاریــک گردیــده و ملبــس  از دلســوزی توســط خرافــات 
وقتــی توجــه مــی کنیــم کــه بــه چــه رنــگ دروغینــی شــیطان ســیرت خــود را نقاشــی 
ترســند،  مــی  مــان  رحیــم  خالــق  از  کــه  کنیــم  تصــور  توانیــم  مــی  آیــا  اســت  کــرده 
اکــراه دارنــد و حتــی متنفرنــد؟ نظریــات هولناکــی راجــع بــه خــدا کــه نتیجــه تعالیــم 
منبرهــا در دنیــا اشــاعه یافتــه اســت موجــب بــه وجــود آمــدن هــزاران بلکــه میلیــون 

هــا کافــر و شــک گــرا شــده اســت.
فرضیــه عــذاب دائمــی یکــی از تعالیــم دروغ اســت کــه شــراب خیانــت بابــل کــه 
از آن تمــام ملــت هــا نوشــیدند را تشــکیل مــی دهــد. مکاشــفه فصــل ۱۴ آیــه ۸ و 
فصــل ۱۷ آیــه ۲. در اینکــه خادمیــن مســیح مــی بایــد ایــن بدعــت را پذیرفتــه باشــند 
و از منبــر مقــدس آنــرا اعــالم کــرده باشــند بــه راســتی یــک راز اســت. ایشــان آن را 
همانند ســبت )شــنبه( دروغین از روم دریافت کردند. بدین ترتیب توســط مردان 
نیــک و بــزرگ تعلیــم داده شــده ولــی نــور در خصــوص ایــن موضــوع آنچنــان کــه بــه 
مــا رســیده بــه آنهــا نرســیده اســت. آنهــا فقــط مســئول نــوری بودنــد کــه در زمانشــان 
درخشــید؛ مــا بــرای نــوری کــه در زمــان مــا مــی درخشــد جوابگــو هســتیم. اگــر مــا از 
شــهادت کالم خــدا روی گردانیــم و تعالیــم دروغ را بپذیریــم صرفــاً بخاطــر اینکــه 
پــدران مــا آنهــا را تعلیــم دادنــد مــا نیــز تحــت محکومیتــی کــه بــر بابــل اعــالم شــده قــرار 

مــی گیریــم و از شــراب خیانــت او مــی نوشــیم.
بــه خطــای  آمیــز اســت  اکــراه  ابــدی  تعلیــم عــذاب  برایشــان  کــه  بزرگــی  گــروه 
متضــاد آن رانــده مــی شــوند. آنهــا مــی بیننــد کــه کتــاب مقــدس خــدا را موجــودی 
او  کــه  کننــد  بــاور  تواننــد  نمــی  و  کنــد  مــی  معرفــی  دلســوز  و  داشــتنی  دوســت 
ابــدی محکــوم خواهــد  هــای جهنــم ســوزان  آتــش  عــذاب  بــه  را  خــود  مخلوقــات 
نمــود. ولــی بــا اعتقــاد اینکــه روح طبیعــی فنــا ناپذیــر اســت چــاره دیگــری جــز اینکــه 
در نهایــت همــه نــوع بشــر نجــات خواهــد یافــت نمــی بیننــد. عــده کثیــری تهدیــدات 
بــرای ترســاندن مــردم در جهــت اطاعــت  کتــاب مقــدس را صرفــاً طراحــی شــده 
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قلمــداد مــی کننــد کــه بــه راســتی تحقــق نخواهنــد یافــت. بنابرایــن گنهــکار مــی توانــد 
در خوشــی خودخواهانــه و بــی توجهــی بــه شــروط خــدا زندگــی کنــد و بــا وجــود 
ایــن انتظــار داشــته باشــد در آخــر بــه رضایــت خــدا نایــل گــردد. تعلیمــی نظیــر ایــن 
بــا تصــور نادرســت بــر رحمــت خــدا و نادیــده گرفتــن عدالــت او قلــب جســمانی را 

راضــی نمــوده و شــریر را در شــرارتش بــی پرواتــر مــی نمایــد.
بــرای نشــان دادن اینکــه چگونــه بــاور کننــدگان نجــات همگانــی کتــاب مقــدس 
را بــرای حمایــت از تعلیــم نابــود کننــده جانهــا تحریــف مــی کننــد کافــی اســت بــه 
اظهــارات آنهــا اشــاره شــود. در تشــییع جنــازه یــک جــوان بــی دیــن کــه در تصادفــی 
آنــی کشــته شــده بــود یــک واعــظ معتقــد بــه نجــات همگانــی آیــه ای را راجــع بــه 
داود انتخــاب نمــود و خوانــد: » زیــرا دربــاره آمنــون تســلی یافتــه بــود چــون کــه مــرده 

بــود. « کتــاب دوم ســموئیل فصــل ۱۳ آیــه ۳9.
ســخنگو در ادامــه گفــت: » از مــن کــراراً مــی پرســند سرنوشــت کســانی کــه 
در گنــاه دنیــا را تــرک مــی کننــد و مــی میرنــد در حالیکــه لکــه هــای ارغوانــی جــرم از 
ردایشــان شســته نشــده و یــا همانطــور کــه ایــن جــوان ُمــرد مــی میرنــد کــه ادعایــی 
در دیــن نکــرده و لذتــی در تجربــه آن ندیــده بودنــد چیســت. مــا از کتــاب مقــدس 
راضــی هســتیم و جــواب آن معمــای وحشــت آور را حــل خواهــد نمــود. آمنــون 
بیــش از انــدازه گناهــکار بــود و بــه توبــه گرایــش نداشــت و مســتش کــرده بودنــد و 
در حــال مســتی کشــته شــده بــود. داود، نبــی خداونــد بــود؛ او حتمــاً مــی دانســت 
کــه در دنیــای آینــده سرنوشــت آمنــون نیــک یــا بــد خواهــد بــود و نیــات قلبــی او 
چــه بــود؟ » و داود آرزو مــی داشــت کــه نــزد ابشــالوم بیــرون رود زیــرا دربــاره آمنــون 

تســلی یافتــه بــود چــون کــه مــرده بــود. « آیــه ۳9.
» و از ایــن گفتــار چــه اســتنباطی را مــی تــوان اســتنتاج کــرد؟ آیــا ایــن نیســت کــه 
عــذاب بــی پایــان قســمتی از ایمــان واقعــی او را تشــکیل نمــی داد؟ پــس مــا چنیــن 
درک مــی کنیــم و اینجــا یــک اســتدالل پیروزمندانــه در حمایــت از فرضیــه ی رضایــت 
بخــش تــر، روشــنفکرتر و نیــک خــواه تــر از پاکــی و صلــح جهانــی پیــدا مــی کنیــم. او از 
اینکــه دیــد پســرش مــرده اســت تســلی یافــت و چــرا چنیــن بــود؟ زیــرا بــه چشــم نبــوت 
مــی توانســت بــه جــالل آینــده چشــم بــدوزد و آن فرزنــد را ببینــد کــه از کلیــه وسوســه 
هــا رهایــی یافتــه و از اســارت آزاد شــده و از تباهــی گنــاه مطهــر گردیــده و پــس از بــه 
قــدر کافــی مقــدس و روشــنایی یافتــه بــه جمــع ارواح شــادمان صعــود نمــوده پذیرفتــه 
شــده اســت. تنهــا تســلی اش ایــن بــود کــه در رهایــی از حالــت فعلــی گنــاه و عــذاب، 
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فرزنــد عزیــزش جایــی کــه اعالتریــن دم روح القــدس بــر نفــس تاریــک شــده او خواهــد 
تابید رفته بود، آنجا که ذهنش در حکمت آســمانی و شــعف شــیرین محبت ابدی 
پیچیــده خواهــد شــد و بدیــن ترتیــب بــا طبیعتــی تقدیــس شــده بــرای لــذت از آرامــش 

و شــراکت در ارث آســمانی آمــاده خواهــد شــد. «
» بــا ایــن کار از مــا انتظــار مــی رود کــه بــاور کنیــم کــه نجــات آســمانی بــر چیــزی 
کــه مــا در ایــن زندگــی انجــام مــی دهیــم متکــی نیســت و نــه بــر تغییــر قلبــی کنونــی و 

نــه بــر باورهــای کنونــی و نــه نمــاد عملــی مذهبــی. «
بدین ترتیب است که خادم مدعی مسیح دروغ مار در باغ عدن را تکرار می کند 
» هر آینه نخواهید مرد. « » در روزی که از آن بخورید چشــمان شــما باز می شــود و 
ماننــد خــدا خواهیــد بــود. « او اعــالم مــی کنــد کــه پســت تریــن گنهــکارـ جنایتــکار، دزد، 

زنــاکارـ  پــس از مــرگ آمــاده خواهنــد بــود بــه ســعادت جاودانــی داخــل شــوند.
نتایجــش را از کجــا بدســت مــی آورد؟  ایــن تحریــف کننــده کتــاب مقــدس 
از یــک جملــه کــه فقــط تســلیم شــدن داود را بــه تقدیــر مشــیت الهــی بیــان مــی 
دربــاره  زیــرا  بــرود  بیــرون  ابشــالوم  نــزد  کــه  داشــت  مــی  » آرزو  او  نفــس  کنــد. 
آمنــون تســلی یافتــه بــود چــون کــه مــرده بــود. « شــدت اندوهــش بــه مــرور زمــان 
کمتــر شــده بــود، افــکارش از فرزنــد مــرده بــه فرزنــد زنــده معطــوف گشــت، خــود 
تبعیــد شــده از تــرس مجــازات جرمــش. و بــر اســاس ایــن شــواهد آمنــون هــرزه 
و مســت در مــرگ، بالفاصلــه بــه خانــه ســعادت منتقــل گشــته بــود تــا در آنجــا 
یــک افســانه  آمــاده شــود! واقعــاً  بــدون گنــاه تطهیــر و  بــرای رفاقــت فرشــتگان 
خوشــایند و متناســب بــرای ارضــای قلــب جســمانی! ایــن تعلیــم خــود شــیطان 
اســت و کار او را بــه شــکل مؤثــر انجــام مــی دهــد. آیــا بایــد متعجــب باشــیم کــه 

چنیــن تعلیمــی شــرارت فــراوان در پــی دارد؟
خــط مشــی متابعــت شــده توســط ایــن معلــم دروغگــو اســت کــه در کار عــده 
زیــاد دیگــری آشــکار مــی شــود. چنــد کلمــه ای از کتــاب مقــدس تفکیــک شــده از 
متــن، کــه در مــوارد زیــادی نشــان مــی دهنــد کــه مفهــوم آنهــا عینــاً عکــس تفســیری 
اســت کــه بــرای آنهــا قایــل شــده انــد و چنیــن پیامهــای بــی ربــط تحریــف شــده و بــه 
عنــوان برهــان تعالیمــی کــه پایــه ای در کالم خــدا ندارنــد بــه کار بــرده مــی شــوند. 
ملکــوت  در  مســت  آمنــون  کــه  شــود  مــی  اقامــه  برهــان  عنــوان  بــه  کــه  شــهادتی 
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آســمانی اســت صرفــاً اســتنباطی اســت کــه مســتقیماً بــا بیانــه ی مثبــت و واضــح 
کتــاب مقــدس کــه میگســاران ملکــوت خــدا را بــه ارث نخواهنــد بــرد تناقــص دارد. 
بــی  بــه قرنتیــان فصــل 6 آیــه ۱۰. بدیــن ترتیــب اســت کــه شــکاکین،  رســاله اول 
ایمانــان و شــک گرایــان حقیقــت را بــه دروغ تبدیــل مــی کننــد و گــروه هــای زیــادی 
از سفســطه ایشــان اغــوا شــده و در گهــواره امنیــت جســمی بــه خــواب رفتــه انــد.

اگــر واقعــاً درســت بــود کــه روح مــردم هنــگام وفــات مســتقیماً بــه آســمان مــی 
رود پــس مــا مــی بایــد بــه مــرگ حســادت کنیــم بجــای زندگــی. عــده زیــادی از ایــن 
ایمــان بــه خاتمــه دادن زندگــی خــود هدایــت شــده انــد. وقتــی انســان از مشــکالت، 
پیچیدگــی هــا و ناامیــدی هــای زندگــی مقهــور گــردد بریــدن خــط شــکننده ی زندگــی 

و پــرواز کــردن بــه ســعادت دنیــای ابــدی چیــز آســانی بــه نظــر مــی رســد.
خــدا در کالمــش براهیــن قاطعــی داده اســت کــه نقــض کننــدگان احکامــش را 
مجــازات خواهــد کــرد. کســانی کــه بــه خــود دلخوشــی مــی دهنــد کــه رحیــم تــر از آن 
اســت کــه گنهــکاران را بــه انصــاف داوری کنــد کافــی اســت کــه بــه صلیــب جلجتــا 
نــگاه کننــد. مــرگ فرزنــد بــی گنــاه خــدا گــواه بــر » مــزد گنــاه مــرگ اســت « مــی دهــد 
و اینکــه هــر نقــض قانــون خــدا بایــد مجــازات عادالنــه گنــاه را بپذیــرد. مســیح بــی گنــاه 
بــه خاطــر انســان گنــاه شــد. او جریمــه شکســتن شــریعت و پنهــان شــدن صــورت 
از جســمش منقطــع  اینکــه قلبــش شکســته شــد و حیــات  تــا  نمــود  پــدر را حمــل 
گردیــد. همــه ایــن قربانــی انجــام شــد تــا گنهــکار نجــات یابــد. بــه هیــچ طریــق دیگــری 
ممکــن نبــود کــه انســان از مجــازات گنــاه آزاد شــود. و هــر کســی کــه ابــا مــی ورزد از 
بهــره گیــری از ایــن کفــاره کــه بدیــن قیمــت ارزانــی شــده اســت بایــد تقصیــر مجــازات 

گنــاه خــود را شــخصاً متحمــل شــود.
بگذاریــد آنچــه را کتــاب مقــدس مضافــاً راجــع بــه بــی ایمانــان و آنــان کــه تمایــل 
بــه توبــه ندارنــد تعلیــم مــی دهــد کــه معتقــدان بــه نجــات همگانــی آنهــا را بــه عنــوان 

فرشــتگان مقــدس و ســعادتمند در آســمان مــی گذارنــد بررســی کنیــم.
» من به هر که تشــنه باشــد از چشــمه آب حیات مفت خواهم داد. « مکاشــفه 
فصــل ۲۱ آیــه 6. ایــن وعــده فقــط بــه کســانی اســت کــه تشــنه انــد. کســی جــز بــه آنــان 
کــه احتیــاج خــود را بــه آب حیــات حــس مــی کننــد و آن را بــه قیمــت از دســت دادن 
همــه چیــز دیگــر مــی طلبنــد داده خواهــد شــد؛ » و هــر کــه غالــب آیــد وارث همــه چیــز 
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خواهــد شــد و او را خــدا خواهــم بــود و او مــرا پســر خواهــد بــود. « آیــه ۷. اینجــا نیــز 
شــرط مشــخص گردیــده، بــرای بــه ارث بــردن همــه چیــز بایــد در برابــر گنــاه مقاومــت 

نمــوده غالــب آییــم.
خداونــد توســط اشــعیاء نبــی اعــالم مــی کنــد: » عــادالن را بگوییــد کــه ایشــان 
را ســعادتمندی خواهــد بــود. « » وای بــر شــریران کــه ایشــان را بــدی خواهــد بــود 
زیــرا کــه مکافــات دســت ایشــان بــه ایشــان کــرده خواهــد شــد. « اشــعیاء فصــل ۳ 
آیــه هــای ۱۰ و ۱۱. مــرد حکیــم مــی گویــد: » اگرچــه گنهــکار صــد مرتبــه شــرارت 
ورزد و عمــر دراز کنــد امــا مــی دانــم بــرای آنانــی کــه از خــدا بترســند و بــه حضــور 
وی خائــف باشــند ســعادتمندی خواهــد بــود. « جامعــه فصــل ۸ آیــه هــای ۱۲ و 
۱۳. و پولــس شــهادت مــی دهــد کــه گنهــکار غضــب را ذخیــره مــی کنــد » بــرای 
خــود در روز غضــب و ظهــور داوری عادالنــه ی خــدا کــه بــه هــر کســی بــر حســب 
اعمالــش جــزا خواهــد داد؛ « » امــا بــه کســی کــه اطاعــت راســتی نمــی کنــد بلکــه 
رومیــان  بــه  رســاله  بــود. «  و غضــب خواهــد  باشــد خشــم  مــی  ناراســتی  مطیــع 

فصــل ۲ آیــه هــای ۵ و 6 و 9.
» تمــام اشــخاص زنــاكار و بــی عفــت یــا طمــع كار هرگــز در ملکــوت مســیح و 
خــدا ســهمی نخواهنــد داشــت. « رســاله بــه افسســیان فصــل ۵ آیــه ۵. » در پــی 
ســالمتی بــا همــه بکوشــید و تقدیســی کــه غیــر از آن هیــچ کــس خداونــد را نخواهــد 
دیــد. « رســاله بــه عبرانیــان فصــل ۱۲ آیــه ۱۴. » خوشــا بــه حــال آنانکــه احــکام او را 
نگــه مــی دارنــد تــا بــر درخــت حیــات اقتــدار یابنــد و بــه دروازه هــای شــهر درآینــد زیــرا 
کــه ســگان و جادوگــران و زانیــان و قاتــالن و بــت پرســتان و هــر کــه دروغ را دوســت 

دارد و بــه عمــل آورد بیــرون مــی باشــد. « مکاشــفه فصــل ۲۲ آیــه هــای ۱۴ و ۱۵.
اســت.  داده  بشــر  بــه  را  گنــاه  بــا  خــود  معاملــه  طــرز  و  ســیرت  اعالمیــه  خــدا 
» خــدای بخشــنده و مهربــان و دیــر خشــم و سرشــار از محبّــت پایــدار و وفــاداری 
هســتم. بــر هــزاران نســل محبّــت پایــدار خــود را نگــه مــی دارم و بخشــایندٔه خطــا و 
گناه هستم، اّما گناه را بدون جزا نمی گذارم. « خروج فصل ۳۴ آیه های 6 و ۷؛ 
» و همــه شــریران را هــالک خواهــد ســاخت. « و » امــا خطــا کاران جمیعــاً هــالک 
خواهنــد گردیــد و عاقبــت شــریران منقطــع خواهــد شــد. « مزمــور فصــل ۱۴۵ آیــه 
۲۰ و فصل ۳۷ آیه ۳۸. قدرت و اقتدار حکومت الهی برای مغلوب کردن طغیان 
بــه کار بــرده خواهــد شــد بــا وجــود ایــن کلیــه تظاهــرات عدالــت کیفــر طلــب کامــالً 
مطابــق ســیرت خــدا بــه عنــوان موجــودی رحیــم، بردبــار و نیــک خــواه خواهنــد بــود.
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خــدا هیــچ عدالــت یــا اراده جبــری بــه کار نمــی بــرد. او از اطاعــت بــرده ماننــد 
لذت نمی برد. او مایل است که خالیق دست او وی را دوست بدارند زیرا الیق 
محبــت اســت. او مــی خواهــد او را اطاعــت کننــد چــون قدردانــی ذکاوتمندانــه از 
حکمــت، عدالــت و نیــک خواهــی او مــی کننــد. و همــه آنانــی کــه درک صحیــح 
بــه خاطــر تحســین  زیــرا  را دوســت خواهنــد داشــت  او  دارنــد  ایــن محســنات  از 

محســناتش بــه ســویش کشــیده مــی شــوند.
و  تعلیــم  دهنــده  نجــات  توســط  کــه  محبــت  و  رحمــت  مهربانــی،  اصــول 
الگوگــذاری شــد نمــوداری از اراده و ســیرت خــدا هســتند. مســیح اعــالم نمــود کــه 
چیــزی جــز آنچــه کــه از پــدرش دریافــت نمــوده بــود تعلیــم نــداد. اصــول حکومــت 
الهــی مطابقــت کامــل بــا اصــل نجــات دهنــده کــه » دشــمنانتان را محبــت نماییــد « 
دارنــد. خــدا بــه خاطــر خیــر عالــم بــر گنهــکاران قصــاص اجــرا مــی کنــد و حتــی بــه 
خاطــر خیــر کســانی کــه مــورد قصــاص قــرار گرفتــه انــد آن را اجــرا مــی کنــد. او آنهــا 
را خوشــحال خواهــد نمــود اگــر مطابــق قوانیــن حکومتــش و عدالــت ســیرتش ایــن 
کار را انجــام دهــد. او آنهــا را بــا شــواهد محبتــش احاطــه مــی کنــد، او بــه آنهــا دانــش 
احکامــش را اعطــا مــی کنــد و متعاقــب آن ارائــه رحمتــش را ولــی آنهــا محبتــش را 
تحقیــر نمــوده، احکامــش را باطــل و رحمتــش را رد مــی کننــد. بــا دریافــت دائمــی 
هدایایــش بــه هدیــه دهنــده بــی احترامــی مــی کننــد. از خــدا نفــرت دارنــد چــون مــی 
داننــد او از گناهانشــان اکــراه دارد. خداونــد بردبــاری طوالنــی نســبت بــه هرزگــی 
آنهــا دارد. ولــی باالخــره ســاعت قطعــی خواهــد آمــد کــه سرنوشــت آنهــا تعییــن 
شــود. آیــا آنــگاه ایــن طغیــان گــران را بــه جانــب خــود بــه زنجیــر خواهــد کشــید؟ آیــا 

آنــان را مجبــور بــه اطاعــت از اراده اش خواهــد کــرد؟
کســانی کــه شــیطان را بــه رهبــری انتخــاب کــرده انــد و در کنتــرل قــدرت او قــرار 
داشــته انــد آمــاده دخــول بــه حضــور خــدا نیســتند. غــرور، نیرنــگ، هرزگــی و بــی 
رحمــی در سیرتشــان تثبیــت شــده اســت. آیــا مــی تواننــد بــا کســانی کــه بــر زمیــن 
تحقیــر نمــوده و نفــرت داشــتند بــه ملکــوت داخــل شــده بــرای ابــد زندگــی کننــد؟ 
حقیقــت هرگــز ســازگار بــرای یــک دروغگــو نبــوده اســت؛ تواضــع، خودســتایی 
نیســت؛  فاســدها  بــرای  قبــول  قابــل  پاکــی  نمــود؛  نخواهــد  راضــی  را  غــرور  و 
محبــت از خــود گذشــته بــرای خودخواهــی جــذاب نیســت. آســمان چــه منشــاء 
افــرادی ارائــه دهــد کــه کامــالً مجــذوب عالیــق دنیــوی و  بــه  لذتــی را مــی توانــد 

هســتند؟ خودخواهانــه 
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آیــا مــی تواننــد کســانی کــه زندگــی شــان صــرف طغیــان بــر علیــه خــدا شــده را 
بطور ناگهانی به آســمان منتقل کنند و شــاهد حالت اعال و مقدس کمال که در 
آنجــا وجــود دارد باشــند ـ هــر شــخصی پــر از محبــت، هــر صورتــی بشــاش از شــادی 
موســیقی بــه وجــد آورنــده بــا لحــن خــوش آهنــگ بــه احتــرام خــدا و بــره بــر مــی خیــزد و 
اشــعه هــای مــداوم نــور از صــورت کســی کــه بــر تخــت نشســته اســت بــر رســتگاران 
مــی تابــد ـ آیــا کســانی کــه قلبشــان از نفــرت ضــد خــدا و حقیقــت و قدوســیت پــر 
اســت می توانند با جمع آســمانی بیامیزند و در ســرود تمجید آنان شــرکت کنند؟ 
آیــا مــی تواننــد جــالل خــدا و بــره را تحمــل کننــد؟ خیــر، خیــر ســالهایی از مهلــت بــه 
ایشــان داده شــد تا ســیرت هایی برای آســمان تشــکیل دهند؛ ولی آنها هرگز ذهن 
را بــرای محبــت بــه پاکــی تربیــت نکــرده انــد. هرگــز زبــان آســمان را یــاد نگرفتــه انــد 
و اینــک خیلــی دیــر اســت، یــک عمــر طغیــان بــر ضــد خــدا آنهــا را نامناســب بــرای 
آســمان نمــوده اســت. پاکــی، قدوســیت و ســالمتی آن برایشــان زجــرآور خواهــد 
بــود. جــالل خــدا چــون آتــش نابــود کننــده خواهــد بــود. آنهــا بــرای فــرار از آن محــل 
از صــورت کســی  تــا  داد  ترجیــح خواهنــد  را  نابــودی  داشــت.  اشــتیاق خواهنــد 
کــه جــان خــود را داد تــا آنهــا را نجــات دهــد مخفــی شــوند. سرنوشــت شــریران بــا 
انتخــاب آنــان تعییــن مــی شــود. محرومیــت آنــان از آســمان متکــی بــه اراده آنهاســت 

و مبنــی بــر عدالــت و رحمــت از طــرف خــدا.
آتــش هــای روز عظیــم ماننــد آبهــای طوفــان رأی خداونــد را اعــالم مــی نماینــد 
کــه شــریران غیرقابــل معالجــه انــد. آنهــا تمایلــی بــه تســلیم شــدن بــه اقتــدار الهــی 
ندارنــد. اراده شــان بــر طغیــان قــرار گرفتــه اســت و حیــات خاتمــه یافتــه بــرای تغییــر 
جهــت جریــان تفکــر آنهــا در جهــت عکــس خیلــی دیــر اســت، از ارتــکاب گنــاه بــه 

اطاعــت و تنفــر بــه محبــت خیلــی دیــر اســت.
خــدا بــا بــه حــال خــود گذاشــتن زندگــی قائــِن قاتــل بــه دنیــا مثالــی از آنچــه کــه نتیجــه 
اجــازه دادن گناهــکار در انتخــاب ادامــه دادن بــه یــک مســیر زندگــی شــررات لــگام 
گســیخته چــه خواهــد بــود داد. در نتیجــه تأثیــر آمــوزش و نمونــه قائــن انبــوه بازمانــدگان 
او بــه گنــاه هدایــت شــدند تــا اینکــه » شــرارت انســان در زمیــن بســیار شــد « و » هــر 
تصــور از خیــال هــای دل وی دائمــاً محــض شــرارت « بــود و » زمیــن نیــز بــه نظــر خــدا 

فاســد گردیــده و زمیــن از ظلــم پــر شــده بــود. « پیدایــش فصــل 6 آیــه هــای ۵ و ۱۱.
خــدا بــه خاطــر رحمــت بــه دنیــا ســاکنین شــریر آن را در زمــان نــوح نابــود کــرد. 
بــه خاطــر رحمــت ســاکنین فاســد صــدوم را از بیــن بــرد. توســط قــدرت اغواکننــده 
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شــیطان عاملیــن شــرارت دلســوزی و تحســین بدســت آوردنــد و بدیــن ترتیــب و 
پیوســته دیگــران را بــه طغیــان رهبــری مــی کننــد. در عصــر قائــن و نــوح و ابراهیــم و 
لــوط چنیــن بــود و در دوران مــا نیــز چنیــن اســت. در نتیجــه رحمــت بــه عالــم اســت 

کــه باالخــره خــدا رد کننــدگان فیضــش را نابــود خواهــد نمــود.
مــا  نعمــت خــدا حیــات جاودانــی در خداونــد  امــا  مــرگ اســت  گنــاه  » مــزد 
ارث  حیــات  حالیکــه  در   .۲۳ آیــه   6 فصــل  رومیــان  بــه  رســاله  مســیح. «  عیســی 
اعــالم  بنــی اســرائیل  بــه  مــرگ نصیــب شــریران می شــود. موســی  عــادالن اســت 
نمــود » امــروز حیــات و نیکویــی و مــوت و بــدی را پیــش روی تــو گذاشــتم. « تثنیــه 
فصــل ۳۰ آیــه ۱۵. مرگــی کــه در اینجــا بــه آن اشــاره شــد مرگــی نیســت کــه  بــه آدم 
اعــالم شــد زیــرا نــوع بشــر همــه مجــازات گنــاه او را متحمــل مــی شــوند. ایــن » مــرگ 

دوم « اســت کــه در مقایســه بــا حیــات ابــدی گذاشــته شــده اســت.
در نتیجــه گنــاه آدم مــرگ بــر نســل بشــری طــاری گشــت. همــه بــه شــکل مشــابه 
به قبر فرو می روند و توســط امکانات نقشــه نجات همه باید از قبر بیرون بیایند. 
» قیامــت مــردگان از عــادالن و ظالمــان نیــز خواهــد بــود. « » چنانکــه در آدم همــه 
مــی میرنــد در مســیح نیــز همــه زنــده خواهنــد گشــت. « اعمــال رســوالن فصــل ۲۴ 
آیــه ۱۵ و رســاله اول بــه قرنتیــان فصــل ۱۵ آیــه ۲۲. ولــی تفاوتــی قائــل شــده بیــن 
دو طبقــه کــه قیــام خواهنــد نمــود. » جمیــع کســانی کــه در قبرهــا باشــند آواز او را 
خواهنــد شــنید و بیــرون خواهنــد آمــد هــر کــه اعمــال نیکــو کــرد بــرای قیامــت حیــات 
و هرکــه اعمــال بــد کــرد بــه جهــت قیامــت داوری. « انجیــل یوحنــا فصــل ۵ آیــه هــای 
۲۸ و ۲9. آنهایــی کــه الیــق قیامــت حیــات شــوند مقــدس و مبــارک هســتند » بــر 
اینهــا مــوت ثانــی تســلط نــدارد. « مکاشــفه فصــل ۲۰ آیــه 6. ولــی آنهایــی کــه توســط 
توبــه و ایمــان غفــران بدســت نیــاورده انــد بایــد مجــازات یــا » مــزد گنــاه « را دریافــت 
کننــد. آنهــا مجــازات را بــه درجــات و مــدت مختلــف مطابــق اعمالشــان و در نهایــت 
بــا عدالــت و  بــرای خــدا در تطابــق  اینکــه  بــه  نظــر  یافــت.  مــرگ دوم را خواهنــد 
رحمــت خــود غیرممکــن اســت کــه گنهــکار را در گناهــش نجــات دهــد او را از ادامــه 
حیــات محــروم مــی کنــد کــه بــه خاطــر گناهانــش الیــق آن گشــته اســت. نویســنده 
الهــام یافتــه مــی گویــد » هــان بعــد از انــدک زمانــی شــریر نخواهــد بــود در مکانــش 
تأمــل خواهــی کــرد و نخواهــد بــود. « دیگــری اعــالم مــی کنــد: » و چنــان خواهــد 
شــد کــه گویــا نبــوده انــد. « عوبدیــا آیــه ۱6 پوشــیده از رســوایی آنهــا در فراموشــی 

ابــدی ناامیــد غــرق خواهنــد شــد.
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گنــاه چنیــن خاتمــه خواهــد یافــت بــا تمــام محنــت و تباهــی کــه نتیجــه آن بــوده 
اســت. نویســنده ی مزامیــر مــی گویــد: » شــریران را هــالک ســاخته ای نــام ایشــان 
را محــو کــرده ای تــا ابداالبــاد امــا دشــمنان نیســت شــده خرابــه ای ابــدی گردیــده 
انــد. « مزامیــر فصــل 9 آیــه ۵ و 6. یوحنــا در مکاشــفه بــه ملکــوت آینــده ابــدی نــگاه 
کــرده ســرود کیهانــی تمجیــد مــی شــنود کــه حتــی یــک مــورد اختــالف در آن دیــده نمــی 
شود. کلیه مخلوقات چه در آسمان و چه در زمین شنیده شدند که جالل به خدا 
اظهــار مــی دارنــد. مکاشــفه فصــل ۵ آیــه ۱۳. دیگــر جــان هــای گمشــده ای کــه بــه خــدا 
کفــر بگوینــد در حالیکــه در عــذاب پایــان ناپذیــر مــی لولنــد وجــود ندارنــد. هیــچ موجــود 

نکبــت زده جهنــم نمــی توانــد نالــه اش را بــا صــدای رســتگاران هــم صــدا ســازد.
تعلیــم هشــیاری بعــد از مــرگ بــر اســاس اشــتباه اساســی جاودانگــی طبیعــی 
قــرار گرفتــه ـ تعلیمــی ماننــد عــذاب ابــدی مخالــف تعالیــم کتــاب مقــدس، مخالــف 
حکــم منطــق و احســاس بشــری اســت، طبــق اعتقــاد عامیانــه رســتگاران در آســمان 
آشــنا بــا آنچــه بــر زمیــن اتفــاق مــی افتــد مخصوصــاً در زندگــی رفقایــی کــه پشــت ســر 
گذاشــته انــد. ولــی چقــدر مــی بایــد دانســتن مشــکالت زنــدگان و دیــدن گناهانــی 
کــه عزیزانشــان مرتکــب مــی شــوند و شــاهد متحمــل شــدن انــدوه هــا، ناامیــدی 
هــا، و دلتنگــی هــای زندگــی موجــب خوشــحالی مــی شــود؟ چقــدر از ســعادت 
آســمانی را می توانند آنانی که دورادور دوستانشــان در زمین پرســه می زنند لذت 
ببرنــد؟ و چقــدر مشــمئز کننــده اســت ایــن اعتقــاد کــه بــه محــض اینکــه نََفــس بــدن را 
تــرک مــی کنــد روح توبــه نکــرده بــه آتــش جهنــم تحویــل مــی شــوند! بــه چــه عمقــی از 
دلتنگــی فــرو مــی رونــد کســانی کــه مــی بیننــد دوستانشــان بــدون آمادگــی بــه قبــر مــی 
رونــد و بــه ابدیتــی از گنــاه و و محنــت فــرو مــی رونــد؟ عــده زیــادی در اثــر ایــن افــکار 

وحشــت زا بــه دیوانگــی ســوق داده شــده انــد.
کتــاب مقــدس در ایــن خصــوص چــه مــی گویــد؟ داود اعــالم مــی کنــد کــه در 
مــرگ انســان هوشــیار نیســت، روح او بیــرون مــی رود و او بــه خــاک خــود برمــی 
 .۴ آیــه   ۱۴6 فصــل  مزامیــر  شــود.  مــی  نابــود  فکرهایــش  روز  همــان  در  و  گــردد 
ســلیمان نیــز همــان شــهادت را مــی دهــد » زانــرو کــه زنــدگان مــی داننــد کــه بایــد 
بمیرنــد امــا مــردگان هیــچ نمــی داننــد. « هــم محبــت و هــم نفــرت و حســد ایشــان 
حــال نابــود شــده اســت و دیگــر تــا بــه ابــد بــرای ایشــان از هــر آنچــه زیــر آفتــاب کــرده 
مــی شــود نصیبــی نخواهــد بــود. « » در عالــم امــوات کــه بــه آن مــی روی نــه کار و 
نــه تدبیــر و نــه علــم و نــه حکمــت اســت. « جامعــه فصــل 9 آیــه هــای ۵ و 6 و ۱۰.
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وقتــی در جــواب دعایــش عمــر حزقیــا پانــزده ســال ادامــه یافــت پادشــاه منــان 
خــدا را بــه خاطــر رحمتــش ســتایش و تمجیــد کــرد. در ایــن ترنیــم علــت شــادمانی 
اش را بازگــو مــی کنــد » هاویــه تــو را حمــد نمــی گویــد و مــوت تــو را تســبیح نمــی 
تــو امیــدوار نمــی باشــند.  بــه امانــت  بــه حفــره فــرو مــی رونــد  خوانــد و آنانــی کــه 
زندگاننــد کــه تــو را حمــد مــی گوینــد چنانکــه مــن امــروز مــی گویــم. « اشــعیاء فصــل 
۳۸ آیــه هــای ۱۸ و ۱9. الهیــات عامیانــه مــردگان عــادل را در آســمان مــی پندارنــد 
کــه بــه ســعادت رســیده خــدا را بــه زبــان جاودانــی ســتایش مــی کننــد. ولــی حزقیــا 
چنیــن عاقبــت مجللــی را در مــرگ نمــی توانســت ببینــد. شــهادت نویســنده مزمــور 
بــا گفتــار او موافــق اســت » در مــوت ذکــر تــو نمــی باشــد در هاویــه کیســت کــه تــو 
را حمــد گویــد؟ « » مــردگان و کســانیکه بــه دیــار خاموشــی مــی رونــد خداونــد را 

ســتایش نمــی کننــد. « مزامیــر فصــل 6 آیــه ۵ و فصــل ۱۱۵ آیــه ۱۷.
نمــوده دفــن شــده و  نمــود کــه داود » وفــات  پطــرس در عیــد پنجاهــه اعــالم 
مقبــره او تــا امــروز در میــان ماســت. « » داود بــه آســمان صعــود نکــرد. « اعمــال 
رســوالن فصــل ۲ آیــه هــای ۲9 و ۳۴. ایــن واقعیــت کــه داود تــا روز قیامــت در قبــر 
مــی مانــد ثابــت مــی کنــد کــه عــادالن در وقــت مــرگ بــه آســمان نمــی رونــد. فقــط 
توســط قیــام از مــردگان و فضیلــت ایــن کــه مســیح قیــام نمــوده اســت داود مــی 

توانــد باالخــره در دســت راســت خــدا بنشــیند.
پولــس هــم گفــت » زیــرا هــرگاه مــردگان بــر نمــی خیزنــد مســیح نیــز برنخاســته 
اســت امــا هــرگاه مســیح برنخاســته اســت ایمــان شــما باطــل اســت و شــما تاکنــون 
هــالک  انــد  خوابیــده  مســیح  در  کــه  هــم  آنانــی  بلکــه  خــود هســتید.  گناهــان  در 
شــدند. « رســاله اول بــه قرنتیــان فصــل ۱۵ آیــه ۱6 تــا ۱۸. اگــر بــرای چهــار هــزار 
ســال عــادالن پــس از مــرگ مســتقیماً بــه آســمان مــی رفتنــد چگونــه مــی توانســت 
پولــس بگویــد کــه اگــر رســتاخیزی نیســت » آنانــی هــم کــه در مســیح خوابیــده انــد 

هــالک شــده انــد؟ « احتیــاج بــه رســتاخیزی نخواهــد بــود.
شــهید تینــدل۱ در اشــاره بــه حالــت مــردگان اعــالم کــرد » مــن آشــکارا اعتــراف مــی 
کنــم کــه مــن متقاعــد نیســتم کــه آنهــا از پیــش در جــالل کامــل کــه مســیح هســت و یــا 
فرشتگان منتخب خدایند هستند. و همچنین ماده ای از ایمان من نیست زیرا اگر 
چنین بود در غیر این صورت می دیدم که قیام یافتن جسم چیزی باطل است. «۲

حقیقتــی اســت غیرقابــل انــکار کــه امیــد ســعادت جاودانــی در موقــع مــرگ بــه 
Tyndale. 1

William Tyndale, Preface to New Testament (ed. 1534). Reprinted in British Reformers—Tindal, Frith, Barnes, page 349. 2
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غفلــت دامنــه داری در مــورد تعلیــم رســتاخیز کتــاب مقــدس هدایــت کــرده اســت. 
دکتــر آدم کالرک۳ اشــاره بــه ایــن تمایــل کــرد وقتــی گفــت: » ظاهــراً تعلیــم رســتاخیز 
از نظــر مســیحیان اولیــه دارای نتایــج بیشــتری بــود تــا زمــان حاضــر. چــرا چنیــن اســت؟ 
شــاگردان مســیح دائمــاً تکیــه بــر آن داشــتند و پیــروان خــدا را بــه کوشــش، اطاعــت و 
شــادمانی توســط آن تحریــک مــی نمودنــد. جانشــینان آنــان در حــال حاضــر بــه نــدرت 
آن را ذکر می کنند. بنابراین حواریون آن را موعظه نمودند و مسیحیان اولیه ایمان 
آوردنــد. بــه همیــن ترتیــب مــا موعظــه مــی کنیــم و شــنوندگان مــا ایمــان مــی آورنــد. ایــن 
یکــی از تعالیــم انجیــل کــه مــورد تأکیــد قــرار مــی گیــرد نیســت و در میــان تعالیــم مــورد 

تعلیــم امــروز تعلیمــی نیســت کــه بیــش از ایــن در آن غفلــت شــده باشــد. «۴
ایــن مــورد ادامــه یافتــه اســت تــا حقیقــت پرجــالل رســتاخیز از طــرف دنیــای 
بدیــن  اســت.  شــده  مبهــم  و  شــده  پوشــی  چشــم  آن  از  کامــالً  تقریبــاً  مســیحی 
ترتیــب یــک نویســنده مشــهور دینــی در اشــاره بــه کلمــات پولــس در رســاله اول بــه 
تســالونیکیان فصــل ۴  آیــه هــای ۱۳ تــا ۱۸ مــی گویــد: » بــرای کلیــه اهــداف تســلی 
تعلیــم جاودانگــی مبــارک عــادالن بــرای مــا جایگزیــن هــر تعلیــم مشــکوک برگشــت 
مســیح مــی گــردد. در مرگمــان مســیح بــرای مــا مــی آیــد. ایــن اســت چیــزی کــه برایــش 
بایــد هوشــیار و منتظــر باشــیم. مــردگان از قبــل بــه جــالل رســیده انــد. آنهــا منتظــر 

کرنــا بــرای داوری و تجلیــل نیســتند. «
ولــی وقتــی عیســی آمــاده تــرک شــاگردان بــود بــه آنهــا نگفــت کــه بــه زودی پیــش 
او مــی آینــد. او گفــت » میــروم تــا بــرای شــما مکانــی حاضــر کنــم و اگــر بــروم و بــرای 
شما مکانی حاضر کنم باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد. « انجیل 
یوحنــا فصــل ۱۴ آیــه هــای ۲و ۳ و پولــس بعــالوه مــی گویــد » زیــرا خــود خداونــد بــا 
صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان 
در مســیح اول خواهنــد برخاســت آنــگاه مــا کــه زنــده و باقــی باشــیم بــا ایشــان در 
ابرهــا ربــوده خواهیــم شــد تــا خداونــد را در هــوا اســتقبال کنیــم و همچنیــن همیشــه 
بــا خداونــد خواهیــم بــود. « ســپس اضافــه مــی کنــد » پــس بدیــن ســخنان همدیگــر را 
تسلی دهید. « رساله اول به تسالونیکیان فصل ۴ آیه های ۱6 تا ۱۸. چه تفاوت 
بزرگــی بیــن ایــن کلمــات تســلی بخــش و کلمــات واعــظ معتقــد بــه نجــات همگانــی کــه 
قبــالً بــه آن اشــاره شــد وجــود دارد! او دوســتان ماتــم زده در مــرگ عزیــزی را بــا ایــن 
اطمینــان تســلی مــی دهنــد کــه هــر قــدر هــم متوفــی گناهــکار بــوده باشــد بــه محــض 

Dr. Adam Clarke. 3

4 تفسیر نامه إشارات راجع به قرنتیان اول فصل 15 پگف 3.
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کشــیدن آخریــن نفــس و تــرک ایــن جهــان توســط فرشــتگان پذیرفتــه مــی شــود. پولــس 
اشــاره بــه برگشــت آتــی خداونــد بــه بــرادران مــی نمایــد زمانــی کــه زنجیرهــای مقبــره 
شکســته خواهد شــد و » مردگان در مســیح « به حیات ابدی قیام خواهند نمود.

قبل از اینکه کســی داخل مســکن برکت یافتگان شــود وضعشــان باید بازجویی 
شــود و سیرتشــان و اعمالشــان مــورد بازبینــی پــروردگار قــرار بگیــرد. همــه بایــد مطابــق 
آنچــه کــه در دفترهــا ضبــط شــده اســت داوری و مطابــق اعمالشــان پــاداش دریافــت 
کننــد. داوری زمــان مــرگ صــورت نمــی گیــرد. بــه کلمــات پولــس توجــه کنیــد: » روزی 
را مقــرر فرمــود کــه در آن ربــع مســکون را بــه انصــاف داوری خواهــد نمــود بــه آن مــردی 
کــه معیــن فرمــود و همــه را دلیــل داد بــه آنــی کــه او را از مــردگان برخیزانیــد. « اعمــال 
رســوالن فصــل ۱۷ آیــه ۳۱. در اینجــا حــواری بــه وضــوح اظهــار مــی کنــد کــه زمانــی 
خاص که در آن زمان به آینده اشاره داشت برای داوری دنیا معین گردیده است.

یهــودا بــه همــان زمــان اشــاره مــی کنــد » و فرشــتگانی را کــه ریاســت خــود را حفــظ 
کردند بلکه مسکن حقیقی خود را ترک نمودند در زنجیرهای ابدی تحت ظلمت به 
جهت قصاص روز عظیم نگاه داشته است. « و باز هم نقل قول از خنوخ » اینک 
خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود آمد تا بر همه داوری نماید. « یهودا 6 ، ۱۴ 
و ۱۵. یوحنــا اعــالم مــی کنــد کــه او » مــردگان را خــرد و بــزرگ « دیــد کــه » پیــش تخــت 
ایســتاده بودنــد و دفترهــا را گشــودند ... و بــر مــردگان داوری شــد بــه حســب اعمــال 

ایشــان از آنچه در دفترها مکتوب اســت. « مکاشــفه فصل ۲۰ آیه ۱۲.
ولــی اگــر مــردگان از قبــل از ســعادت آســمانی لــذت مــی برنــد و یــا در شــعله 
آتــی هســت؟  داوری  بــه  احتیاجــی  چــه  پیچنــد  مــی  خــود  بــه  آتــش جهنــم  هــای 
نــه متضــاد و ذهــن  و  نــه مبهــم هســتند  ایــن مبحــث مهــم  تعالیــم کالم خــدا در 
و ســاده  چــه ذهــن صــاف  ولــی  بــود.  آنهــا خواهنــد  بــه درک  قــادر  عــادی  هــای 
عــادالن  آیــا  ببینــد؟  کنونــی  فرضیــه  در  را  عدالــت  یــا  و  حکمــت  توانــد  مــی  ای 
پــس از بررســی وضــع شــان در داوری ایــن تقدیــر را خواهنــد یافــت » آفریــن ای 
غــالم نیــک متدیــن ... بــه شــادی خداونــد خــود داخــل شــو. « وقتــی شــاید بــرای 
عذابشــان  جــای  از  شــریران  آیــا  انــد؟  زیســته  او  حضــور  در  طوالنــی  عصرهــای 
خوانــده مــی شــوند تــا از قاضــی تمامــی زمیــن حکــم شــان را دریافــت کننــد: » ای 
آیــه   ۲۵ فصــل  متــی  انجیــل  جاودانــی؟ «  آتــش  در  شــوید  دور  مــن  از  ملعونــان 
هــای ۲۱ و ۴۱. آه چــه اســتهزای جــدی! چــه عیــب جویــی شــرم آوری نســبت بــه 

حکمــت و عدالــت خــدا!
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فرضیــه ی بقــای روح یکــی از تعالیــم دروغ روم بــود کــه از بــت پرســتی بــه عاریــه 
گرفتــه شــد و داخــل دیانــت مســیحی شــده اســت. مارتیــن لوتــر آن را در ردیــف 
» افســانه هــای هیــوالوار کــه بخشــی از مصوبــات زبالــه دان روم هســتند « قــرار 
نمــی داننــد  مــردگان هیــچ چیــز  کــه  بــه گفتــه ســلیمان در جامعــه  داد.۵ در اشــاره 
ایــن اصــالح گــر چنیــن مــی گویــد: » جایــی دیگــر بــرای اثبــات اینکــه مــردگان هیــچ 
... احساســی ندارنــد. او گفــت آنجــا نــه وظیفــه هســت نــه دانــش، نــه علــم و نــه 
حکمــت. ســلیمان رأی داد کــه مــردگان در خوابنــد و هیــچ احساســی ندارنــد. زیــرا 
مــردگان در آنجــا خوابیــده انــد نــه روزهــا را مــی شــمارند و نــه ســالها را ولــی وقتــی 

بیــدار شــوند فکــر خواهنــد کــرد کــه بــه زحمــت یــک دقیقــه خوابیــده انــد. «6
در هیــچ جــای کتــاب مقــدس جملــه ای پیــدا نمــی شــود کــه عــادالن در مــرگ 
پاداش خود را دریافت می کنند و یا شریران در مرگ مکافات می یابند. انبیاء و 
شیوخ چنین وعده ای را به جای نگذاشته اند. مسیح و شاگردانش چنین اشاره 
ای نکــرده انــد. کتــاب مقــدس بــه وضــوح تعلیــم مــی دهــد کــه مــردگان بالفاصلــه بــه 
آســمان نمــی رونــد. بلکــه تأییــد شــده کــه آنهــا تــا زمــان رســتاخیز در خوابنــد. رســاله 
اول بــه تســالونیکیان فصــل ۴ آیــه ۱۴؛ ایــوب فصــل ۱۴ آیــه هــای ۱۰ تــا ۱۲. عینــاً 
در همــان روزی کــه رشــته نقــره عمــر گســیخته مــی شــود و کاســه طــال شکســته گــردد 
)جامعــه فصــل ۱۲ آیــه 6( افــکار انســان نیــز نابــود مــی شــود. آنهایــی کــه بــه قبــر فــرو 
مــی رونــد در ســکوت هســتند. آنهــا خیــری از آنچــه زیــر آفتــاب مــی گــذرد دریافــت 
نمــی کننــد. ایــوب فصــل ۱۴ آیــه ۲۱. چــه اســتراحت مبارکــی بــرای عــادالن! زمــان 
کوتــاه باشــد یــا طوالنــی برایشــان چــون لحظــه ای اســت. آنهــا در خــواب هســتند. 
آنهــا توســط کرنــای خــدا بــرای جاودانگــی پــر جــالل بیــدار مــی شــوند. » کرنــا صــدا 
خواهــد داد و مــردگان بــی فســاد خواهنــد برخاســت ... امــا چــون ایــن فاســد بــی 
فســادی را پوشــید و ایــن فانــی بــه بقــا آراســته شــد آنــگاه ایــن کالمــی کــه مکتــوب 
اســت به انجام خواهد رســید که مرگ در ظفر بلعیده شــده اســت. « رســاله اول 
بــه قرنتیــان فصــل ۱۵ آیــه هــای ۵۲ تــا ۵۴. وقتــی از خــواب عمیــق شــان فراخوانــده 
شــوند بــه تفکــر لحظــه ای قطــع شــده شــان بــر خواهنــد گشــت. آخریــن احســاس 
شــان نیــش مــرگ بــود آخریــن فکــر افتــادن تحــت قــدرت قبــر. وقتــی از قبــر بیــرون 
» ای  افکنــد:  طنیــن خواهــد  پیروزمندانــه  فریــاد  در  فکــر شادشــان  اولیــن  بیاینــد 

مــرگ، پیــروزی تــو كجاســت و ای مــوت نیــش تــو كجــا؟ « آیــه ۵۵.
E. Petavel, The Problem of Immortality, page 255. 5

Martin Luther, Exposition of Solomon’s Booke Called Ecclesiastes, page 152. 6
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تســلی  ارائــه شــده  مقــدس  کتــاب  کــه در  آنچنــان  مقــدس  خدمــت فرشــتگان 
دهنــده تریــن و پربهاتریــن بــرای هــر پیــرو مســیح اســت. ولــی تعلیــم کتــاب مقــدس 
در ایــن خصــوص توســط الهیــات عامیانــه تیــره و تحریــف شــده اســت. تعلیــم بقــای 
طبیعــی کــه در مرحلــه اول از فلســفه بــت پرســتان اقتبــاس شــده بــود و در تاریکــی 
ارتــداد عظیــم داخــل ایمــان مســیحی شــد جایگزیــن حقیقــت بســیار واضــح مــورد 
تعلیــم کتــاب مقــدس کــه » مــردگان چیــزی نمــی داننــد « شــده اســت. انبــوه مــردم 
بــه ایــن اعتقــاد پایبنــد شــده انــد کــه ارواح مــردگان هســتند کــه بــه عنــوان » ارواحــی 
هســتند كــه خــدا را خدمــت مــی کننــد و فرســتاده مــی شــوند تــا وارثــان نجــات را 
یــاری نماینــد. « و ایــن بــا وجــود شــهادت کتــاب مقــدس راجــع بــه وجــود فرشــته هــای 
آســمانی و ارتباطشــان بــه تاریــخ بشــر و قبــل از مــرگ یــک موجــود انســانی اســت.

تعلیــم هوشــیاری انســان پــس از مــرگ مخصوصــاً ایــن اعتقــاد کــه ارواح مــردگان 
بــرای خدمــت بــه زنــده هــا برمــی گردنــد راه را بــرای اعتقــاد مــدرن بــه جاودانگــی روح 
بــاز کــرده اســت. اگــر مــردگان بــه حضــور خــدا و فرشــتگان مقــدس دســت یابنــد و بــه 
مزیتــی بــه مراتــب بیشــتر از زمانــی کــه انســان زنــده بودنــد دســت یافتــه انــد چــرا نبایــد 
بــرای روشــن کــردن ذهــن و آمــوزش زنــدگان بــر نگردنــد. اگــر همانطــوری کــه علمــای 
الهیــات عامیانــه تدریــس مــی کننــد ارواح مــردگان دور و بــر رفقایشــان بــر زمیــن مــی 
چرخنــد چــرا نبایــد اجــازه پیــدا کننــد کــه بــا آنهــا تمــاس بگیرنــد و بــر ضــد شــر اخطــار 
بدهند و یا در مواقع اندوه ایشــان را تســلی بدهند؟ چطور می توانند کســانی که 
بــه هوشــیاری انســان پــس از مــرگ اعتقــاد دارنــد آنچــه بــه عنــوان نــور از ارواح تجلیــل 
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شــده بــه اطــالع آنهــا مــی رســد را رد کننــد؟ در ایــن جاســت کانالــی کــه مقــدس 
محســوب مــی شــوند کــه توســط آن شــیطان بــرای تحقــق اهدافــش کار مــی کنــد. 
فرشــتگان ســاقط کــه فرامیــن او را انجــام مــی دهنــد بــه عنــوان قاصدهایــی از دنیــای 
مــردگان  بــا  زنــدگان  ارتبــاط  ایجــاد  مــی شــوند. در حالــی کــه مدعــی  ارواح ظاهــر 

هســتند ســرور شــرارت نفــوذ مســحور کننــده خــود را بــر اذهــان بــه کار مــی بــرد.
او قــدرت بــه وجــود آوردن ظاهــر عزیــزان در گذشــته را بــه مــردم دارد. تقلیــد 
کامــل اســت؛ ســیما، کلمــات و صــدا بــه شــکل مشــخص تولیــد مــی شــود. عــده 
زیــادی تســلی مــی یابنــد کــه عزیــزان شــان از ســعادت آســمانی برخوردارنــد و بــدون 
ســوء ظــن راجــع بــه خطــر، گــوش بــه ارواح گمــراه کننــده و تعالیــم دیوهــا مــی دهنــد.

آنهــا  بــا  ارتبــاط  بــرای  مــردگان  کــه  انــد  شــده  هدایــت  اعتقــاد  ایــن  بــه  وقتــی 
قبــر  بــه  آمادگــی  بــدون  کــه  آنهایــی  کــه  شــود  مــی  موجــب  شــیطان  انــد  برگشــته 
رفتــه انــد ظاهــر شــوند. آنهــا مدعــی مــی شــوند کــه در آســمان خوشــنود هســتند 
بــه  ایــن اشــتباه  انــد و بدیــن ترتیــب  و حتــی آنجــا مقامــی اعلــی را اشــغال کــرده 
شــکل گســترده ای تعلیــم داده مــی شــود کــه فرقــی بیــن عــادالن و شــریران وجــود 
احتیــاط  و  اخطارهــا  اوقــات  گاهــی  ارواح  دنیــای  از  ظاهــراً  زائــران  ایــن  نــدارد. 
هایــی را مطــرح مــی کننــد کــه صحــت آنهــا ثابــت مــی شــود. ســپس وقتــی اعتمــاد 
ایشــان را بدســت مــی آورنــد تعالیمــی را ارائــه مــی نماینــد کــه مســتقیماً ایمــان بــه 
کتــاب مقــدس را تضعیــف مــی کنــد. بــا ظاهــری از توجــه زیــاد بــه خیــر و صــالح 
دوستانشــان بــر زمیــن آنهــا اشــتباهات خطرناکــی را تلقیــن مــی کننــد. واقعیــت 
اینکــه بعضــی از حقایــق را ارائــه مــی نماینــد و گاهــی اوقــات قــادر بــه پیشــگویی 
بــه اظهــارات آنهــا ظاهــر قابلیــت اعتمــاد مــی دهــد و  آینــده هســتند کــه  وقایــع 
تعالیــم دروغیــن آنهــا توســط انبــوه مــردم چــون حــق پذیرفتــه مــی شــوند و تلویحــاً 
بــاور مــی شــوند کــه گویــا حقایــق مقــدس از کتــاب مقــدس هســتند. احــکام خــدا 
کنــار گذاشــته مــی شــود، روح فیــض تحقیــر مــی شــود و خــون پیمــان چــون چیــزی 
انــکار مــی کننــد و  غیــر مقــدس محســوب مــی شــود. ارواح الوهیــت مســیح را 
ماســکی  تحــت  ترتیــب  بدیــن  دهنــد.  مــی  قــرار  خــود  هــم ســطح  را  حتــی خالــق 
جدیــد طغیــان اعظــم کمــاکان جنــگ خــود را ضــد خــدا ادامــه مــی دهنــد کــه در 

آســمان شــروع شــد و بــرای شــش هــزار ســال بــر زمیــن ادامــه دارد.
عــده زیــادی تظاهــرات روحــی را حمــل بــه تردســتی و کالهبــرداری واســط مــی 
نماینــد. در حالــی کــه حقیقــت اســت کــه در تظاهــرات حیلــه گــری گاهــی اوقــات 
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پدیــده هــای حقیقــی تصــور مــی شــوند. نمایــش مشــخص قــدرت مافــوق طبیعــه 
نیــز دیــده شــده اســت. تــک ضــرب اســرار آمیــزی کــه احضــار کننــدگان مــدرن ارواح 
کار خــود را بــا آن شــروع کردنــد نتیجــه حیلــه گــری و حقــه بــازی انســانی نیســت 
بلکــه کار مســتقیم فرشــتگان شــریر اســت کــه بدیــن وســیله یکــی از موفــق تریــن 
اغفــال هــای نابــود کننــده روح انســان را ارائــه کردنــد. بســیاری توســط ایــن اعتقــاد 
کــه احضــار ارواح صرفــاً یــک فریــب انســانی اســت گرفتــار خواهنــد شــد وقتــی بــا 
جلــوه هایــی روبــرو مــی شــوند کــه چــاره ای جــز فــوق طبیعــی دانســتن آنهــا ندارنــد، 
آنــان فریــب خواهنــد خــورد و بــه پذیــرش آنهــا بــه عنــوان نتیجــه قــدرت عظیــم خــدا 

هدایــت خواهنــد شــد.
ایــن اشــخاص شــهادت کتــاب مقــدس را راجــع بــه معجزاتــی کــه توســط شــیطان 
و گماشــتگان او انجــام مــی شــود را نادیــده مــی گیرنــد. توســط کمــک شــیطانی بــود 
کــه جادوگــران فرعــون توانســتند کار خــدا را تقلیــد کننــد. پولــس شــهادت مــی دهــد 
کــه قبــل از ظهــور دوبــاره مســیح تظاهــرات مشــابه شــیطانی بظهــور خواهــد رســید. 
بنــا اســت قبــل از ظهــور دوبــاره مســیح فعالیــت هــای شــیطان » بــا هــر نــوع قــوت و 
آیــات و عجایــب دروغ و بــه هــر قســم فریــب ناراســتی « ظاهــر گــردد. رســاله دوم 
بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه هــای 9 و ۱۰. یوحنــای رســول در توصیــف قــدرت 
انجــام معجــزه کــه در زمــان آخــر بــه ظهــور خواهــد رســید اعــالم نمــود » و معجــزات 
عظیــم بــه عمــل مــی آورد تــا آتــش را نیــز از آســمان در حضــور مــردم بــه زمیــن فــرود 
آورد و ســاکنان زمیــن را گمــراه مــی کنــد بــه آن معجزاتــی کــه بــه وی داده شــد. « 
مکاشــفه فصــل ۱۳ آیــه هــای ۱۳ و ۱۴. در اینجــا دیگــر شــیاد پیــش بینــی شــده ای 
وجــود نــدارد. مــردم توســط معجزاتــی کــه شــیطان و گماشــتگان او قــادر بــه انجــام آن 

هســتند و نــه اینکــه وانمــود بــه انجــام مــی کننــد فریــب مــی خورنــد.
ســرور تاریکــی کــه بــرای چنیــن مــدت طوالنــی قــدرت فکــری خــود را بــرای کار اغــوا 
بــه کار بــرده اســت وسوســه هــای خــود را بــرای همــه طبقــات  مــردم و اوضــاع تطبیــق 
مــی دهــد. بــرای انســانهای مقیــد بــه فرهنــگ و آراســتگی روح پرســتی را بــا وجــود 
آراسته و عقالنی ارائه می کند و بدین ترتیب موفق به جذب افراد بسیاری در دام 
خــود مــی شــود. حکمتــی کــه احضــار ارواح ارائــه مــی نمایــد توســط یعقــوب حــواری 
اینچیــن توصیــف شــده اســت: » ایــن حکمــت از بــاال نــازل نمــی شــود بلکــه دنیــوی و 
نفســانی و شــیطانی اســت. « یعقــوب فصــل ۳ آیــه ۱۵. لکــن اغفــال کننــده عظیــم 
در هــر مــوردی کــه اســتتار بــه نفــع اوســت پنهــان مــی شــود. او کــه مــی توانســت بــه 
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درخشندگی اصرافیل در برابر مسیح در بیابان آزمایش ها ظاهر شود در نماد یک 
فرشــته نــور بــه شــکلی جــذاب ظاهــر مــی شــود. او بــا ارائــه مباحــث اعتــال دهنــده بــه 
منطــق مخاطــب جلــب مــی کنــد. او تصــور انســان را بــا صحنــه هــای مســحور کننــده 
خشــنود مــی ســازد و محبــت را بــا توصیــف فصیــح محبــت و مهربانــی بــه کار مــی 
کشــد. او تصــور را بــا پروازهــای بــا مناعــت تهیــج نمــوده مــردم را بــه چنــان غــرور از 
حکمــت خــود هدایــت مــی کنــد کــه در قلبشــان خــدای ســرمدی را بــه اکــراه نــگاه مــی 
کننــد. آن موجــود پرقــدرت کــه مــی توانســت نجــات دهنــده عالــم را بــه مرتفــع تریــن 
قلــه هــای کــوه ببــرد و تمامــی مملکــت هــای دنیــا و جــالل آنهــا را پیــش رویــش نمایــش 
دهــد وسوســه هــای خــود را بــه روشــی بــه مــردم ارائــه مــی کنــد کــه حــواس آنهایــی کــه 

بــه قــدرت الهــی محافظــت نشــده انــد تبــاه ســازد.
بــه  تهییــج عالقــه  بــا  نمــود  اغــوا  را  کــه حــوا  آنچنــان  را  مــردم  اکنــون  شــیطان 
کســب دانــش ممنــوع و جــاه طلبــی بــرای اعتــالی نفــس فریــب مــی دهــد. عالقــه 
بــود کــه موجــب ســقوط او شــد و توســط آنهــا قصــد دارد  ایــن شــرارت هــا  بــه 
و  نیــک  عــارف  کــرد » ماننــد خــدا  اعــالم  او  آورد.  را بدســت  انســانها  نابــودی 
بــد خواهیــد بــود. « پیدایــش فصــل ۳۰ آیــه ۵. اعتقــاد بــه بقــای روح تعلیــم مــی 
دهــد کــه » انســان موجــود پیشــرفت مــداوم اســت؛ سرنوشــت او از بــدو تولــد 
بــه ترقــی حتــی بــه جاودانگــی و بــه ســوی الوهیــت ختــم مــی شــود. « و بــاز هــم: 
» هــر ذهنــی برخــود داوری خواهــد نمــود و نــه بــر دیگــری. « » داوری صحیــح 
خواهــد بــود زیــرا داوری خــود شــخص اســت... عــرش درون شماســت. « یکــی 
از معلمــان ایــن مکتــب وقتــی » هشــیاری روحــی « در او بیــدار گشــت گفــت: 
» هــم نوعــان مــن همــه نیمــه خدایــان ســقوط نکــرده بودنــد. « یکــی دیگــر اعــالم 

نمــود: » و مســیح موجــود عــادل و کامــل اســت. «
کمــال خــدای الیتناهــی هــدف اساســی  و  جــای عدالــت  بــه  ترتیــب  بدیــن 
تمجیــد واقعــی بــه جــای معیــار حقیقــی پیشــرفت انســان شــیطان طبیعــت گنــاه 
بــه عنــوان تنهــا هــدف تمجیــد و تنهــا میــزان داوری و  آلــود و خاطــی انســان را 
یــا معیــار ســیرت جایگزیــن کــرده اســت. ایــن پیشــرفت نــه بــه ســوی اعتــال بلکــه 

بــه ســوی قهقراســت.
نــگاه کــردن مــا  بــا  قانونــی برگرفتــه از طبیعــت عقالنــی و روحانــی اســت کــه 
تغییــر مــی یابیــم. ذهــن بــه تدریــج بــه شــکل مباحثــی در مــی آیــد کــه اجــازه بــه تأمــل 
در آن یافتــه اســت. بــه شــکل چیــزی در مــی آیــد کــه عــادت بــه عالقــه و احتــرام بــه آن 
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یافتــه اســت. انســانها هرگــز اعالتــر از معیــار خــود در پاکــی و نیکویــی و حقیقــت 
صعــود نخواهــد نمــود. اگــر نفــس عالــی تریــن ایــده آل اوســت هرگــز بــه چیــزی مرتفــع 
بــه پســت تــر و پســت تــر  تــر و عالــی تــر از آن دســت نخواهــد یافــت بلکــه دائمــاً 
خواهــد رفــت. تنهــا فیــض خــدا قــادر اســت انســان را اعتــال بخشــد. اگــر بــه حــال 
خود واگذاشــته شــود مســیر انســان به شــکل غیر قابل اجتناب رو به پایین اســت.

احضــار ارواح یــا روح پرســتی بــرای انســان هــای تــن پــرور، لــذت طلــب و هــرزه 
تــر و هوشــمند  بــا معرفــت  افــراد  بــه  نســبت  تــری  تحــت ماســک ســاده  را  خــود 
ارائــه مــی نمایــد. در مجمــوع آن چیــزی را پیــدا مــی کنــد کــه مطابــق تمایــالت شــان 
کــرده و  انســان را مطالعــه  هســت. شــیطان کلیــه نشــانه هــای ضعــف طبیعــت 
عالمــت گــذاری مــی کنــد. گناهانــی را کــه هــر شــخص تمایــل بــه ارتــکاب آن دارد 
آنــگاه مواظــب اســت کــه فرصــت هــای ارضــای میــل بشــر بــه هــدر نــرود. او انســان 
هــا را وسوســه مــی کنــد کــه در آنچــه بــه نفســه قانونــی اســت مبالغــه نماینــد و باعــث 
مــی شــود توســط عــدم اعتــدال قــوای جســمی، عقلــی و اخالقــی را تضعیــف کننــد. 
او هــزاران نفــر را بواســطه افــراط احساســات نابــود نمــوده بدیــن ترتیــب طبیعــت 
انســان را حیوانــی مــی کنــد. و بــرای کامــل کــردن کارش توســط ارواح اعــالم مــی 
کنــد » دانــش حقیقــی انســان فــوق همــه قوانیــن قــرار مــی گیــرد « و » آنچــه کــه 
هســت صحیــح اســت « و » خــدا محکــوم نمــی نمایــد « و اینکــه » همــه گناهانــی 
کــه انجــام مــی گیرنــد بــی ضررنــد. « وقتــی مــردم هدایــت مــی شــوند کــه بــاور کننــد 
امیــال عالــی تریــن قانــون هســتند و آزادی مجــوز اســت و اینکــه انســان فقــط در 
برابــر خــود جوابگــو اســت چــه کســی ممکــن اســت از فراوانــی فســاد و هرزگــی در 
همــه ســرزمین هــا تعجــب کنــد؟ گــروه هــای بســیاری بــا اشــتیاق تعلیمــی را مــی 
پذیرنــد کــه آنهــا را در تبعیــت از خواســته هــای قلــب هــرزه شــان آزاد مــی گــذارد. 
افســار کنتــرل نفــس را بــر گــردن شــهوت قــرار مــی دهنــد و قــوای فکــر و روح را تابــع 
تمایــالت حیوانــی مــی نماینــد و شــیطان بــه خوشــحالی هــزاران نفــر  را کــه مدعــی 

پیــروی از مســیح هســتند بــه دام خــود مــی کشــد.
ولی الزم نیســت کســی فریب ادعاهای دروغین احضار ارواح یا روح پرســتی 
را بخــورد. خــدا نــور کافــی بــه دنیــا داده اســت تــا بتواننــد ایــن تلــه را کشــف کننــد. در 
حالیکــه از پیــش اعــالم شــده اســت فرضیــه ای کــه اســاس روح پرســتی را تشــکیل 
کتــاب  اســت.  مقــدس  کتــاب  آیــات  تریــن  واضــح  علیــه  بــر  جنــگ  در  دهــد  مــی 
مقــدس اعــالم مــی کنــد مــردگان چیــزی نمــی داننــد افکارشــان نابــود شــده و بهــره ای 
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از آنچــه زیــر آفتــاب انجــام مــی شــود ندارنــد و آنهــا چیــزی از شــادی هــا و غــم هــای 
کســانی کــه بــر زمیــن عزیزتریــن بودنــد نمــی داننــد.

منــع  را  ارواح درگذشــتگان  بــا  رابطــه ســاختگی  نــوع  ایــن خــدا هــر  بــر  اضافــه 
نمــوده اســت. در عصــر یهــود طبقــه ای از مــردم بودنــد کــه مدعــی انجــام کاری کــه 
پیــروان احضــار ارواح انجــام مــی دهنــد بودنــد یعنــی تمــاس بــا مــردگان. ولــی » ارواح 
آشــنا « کــه وجــه تســمیه زایریــن دنیــای مــردگان اســت طبــق اظهــار کتــاب مقــدس، 
ارواح شــیاطین « هســتند. )بــا اعــداد فصــل ۲۵ آیــه هــای ۱ تــا ۳؛ مزامیــر فصــل 
۱۰6 آیــه ۲۸؛ رســاله اول بــه قرنتیــان فصــل ۱۰ آیــه ۲۰ و مکاشــفه فصــل ۱6 آیــه ۲۴ 
مقایسه شود( کار با ارواح آشنا به عنوان نجاسات در نظر خداوند است و جداً 
ممنوع شــده و مســتحق مرگ شــناخته شــده بود. الویان فصل ۱9 آیه ۱۱ و فصل 
۲۰ آیــه ۲۷. و اســم افســونگری مــورد اکــراه قــرار دارد. ادعــای اینکــه انســانها مــی 
تواننــد بــا ارواح شــریر تمــاس برقــرار کننــد بــه عنــوان افســانه قــرون تاریــک شــناخته 
شــده ولــی احضــار ارواح کــه مریدانــش را صدهــا هــزار و حتــی میلیــون هــا مــی 
دانــد و راه خــود را در مجامــع علمــی بــاز نمــوده اســت و کلیســاها را مــورد هجــوم 
قــرار داده اســت و در ســازمان هــای حقوقــی التفــات یافتــه و حتــی در دربارهــای 
پادشــاهان رســوخ کرده اســت این اغوای کالن در واقع احیایی اســت در ماســک 

جدیــد از افســونگری کــه در قدیــم محکــوم و ممنــوع گشــته بــود.
بــرای  نداشــت  وجــود  اروح  احضــار  واقعــی  ســیرت  جــز  دیگــری  برهــان  اگــر 
مســیحیان بایــد کافــی باشــد کــه ارواح بیــن عدالــت و گنــاه، بیــن شــریف تریــن و 
پــاک تریــن رســوالن مســیح و فاســدترین خادمیــن شــیطان فرقــی قایــل نمــی شــوند. بــا 
وانمــود کــردن اینکــه پســت تریــن افــراد در آســمان هســتند و بســیار تجلیــل یافتــه انــد 
اینجاســت کــه شــیطان بــه دنیــا مــی گویــد: » مهــم نیســت چقــدر شــریر هســتی؛ مهــم 
نیســت بــه خــدا و کتــاب مقــدس ایمــان داری یــا نــداری. آنگونــه کــه دلــت مــی خواهــد 
زندگــی کــن و آســمان خانــه توســت. « معلمیــن احضــار ارواح در واقــع مــی گوینــد 
» همــه بــدکاران در نظــر خداونــد پســندیده مــی باشــند و او از ایشــان مســرور اســت 
و یا اینکه خدایی که داوری کند کجاست؟ مالکی فصل ۲ آیه ۱۷. کالم خدا می 
گویــد: » وای بــر آنانــی کــه بــدی را نیکویــی و نیکویــی را بــدی مــی نامنــد کــه ظلمــت را 

بــه جــای نــور و نــور را بــه جــای ظلمــت مــی گذارنــد. « اشــعیاء فصــل ۵ آیــه ۲۰.
ایــن ارواح دروغگــو خــود را بــه شــکل حواریــون در مــی آورنــد، آنچــه را کــه در 
مــی  تکذیــب  بودنــد  زمیــن  بــر  کــه  زمانــی  را  بودنــد  نوشــته  القــدس  روح  از  تلقیــن 
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کننــد. آنهــا منشــاء الهــی کتــاب مقــدس را انــکار مــی کننــد و بدیــن ترتیــب اســاس 
مــی کنــد خامــوش  بــه آســمان هدایــت  کــه  را  نــوری  و  کــرده  پــاره  را  امیــد مســیح 
مــی نماینــد. شــیطان دنیــا را متقاعــد مــی کنــد کــه کتــاب مقــدس افســانه محــض 
اســت یــا حداقــل مناســب طفولیــت نــژاد بشــری اســت و اکنــون بایــد نظــری بســیار 
ســطحی بــه آن داشــت و حتــی بــه عنــوان از کار افتــاده بــه کنــار گذاشــته شــود؛ و 
بــرای جایگزینــی کتــاب مقــدس او احضــار ارواح را ارائــه مــی نمایــد. ایــن کانالــی 
اســت کــه کامــالً تحــت اختیــار اوســت و بدیــن وســیله مــی توانــد دنیــا را وادار بــه 
اعتقــاد بــه آنچــه کــه او مــی خواهــد بکنــد. کتابــی اســت کــه بناســت او پیروانــش را 
داوری کنــد در ســایه جایــی کــه او عینــاً مــی خواهــد مــی گــذارد نجــات دهنــده دنیــا 
را کســی بیشــتر از یــک انســان عــادی نمــی بینــد؛ و بــه همــان ترتیبــی کــه نگهبانــان 
رومــی را کــه بــر قبــر عیســی پاســبانی مــی کردنــد بــر آن داشــت تــا گــزارش دروغــی را 
کــه کاهنیــن و بــزرگان قــوم در دهــان آنهــا گذاشــتند مبنــی بــر اینکــه رســتاخیز عیســی 
را از مــردگان نفــی نماینــد معتقدیــن بــه احضــار ارواح نیــز ســعی مــی کننــد وانمــود 
کننــد کــه چیــزی معجــزه آســا در اوضــاع زندگــی نجــات دهنــده مــان وجــود نــدارد و 
پــس از قــرار دادن عیســی در پــس زمینــه توجــه را بــه معجــزات خــود جلــب مــی کننــد 

بــا اعــالن اینکــه اینهــا بــه مراتــب از اعمــال مســیح برتــری دارنــد.
حقیقتــی اســت کــه احضــار ارواح یــا روح گرایــی اکنــون شــکل خــود را تغییــر مــی 
دهــد و بعضــی از وجــوه مــورد انتقــاد خــود را پــرده پوشــی نمــوده ماســک مســیحی 
اتخــاذ مــی کنــد. ولــی در بیانیــه هــای آن از منبــر و چاپخانــه هــا کــه بــرای ســال هــای 
زیــادی در معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفتــه ســیرت واقعیــش آشــکار مــی گــردد. ایــن 

تعالیــم را نمــی تــوان انــکار و پوشــیده نــگاه داشــت.
حتــی در فــرم فعلــی کــه خیلــی دورتــر از آن اســت کــه تحمیــل شــود نســبت 
بــه قبــل در واقــع بــه خاطــر نیرنــگ زیرکانــه تــر و خطرنــاک تــر اســت. در حالــی کــه 
قبــالً مســیح و کتــاب مقــدس را تقبیــح مــی نمــود اکنــون مدعــی بــه قبــول کــردن هــر 
بــرای  بــه ترتیبــی تفســیر مــی شــود کــه خوشــایند  دو اســت. ولــی کتــاب مقــدس 
اثــر  بــی  را  کــه حقایــق جــدی و حیاتــی آن  نیافتــه اســت در حالــی  قلــب تجدیــد 
تلقــی مــی کنــد. تکیــه بــر محبــت بــه عنــوان صفــت اصلــی خداســت ولــی آن را بــه 
حالت احساســاتی ضعیف تنزل داده، تمایز کمی بین نیک و بد قائل می شــود. 
عدالــت خــدا و محکــوم نمــودن گنــاه و خواســته هــای شــریعت مقــدس او از نظــر 
دور نگهداشــته مــی شــوند. بــه مــردم تعلیــم مــی دهنــد کــه ده فرمــان را الیحــه ای 
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مــرده تلقــی کننــد. افســانه هــای خوشــایند و فریبنــده شــعور را تحــت تســلط قــرار 
داده و مــردم را بــه نفــی کتــاب مقــدس بــه عنــوان پایــه ایمــان هدایــت مــی نماینــد. 
مســیح هــر آینــه مثــل گذشــته انــکار مــی شــود ولــی شــیطان آنچنــان چشــم مــردم را 

کــور نمــوده اســت کــه ایــن فریــب را درک نمــی کننــد.
تعــداد کمــی از افــراد درک درســت قــدرت اغــوا کننــده احضــار ارواح و خطــری 
ارضــای  بــرای  صرفــاً  زیــادی  عــده  دارنــد.  را  انــد  گرفتــه  قــرار  آن  تأثیــر  تحــت  کــه 
کنجــکاوی شــان بــا آن درگیــر مــی شــوند. ایمانــی حقیقــی نســبت بــه آن ندارنــد و 
از فکــر تســلیم شــدن بــه کنتــرل ارواح وحشــت زده مــی شــوند. ولــی بــه منطقــه ی 
ممنوعــه قــدم مــی گذارنــد و نابــود کننــده بــزرگ قــدرت خــود را بــر آنهــا بــر خــالف 
بــه  خــود  ذهــن  تســلیم  بــه  وادار  اگــر  بــار  یــک  حتــی  بــرد.  مــی  کار  بــه  شــان  اراده 
راهنمایــی او شــوند آنهــا را چــون اســیر نگــه مــی دارد. در قــدرت خــود غیــر ممکــن 
اســت از تســلیم ســحرآمیز و جــذب کننــده آن خالصــی یابنــد. چیــزی جــز قــدرت 
خــدا کــه در نتیجــه دعــای صادقانــه ایمــان ارائــه مــی شــود نمــی توانــد جــان هــای بــه 

دام افتــاده را نجــات بخشــد.
عمــداً  یــا  و  پروارننــد  مــی  را  ســیرت  آلــود  گنــاه  صفــات  کــه  کســانی  همــه 
دعــوت  را  شــیطان  هــای  پندارنــد وسوســه  مــی  درســت  را  شــده  شــناخته  گنــاه 
مــی نماینــد. آنهــا خــود را از خــدا و از محفاظــت و توجــه فرشــتگانش جــدا مــی 
ســازند. وقتــی شــیطان خدعــه هــای خــود را عرضــه مــی دارد بــدون دفــاع هســتند 
و بــه آســانی فریــب مــی خورنــد. آنهایــی کــه بدیــن ترتیــب خــود را تحــت قــدرت 
او قــرار مــی دهنــد متوجــه نیســتند کــه ایــن مســیر بــه کجــا مــی انجامــد. وسوســه 
بــرای  پیــروزی در ســرنگون ســازی آنهــا را چــون گماشــته ی خــود  پــس از  کننــده 

نابــودی اســتفاده مــی کنــد. بــه  جــذب دیگــران 
اشــعیاء نبــی مــی گویــد: » پــس چــون شــما را گوینــد از احضارکننــدگان ارواح و 
جادوگرانــی کــه جیــک جیــک مــی کننــد و ِورد مــی خواننــد، ســؤال کنیــد، « آیــا قــوم 
نبایــد از خــدای خــود ســؤال کننــد؟ آیــا بــرای زنــدگان بایــد از مــردگان ســؤال کــرد؟ بــه 
شــریعت و بــه شــهادت روی نماییــد! اگــر مطابــق ایــن کالم ســخن نگوینــد، ایشــان را 
طَلیعه ای نیست. « اشعیاء فصل ۸ آیه های ۱9 و ۲۰. اگر مردم مایل می بودند 
حقیقــت را کــه چنیــن بــه وضــوح راجــع بــه ماهیــت انســان و حالــت مــردگان در کتــاب 
مقــدس بیــان شــده قبــول کننــد در ادعاهــا و تظاهــرات احضــار ارواح کار شــیطان را 
بــا قــدرت و عالیــم و عجایــب دروغ مــی دیدنــد. ولــی بــه جــای تســلیم آزادی کــه چنیــن 
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خوشــایند بــه قلــب هــرزه اســت و تــرک گناهــی کــه دوســت دارنــد انبــوه جمعیــت 
چشــم هایشــان را در برابــر نــور مــی بندنــد و بــا جهنــم هــم عقیــده هســتند و بــا وجــود 
اخطارها به راه خود ادامه می دهند در حالی که شــیطان دام خود را دور و برشــان 
مــی بافــد و آنهــا صیــد او مــی شــوند. » از آنجــا کــه محبــت راســتی نپذیرنــد تــا نجــات 
یابند بدین جهت خدا به ایشــان عمل گمراهی می فرســتد تا دروغ را باور کنند. « 

رســاله دوم بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه هــای ۱۰ و ۱۱.
کســانی کــه مخالــف تعالیــم احضــار ارواح هســتند نــه فقــط بــه انســان بلکــه بــه 
شــیطان و فرشــتگانش حملــه مــی کننــد. آنهــا وارد مجادلــه بــا ریاســت هــا و قــدرت 
هــا و ارواح پلیــد در جــای هــای اعلــی شــده انــد. شــیطان حتــی دو ســانتیمتر از 
منطقــه اشــغالی خــود را تســلیم نخواهــد کــرد جــز اینکــه بــه قــدرت قاصــدان آســمانی 
عقــب رانــده شــود. قــوم خــدا بایــد بتواننــد بــا او مقابلــه کننــد چنانکــه نجــات دهنــده 
مــان بــا کلمــات » نوشــته اســت « توانســت. شــیطان مــی توانــد اکنــون عینــاً ماننــد 
زمــان مســیح از کتــاب مقــدس نقــل قــول کنــد و مانــع از ایــن خواهــد شــد کــه تعالیــم 
بایــد  ایســتاد  کــه در زمــان خطــر خواهنــد  آنهایــی  از اغفــال او حمایــت کنــد.  آن 

شــهادت کتــاب مقــدس را بــرای شــخص خــود بفهمنــد.
بــه ماســک اقــوام عزیــز و دوســتان  بــا ارواح خبیــث کــه خــود را  عــده زیــادی 
ایشــان درآورده انــد مواجــه خواهنــد شــد کــه خطرنــاک تریــن بدعــت هــا را اعــالم 
خواهنــد کــرد. ایــن زائرهــا بــه دلســوزی هــای نــازک مــا متوســل خواهنــد شــد و بــرای 
حمایــت از تظاهــرات شــان معجزاتــی انجــام خواهنــد داد. مــا بایــد بــا حقایــق کتــاب 
مقــدس آمــاده مقاومــت در برابرشــان باشــیم کــه مــردگان چیــزی نمــی داننــد و آنانــی 

کــه بدیــن ترتیــب ظاهــر مــی شــوند ارواح شــیاطین انــد.
عینــاً در مقابــل مــا » ســاعت امتحــان کــه بــر تمــام ربــع مســکون خواهــد آمــد 
تــا تمامــی ســاکنان زمیــن را بیازمایــد « قــرار دارد. مکاشــفه فصــل ۳ آیــه ۱۰. همــه 
کسانی که ایمانشان محکم بر کالم خدا مستقر نشده است اغفال شده مغلوب 
خواهنــد شــد. شــیطان » بــا تمــام فریبندگــی هــای ناعادالنــه « بــرای کنتــرل بنــی آدم 
کار خواهــد کــرد و خدعــه هایــش بــه تدریــج زیــاد خواهنــد شــد. ولــی فقــط زمانــی بــه 
هدف خواهد رســید که انســانها داوطلبانه تســلیم وسوســه هایش شــوند. کســانی 
که جدا در پی دانش حقیقت هســتند و ســعی دارند نفسشــان را توســط اطاعت 
پاک ســازند و بدین وســیله انجام دهند آنچه که برای آمادگی جهت جدال اســت 
در خــدای حقیقــت دفاعــی مطمئــن خواهنــد یافــت » چونکــه کالم صبــر مــرا حفــظ 
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نمــودی مــن نیــز تــو را محفــوظ خواهــم داشــت « )آیــه ۱۰( وعــده ی نجــات دهنــده 
اســت. وی ترجیــح مــی داد همــه فرشــتگان را از آســمان بــرای حفــظ قــوم بفرســتد تــا 

اینکــه بــه شــخصی کــه اعتمــاد بــه او دارد مغلــوب شــیطان شــود.
اشــعیاء نبــی فریــب وحشــتناکی کــه بــر شــریران خواهــد آمــد را بــه نظــر مــی آورد 
و باعــث مــی شــود خــود را در امــان از داوری خــدا بداننــد: » بــا قــوت عهــد بســته 
ایــم و بــا هاویــه هــم دســتان شــده ایــم پــس چــون تازیانــه مهلــک بگــذرد بــه مــا نخواهــد 
رســید. زیــرا کــه دروغ هــا را ملجــای خــود نمودیــم و خویشــتن را زیــر مکــر مســتور 
ســاختیم. « اشــعیاء فصــل ۲۸ آیــه ۱۵. ایــن طبقــه توصیــف شــده شــامل کســانی 
هســتند کــه در توبــه ناپذیــری سرســخت شــان خــود را بــا ایــن اطمینــان تســلی مــی 
دهنــد کــه جزایــی بــرای گناهــکاران وجــود نخواهــد داشــت و اینکــه کلیــه انســانها 
بــدون توجــه بــه اینکــه چقــدر فاســد باشــند بــه آســمان اعتــال خواهنــد یافــت تــا چــون 
فرشــتگان خــدا شــوند. ولــی کســانی کــه بــا جهنــم هــم عقیــده هســتند بــاز هــم بــا 
تأکیــد بــا مــرگ پیمــان مــی بندنــد، کــه حقیقتــی کــه آســمان ارائــه نمــوده اســت بــرای 
دفــاع عــادالن در روز تنگــی رد مــی کننــد و بــه جــای آن پناهــگاه دروغ هــای ارائــه 

شــده شــیطان را مــی پذیرنــد و ایــن اســت تظاهــرات فریبنــده احضــار ارواح.
نابینایــی مــردم ایــن نســل بــه شــکل شــگفت آوری غیرقابــل توصیــف اســت. 
هــزاران نفــر کالم خــدا را بعنــوان ناشایســت بــرای ایمــان آوردن رد مــی کننــد و 
بــا اعتمــادی راغــب فریــب هــای شــیطان را مــی پذیرنــد. شــک گرایــان و اســتهزا 
کننــدگان تعصــب کســانی کــه بــرای ایمــان انبیــاء و رســوالن دفــاع مــی کننــد تحقیــر 
مــی نماینــد و خــود یــک جانبــه بیانیــه هــای جــدی کتــاب مقــدس را راجــع بــه مســیح 
و نقشــه نجــات و جزایــی کــه بــر رد کننــدگان حقیقــت خواهــد آمــد بــه تمســخر مــی 
بــرای افــکاری چنیــن تنــگ، ضعیــف و خرافاتــی کــه خواســته هــای  گیرنــد. آنهــا 
الهــی را معتــرف هســتند و احــکام او را نگــه مــی دارنــد ترحــم زیــادی نشــان مــی 
دهنــد. آنهــا اطمینــان زیــادی نشــان مــی دهنــد گویــا پیمانــی بــا مــرگ و توافقــی بــا 
جهنــم بســته انــد ـ گویــا مانعــی غیرقابــل نفــوذ و عبــور بیــن خــود و انتقــام خــدا بنــا 
کــرده انــد. چیــزی وحشــت آنهــا را تهیــج نخواهــد کــرد. چنــان کامــل بــه وسوســه گــر 
تســلیم شــده انــد و چنــان نزدیــک بــا او متحــد گشــته انــد و چنــان کامــل بــا روح او 

اشــباع شــده انــد کــه قدرتــی و تمایلــی بــرای گریــز از دام او ندارنــد.
شــیطان بــرای مــدت طوالنــی جهــت تــالش نهایــی بــرای اغــوای دنیــا آمادگــی دیــده 
اســت. اســاس کار او بــا اطمینانــی کــه بــه حــوا در بــاغ عــدن داد پایــه گــذاری شــده 
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اســت. » هــر آینــه نخواهــی مــرد. « » در روزی کــه از آن بخوریــد چشــمان شــما بــاز 
شــود و ماننــد خــدا عارفــت نیــک و بــد خواهیــد بــود. « پیدایــش فصــل ۳ آیــه هــای ۴ 
و ۵. کم کم او راه را برای شاهکار فریب های خود در بوجود آوردن احضار ارواح 
آمــاده کــرده اســت. او هنــوز بــه تکمیــل نقشــه خــود نرســیده اســت ولــی در بقیــه زمــان 
بــه آن خواهــد رســید. نبــی مــی گویــد: » دیــدم ســه روح خبیــث چــون وزغهــا بیــرون 
می آیند... آنها ارواح دیوها هستند که معجزات ظاهر می سازند و بر پادشاهان 
تمــام ربــع مســکون خــروج مــی کننــد کــه ایشــان را بــرای جنــگ آن روز عظیــم خــدای 
قــادر مطلــق فراهــم آورنــد. « مکاشــفه فصــل ۱6 آیــه هــای ۱۳ و ۱۴. بــه جــز کســانی 
که به قدرت خدا توسط ایمان به کالم او نگهداری می شوند تمام دنیا به صفوف 
فرشــتگان ملحــق خواهنــد شــد. مــردم بــه ســرعت بــه یــک احســاس امنیــت کشــنده 

فــرو مــی رونــد و فقــط موقــع فــرو ریختــن غضــب خــدا بیــدار خواهنــد شــد.
خــدای ســرمدی چنیــن مــی گویــد: » مــن انصــاف را ریســمان انــدازه گیــری و 
پناهــگاه شــما یعنــی دروغ را خواهــد  تگــرْگ  عدالــت را طــراز خواهــم ســاخت. 
رُفــت و ســیالْب مخفیــگاه شــما را خواهــد بـُـرد. عهدتــان بــا مــرگ فســخ خواهــد شــد 
و پیمانتــان بــا هاویــه اســتوار نخواهــد مانــد. آنــگاه کــه توفــان ســهمگین عبــور کنــد 

شــما را پایمــال خواهــد کــرد. « اشــعیاء فصــل ۲۸ آیــه هــای ۱۷ و ۱۸.
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۳۵
اهداف نظام پاپ ها

روم گرایــی اکنــون در مقایســه بــا ســالهای قبــل بــا مرحمــت بــه مراتــب بیشــتری 
توســط پروتســتان ها دیده می شــود. در کشــورهایی که کلیســای کاتولیک در حال 
برتــری نیســت و پــاپ گرایــان مســیر مســالمت آمیــز در پیــش مــی گیرنــد بــرای بدســت 
آوردن نفــوذ بــی تفاوتــی در حــال ازدیــاد راجــع بــه تعالیمــی کــه کلیســاهای اصــالح 
شــده را از ســازمان پاپ گرایان جدا می کند دیده می شــود و این عقیده رواج پیدا 
مــی کنــد کــه روی هــم رفتــه مــا در نــکات حیاتــی تفــاوت زیــادی چنانکــه مــی اندیشــیم 
نداریــم و کمــی گذشــت از طــرف مــا بــه درک بهتــر روم هدایــت خواهــد کــرد. زمانــی 
بود که پروتستان ها ارزش زیادی برای آزادی وجدان که به قیمت گزافی به دست 
آمــده بــود قائــل بودنــد. آنهــا فرزنــدان خــود را بــا حــس کراهــت نســبت بــه پــاپ گرایــی 
تعلیــم مــی دادنــد و اینکــه هماهنگــی خواســتن بــا روم عــدم وفــاداری بــه خداســت. 

ولــی احساســات آشــکار شــده کنونــی چقــدر متفاوتنــد.
حمایــت کننــدگان پــاپ ســتایی اعــالم نمودنــد کــه کلیســا مــورد بدگویــی قــرار 
گرفتــه اســت و دنیــای پروتســتان تمایــل بــه قبــول ایــن بیانیــه دارد. عــده زیــادی اصــرار 
دارنــد کــه کلیســای امــروز را بــه چشــم نجاســت هــا و بیهودگــی هایــی کــه شــاخص 
ســلطه او در خــالل ســال هــای جهالــت و تاریکــی بــود نــگاه و قضــاوت کــردن غیــر 
عادالنه است. بی رحمی وحشتناک آن را نتیجه بربریت آن عهد دانسته معذور 
می دارند و تمنا می کنند که تمدن کنونی احساسات آن را عوض نموده است.

بــرای  کــه  را  مغــرور  قــدرت  ایــن  خطــای  از  مصونیــت  ادعــای  افــراد  ایــن  آیــا 
هشــتصد ســال مدعــی بــود فرامــوش کــرده انــد؟  بجــای در گذشــتن از ایــن ادعــا 
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در  ثابــت شــد.  بــه گذشــته  نســبت  بیشــتری  بــا شــدت  نوزدهــم  قــرن  در  مجــدداً 
بــا کتــب مقــدس اشــتباه  حالیکــه روم مدعــی اســت کــه » کلیســا هرگــز مطابــق 
نکــرده اســت و هرگــز اشــتباه نخواهــد نمــود «۱ چگونــه مــی توانــد اصولــی را کــه در 

انــکار کنــد؟ اعصــار گذشــته خــط مشــی آنــرا معیــن نمــوده اســت 
بــرای مصونیــت از خطــا را از دســت  پــاپ هــا هرگــز ادعــای خــود  کلیســای 
نخواهــد داد. آنچــه کــه در جفــای آنانــی کــه تعالیــم او را رد مــی کننــد انجــام داده 
تکــرار  بیایــد همــان اعمــال را  پیــش  اگــر فرصــت  آیــا  مــی دانــد؛ و  اســت صحیــح 
نخواهــد نمــود؟ بگــذار محدودیــت هایــی کــه توســط دولــت هــای مدنــی تحمیــل 
بــه ســرعت  ابقــا شــود  قــدرت قبلــی اش دوبــاره  شــده برداشــته شــوند و روم در 

ســتمگری و جفــا احیــا خواهــد شــد.
نویســنده مشــهوری در مــورد نظریــه ســازمان پــاپ هــا راجــع بــه آزادی وجــدان و 
خطراتــی کــه در نتیجــه موفقیــت خــط مشــی آن ایــاالت متحــده را تهدیــد مــی کنــد 

چنیــن مــی نویســد:
» عــده زیــادی هســتند کــه مســتعدند هــر ترســی از مذهــب کاتولیــک روم را در 
ایالــت متحــده بــه تعصــب و بچگــی نســبت بدهنــد. ایــن افــراد چیــزی در ســیرت و 
نظریه کلیسای روم نمی بینند که نسبت به موسسات آزاد ما خصومت آمیز باشد 
و یــا چیــزی حاکــی از اهمیــت در رشــد آن مشــاهده نمــی کننــد. پــس بگذاریــد مــا اول 
بعضــی از اصــول اساســی دولــت مــان را بــا اصــول کلیســای کاتولیــک مقایســه کنیــم. 
نمایــد. چیــزی  مــی  ایــاالت متحــده آزادی وجــدان را تضمیــن  نامــه  » اســاس 
عزیزتــر و اساســی تــر پیــدا نمــی شــود. پــاپ پایــوس نهــم در بخشــنامه ی ۱۵ اوت 
۱۸۵۴ گفــت: » تعالیــم و یــا یــاوه گویــی هــای مزخــرف و اشــتباه در دفــاع از آزادی 
وجــدان خطــای طاعونــی هســتند ـ آفــت در میــان همــه دیگــران و بایــد در حکومــت 
از آنهــا بیــم داشــت. « همــان پــاپ در بخشــنامه ی ۸ دســامبر ۱۸6۴ 'کســانی را 
کــه آزادی وجــدان و عبــادت دینــی را تأییــد مــی کننــد و همچنیــن همــه کســانی کــه 
مدعــی هســتند کلیســا نمــی توانــد متوســل بــه زور شــود' را مــورد لعنــت قــرار داد.

نشــان  مــورد  ایــن  در  قلبــی  تغییــر  متحــده  ایــاالت  در  مــردم  اندیشــه  » نحــوه 
نــدارد ســازگار اســت. اســقف اوکونــر  قــدرت  کــه  نمــی دهــد. روم در جاهایــی 
مــی گویــد: 'آزادی مذهــب را مــی تــوان تحمــل کــرد تــا زمانــی کــه خــالف آن بــدون 
مخاطــره بــرای دنیــای کاتولیــک مــورد اجــرا گذاشــته شــود.' ... و اســقف اعظــم 

Martin Luther, Exposition of Solomon’s Booke Called Ecclesiastes, page 152 .1
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و در  ایمــان جــرم هســتند  فقــدان  و  مــوردی گفــت: » بدعــت  لوییــز در  ســنت 
کشــورهای مســیحی ماننــد اســپانیا و ایتالیــا بــه عنــوان مثــال کــه همــه ســاکنین آن 
کاتولیــک هســتند و دیــن کاتولیــک بخــش مهمــی از قانــون کشــور اســت ماننــد 

بقیــه جرایــم مجــازات مــی شــوند.' ...
» هــر کاردینــال، اســقف در کلیســای کاتولیــک پیمــان وفــاداری بــه پــاپ مــی 
بنــدد کــه شــامل کلمــات ذیــل اســت: 'بدعــت گــذاران، تفرقــه افکنــان و متمردیــن 
بــه خداونــد مــا )پــاپ( و یــا جانشــین هــای او را بــا تمــام قــدرت جفــا رســانده و 

مخالفــت خواهــم نمــود.' «۲
اینکــه مســیحیان حقیقــی در جمــع اعضــای کاتولیــک روم وجــود دارنــد یــک 
کــه  نــوری  بهتریــن  مطابــق  را  خــدا  کلیســا  آن  در  نفــر  هــزاران  اســت.  حقیقــت 
دریافــت کــرده انــد خدمــت مــی کننــد. دسترســی بــه کالم خــدا برایشــان ممنــوع 
اســت بنابرایــن حقیقــت را نمــی شناسند.)انتشــار یافتــه در ســال هــای ۱۸۸۸ و 
۱9۱۱. بــه ضمیمــه مراجعــه شــود.( آنهــا هرگــز تفــاوت بیــن خدمــت قلبــی زنــده را بــا 
دوره ای از مراســم و تشــریفات محض ندیده اند. خدا از ســر دلســوزی و ترحم به 
ایــن افــراد نــگاه مــی کنــد، تعلیــم یافتــه در ایمانــی کــه بــی اســاس و رضایــت دهنــده 
نیســت. خــدا باعــث خواهــد شــد تــا اشــعه نــور بــه تاریکــی غلیظــی کــه آنهــا را احاطــه 
کــرده اســت نفــوذ نمایــد. او حقیقــت را آنچنــان کــه در عیســی اســت بــر ایشــان 

آشــکار خواهــد نمــود و بســیاری در کنــار قــوم خــدا خواهنــد ایســتاد.
ولــی ایمــان کاتولیــک بــه عنــوان یــک سیســتم اکنــون در هماهنگــی بــا انجیــل 
نبــوده  اتفــاق  در  اش  پیشــینه  گذشــته  هــای  دوران  در  هرگــز  و  نیســت  مســیح 
هــای  نشــانه  گرنــه  و  هســتند  غلیــظ  تاریکــی  در  پروتســتان  کلیســاهای  اســت. 
و شــیوه عملیــات دور  نقشــه هایــش  در  مــی شــناختند. کلیســای روم  را  زمــان 
پــرواز اســت. از هــر وســیله ای بــرای توســعه نفــوذ و ازدیــاد قدرتــش در آمادگــی 
بــرای تحــت اختیــار گرفتــن دنیــا و برقــراری جفــا  بــرای جــدال ســخت و مصمــم 
و نابــود کــردن آنچــه پروتســتان هــا انجــام داده انــد اســتفاده مــی کنــد. کلیســای 
کاتولیــک در هــر طــرف پیشــرفت هایــی مــی کنــد. بــه تعــداد کلیســاها و عبادتــگاه 
شــهرت  بــه  کنیــد.  نــگاه  پروتســتان  کشــورهای  در  کاتولیــک  کلیســای  هــای 
بطــور گســترده  کــه  نــگاه کنیــد  آمریــکا  آنهــا در  مــدارس مذهبــی  و  دانشــکده هــا 
در  پرســتی  تشــریفات  رشــد  بــه  نگاهــی  هــا هســتند.  پروتســتان  تحــت حمایــت 

Josiah Strong, Our Country, ch. 5, pars. 2-4. (See Appendix for Corrected References). 2
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بــه صفــوف کاتولیــک کنیــد. ایــن چیزهــا بایــد نگرانــی  انگلســتان و ارتــداد مکــرر 
بــا ارزش مــی پندارنــد برانگیــزد. پــاک انجیــل را  همــه کســانی کــه اصــول 

پروتســتان هــا بــه پــاپ گرایــی خوگرفتــه و آنــرا تشــویق کــرده انــد؛ آنهــا گذشــت 
هــا و ســازش هایــی کــرده انــد کــه پــاپ گرایــان خــود از دیــدن آن تعجــب نمــوده انــد 
و درک نمــی کننــد. انســان هــا چشــم هایشــان را بــر ســیرت واقعــی روم گرایــی  
بــه وجــود مــی آیــد بســته انــد. مــردم را بایــد  و خطراتــی کــه از برتــری جســتن آن 
بیــدار کــرد تــا در برابــر پیشــرفت ایــن دشــمن بســیار خطرنــاک آزادی مدنــی و دینــی 

مقاومــت نشــان بدهنــد.
نیســت  دیــن کاتولیــک جــذاب  کــه  برنــد  مــی  هــا گمــان  پروتســتان  از  خیلــی 
اســت.  معنــی  بــی  مراســم  از  رونــدی  و  کننــده  کســل  عبادتــش  شــیوه  اینکــه  و 
فریــب  اصــل  بــر  کاتولیــک  سیســتم  حالیکــه  در  جاســت.  همیــن  شــان  اشــتباه 
کلیســایی  خدمــت  نیســت.  چلفتــی  پــا  و  دســت  شــیاد  یــک  ولــی  گرفتــه  قــرار 
کاتولیــک یــک تشــریفات اعجــاب انگیــز اســت. نمایــش پــر زرق و بــرق و رســوم 
را  وجــدان  و  منطــق  صــدای  و  کنــد  مــی  خــود  جــذب  را  مــردم  ذهــن  آن  جــدی 
بــا  کنــد. کلیســاهای مجلــل، حــرکات  مــی  را جــادو  نمایــد. چشــم  مــی  ســاکت 
هیبــت، محــراب هــای طالیــی، زیارتــگاه هــای پــر جواهــر، نقاشــی هــای منتخــب 
و مجســمه هــای دلپســند عالقــه بــه زیبایــی را جلــب مــی کننــد. گــوش نیــز شــیفته 
مــی گــردد. موســیقی در میــان نمونــه هــای دیگــر عالــی تریــن اســت. نــت هــای 
غنــی بــم اُرگ در ترکیــب بــا صداهــای خــوش دســته ی کُــر بــزرگ در گنبدهــای 
عظیــم و راهروهــای پــر ســتون کاتــدرل هــای عظیــم ذهــن را تحــت تأثیــر عظمــت 

خــود قــرار داده احتــرام و هیبــت بوجــود مــی آورنــد.
ایــن جــالل و شــکوه و مراســم کــه خواســته هــای نفــس مریــض از گنــاه را بــه 
مســخره مــی گیــرد نشــانه ای از تباهــی داخلــی اســت. دیانــت مســیح بــرای توصیــه 
درخشــد  مــی  صلیــب  از  کــه  نــوری  در  نــدارد.  هایــی  جاذبــه  چنیــن  بــه  احتیــاج 
نــوع تزیینــات  بــه نظــر مــی رســد کــه هیــچ  پــاک و زیبــا  مســیحیت واقعــی آنچنــان 
ظاهــری بــه ارزش آن نمــی افزایــد. آن زیبایــی قدوســیت اســت، روحیــه متواضــع و 

ســاکت کــه بــرای خــدا ارزشــمند اســت.
نیســت.  فرزانــه  و  پــاک  افــکار  از  فهرســت  یــک  لزومــاً  روش  درخشــندگی 
مفاهیــم عالــی هنــر و آراســتگی ظریــف ســلیقه اغلــب در ذهــن هایــی وجــود دارد 
کــه دنیــوی و هــرزه هســتند. آنهــا غالبــاً توســط شــیطان بــه کار بــرده مــی شــوند تــا 
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مــردم بــه فراموشــی احتیاجــات روحــی شــان و صــرف نظــر از حیــات ابــدی آینــده 
و دور شــدن از یــاری رســان الیتناهــی و فقــط زندگــی بــرای دنیــا هدایــت شــوند.

دیــن متمرکــز بــر ظواهــر امــور بــرای قلــب تجدیــد نیافتــه جلــب توجــه مــی کنــد. 
مراســم و شــکوه عبــادت کاتولیــک قدرتــی گمــراه کننــده و افســونگر دارد کــه از 
طریــق آن عــده زیــادی فریــب مــی خورنــد و بــه جایــی مــی رســند کــه کلیســای روم را 
در  بهشــت می پندارند. فقط کســانی که پاهایشــان را بر اســاس حقیقت محکم 
قــرار داده انــد و قلــب هایشــان توســط روح خــدا تجدیــد یافتــه اســت برهانــی بــر 
علیــه تأثیــرات و نفــوذ آن هســتند. هــزاران نفــری کــه دانــش تجربــی راجــع بــه مســیح 
ندارنــد بــه پذیــرش ظاهــر خداپرســت کــه فاقــد قــدرت اســت هدایــت مــی شــوند. 

ایــن اســت نــوع دیانتــی کــه مــردم بــه آن عالقمندنــد.
ادعــای کلیســا بــه داشــتن حــق آمــرزش گناهــان روم گرایــان را بــه ارتــکاب گنــاه 
بــدون آن آمــرزش داده نمــی  بــه کشــیش کــه  هدایــت مــی کنــد. و رســم اعتــراف 
شــود بــه ارتــکاب شــرارت ســوق مــی دهــد. کســی کــه در برابــر انســان فانــی بــه زانــو 
درآمــده افــکار و تصــورات ســری قلــب خــود را اعتــراف مــی نماینــد انســانیت خــود 
را تنــزل داده و غریــزه هــای شــریف روح خــود را بــه تباهــی مــی کشــد. در آشــکار 
نمــودن گناهــان زندگــی خــود بــه یــک کشــیش ـ یــک انســان فانــی و گنهــکار کــه غالبــاً 
توســط شــراب و هرزگــی فاســد گشــته ـ معیارهــای ســیرتش تنــزل مــی نمایــد و در 
نتیجــه خــود او آلــوده مــی شــود. افــکارش راجــع بــه خــدا بــه شــباهت انســان ســاقط 
در گنــاه بــه پســتی مــی گرایــد زیــرا کشــیش بعنــوان نماینــده خــدا عمــل مــی کنــد. ایــن 
اعتــراف بــه فســاد کشــنده انســان بــه انســان چشــمه هــای ســری اســت کــه قســمت 
اعظــم بــدی هــا از آن سرچشــمه مــی گیــرد کــه دنیــا را آلــوده مــی کنــد و آنــرا مســتحق 
نابــودی نهایــی مــی نمایــد. بــا وجــود ایــن بــرای کســی کــه عنــان گســیختگی را دوســت 
دارد اعتــراف بــه یــک انســان فانــی خــوش آیندتــر از بــاز کــردن قلــب بــه خداســت. 
بــرای طبیعــت انســان تحمــل عــذاب جســمی مطبــوع تــر از تــرک گنــاه اســت؛ آســان 
تــر اســت کــه بــا پوشــیدن پــالس و گزنــه و زنجیــر ســوزان جســم را عــذاب بدهــد تــا 
شــهوات جســمی را بــه صلیــب بکشــد. یوغــی کــه قلــب دنیــوی مایــل بــه حملــش 

هســت ســنگین تــر از یوغــی اســت کــه در تعظیــم بــه یــوغ مســیح بپذیــرد.
تشــابه برجســته ای بیــن کلیســای روم و کلیســای یهــود در عصــر ظهــور اول 
نقــص  را  احــکام خــدا  یهــود مخفیانــه هــر اصــل  مســیح وجــود دارد. در حالیکــه 
و  احادیــث  بــا  را  آن  و  بودنــد  جــدی  آن  اصــول  رعایــت  در  ظاهــر  در  نمودنــد 
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قوانیــن دقیــق اطاعــت از آن را دردنــاک و ســنگین نمودنــد. بــه همــان ترتیبــی کــه 
یهــود مدعــی احتــرام بــه شــریعت بودنــد و پیــروان روم نیــز صلیــب را احتــرام مــی 
گذارنــد. ســمبل محنــت مســیح را اعتــال مــی دهنــد در حالیکــه در زندگــی شــان 

کســی را کــه صلیــب نمــاد اوســت انــکار مــی کننــد.
پیروان پاپ ها صلیب را در کلیسا بر محراب و بر پوشاک خود می گذارند. 
همــه جــا نشــان صلیــب دیــده مــی شــود. همــه جــا بــه ظاهــر مــورد احتــرام قــرار گرفتــه 
و اعتــال مــی یابــد. ولــی تعالیــم مســیح زیــر تودهــای از احادیــث بــی معنــی، تفاســیر 
غلــط و تحمیــل هــای ســختگیرانه دفــن شــده اســت. گفتــار مســیح راجــع بــه یهــودی 
هــای متعصــب بــا قــدرت بیشــتری در مــورد رهبــران کلیســای کاتولیــک روم کاربــرد 
دارد. » آنهــا بارهــای ســنگین را مــی بندنــد و بــر دوش مــردم مــی گذارنــد درحالیکــه 
تــكان  را  انگشــت خــود  بــار حتّــی  كــردن آن  بلنــد  بــرای  نیســتند  خودشــان حاضــر 
دهنــد. « انجیــل متــی فصــل ۲۳ آیــه ۴. افــراد بــا وجــدان را پیوســته در وحشــت از 
غضــب خــدای رنجیــده در تــرس نگــه مــی دارنــد در حالیکــه تعــداد زیــادی از بــزرگان 

کلیســا در تجمــل و خوشــگذرانی زندگــی مــی کننــد.
پرســتش تصاویــر و اشــیای دینــی توســل بــه قدیســین و اعتــالی پــاپ از وســایل 
شــیطان بــرای جلــب و انحــراف ذهــن مــردم از خــدا و فرزنــدش هســتند. بــرای بــه 
ثمــر رســاندن نابــودی آنهــا ســعی مــی کننــد توجــه آنهــا را از کســی کــه تنهــا توســط او 
نجــات را مــی یابنــد منحــرف کننــد. آنهــا مــردم را بــه هــر شــیئی کــه مــی تــوان جایگزیــن 
آن کســی کــرد کــه گفــت: » بیاییــد نــزد مــن ای تمامــی زحمتكشــان و گرانبــاران و مــن 

بــه شــما آرامــی خواهــم داد. « انجیــل متــی فصــل ۱۱ آیــه ۲۸ هدایــت مــی کننــد.
ســعی دائمــی شــیطان بــد جلــوه دادن ســیرت خــدا، ماهیــت گنــاه و مســایل 
بــه  بــازی او تعهــد  نبــرد عظیــم اســت مــی باشــد. سفســطه  دیگــری کــه در گــرو 
در  دهــد.  مــی  گنــاه  ارتــکاب  مجــوز  مــردم  بــه  و  داده  کاهــش  را  خــدا  احــکام 
تــا نســبت  ایــده اشــتباهی از خــدا داشــته باشــند  باعــث مــی شــود  عیــن حــال 
در  کــه  قســاوتی  باشــند.  داشــته  نفــرت  و  وحشــت  محبــت  جــای  بــه  خــدا  بــه 
سرشــت خــود او وجــود دارد را بــه خالــق نســبت داده مــی شــود؛ ایــن موضــوع 
در سیســتم دینــی اســتقرار یافتــه و در رویــه پرســتش بیــان گردیــده اســت. بدیــن 
عنــوان  بــه  را  آنهــا  شــیطان  و  شــوند  مــی  نابینــا  فکــری  لحــاظ  از  مــردم  ترتیــب 
بــت  هــای  ملــت  بــرد.  مــی  کار  بــه  خــدا  ضــد  بــر  جنــگ  در  خــود  گماشــتگان 
پرســت بــا تحریــف مفاهیــم راجــع بــه صفــات خــدا بــه بــاور لــزوم قربانــی نمــودن 
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هــای  رحمــی  بــی  و  بودنــد  شــده  هدایــت  خــدا  رضــای  جلــب  بــرای  انســانها 
آمدنــد. بوجــود  پرســتی  بــت  مختلــف  اشــکال  تحــت  وحشــتناکی 

بــت  بــا مســیحیت و ماننــد  پرســتی  بــت  ترکیــب  بــا  کلیســای کاتولیــک روم 
پرســتی بــا بــد جلــوه دادن ســیرت خــدا بــه مراســمی متکــی شــده کــه کمتــر ســتمگر 
و اکــراه آورتــر نیســتند. در دوران چیرگــی کلیســای روم بــرای جلــب نظــر مــردم بــه 
تعالیمــش وســایل شــکنجه تهیــه دیــده بودنــد. تیــر آتــش ســوزی بــرای کســانی تهیــه 
شــده بــود کــه از توافــق نســبت بــه ادعاهــای کلیســا ابــا مــی کردنــد. قتــل هــای 
آشــکار خواهــد شــد صــورت  فقــط در روز داوری  آن  کــه حــدود  دســته جمعــی 
تــا  یافتنــد  تعلیــم  سرورشــان  شــیطان،  نظــر  تحــت  کلیســایی  مقامــات  گرفــت. 
وســایلی را اختــراع کننــد کــه حداکثــر عــذاب را در حیــن شــکنجه بــه وجــود آورد 
و ســبب مــرگ فــرد نشــود. در اکثــر مــوارد ایــن رونــد جهنمــی تــا حداکثــر تحمــل 
انســان تکــرار مــی شــد تــا اینکــه طبیعــت از تقــال کــردن بــاز مــی ایســتاد و شــخص 

مــرگ را بــه عنــوان خالصــی شــیرین اســتقبال مــی کــرد.
سرنوشــت مخالفیــن روم اینچنیــن بــود. کلیســا بــرای پیــروان، توبیــخ بــا شــالق، 
گرســنگی شــدید، انواع ســختگیری های غیرقابل تصور و آزاردهنده قلب داشــت. 
برای جلب رضای آسمان توبه کاران احکام الهی را بوسیله نقض قوانین طبیعت 
نقض نمودند. آنها فرا گرفته بودند که ارتباطی که او برای برکت دادن و خوشحال 
نمــودن زندگــی بــر زمیــن را بوجــود آورده بــود منقطــع ســازند. حیــاط کلیســا میلیــون هــا 
قربانــی را در خــود جــای داده بــود کــه تمــام عمــر خــود را بــه بطالــت صــرف رام کــردن 
محبت طبیعی شــان و فرونشــاندن هر نوع اندیشــه و احســاس دلســوزی نســبت به 

هــم نوعــان بــه عنــوان چیــزی اهانــت آمیــز نســبت بــه خــدا کردنــد.
اگــر عالقــه داریــم بــی رحمــی مصمــم شــیطان را کــه طــی قرنهــا ظاهــر شــده 
انــد بلکــه در هــر قلــب  بــه خــدا نشــنیده  نــه از کســانی کــه هرگــز راجــع  بفهمیــم 
در سرتاســر دنیــای مســیحی کافــی اســت کــه بــه تاریــخ کلیســای روم نــگاه کنیــم. 
توســط ایــن سیســتم ســهمگین فریــب ســرور بــدی قصــد خــود را در ایجــاد عــدم 
حرمــت نســبت بــه خــدا و فالکــت بــرای انســان بــه عمــل مــی آورد؛ و وقتــی مــی 
بــه تغییــر شــکل مــی شــود و کار خــود را توســط رهبــران  بینیــم چگونــه او موفــق 
بــه  کلیســا انجــام مــی دهــد آنــگاه بهتــر مــی فهمیــم چــرا چنیــن انزجــاری نســبت 
کتــاب مقــدس دارد. اگــر ایــن کتــاب خوانــده شــود رحمــت و محبــت خــدا قابــل 
مشــاهده خواهــد بــود؛ مشــاهده خواهــد شــد کــه او هیــچ یــک از ایــن بارهــای 
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ســنگین را بــر دوش انســان قــرار نمــی دهــد. تنهــا چیــزی کــه او خواهــان آن اســت 
قلبــی شکســته و پشــیمان و روحــی مطیــع و متواضــع اســت.

مســیح هرگــز الگویــی در زندگیــش عرضــه نکــرد کــه مــردان و زنــان خــود را در 
ِدیــر زندانــی کننــد تــا بــرای حیــات ابــدی شایســته قلمــداد شــوند. او هرگــز تعلیــم 
نــداد کــه بایــد از محبــت و دلســوزی جلوگیــری شــود. قلــب نجــات دهنــده لبریــز 
از محبــت بــود. هــر چــه انســان بــه کمــال اخالقــی نزدیــک مــی شــود، حساســیت 
او دقیــق تــر و درک گنــاه تیزبیــن تــر و ترحــم او نســبت بــه محنــت کشــان عمیــق 
او  ولــی ســیرت  بــودن عیســی اســت  مقــام  قائــم  بــه  پــاپ مدعــی  مــی شــود.  تــر 
چــه شــباهتی بــه ســیرت نجــات دهنــده مــا دارد؟ آیــا هرگــز دیــده شــد کــه مســیح 
بــه عنــوان  را  او  اینکــه  بــرای  کنــد  تســلیم  آتــش ســوزی  تیــر  یــا  زنــدان  بــه  را  افــراد 
آیــا صــدای او در محکــوم  قــرار ندادنــد؟  مــورد احتــرام  پادشــاه ملکــوت آســمان 
کــردن کســی بــه مــرگ شــنیده شــد کــه او را نپذیرفتــه بــود؟ وقتــی توســط ســاکنان 
دهکــده ســامری هــا مــورد اهانــت قــرار گرفــت یوحنــا حــواری از غضــب پــر شــده 
پرســید: » خداونــدا، آیــا مــی خواهــی بگوییــم از آســمان آتشــی ببــارد و همــٔه آنــان 
را بســوزاند چنانکــه الیــاس کــرد؟ عیســی بــا ترحــم بــه شــاگردش نــگاه کــرد و او را 
بــرای روحیــه خشــن وی ســرزنش نمــود: » زیــرا پســر انســان نیامــده تــا جــان مــردم 
را هــالک کنــد بلکــه تــا نجــات بخشــد. « لوقــا فصــل 9 آیــه هــای ۵۴ و ۵6. روحیــه 

مســیح چقــدر نســبت بــه روحیــه قائــم مقــام مدعــی پیرویــش متفــاوت اســت.
کلیســای روم امروز ظاهری آراســته و متین را به جهان نمایش می دهد و بی 
رحمــی هــای وحشــتناکش را بــا عذرخواهــی مــی پوشــاند. خــود را بــا جامــه شــبیه بــه 
مســیح پوشــانده اســت و تغییــر نیافتــه باقــی مــی مانــد. کلیــه اصــول پــاپ گرایــی کــه 
در عصرهــای گذشــته وجــود داشــتند امــروزه هــم وجــود دارنــد. تعالیــم شــکل گرفتــه 
در تاریــک تریــن اعصــار همچنــان حفــظ مــی شــوند. مبــادا کســی خــود را بفریبــد. 
پــاپ گرایــی کــه امــروز پروتســتان هــا آمــاده احتــرام کــردن آن هســتند همانــی اســت 
کــه در خــالل روزهــای اصالحــات حاکــم دنیــا بــود، وقتــی مــردان خــدا بــا بــه خطــر 
انداختــن زندگــی هایشــان قیــام نمودنــد تــا گناهــان آن را آشــکار گرداننــد. همــان 
غــرور و همــان فرضیــه هــای جســورانه کــه بــر پادشــاهان و شــاهزادگان تحمیــل نمــود 
و امتیازهــای مختــص بــه خــدا را مدعــی بــود داراســت. روحیــه او نســبت بــه زمانــی 
کــه آزادی انســانها را در هــم کوبیــد و مقدســین خــدا را قتــل عــام کــرد از بــی رحمــی 

و اســتبداد کمتــری برخــوردار نیســت.
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سیســتم پــاپ هــا همــان خواهــد بــود کــه نبــوت اعــالن نمــود کــه خواهــد بــود، 
ارتــداد زمــان هــای بعــدی. رســاله دوم بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه هــای ۳ و ۴. 
بخشــی از خــط مشــی آن اقتبــاس ســیرتی اســت کــه بــه بهتریــن وجــه در رســیدن بــه 
اهدافــش بــه او کمــک مــی کنــد؛ ولــی کلیســای روم زیــر پوشــش ظاهــر رنگارنــگ 
اعــالم  او  کنــد.  مــی  پنهــان  را  ابلیــس  نامتغیــر  زهــر  خــود  شــکل  پرســت  آفتــاب 
مــی کنــد: » بــا بدعــت گــذاران و همچنیــن کســانی کــه تحــت ســوء ظــن بدعــت 
هســتند نبایــد پیمــان بســت.«۳ آیــا شایســته اســت کــه ایــن قــدرت را کــه تاریــخ 
هــزار ســاله اش بــا خــون شــهدا نوشــته شــده اکنــون بــه عنــوان قســمتی از کلیســای 

مســیح شــناخت؟
بــدون دلیــل نیســت کــه ایــن ادعــا در بعضــی از کشــورهای پروتســتان اقامــه 
شــده اســت کــه فاصلــه بیــن کلیســای کاتولیــک و پروتســتان امــروزه کمتــر از زمــان 
هــای قبلــی اســت. تغییــری بوجــود آمــده ولــی ایــن تغییــر در نبــوت نیســت. حقیقتــاً 
دیانــت کاتولیــک شــبیه قســمت اعظــم دنیــای پروتســتان اســت کــه امــروزه وجــود 
اصــالح  بــا عصــر  مقایســه  در  زیــادی  درجــه  تــا  پروتســتان  آییــن  اصــول  زیــرا  دارد. 

طلبــان رو بــه انحطــاط گذاشــته اســت.
نیکــوکاری  انــد  بــوده  دنیــا  التفــات  پــی  در  پروتســتان  کلیســاهای  حالیکــه  در 
دروغیــن چشــم هــای آنهــا را کــور نمــوده اســت. نظرشــان قســمت اعظــم بــدی را 
بــه عنــوان خوبــی مــی بینــد و در نتیجــه همــه بــدی را خــوب تصــور خواهنــد کــرد. 
بــه جــای ایســتادگی در دفــاع از ایمانــی کــه زمانــی بــه مقدســین ارائــه شــد اکنــون 
بــه نظــر مــی رســد کــه بــرای عقیــده غیردوســتانه شــان دربــاره ی کلیســای کاتولیــک 

عذرخواهــی از روم مــی کننــد و پــوزش مــی طلبنــد بــرای تعصــب شــان.
قشــر بزرگــی از کســانی کــه بــا نظــر مســاعد نســبت بــه کلیســای کاتولیــک نمــی 
نگرنــد احســاس خطــر کمــی در قبــال قــدرت و نفــوذ او مــی کننــد. عــده ای اصــرار 
تعالیــم،  انتشــار  بــه  وســطی  قــرون  اخالقــی  و  عقالنــی  تاریکــی  وجــود  کــه  دارنــد 
خرافــات و ســتمگری ایــن کلیســا کمــک نمــود و اینکــه ذکاوت بیشــتر عصــر کنونــی، 
و  اســتبداد  مانــع ظهــور  دینــی  امــور  در  روزافــزون  گرایــی  آزادی  و  دانــش  انتشــار 
نابردبــاری خواهــد شــد. همیــن اندیشــه وجــود چنیــن حالــت و وضعیــت در عصــر 
روشــنفکر امــروزی را اســتهزا مــی نمایــد. حقیقتــی اســت کــه نــور بــزرگ عقالنــی، 
اخالقــی و دینــی بــر ایــن نســل مــی تابــد. خــدا در صفحــات بــاز کالم مقــدس نــور از 
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آســمان بــه دنیــا تابیــده اســت. ولــی بایــد بــه خاطــر داشــت نــور ارایــه شــده هــر قــدر 
بیشــتر باشــد تاریکــی آنهایــی کــه آن را رد و یــا تحریــف مــی کننــد بیشــتر اســت.

یــک مطالعــه تــوام بــا دعــا از کتــاب مقــدس ســیرت واقعــی نظــام پــاپ هــا را بــه 
پروتســتان هــا نشــان خواهــد داد و باعــث خواهــد شــد تــا نســبت بــه آن تنفــر نشــان 
داده از آن دوری کننــد. ولــی عــده ای چنــان در خودبینــی خــود حکیــم هســتند 
کــه احتیاجــی نمــی بیننــد کــه خاضعانــه از خــدا بطلبنــد کــه بــه حقیقــت هدایــت 
شــوند. گرچــه از روشــنفکری خــود مغرورنــد ولــی از کالم و قــدرت خــدا غافلنــد. 
باید وســیله ای برای ســاکت کردن وجدان شــان داشــته باشــند و آنچه که کمترین 
وجــه روحانــی دارد و تحقیــر کننــده اســت را مــی طلبینــد. آنچــه کــه مــی خواهنــد 
روشــی بــرای فرامــوش کــردن خداســت کــه در عیــن حــال حمــل بــر روش بــه یــادآوردن 
او مــی کنــد. نظــام پــاپ هــا بــرای جوابگویــی بــه تمــام خواســته هــای اینهــا بخوبــی 
تطابــق دارد و بــرای دو طبقــه از مــردم آمــاده شــده اســت کــه تمــام جامعــه بشــری را 
در بــر مــی گیــرد ـ کســانی کــه بــا شایســتگی خــود نجــات مــی یابنــد و آنهایــی کــه در 

گناهــان شــان نجــات مــی یابنــد. راز ایــن قــدرت در اینجاســت.
اثبــات شــده کــه یــک روز عظیــم تاریکــی ذهنــی بــرای موفقیــت نظــام پــاپ هــا 
مناســب اســت؛ و همچنــان اثبــات خواهــد شــد کــه یــک روز عظیــم روشــنایی ذهنــی 
بــه همــان شــکل بــرای موفقیــت آن خوشــایند اســت. در قــرون گذشــته انســان هــا 
بدون خدا و بدون دانش حقیقی چشم بسته بودند و هزاران نفر به دام افتادند زیرا 
تــور گســترده شــده در برابــر پایهــای شــان را ندیدنــد. در ایــن نســل عــده زیــادی هســتند 
کــه چشــم هایشــان بــا بــرق اندیشــه هــای انســانی خیــره گشــته اســت کــه ســهواً علــم 
خوانــده مــی شــود؛ آنهــا تــور را نمــی بیننــد و مســتقیماً در آن قــدم مــی گذارنــد کــه گویــا 
چشــم بســته هســتند. خــدا چنــان طــرح نمــوده اســت کــه قــدرت ذهنــی انســان بایــد 
چون هدیه از خالق او تلقین شود و برای خدمت به حقیقت و عدالت به کار برده 
شــود؛ ولــی وقتــی غــرور و جــاه طلبــی مــورد لطــف قــرار مــی گیرنــد و مــردم فرضیــه هــای 
خــود را باالتــر از کالم خــدا قــرار مــی دهنــد آنــگاه ذکاوت مــی توانــد بیشــتر از نادانــی 
زیــان آور شــود. بدیــن ترتیــب علــم دروغیــن امــروز کــه ایمــان بــه کتــاب مقــدس را تنــزل 
می دهد همانقدر در پذیرش نظام پاپ ها با فرم های خوشــایندش موفق خواهد 

بــود کــه بــازداری دانــش راه را بــرای رشــد آن در قــرون تاریــک بــاز نمــود.
در جنبــش هــای در حــال پیشــرفت در ایــاالت متحــده بــرای تحصیــل حمایــت 
دولــت جهــت موسســات و بهــره بــرداری هــای کلیســا، پروتســتان هــا پــا جــای پــای 
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پیــروان پــاپ هــا مــی گذارنــد. بلکــه بیــش از ایــن در را بــاز مــی کننــد تــا نظــام پــاپ 
هــا در آمریــکای پروتســتان چیرگــی را کــه در دنیــای قدیــم از دســت داده اســت بــه 
دســت آورد؛ و آنچــه کــه اهمیــت زیــادی بــه جنبــش مــی دهــد ایــن حقیقــت اســت کــه 
هــدف اصلــی مــورد نظــر تحمیــل حفــظ روز یکشــنبه اســتـ  رســمی کــه در روم بوجــود 
آمــد و آن را عالمــت اقتــدار خــود مــی دانــد. روح نظــام پــاپ هــا ـ روح هماهنگــی بــا 
رســوم دنیــوی، ادای احتــرام بــه احادیــث انســانی برتــر از احــکام خداســت ـ کــه در 
کلیساهای پروتستان نفوذ کرده است و هدایت شان می کند همان کار اعتالی 

یکشــنبه را کــه پــاپ هــای قبــل از آنهــا کــرده انــد، انجــام مــی دهنــد.
اگــر خواننــده بخواهــد عواملــی را بفهمــد کــه در جــدال آتــی بــه کار بــرده خواهــد 
شــد کافــی اســت کــه گــزارش وســایلی کــه روم بــرای همــان هــدف در قــرون گذشــته 
بــه کار بــرده مطالعــه کنــد. اگــر بخواهــد بدانــد چگونــه پیــروان پــاپ و پروتســتان هــای 
متحــد شــده بــا کســانی معاملــه خواهنــد کــرد کــه تعالیــم شــان را نمــی پذیرنــد بگــذار 

روحیــه روم را کــه در مــورد ســبت و مدافعیــن آن نشــان داد ببیننــد.
شــده  حمایــت  کلیســایی  احــکام  و  عمومــی  شــوراهای  ســلطنتی،  فرامیــن 
توســط اقتــدار مدنــی قــدم هایــی بــود کــه توســط آن فســتیوال بــت پرســتی جایــگاه 
احتــرام خــود را در دنیــای مســیح بــه دســت آورد. اولیــن اقــدام عمومــی در لــزوم 
حفــظ یکشــنبه قانونــی بــود کــه کنســتانتین۴ صــادر نمــود. )ســال ۳۲۱ میــالدی؛ 
تــا در » روز محتــرم  نمــود  از شــهروندان مطالبــه  ایــن فرمــان  بــه ضمیمــه(  اشــاره 
آفتــاب « اســتراحت کننــد ولــی اجــازه داد تــا کشــاورزان بــه کار کشــاورزی ادامــه 
دهنــد. گرچــه درواقــع حکمــی از دوران بــت پرســتی بــود توســط امپراتــور بــه محــض 

مســیحی شــدنش تحکیــم یافــت.
نبــود  الهــی  اقتــدار  بــرای  کافــی  جانشــین  ســلطنتی  فرمــان  اینکــه  بــه  نظــر 
یوســیبیوس۵  اســقف کــه نظــر لطــف شــاهزادگان را مــی طلبیــد دوســت خــاص 
بــه  را  ســبت  مســیح  کــه  برانگیخــت  را  ادعــا  ایــن  بــود  کنســتانتین  گــوی  تملــق  و 
یکشــنبه تغییــر داده بــود. هیــچ برهانــی از کتــاب مقــدس بــرای اثبــات ایــن تعلیــم 
را  ادعــا  ایــن  بــودن  اشــتباه  ناخــودآگاه  خــودش  یوســیبیوس  نشــد.  ارایــه  جدیــد 
اعتــراف نمــوده بــه مولــف واقعــی ایــن تغییــر اشــاره مــی کنــد. او مــی گویــد: » همــه 
چیــز کــه انجامــش در روز ســبت از وظایــف بــود مــا آنهــا را بــه روز خداونــد انتقــال 

Constantine. 4

Eusebius. 5
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داده ایــم. «6 ولــی اســتدالل یکشــنبه بــا وجــود بــی اســاس بودنــش مــردم را تشــویق 
نمــود کــه ســبت خــدا را زیــر پــا بگذارنــد. همــه کســانی کــه عالقمنــد بــه احتــرام دنیــا 

را داشــتند ایــن بزرگداشــت عــوام پســند را پذیرفتنــد.
وقتــی نظــام پــاپ هــا بــا اســتحکام برقــرار شــد کار اعتــالی روز یکشــنبه ادامــه 
یافــت. بــرای مدتــی مــردم در صــورت حضــور نیافتــن در کلیســا بــه کار کشــاورزی 
ادامــه دادنــد و روز هفتــم هنــوز هــم روز ســبت شــناخته مــی شــد. ولــی بــه تدریــج 
تغییــری صــورت پذیرفــت. کســانی کــه در مقــام مقــدس بودنــد صــدور حکــم در 
هــر دعــوای حقوقــی در روز یکشــنبه را ممنــوع اعــالم کردنــد. کمــی بعــد همــه افــراد 
بــدون توجــه بــه مقــام از انجــام کار عــادی غدغــن شــدند و در غیــر ایــن صــورت اگــر 
آزاد بودنــد پرداخــت جریمــه و اگــر مســتخدم بودنــد بــه شــالق جریمــه مــی شــدند. 
بعــداً فرمانــی صــادر شــد کــه مــردم غنــی بــا از دســت دادن نصــف امــالک شــان 
جریمــه مــی شــدند و اگــر اصــرار مــی کردنــد بــه بــرده تبدیــل مــی شــدند و طبقــه پاییــن 

تــر بــه تبعیــد دایمــی محکــوم مــی شــدند.
کــه  شــد  گــزارش  دیگــر  عجایــب  بیــن  شــدند.  اضافــه  الــزام  بــه  هــم  معجزاتــی 
کشاورزی که نزدیک بود زمین را در روز یکشنبه شخم بزند آهن محکم به دستش 
چسبید و برای دو سال آن را با وجود » درد و شرمی عظیم « با خود حمل کرد.۷

را  یکشــنبه  حفــظ  کــه  را  کســانی  محــل  کشــیش  کــه  دارد  دســتور  پــاپ  بعــداً 
نادیــده مــی گیرنــد نصیحــت نمایــد و بخواهــد کــه بــه کلیســا برونــد و دعــا کننــد مبــادا 
بالیــی عظیــم بــر ســر خــود یــا همســایگان بــه وجــود آورنــد. یــک شــورای کلیســایی 
اســتداللی بــه میــان آورد کــه حتــی توســط پروتســتان هــا بــه شــکل وســیع اســتفاده 
مــی شــود کــه افــراد بــه علــت کار در روز یکشــنبه بــه صاعقــه زده شــدند پــس بایــد 
ســبت باشــد. اســقف هــا گفتنــد: » بدیهــی اســت چقــدر غفلــت از ایــن وظیفــه 
نســبت بــه خــدا ناخوشــایند بــود. « دعوتــی انجــام شــد کــه کشــیش هــا و وعــاظ، 
پادشــاهان و شــاهزاده ها و همه مردم وفادار ســعی و توجه بی نهایت خود را به 
کار ببرنــد تــا ایــن روز بــه احتــرام مناســبش اعتــال یابــد و بــه خاطــر اعتبــار مســیحیت 

بــا اخــالص بیشــتری در زمــان آینــده مراعــات شــود. «۸
کــه  شــد  خواســته  مدنــی  مقامــات  از  نبــود  کافــی  شــوراها  فرامیــن  وقتــی 
فرمانــی صــادر کننــد تــا وحشــت بــه قلــب مــردم انداختــه و آنــان را مجبــور کنــد کــه 

Robert Cox, Sabbath Laws and Sabbath Duties, page 538 .6

Francis West, Historical and Practical Discourse on the Lord’s Day, page 174 .7

Thomas Morer, Discourse in Six Dialogues on the Name, Notion, and Observation of the Lord’s Day, page 271. 8
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روز یکشــنبه از کار دســت بکشــند. در شــورای کلیســایی کــه در روم تشــکیل شــد 
کلیــه تصمیــم هــای قبلــی مجــدداً بــا قــدرت و جدیــت بیشــتری تأییــد شــد؛ و بــا 
قانــون کلیســایی ترکیــب شــده توســط مقامــات مدنــی تقریبــاً در سرتاســر دنیــای 

مســیحی تحمیــل شــدند.9
عــدم وجــود اقتــدار از کتــاب مقــدس بــرای حفــظ یکشــنبه مایــه خجالــت کــم 
نبود. مردم حق معلمین را در کنار گذاشتن اعالن مثبت یهوه » روز هفتم سبت 
خداونــد خــدای توســت « را بــرای حفــظ روز آفتــاب زیــر ســوال بردنــد. بــرای تأمیــن 
کمبــود شــهادت کتــاب مقــدس بــرای حفــظ روز یکشــنبه تدابیــر دیگــری الزم بــود. یــک 
حامــی پرشــور یکشــنبه کــه تقریبــاً در انتهــای قــرن دوازدهــم از کلیســاهای انگلســتان 
دیــدن کــرد در مقابــل مقاومــت شــاهدان وفــادار حــق قــرار گرفــت؛ و فعالیــت هایــش 
چنــان بــی نتیجــه بــود کــه کشــور را بــرای مدتــی تــرک کــرد و در پــی وســیله ای بــود کــه 
تعلیــم خــود را تحمیــل کنــد. وقــت بازگشــت کمبــودش جبــران شــد و در فعالیــت 
بعــدی اش بــا موفقیــت بزرگتــری روبــرو شــد. او بــا خــودش طومــاری آورد کــه مدعــی 
بــود از خــدا دریافــت نمــوده اســت کــه حــاوی فرمــان مــورد لــزوم بــرای حفــظ یکشــنبه 
را داشــت با تهدیدات وحشــتناکی که گردن کشــان را به وحشــت اندازد. این ســند 
پــرارزش ـ کــه تزویــر پســتی بــرای تعلیــم پســتی کــه حمایــت مــی کــرد ـ گفتــه شــد کــه 
از آســمان نــازل شــده اســت و در اورشــلیم در محــراب کلیســای قدیــس شــمعون 
در جلجتــا پیــدا شــده اســت. ولــی در واقــع از کاخ پــاپ در روم اقــدام شــده بــود. 
کالهبرداری و تقلب برای پیشبرد قدرت و موفقیت کلیسا در تمام اعصار توسط 

ســازمان پــاپ هــا بــه عنــوان اشــیاء قانونــی مــورد احتــرام بــوده انــد.
ایــن طومــار اشــتغال بــه کار را از ســاعت نهــم، ســاعت ســه بعــد از ظهــر روز 
شــنبه تــا طلــوع آفتــاب روز دوشــنبه منــع مــی نمــود و گفتــه شــده بــود کــه اقتــدارش بــر 
اســاس معجزات متعدد تأیید شــده اســت. گزارش شــده بود کســانی که خارج از 
ســاعت هــای مقــرر کار کــرده بودنــد فلــج شــده بودنــد. آســیابانی اقــدام بــه آســیاب 
کــردن ذرت نمــوده بــود و دیــد کــه بــه جــای آرد جریانــی از خــون از آن خــارج مــی شــود 
و با وجود جریان قوی آب ســنگ آســیاب از حرکت باز ایســتاد. زنی که خمیر در 
اجــاق گذاشــته بــود وقتــی درآورد آن را خــام یافــت در حالیکــه خیلــی داغ بــود. زن 
دیگــری کــه خمیــر را بــرای پختــن نــان در ســاعت نهــم آمــاده کــرده بــود ولــی تصمیــم بــه 
تــرک آن تــا روز دوشــنبه نمــوده بــود روز بعــد دیــد کــه خمیــر بــه گــرده هــای نــان تبدیــل 

See Heylyn, History of the Sabbath, pt. 2, ch. 5, sec. 7. 9
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شــده اســت و به قدرت الهی پخته شــده بود. مردی که پس از ســاعت نهم شــنبه 
نــان پختــه بــود وقتــی روز بعــد آن را پــاره کــرده بــود خــون از محــل پــاره گــی بیــرون آمــده 
بــود. بــا چنیــن جعــل و دروغ هــای خرافــی و بــی معنــی حامیــان روز یکشــنبه ســعی 

کردنــد تــا قدوســیت آنــرا برپــا کننــد.۱۰
در اسکاتلند مانند انگلستان احترام بیشتری برای یکشنبه با ترکیب قسمتی از 
سبت باستانی بدست آمد. ولی زمان مشخص شده برای حفظ آن متفاوت بود. 
فرمانی از پادشاه اسکاتلند اعالم داشت که » شنبه از ساعت دوازده ظهر باید مقدس 
حساب شود « و کسی نباید از آن وقت تا صبح دوشنبه به کار دنیوی دست بزند.۱۱

بــا وجــود تمــام تــالش هــا جهــت برقــراری قدوســیت روز یکشــنبه پیــروان پــاپ 
خــود علنــاً اقتــدار الهــی را در مــورد ســبت و منشــاء انســانی روزی کــه بنــا بــود جــای 
آن را بگیــرد اقــرار کردنــد. در قــرن شــانزدهم یــک شــورا بــه رهبــری پــاپ بــه وضــوح 
اعــالم نمــود: » بگــذار همــه بــه یــاد بیاورنــد کــه روز هفتــم توســط خــدا تقدیــس شــد 
و نــه فقــط توســط یهــود بلکــه همــه کســانی کــه وانمــود بــه پرســتش خــدا مــی کننــد 
پذیرفتــه شــده و حفــظ مــی شــد؛ گرچــه مــا مســیحیان ســبت آنهــا را بــه روز خداونــد 
از  کردنــد  مــی  کاری  دســت  را  الهــی  احــکام  کــه   ایــم. «۱۲ آنهایــی  نمــوده  تبدیــل 
ماهیــت کارشــان غافــل نبودنــد. آنهــا عمــداً خــود را باالتــر از خــدا قــرار مــی دادنــد.

نمونــه ای از خــط مشــی روم در مــورد کســانی کــه بــا عقیــده آن مخالفــت مــی 
کردنــد در جفــای طوالنــی و خــون آلــود والدنســی هــا کــه تعــدادی از آنهــا روز ســبت 
را حفــظ مــی کردنــد دیــده مــی شــود. دیگــران نیــز بــه طــرزی مشــابه بــرای وفــاداری 
شــان بــه حکــم چهــارم عــذاب کشــیدند. تاریــخ کلیســاهای حبشــه بــه طــور خــاص 
حایز اهمیت هســتند. در میان تاریکی قرون تاریک، مســیحیان آفریقای مرکزی را 
دنیــا فرامــوش نمــوده و نادیــده گرفتــه شــدند و بــرای ســال هــای طوالنــی در ممارســت 
ایمــان شــان از آزادی بهــره منــد بودنــد. ولــی در آخــر روم از وجــود آنهــا بــا خبــر شــد و 
امپراتور حبشه به زودی فریفته ی این اعتراف که پاپ جانشین مسیح است شد. 
متعاقــب آن واگــذاری هــای دیگــری بــه وقــوع پیوســت. حکمــی صــادر شــد کــه تحــت 
ســخت ترین مجازات حفظ روز شــنبه ممنوع شــد.۱۳ ولی اســتبداد پاپ به زودی به 
یوغی چنان آزاردهنده تبدیل شد که حبشی ها تصمیم گرفتند آن را از گردن خود 

See Roger de Hoveden, Annals, vol. 2, pp. 526-530. 10

Morer, pages 290, 291. 11

12 .مأخذ قبلی صفحه های 281 و 282.

See Michael Geddes, Church History of Ethiopia, pages 311, 312. 13
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بیاندازنــد. بعــد از یــک کشــمکش وحشــتناک پیــروان روم از ســرزمین شــان اخــراج 
شــدند و ایمان قدیم مســتقر گشــت. کلیســاها از آزادیشــان شــادی نمودند و هرگز 
درســی را راجــع بــه فریــب، تعصــب و قــدرت ظالــم روم فرامــوش نکردنــد. راضــی بــه 

ناشــناخته مانــدن از بقیــه دنیــای مســیحی در قلمــرو منــزوی خــود بودنــد.
کلیســاهای آفریقــا ســبت را بــه همــان روشــی کــه کلیســاهای پــاپ هــا قبــل از 
ارتــداد کاملــش نــگاه مــی داشــتند حفــظ مــی کردنــد. در حالیکــه هفتمیــن روز را در 
اطاعــت از حکــم خــدا حفــظ مــی کردنــد در تبعیــت از رســم کلیســا روز یکشــنبه کار 
نمــی کردنــد. بــا بــه دســت آوردن برتــری روم ســبت خــدا را پایمــال نمــود تــا روز خــود 
را اعتــال دهــد؛ ولــی کلیســاهای آفریقــا تقریبــاً بطــور مخفیانــه بــرای یــک هــزار ســال 
در ایــن بدعــت شــرکت نداشــتند. وقتــی تحــت ســلطه روم درآمدنــد مجبــور شــدند 
ســبت حقیقــی را کنــار گذاشــته ســبت دروغیــن را اعتــال دهنــد. ولــی بــه محــض بــه 
دســت آوردن اســتقالل به اطاعت از حکم چهارم برگشــتند. )اشــاره به ضمیمه(.

ایــن تاریخچــه گذشــته بــه وضــوح دشــمنی روم در مقابــل ســبت و حامیــان آن را 
نشــان مــی دهــد و وســایلی کــه بــرای احتــرام بــه روز منتخــب خــود بــه کار مــی بــرد. 
کالم خدا تعلیم می دهد که وقتی کاتولیک ها و پروتســتان ها برای اعتالی روز 

یکشــنبه متحــد شــوند ایــن صحنــه هــا دوبــاره تکــرار خواهــد شــد.
نبــوت فصــل ۱۳ مکاشــفه اعــالم مــی دارد کــه قدرتــی کــه توســط وحــش بــا دو 
شــاخ بــره ماننــد معرفــی شــده اســت زمیــن و ســاکنان آن را وادار خواهــد کــرد کــه 
نظــام پــاپ هــا را پرســتش کننــد در آنجــا در نمــاد پلنــگ ظاهــر شــده اســت. وحــش 
دارنده دو شاخ بره مانند بنا است به ساکنان زمین بگوید » صورتی از آن وحش 
بســازند « اضافــه بــر ایــن دســتور خواهــد داد » همــه را از کبیــر و صغیــر و دولتمنــد 
و فقیــر و غــالم و آزاد تــا نشــان وحــش را بپذیرنــد. « مکاشــفه فصــل ۱۳ آیــه هــای 
۱۱ تــا ۱6. نشــان داده شــده کــه وحــش بــا دو شــاخ بــره ماننــد نمــاد ایــاالت متحــده 
اســت و ایــن نبــوت موقعــی تحقــق خواهــد یافــت کــه ایــاالت متحــده حفــظ روز 
یکشــنبه را تحمیــل خواهــد نمــود کــه روم آن را نشــان خــاص برتــری خــود مــی دانــد. 
ولــی در ایــن کرنــش بــه نظــام پــاپ هــا ایــاالت متحــده تنهــا نخواهــد بــود. نفــوذ روم در 
کشــورهایی کــه زمانــی برتــری آن را معتــرف بودنــد هنــوز نابــود نشــده اســت و نبــوت 
یــک تجدیــد قــدرت برایــش پیشــگویی مــی کنــد: » یکــی از ســرهایش را دیــدم کــه تــا 
بــه مــوت کشــته شــد و از آن زخــم مهلــک شــفا یافــت و تمامــی جهــان در پــی ایــن 
وحــش در حیــرت افتادنــد. « آیــه ۳. وارد کــردن زخــم مهلــک بــه ســقوط نظــام پــاپ 
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هــا در ســال ۱۷9۸ اشــاره مــی کنــد. نبــی مــی گویــد پــس از ایــن » از آن زخــم مهلــک 
بــه  پــی ایــن وحــش در حیــرت افتادنــد. « پولــس  شــفا یافــت و تمامــی جهــان در 
وضــوح اعــالم مــی دارد کــه » مــرد گنــاه « تــا ظهــور دوم مســیح ادامــه خواهــد داد. 
رســاله دوم بــه تســالونیکیان فصــل ۲ آیــه هــای ۳ تــا ۸. تــا پایــان زمــان او کار فریــب را 
ادامــه خواهــد داد؛ و یوحنــای مکشــوف کننــده نیــز در اشــاره بــه نظــام پــاپ هــا مــی 
گویــد: » و جمیــع ســاکنان جهــان جــز آنانــی کــه نــام هــای ایشــان در دفتــر حیــات بــره 
مکتــوب اســت او را خواهنــد پرســتید. « مکاشــفه فصــل ۱۳ آیــه ۸. چــه در دنیــای 
قدیــم و چــه در دنیــای جدیــد نظــام پــاپ هــا در احتــرام بــه برگــزاری روز یکشــنبه 

کرنــش خواهــد پذیرفــت کــه تنهــا بــه اقتــدار کلیســای روم متکــی اســت.
از اواســط قــرن نوزدهــم پژوهشــگران نبــوت هــا در ایــاالت متحــده ایــن شــهادت 
را بــه دنیــا ارایــه داده انــد. در وقایعــی کــه هــم اکنــون اتفــاق مــی افتــد پیشــرفت 
ســریعی بــه جانــب تحقــق پیــش بینــی هــا دیــده مــی شــود. بــا معلــم هــای پروتســتان 
نیــز همــان ادعاهــای اقتــدار الهــی بــرای حفــظ یکشــنبه وجــود دارد و همــان فقــدان 
شــواهد کتــاب مقــدس کــه رهبــران کلیســا کاتولیــک را وادار بــه ســاخت و ســاز 
معجــزات بــرای جایگزینــی حکــم مســتقیم از خــدا نمــود مشــهود اســت. پیشــنهاد 
اینکــه قصــاص از طــرف خــدا بــر کســانی خواهــد آمــد کــه آرامــش یکشــنبه ـ ســبت را 
نقــض مــی کننــد تکــرار خواهــد شــد. تحمیــل آن شــروع شــده اســت و جنبــش بــرای 

تحمیــل اجبــاری حفــظ یکشــنبه بــه ســرعت پیــش مــی رود.
توانــد  مــی  و  اســت  انگیــز  شــگفت  زیرکــی  و  گــری  حیلــه  در  روم  کلیســای 
آنچــه کــه بایــد باشــد را درک کنــد. آن منتظــر فرصــت مــی باشــد بــا علــم بــه اینکــه 
کلیســاهای پروتســتان بــا پذیــرش ســبت جعلــی نســبت بــه آن کرنــش بــه جــای مــی 
آورنــد و اینکــه آمــاده تحمیــل آن توســط اســتفاده از همــان وســایلی کــه خــود در 
گذشــته اســتفاده کــرده بــود هســتند. کســانی کــه نــور حقیقــت را رد مــی کننــد 
هنــوز از ایــن قــدرت کــه خــود ســاخته و مصــون از خطاســت خواهنــد خواســت 
تــا در اعتــالی رســمی کــه از او سرچشــمه گرفتــه آنــان را کمــک کنــد. حــدس اینکــه 
مشــکل  شــتافت  هــا خواهــد  پروتســتان  کمــک  بــه  امــر  ایــن  در  ســرعتی  چــه  بــه 
نیســت. چــه کســی بهتــر از رهبــران کلیســای پــاپ هــا مــی فهمــد کــه بــا کســانی 

کــه نافرمــان بــه کلیســا هســتند چگونــه بایــد رفتــار نمــود؟
کلیسای روم با تمام شاخه هایش دور دنیا سازمانی وسیع تشکیل می دهد 
کــه تحــت کنتــرل و طــرح شــده بــرای اجــرای خواســته هــای مقــر پــاپ مــی باشــد. 
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میلیــون هــا نفــر از پیــروان آن در کلیــه کشــورهای جهــان تعلیــم یافتــه انــد تــا خــود را 
مقیــد بــه بیعــت پــاپ بداننــد. صــرف نظــر از اینکــه ملیــت آنهــا چیســت و دولــت آنهــا 
کــدام اســت اقتــدار کلیســا را بایــد مافــوق همــه چیــز بداننــد. گرچــه ممکــن اســت 
قســم بــه وفــاداری بــه کشــور خــورده باشــند پشــت ســر آن پیمــان اطاعــت بــه روم 
قرار دارد و در صورت تضاد با خواســته های روم تعهدات دیگر باید فســخ شــود.

تاریــخ شــاهد بــر فعالیــت حیلــه آمیــز و مصرانــه او در دخالــت بــه امــور ملــت 
هاســت و بــه محــض بــه دســت آوردن یــک جــای ثابــت در پــی عالیــق خــود مــی 
باشــد حتــی بــه قیمــت از دســت دادن شــاهزادگان و مــردم. در ســال ۱۲۰۴ پــاپ 
اینوســنت ســوم۱۴ از پطــرس دوم پادشــاه آراگــون پیمــان غیرعــادی ذیــل را بــه دســت 
آورد » مــن پطــرس پادشــاه آراگونــی هــا اعتــراف و وعــده مــی نمایــم کــه همیشــه 
وفادار و مطبع سرور من پاپ اینوسنت و جانشین های او و کلیسای روم باشم 
و کشــور ملوکانــه خــود را وفادارانــه در اطاعــت پــاپ نگــه دارم. از ایمــان کاتولیــک 
دفــاع کنــم و انحــراف بدعــت ســاز را مــورد جفــا قــرار دهــم. «۱۵  ایــن مطلــب بــا 
ادعــای قــدرت پــاپ روم توافــق دارد » کــه معــزول کــردن امپراتورهــا برایــش قانونــی 

اســت « و » مــی توانــد رعایــا را از وفــاداری بــه حــکام غیرعــادل آزاد نمایــد. «۱6 
بایــد بــه یــاد آورد کــه روم مــی بالــد کــه هرگــز تغییــر نمــی پذیــرد. اصــول گرگــوری 
هفتــم۱۷ و اینوســنت دوم هنــوز هــم اصــول کلیســای کاتولیــک روم هســتند. و اگــر 
قــدرت داشــت ایــن اصــول را بــا شــدتی هماننــد قــرون گذشــته بــه مــورد اجــرا مــی 
گذاشــت. پروتســتان هــا نمــی داننــد چــه کار مــی کننــد وقتــی پیشــنهاد مــی کننــد 
کمک روم را در اعتالل یکشنبه کسب کنند. در حالیکه آنها میل به انجام اهداف 
خود دارند روم هدفش اســتقرار مجدد قدرتش در به دســت آوردن توفق از دســت 
رفتــه اســت. وقتــی ایــن اصــل کنتــرل دولــت بــه دســت کلیســا اســتقرار یابــد و اینکــه 
مراســم دینــی توســط دولــت مدنــی تحمیــل شــود بــه اختصــار اقتــدار کلیســا و دولــت 

بــر وجــدان حاکــم شــوند موفقیــت پیــروزی روم در ایــن ســرزمین تضمیــن مــی شــود.
کالم خــدا راجــع بــه ایــن خطــر قریــب الوقــوع اخطــار داده اســت اگــر نادیــده 
یــاد خواهــد گرفــت کــه اهــداف روم در واقــع چــه  گرفتــه شــود دنیــای پروتســتان 
هســتند آنــگاه بــرای فــرار از تلــه خیلــی دیــر خواهــد بــود. روم بــا ســکوت در قــدرت 

Innocent III. 14

John Dowling, The History of Romanism, b. 5, ch. 6, sec. 55. 15

(Mosheim, b. 3, cent. 11, pt. 2, ch. 2, sec. 9, note 17. (See also Appendix note for page 447. 16

Gregory VII.17
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رشــد می کند تعالیمش نفوذ خود را در ســازمان های قانون گذاری در کلیســاها 
و دل هــای مــردم بــه جــای مــی گذارنــد. ســازمان هــا و ســاختارهای عظیــم کــه در 
زوایــای آنهــا تکــرار جفــای قبلــی باقــی مــی مانــد. مخفیانــه و بــدون ســوء ظــن قــوای 
خــود را بــرای پیشــرفت اهدافــش تقویــت مــی کنــد بــرای زمانــی کــه فرصــت ضربــت 
زدن برســد. آنچــه کــه او مــی طلبــد موقعیــت مناســب اســت و ایــن بــه او داده مــی 
شــود. مــا بــه زودی هــدف روم چــه خواهــد بــود را حــس خواهیــم نمــود هــر کــس کــه 

کالم خــدا را بــاور و اطاعــت کنــد جفــا و ســرزنش بــه بــار خواهــد آورد.

GC FA Body.indd   556 8/8/18   5:16 PM



۳6
نبرد قریب الوقوع

از ابتــدای جــدال عظیــم در آســمان هــدف شــیطان برانداختــن شــریعت خــدا 
بــوده اســت. بــرای ایــن هــدف بــود کــه بــه شــورش فــردی بــر علیــه خالــق وارد شــد و 
گرچــه از آســمان رانــده شــد ولــی همــان جنــگ را بــر روی زمیــن ادامــه داده اســت. 
او  کــه  اســت  هدفــی  خــدا  شــریعت  نقــض  بــه  آنهــا  هدایــت  و  انســانها  فریــب 
مصرانــه دنبــال نمــوده اســت. ایــن امــر خــواه بــا کنــار گذاشــتن شــریعت بــه شــکل 
کامــل باشــد و یــا رد کــردن یکــی از احــکام آن نتیجــه در نهایــت همــان خواهــد بــود. 
کســی کــه » یکــی از مفــاد « آن را نقــض میکنــد تمامــی احــکام را تحقیــر مــی نمایــد، 
نفوذ و نمونه او به سوی نقض شریعت است و »خاطی همه احکام « شناخته 

مــی شــود. یعقــوب فصــل ۲ آیــه ۱۰.
در ســعی بــه اهانــت بــه احــکام الهــی شــیطان تعالیــم کتــاب مقــدس را تحریــف 
نمــوده اســت و بدیــن ترتیــب اشــتباهات بــا باورهــای هــزاران نفــر کــه مدعــی ایمــان 
بــه کتــاب مقــدس هســتند مخلــوط شــده اســت. آخریــن جــدال بیــن حــق و باطــل 
در واقــع کشــمکش نهایــی جــدال مــداوم راجــع بــه احــکام خداســت. مــا اکنــون وارد 
این جدال می شــویم ـ جدالی بین قوانین انســانی و احکام یهوه خدا، بین دیانت 

کتــاب مقــدس و دیانــت افســانه و ســنت.
عواملی که بر ضد حقیقت و عدالت در این جدال متحد خواهند شد اکنون 
بــه طــور فعــال در کارنــد. بــه کالم مقــدس خــدا کــه در ازای چنیــن عــذاب و خــون بــه 
دست ما رسیده ارزش زیادی قایل نمی شوند. کتاب مقدس در دسترس همگان 
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اســت ولــی کســانی کــه آن را بــه عنــوان راهنمــای زندگــی قبــول مــی کننــد معــدود 
هســتند. بی دینی به اندازه ای هراس انگیز نه فقط در دنیا بلکه در کلیســا توســعه 
یافتــه اســت. عــده زیــادی تعالیمــی را کــه ســتون هــای ایمــان مســیحی هســتند انــکار 
نموده اند. حقیقت خلقت آنچنان که توســط نویســندگان الهام گرفته ارائه شــد و 
ســقوط انســان در تمــرد، کفــاره گناهــان و تغییــر ناپذیــری احــکام خــدا عمــالً یــا کامــالً 
و یــا قســمتی از آنهــا توســط بخــش بزرگــی از مدعیــان دنیــای مســیحی رد شــده انــد. 
هزاران نفر که مباهات به حکمت و استقالل می کنند اطمیناِن بی شک و شبهه 
داشــتن بــه کتــاب مقــدس را برهــان ضعــف مــی داننــد. خــرده گیــری از کتــاب مقــدس 
و تأویــل کــردن مهمتریــن حقایــق آن را نشــانی از اســتعداد و تحصیــالت عالــی مــی 
انگارنــد. عــده زیــادی از خادمیــن بــه اعضــای خــود و اســتادها و مدرســین زیــادی بــه 
شــاگردان خود تعلیم می دهند که احکام خدا تغییر یافته و یا منســوخ شــده اند و 
کســانی کــه فکــر مــی کننــد خواســته هــای آن کمــاکان دارای اعتبــار اســت و بایــد مــو 

بــه مــو مراعــات شــوند تنهــا مســتحق تمســخر و تحقیــر مــی پندارنــد.
در رد کــردن ایــن حقیقــت مــردم مؤلــف آن را رد مــی کننــد. در زیــر پــا گذاشــتن 
شریعت خدا اقتدار قانون دهنده را انکار می کنند. بُتی از تعالیم و فرضیه های 
غلــط ســاختن بــه آســانی ســاختن معبــودی از چــوب و یــا ســنگ اســت. بــا بــد جلــوه 
دادن صفــات خــدا، شــیطان مــردم را بــه درک اشــتباه ســیرت او هدایــت مــی کنــد. 
بــرای بســیاری یــک بــت مصنــوع فلســفی بــه جــای یهــوه بــر تخــت نشســته اســت در 
حالــی کــه خــدای زنــده چنانکــه در کالمــش در مســیح و در کارهــای خلقــت ظاهــر 
شــده معبــود عــده اندکــی اســت. هــزاران نفــر طبیعــت را بــه مبــارزه مــی طلبنــد و 
در حالــی کــه خــدای طبیعــت را انــکار مــی کننــد. بــت پرســتی در شــکلی متفــاوت 
قدیــم  اســرائیل  در  نبــی  ایلیــای  ایــام  ماننــد  بــه  حقیقــت  در  مســیحی  دنیــای  در 
وجــود دارد. معبــود مــردان بــه ظاهــر حکیــم، فالســفه، شــاعران، سیاســتمداران، 
خبرنــگاران ـ خــدای گــروه هــای فرهیختــه در دانشــگاه هــا و دانشــکده هــا و حتــی 

موسســات الهیــات ـ کمــی بهتــر از بعــل خــدای آفتــاب فنیقــی هــا نیســت.
از تعالیــم نادرســتی کــه مســیحیان پذیرفتــه انــد هیــچ کــدام بــه چنیــن جســارتی 
بــر ضــد اقتــدار آســمان ضربــه نمــی زنــد، هیــچ کــدام چنیــن مســتقیم بــر علیــه منطــق 
نیست، هیچ کدام در نتیجه چنین تبهکار نیست چون تعلیم امروزی که به سرعت 
پایــگاه بــه دســت مــی آورد کــه احــکام خــدا بــرای انســان دیگــر الــزام آور نیســتند. هــر 
ملتــی قوانیــن خــود را دارد، کــه طالــب احتــرام و اطاعــت انــد، دولتــی بــدون وجــود 
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آنها نمی تواند وجود داشــته باشــد، آیا می توان تصور کرد که خالق آســمان و زمین 
قانونــی بــرای اداره کــردن مخلوقــات خــود نــدارد؟ تصــور کنیــد کــه خادمیــن برجســته به 
شــکل عــام تعلیــم مــی دادنــد کــه قوانینــی کــه کشــور را اداره مــی کننــد و حقــوق اتبــاع 
را حفــظ مــی کننــد دیگــر الزامــی نیســتند ـ و ایــن قوانیــن آزادی مــردم را محــدود مــی 
کننــد و بنابرایــن نبایــد آنهــا را اطاعــت نمــود بــرای چــه مدتــی ســازش بــا چنیــن افــراد 
ادامــه مــی یافــت؟ امــا آیــا زیرپــا گذاشــتن اصــول آســمانی کــه پایــه همــه قوانیــن اســت 

اهانتــی بزرگتــر از عــدم توجــه بــه قوانیــن کشــورها و ملــت هــا نیســت؟
بــه مراتــب بــرای ملــت هــا منطقــی تــر خواهــد بــود کــه قوانیــن خــود را منســوخ 
کننــد و اجــازه بدهنــد مــردم دلخــواه خــود را انجــام بدهنــد تــا اینکــه حاکــم کائنــات 
قانــون خــود را نســخ نمایــد و دنیــا را بــدون معیارهایــی بــرای قصــاص مجــرم و یــا 
تبرعــه انســان مطیــع باقــی بگــذارد. آیــا مــی خواهیــم نتیجــه منســوخ کــردن قانــون 
خــدا را بدانیــم؟ ایــن آزمایــش پیــش از ایــن امتحــان شــده اســت. در فرانســه زمانــی 
بــه  کــه  تبدیــل شــد صحنــه هایــی  کننــده  کنتــرل  قــدرت  بــه  خــدا  وجــود  انــکار  کــه 
اجــرا درآمــد وحشــتناک بــود. آن زمــان بــه دنیــا نشــان داده شــد کــه کنــار گذاشــتن 
محدودیــت هایــی کــه خــدا قــرار داده اســت پذیــرش ســلطه بــی رحــم تریــن اســتبداد 
اســت. وقتــی معیارهــای عدالــت کنــار مــی رونــد راه بــرای شــاهزاده بــدی بــاز مــی 

شــود تــا قــدرت خــود را بــر دنیــا حکمفرمــا ســازد.
وقتــی اصــول الهــی کنــار گذاشــته مــی شــوند گنــاه دیگــر گنــاه آلــود بــه نظــر نمــی 
رســد و عدالــت دیگــر چیــزی خواســتنی نیســت. آنانــی کــه از تمکیــن بــه حکومــت 
بــرای اداره کــردن خــود مــی شــوند. بواســطه  خــدا ســرباز مــی زننــد کامــالً ناالیــق 
تعلیــم زیــان بــار آنهــا روح نافرمانــی در قلــب بچــه هــا و جوانــان کــه بطــور طبیعــی در 
کنتــرل بــی تابنــد کاشــته مــی شــود و حالــت بــی قانــون و لــگام گســیختگی در جامعــه 
بــاوری کســانی کــه از خواســته هــای خــدا  آیــد. در حالــی کــه زود  بــه وجــود مــی 
اطاعــت مــی کننــد را بــه مســخره مــی گیرنــد انبــوه مــردم مشــتاقانه توهمــات شــیطان 
را مــی پذیرنــد. کنتــرل را بــه دســت شــهوت مــی ســپارند و گناهانــی را مرتکــب مــی 

شــوند کــه قصــاص بــر بــت پرســتان فــرا خوانــده اســت.
آنهایــی کــه بــه مــردم تعلیــم مــی دهنــد کــه نســبت بــه احــکام الهــی بــی توجــه 
باشــند نافرمانــی را بــرای دروی نافرمانــی مــی کارنــد. چنانچــه قیــود احــکام الهــی 
بطــور کامــل کنــار برونــد قوانیــن انســانی نیــز بــه زودی نادیــده گرفتــه خواهنــد شــد. 
چــون خــدا اعمــال متقلــب را ماننــد حســادت، دروغگویــی و گــول زدن را منــع مــی 
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کند مردم آماده اند قوانین او را چون موانعی بر ســر راه ترقی دنیوی شــان پایمال 
انتظــارش  کــه  بــار خواهــد آورد  بــه  ایــن اصــول چیــزی  نتایــج کنــار زدن  کننــد ولــی 
را نداشــتند. اگــر حکــم پیــروی از قانــون در بیــن نباشــد چــرا کســی بایــد از نقــض 
آنهــا بترســد؟ ملــک دیگــری در امــان نخواهــد بــود. انســانها مایملــک همســایگان را 
بــه خشــونت بدســت خواهنــد آورد و قــوی تریــن مــردم غنــی تریــن خواهنــد شــد. 
احترامــی بــرای حیــات قائــل نخواهنــد شــد. قانــون ازدواج دیگــر بــه عنــوان حصــاری 
مقــدس بــرای حفــظ خانــواده وجــود نخواهــد داشــت کســی کــه قــدرت را دارد در 
صــورت وجــود عالقــه مــی توانــد زن همســایه را بــه زور تصاحــب کنــد. حکــم پنجــم 
بــه همــراه حکــم چهــارم کنــار گذاشــته خواهــد شــد. فرزنــدان از بــه قتــل رســاندن 
بــه امیــال قلــب هــای فاسدشــان  والدیــن چنانچــه چنیــن کاری آزادی دسترســی 
بــه گــروه هــای دزدان و قاتــالن  خواهــد داد بازنخواهنــد ایســتاد. دنیــای متمــدن 

تبدیــل خواهــد شــد و صلــح، آرامــش و ســعادت از دنیــا رخــت خواهــد بســت.
تعلیــم آزادی انســان هــا از قیــد اطاعــت احــکام خــدا قــدرت تعهــد اخالقــی 
را تضعیــف نمــوده درهــای ســیل شــرارت را بــه دنیــا بــاز نمــوده اســت. بــی قانونــی، 
اصــراف و فســاد چــون موجــی درگیــر کننــده ای بــر مــا حملــه ور اســت. شــیطان 
پرچمــش حتــی در خانــواده هــای مدعــی  اســت.  در خانــواده مشــغول فعالیــت 
مســیحیت بــه اهتــزاز درآمــده اســت. حســادت، ظــن شــریرانه، دورویــی، جدایــی، 
رقابت، کشــمکش، خیانت به تعهد مقدس، عنان گســیختگی شــهوت حکم فرما 
هســتند. سیســتم کامــل اصــول دینــی و تعالیــم کــه بایــد اســاس و ســاختار زندگــی 
اجتماعــی را تشــکیل بدهنــد تــوده ای لــرزان و در حــال ســقوط اســت. پســت تریــن 
بــه زنــدان افکنــده مــی شــوند اغلــب دریافــت  بــرای نقــض قانــون  مجرمیــن وقتــی 
کننــدگان هدایــا و توجهــی مــی شــوند کــه گویــا بــه امتیــاز حســادت آور نایــل شــده 
انــد. روزنامــه هــا جزییــات مشــمئز کننــده فســاد را چــاپ مــی کننــد و بدیــن ترتیــب 
دیگــران را ترغیــب بــه شــرکت در کالهبــرداری، دزدی و قتــل مــی نماینــد. شــیطان 
از موفقیــت طــرح هــای جهنمــی اش خوشــنود مــی شــود. دلباختگــی بــه فســاد، 
قتــل هــای بــی جهــت، ازدیــاد وحشــتناک بــی اعتدالــی و شــرارت از هــر نــوع و درجــه 
ترســندگان از خــدا را بایــد بیــدار کنــد تــا راه جلوگیــری از مــوج شــرارت را پیــدا کننــد.

کســب  بــه  شــده  تحریــک  فاســد هســتند. حکمرانــان  عدالــت  هــای  دادگاه 
منفعــت و میــل بــه لــذت هــای شــهوانی هســتند. بــی اعتدالــی ادراکات مــردم بــی 
شــماری را تاریــک نمــوده تــا حــدی کــه شــیطان کنتــرل کامــل بــر آنهــا دارد. قضــات 
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انــد. مســتی، عیاشــی، شــهوت، حســد و  منحــرف و رشــوه گیــر و اغفــال شــده 
انــواع تقلــب در میــان مجریــان قوانیــن دیــده مــی شــود ـ »عدالــت از دور از صحنــه 
ایســتاده اســت زیــرا کــه حقیقــت در کوچــه هــا افتــاده اســت و انصــاف نمــی توانــد 

داخــل شــود.« اشــعیاء فصــل ۵9 آیــه ۱۴.
شــرارت و تاریکــی روحانــی کــه تحــت چیرگــی روم برقــرار شــد نتیجــه غیرقابــل 
اجتنــاب تحمیــل محدودیــت بــر کتــاب مقــدس بــود؛ ولــی کجــا مــی تــوان علت بدبینی 
انتشــار یافتــه و رد کــردن قانــون خــدا و تباهــی منتــج را تحــت نــور درخشــان انجیــل در 
عصــر آزادی دینــی پیــدا کــرد؟ اکنــون کــه شــیطان نمــی توانــد بــا مضایقــه کــردن کتــب 
مقــدس دنیــا را تحــت کنتــرل خــود نــگاه دارد بــه وســایل دیگــر بــرای دســتیابی بــه همــان 
هــدف متوســل مــی شــود. از بیــن بــردن ایمــان بــه کتــاب مقــدس بــه همــان انــدازه بــه 
هــدف او خدمــت مــی کنــد کــه نابــود کــردن آن مــی کــرد. بــا معرفــی ایــن اعتقــاد کــه 
احکام خدا دیگر الزام آور نیستند او در واقع مردم را به نقض آنها هدایت می کند 
کــه گویــا کامــالً از اصــول آن بــی خبــر هســتند. و اکنــون هماننــد اعصــار گذشــته او از 
طریــق کلیســاها مشــغول اســت تــا طــرح هایــش را بــه پیــش ببــرد. ســازمان هــای دینــی 
امــروزی از شــنیدن حقایــق ناخوشــایند کــه بــه وضــوح در کتــاب مقــدس تعلیــم داده 
مــی شــود ســر بــاز زده انــد و در جنــگ بــا آنهــا تفســیرهایی اقتبــاس نمــوده و موضــع 
هایــی را انتخــاب کــرده انــد کــه بــذر شــک گرایــی را توســعه داده کاشــته انــد. بــا توســل 
به جاودانگی طبیعی پاپ ها و هوشــیاری انســان در مرگ تنها دفاعیه ضد انتشــار 
احضــار ارواح را رد نمــوده انــد. تعلیــم عــذاب ابــدی عــده زیــادی را بــه بــی ایمانــی 
نســبت بــه کتــاب مقــدس هدایــت نمــوده اســت. وقتــی خواســته هــای حکــم چهــارم 
به مردم مراجعه شــده اســت دریافته اند که حفظ ســبت روز هفتم الزامی اســت؛ 
و به عنوان تنها راه آزادی از وظیفه هایی که مایل به اجرای آن نیســتند عده زیادی 
از معلمیــن عــوام پســند اعــالم کــرده انــد کــه احــکام خــدا الزم االجــرا نیســتند. و بدیــن 
ترتیــب روز ســبت و احــکام را کنــار مــی گذارنــد. در حالیکــه توســعه اصالحــات روز 
ســبت ادامــه مــی یابــد ایــن نپذیرفتــن قانــون الهــی اجتنــاب از مطالبــات حکــم چهــارم 
تقریبــاً جهانــی خواهــد شــد. تعالیــم رهبــران دینــی در را بــرای بــی ایمانــی، بــه روح 
پرســتی و تحقیــر بــرای شــریعت مقــدس خــدا بــاز نمــوده انــد و مســئولیت وحشــتناک 

وجــود شــرارت در دنیــای مســیحی بــر دوش ایــن رهبــران قــرار گرفتــه اســت.
همیـن قشـر و طبقـه اسـت کـه مدعـی شـدند کـه فسـاد سـریع االنتشـار بـه طـور 
فـراوان بـه هتـک حرمـت بـه اصطـالح »سـبت مسـیحی« نسـبت مـی دهنـد و اینکـه 
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تحمیـل حفـظ روز یکشـنبه اخالقیـات اجتمـاع را بهبـود خواهـد بخشـید. ایـن ادعـا 
مخصوصاً در آمریکا جایی که تعلیم سبت حقیقی بطور گسترده تعلیم داده شده 
اسـت اصـرار خواهـد شـد. در اینجـا کار اعتـدال و پرهیـزکاری یکـی از اساسـی تریـن 
و مهمترین تعلیم اصالحات اخالقی غالباً با حرکت روز یکشنبه ترکیب می شود؛ 
و حامیـان آن وانمـود بـه فعالیـت بـرای عالیـق عالـی اجتمـاع مـی نماینـد و کسـانی را 
که از اتحاد با آنان سرباز می زنند به عنوان دشمنان اعتدال و پرهیزکاری و اصالح 
قلمداد می کنند. ولی حقیقت اینکه حرکتی که برای برگزاری خطا با کاری ترکیب 
مـی شـود کـه بـه نفسـه نیکوسـت اسـتداللی موافـق بـا خطـا محسـوب نمـی شـود. مـا 
ممکـن اسـت سـم را بـا مخلـوط کـردن بـا غـذای خـوب مخفـی کنیـم ولـی ماهیـت آن 
را نمـی توانیـم تغییـر بدهیـم. برعکـس آن خطرناکتـر میشـود زیـرا امـکان بیشـتری دارد 
کـه ناخـودآگاه مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد. ایـن یکـی از وسـایل شـیطان اسـت کـه بـا 
دروغ بـه قـدر کافـی حقیقـت مخلـوط کنـد تـا بـه آن ظاهـر موجـه ببخشـد. رهبـران 
جنبش حفظ یکشنبه ممکن است اصالحاتی که مردم احتیاج دارند و اصولی که 
موافـق بـا کتـاب مقـدس اسـت را پیشـنهاد نماینـد ولـی تـا زمانـی کـه بـا اینهـا شـرطی 
مخالف قانون خدا وجود دارد خادمین او قادر به اتحاد با آنها نخواهند بود. چیزی 

نمیتوانـد کنـار گذاشـتن احـکام خـدا بخاطـر قوانیـن انسـانی را محـق سـازد.
شــیطان توســط دو خطــای عظیــم بقــای روح و قدوســیت روز یکشــنبه مــردم 
را تحــت فریــب خــود درخواهــد آورد. در حالــی کــه اولــی اســاس احضــار ارواح را 
مــی گــذارد، دومــی همبســتگی بــا روم را ایجــاد مــی نمایــد. پروتســتان هــای ایــاالت 
متحــده در دراز کــردن دســت شــان از آن ســوی ورطــه و پذیرفتــن احضــار ارواح 
پیشــقدم خواهنــد بــود. آنهــا برفــراز هاویــه دســت دراز نمــوده و قــدرت روم را بــه 
دســت خواهنــد گرفــت و تحــت نفــوذ ایــن اتحــاد ســه جانبــه ایــن کشــور در قــدم 

هــای روم در پایمــال کــردن حقــوق وجــدان قــدم خواهــد گذاشــت.
مســیحیت  بــا  نزدیکتــری  پیــروی  ارواح  بــا  درگیــری  و  احضــار  کــه  حالــی  در 
خــود  دارد.  انداختــن  دام  بــه  و  فریــب  بــرای  بیشــتری  قــدرت  کنــد  مــی  امــروزی 
شــیطان بعــد از ترتیــب نویــن امــور وانمــود بــه رعایــت قوانیــن مــی کنــد و در شــکل 
فرشــته نــور ظاهــر مــی شــود. توســط عامــل احضــار ارواح معجزاتــی انجــام مــی 
انــکار  غیرقابــل  عجایــب  زیــادی  تعــداد  و  یافــت  خواهنــد  شــفا  بیمارهــا  دهــد. 
اعتــراف  بــه کتــاب مقــدس  ایمــان  کــه اجنــه مدعــی  مــی گیــرد. در حالــی  انجــام 
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خواهنــد نمــود و بــرای رســوم کلیســا از خــود احتــرام نشــان خواهنــد داد کار آنهــا 
بــه عنــوان تظاهــر قــدرت الهــی تلقــی خواهــد شــد.

خــط تمایــز بیــن مدعیــان مســیحیت و بــی ایمانــان بــه زحمــت قابــل تشــخیص 
خواهــد بــود. اعضــای کلیســا آنچــه کــه دنیــا دوســت دارد دوســت خواهــد داشــت و 
آماده پیوســتن به آنها خواهد شــد و شــیطان مصمم اســت تا ایشــان را در یک بدن 
متحــد ســازد و بدیــن ترتیــب آرمــان خــود را بــا پیوســتن همــه در صفــوف روح پرســتی 
تقویــت مــی کنــد. پیــروان پــاپ کــه بــه معجــزات بعنــوان عالمــت مطمئــن کلیســای 
حقیقی میبالند به آسانی فریب این قدرت معجزه گر را می خورند و پروتستان ها 
نیز با کنار انداختن سپر حقیقت فریب خواهند خورد. پیروان پاپ، پروتستان ها 
و آدم های دنیاپرست فرم خداپرستی عاری از قدرت را خواهند پذیرفت و در این 

اتحــاد جنبشــی عظیــم بــرای نوآیینــی دنیــا و حلــول هــزارٔه مــورد انتظــار خواهنــد دیــد.
توســط احضــار ارواح و روح پرســتی شــیطان بــه عنــوان نیــک خــواه نــژاد ظاهــر 
مــی شــود بیمــاری هــای مــردم را شــفا مــی دهــد مدعــی ارائــه یــک سیســتم جدیــد و 
متعــال ایمــان مذهبــی مــی شــود در حالــی کــه در همــان وقــت بــه عنــوان نابــود کننــده 
کار مــی کنــد. وسوســه هایــش تــوده مــردم را بــه تباهــی مــی کشــاند. عــدم اعتــدال 
و پرهیــزکاری منطــق را خلــع مــی نمایــد، افــراط شــهوانی، کشــمکش و خــون ریــزی 
متعاقــب بــا آن بوجــود مــی آینــد. شــیطان از جنــگ لــذت مــی بــرد زیــرا پســت تریــن 
امیــال نفســانی را تحریــک مــی کنــد و در دام افتــادگان شــرارت و خــون را بــه نابــودی 
ابــدی ســوق مــی دهــد. هــدف او تحریــک ملــت هــا بــه جنــگ بــا یکدیگــر اســت زیــرا 

آنــگاه مــی توانــد ذهــن مــردم را از آمادگــی ایســتادن در روز خــدا منحــرف نمایــد.
هــای  جــان  آوردن  بدســت  بــرای  نیــز  خــود  طبیعــی  عناصــر  توســط  شــیطان 
ناآمــاده کار مــی کنــد. او اســرار کارگاه هــای طبیعــت را مطالعــه نمــوده اســت و از 
کلیــه قــوای خــود بــرای کنتــرل عناصــر تــا آنجایــی کــه خــدا اجــازه بدهــد اســتفاده مــی 
بــرد. وقتــی اجــازه داده شــد ایــوب را معــذب ســازد بــه چــه ســرعتی گلــه هــا و رمــه 
هــا، خادمیــن، خانــه هــا و فرزنــدان یکــی پــس از دیگــری در لحظــه ای ناپدیــد شــدند. 
خداســت کــه مخلوقاتــش را حفاظــت نمــوده و حصــار امــن در برابــر قــدرت نابــود 
کننــده مــی کشــد. ولــی دنیــای مســیحی احــکام خــدا را تحقیــر نمــوده اســت و خــدا 
عیناً آن کاری را انجام خواهد داد که اعالم نموده است خواهد کرد ـ او برکاتش 
را از زمیــن فــرا خواهــد خوانــد و از کســانی کــه بــر ضــد احکامــش طغیــان کــرده و بــه 
دیگــران نیــز همــان را تعلیــم مــی دهنــد و تحمیــل مــی کننــد حفاظــت خــود را دریــغ 
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خواهــد نمــود. شــیطان همــه کســانی را کــه خــدا بــه شــکل خــاص حفــظ نمــی کنــد 
تحــت کنتــرل خــود دارد. بــرای پیشــبرد طــرح هایــش بعضــی هــا را مــورد لطــف و 
موفقیــت قــرار مــی دهــد و بــر ســر دیگــران مصیبــت مــی آورد و مــردم را هدایــت مــی 

کنــد کــه بــاور کننــد کــه خداســت کــه موجــب محنــت ایشــان مــی شــود.
در حالی که بر بنی آدم به عنوان شفادهنده عظیم که می تواند بیماری های 
آنهــا را شــفا دهــد ظاهــر مــی شــود بیمــاری و بــال ببــار مــی آورد تــا اینکــه شــهرهای 
پرجمعیــت بــه خرابــی و ویرانــی گرفتــار مــی شــوند. حتــی اکنــون هــم مشــغول کار 
اســت. در تصادفــات و بالیــا بــر زمیــن و دریــا و حریــق هــای بــزرگ، در گردبادهــای 
ســخت و تگــرگ هــای وحشــتناک، در طوفــان هــا، ســیل هــا و تندبادهــا، مــوج 
هــای جــذر و مــد و زلزلــه هــا در همــه جــا و بــه شــکل هــای مختلــف شــیطان قــدرت 
خــود را بــه کار مــی بــرد. او محصــول در حــال رشــد را نابــود مــی کنــد و قحطــی و 
نابســمانی بوجــود مــی آیــد. او هــوا را بــه آالیشــی مرگبــار گرفتــار مــی کنــد و هــزاران 
نفــر در اثــر طاعــون آن مــی میرنــد. ایــن پدیــده هــا بــه کــرات بیشــتر و مخــرب تــر ظاهــر 
خواهنــد شــد. نابــودی هــم بــرای انســان هــا و هــم بــرای حیوانــات خواهــد بــود. 
»زمیــن ماتــم مــی کنــد و پژمــرده مــی شــود« و »مــردم مغــرور کاهیــده مــی شــوند 
زمیــن زیــر ســاکنانش ملــوث مــی شــود زیــرا کــه از شــرایع تجــاوز نمــوده و فرایــض را 
تبدیــل کــرده عهــد جاودانــی را شکســته انــد.« اشــعیاء فصــل ۲۴ آیــه هــای ۴ و ۵.

کــه  کســانی  کــه  کــرد  خواهــد  متقاعــد  را  مــردم  عظیــم  دهنــده  فریــب  آنــگاه 
خــدا را خدمــت مــی کننــد موجــب ایــن بالیــا شــده انــد، طبقــه ای کــه ناخرســندی 
آســمان را تحریــک نمــوده انــد. تقصیــر همــه مشــکالت را بــر عهــده کســانی خواهنــد 
گذاشــت کــه اطاعــت شــان از شــریعت خــدا ســرزنش دائمــی بــرای نقــض کننــدگان 
آن اســت. مدعــی خواهنــد شــد کــه انســانها بــا حتــک حرمــت بــه یکشــنبِه ســبت 
اهانــت بــه خــدا مــی نماینــد؛ و اینکــه ایــن گنــاه بالیایــی بــه وجــود آورده اســت کــه 
خاتمــه نخواهنــد یافــت تــا اینکــه حفــظ روز یکشــنبه بطــور جــدی مراعــات شــود و 
آنهایــی کــه شــروط حفــظ حکــم چهــارم را ارائــه مــی نماینــد و بدیــن ترتیــب احتــرام 
بــه روز یکشــنبه را پایمــال مــی کننــد مشــکل ســازان مــردم هســتند و مانــع برقــراری 
لطــف ایــزدی و شــادکامی زندگــی مــی شــوند. بدیــن ترتیــب اتهــام قدیمــی بــر ضــد 
خادم خدا تکرار و بر مالک به تســاوی برقرار شــده اقامه خواهد شــد: »هنگامی 
ایلیــا  تــو هســتی، خرابــکار اســرائیل؟  ایــن  بــه او گفــت:  ایلیــا را دیــد،  کــه اخــاب 
پاســخ داد: مــن خرابــکار نیســتم. تــو و خانــدان پــدرت خرابــکار هســتید. شــما از 
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فرمــان خداونــد ســرپیچی کــرده ایــد و بــت بعــل را پرســتش مــی کنیــد.« کتــاب اول 
پادشــاهان فصــل ۱۸ آیــه هــای ۱۷ و ۱۸. وقتــی غضــب مــردم توســط اتهامــات 
کــه  آنچــه  مشــابه  خــدا  ســفرای  بــر ضــد  مشــی  خــط  شــود  مــی  تحریــک  دروغیــن 

اســرائیل مرتــد بــر ضــد ایلیــا اتخــاذ نمــود پیگیــری خواهــد شــد.
قــدرت انجــام معجــزات کــه توســط احضــار ارواح نشــان داده مــی شــود بــر علیــه 
کســانی کــه اطاعــت از خــدا را بــر انســان ترجیــح مــی دهنــد تأثیــر خــود را تحمیــل 
خواهــد نمــود. ارتبــاط بــا اجنــه اعــالم خواهــد نمــود کــه خــدا آنهــا را فرســتاده اســت 
که رد کنندگان یکشنبه را متقاعد به اشتباه شان کنند و اینکه قوانین کشور باید 
چــون قوانیــن خــدا اطاعــت شــوند. آنهــا بــر شــرارت عظیــم دنیــا ســوگواری خواهنــد 
کــرد و شــهادت معلمیــن دینــی را کــه وضــع بــه قهقــرا رفتــه اخالقیــات در اثــر عــدم 
احتــرام بــه یکشــنبه اســت را تأییــد خواهــد نمــود. غضــب تحریــک شــده بــر ضــد 

کســانی کــه شــهادت آنهــا را نمــی پذیرنــد عظیــم خواهــد بــود.
خـط مشـی شـیطان در ایـن جـدال نهایـی بـر علیـه قـوم خـدا همـان اسـت کـه در 
ابتـدای جـدال عظیـم در آسـمان بـه کار بـرد. او مدعـی بـود کـه در پـی توسـعه ثبـات 
حکومـت الهـی اسـت در حالـی کـه در خفـا از هیـچ فعالیتـی بـرای برانداختـن  آن فـرو 
گذاری نکرد؛ و عیناً همان کاری که سعی به نتیجه رساندن آن بود به حساب فرشتگان 
وفادار گذاشت. همین خط مشی فریب آمیز تاریخ کلیسای روم را مشخص نموده 
است. کسی که مدعی عمل به عنوان جانشین مسیح بوده است در عین حال در 
پی اعتالی خود برتر از خدا و تغییر قانون او بوده است. تحت حکومت روم کسانی 
کـه شـربت شـهادت را بـه خاطـر وفـاداری بـه انجیـل نوشـیدند بـه عنـوان عاملیـن شـر 
اعالم شـدند. مدعی شـدند که آنان همدسـت شـیطان بودند و از هر وسـیله ممکن 
بـرای سـرزنش آنـان اسـتفاده شـد و موجـب شـدند کـه در نظـر مـردم و در نظـر خـود بـه 
عنوان مخوف ترین مجرمین ظاهر شوند؛ و اکنون نیز به همین شکل خواهد بود. در 
حالـی کـه شـیطان سـعی بـه نابـودی کسـانی خواهـد کـرد کـه احـکام خـدا را محتـرم مـی 
دانند و باعث خواهد شد تا به عنوان قانون شکنان شناخته شوند مانند کسانی که 

بـه خـدا بـی حرمتـی مـی کننـد و بـر سـر دنیـا قصـاص ببـار مـی آوردنـد.
خــدا هرگــز اراده و یــا وجــدان را تحــت فشــار قــرار نمــی دهــد ولــی فعالیــت دائــم 
شــیطان تحــت کنتــرل درآوردن بــا خشــونت و قســاوت کســانی اســت کــه در غیــر 
این صورت نتوانســته اســت آنها را فریب دهد. از طریق وحشــت و فشــار ســعی 
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بــه تحــت کنتــرل درآوردن وجــدان و جلــب کرنــش بــه خــود را دارد. بــرای موفقیــت 
در چنیــن امــری او توســط مقامــات دینــی و مدنــی کار مــی کنــد و ایشــان وادار مــی 

کنــد کــه در مخالفــت بــا احــکام خــدا قوانیــن انســانی را تحمیــل کننــد.
کســانی کــه روز ســبت منطبــق بــا کتــاب مقــدس را محتــرم مــی شــمارند بــه عنــوان 
دشــمنان قانــون و نظــام قلمــداد خواهنــد شــد؛ بــه عنــوان شــکنندگان مبانــی اخالقــی 
اجتمــاع و بــه وجــود آورنــدگان هــرج و مــرج و فســاد و نــازل کننــدگان قصــاص الهــی بــر 
زمیــن شــناخته خواهنــد شــد. دقــت در وظیفــه شناســی شــان لجاجــت و سرســختی 
و اکــراه نســبت بــه اقتــدار اعــالم خواهــد شــد. آنهــا متهــم بــه نارضایتــی از دولــت 
خواهنــد شــد. وعاظــی کــه مطالبــات احــکام الهــی را انــکار مــی کننــد وظیفــه ارائــه 
اطاعــت بــه مقامــات مدنــی را بــه عنــوان امــری تأییــد شــده از طــرف خــدا از روی 
نــگاه  منبرهــا تعلیــم خواهنــد داد. در تاالرهــای قانونگــذاری و دادگاه هــای عــدل 
دارنــدگان احــکام را غلــط جلــوه داده، محکــوم خواهنــد نمــود. تعبیــر نادرســتی از 
کالم آنهــا خواهــد شــد و بدتریــن نســبت بــه مقاصــد آنهــا نســبت داده خواهــد شــد.

از  دفــاع  در  خــدا  کالم  واضــح  هــای  اســتدالل  پروتســتان  کلیســاهای  وقتــی 
کــه  کــرد  کســانی خواهنــد  کــردن  ســاکت  بــه  ســعی  نماینــد  مــی  انــکار  را  احــکام 
ایمانشــان را نمــی تواننــد بوســیله کتــاب مقــدس براندازنــد. گرچــه چشــمان خــود را 
نســبت بــه حقایــق کــور مــی کننــد اکنــون خــط مشــی را اقتبــاس مــی کننــد کــه بــه جفــا 
رســاندن بــه کســانی کــه وجدانــاً از انجــام کاری کــه بقیــه دنیــای مســیحی انجــام مــی 

دهنــد امتنــاع مــی کننــد و مطالبــات ســبت پــاپ هــا را نادیــده مــی گیرنــد.
مقامات کلیسایی و دولتی از طریق رشوه، ترغیب و اجبار متحد خواهند شد 
تـا همـه طبقـات مـردم را وادار بـه احتـرام بـه یکشـنبه بنماینـد. فقـدان اقتـدار الهـی را 
بـا حکـم هـای ظالمانـه جایگزیـن خواهنـد نمـود. فسـاد سیاسـی، محبـت عدالـت و 
احتـرام بـه حقیقـت را نابـود مـی نماینـد و حتـی در آمریـکای آزاد احـکام و قانونگـذاران 
برای جلب رضایت مردم تسلیم خواسته عمومی برای قانون تحمیل حفظ یکشنبه 
احتـرام  مـورد  دیگـر  بـوده  عظیمـی  ایثـار  مسـتلزم  کـه  وجـدان  آزادی  شـد.  خواهنـد 
نخواهد بود. ما در جدال زودرس کالم نبی را چون نمونه خواهیم یافت: »و اژدها 
بـر زن غضـب نمـوده رفـت تـا بـا باقیمانـدگان ذریـت او کـه احـکام خـدا را حفـظ مـی 
کننـد و شـهادت عیسـی را نـگاه مـی دارنـد جنـگ کنـد.« مکاشـفه فصـل ۱۲ آیـه ۱۷.
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۳۷
کالم خدا به عنوان 

حفاظ
بــرای  پــس  نگوینــد  ســخن  کالم  ایــن  موافــق  اگــر  شــهادت  و  شــریعت  » بــه 
ایشــان روشــنایی نخواهــد بــود. « اشــعیاء فصــل ۸ آیــه ۲۰. قــوم خــدا بــه کتــاب 
مقــدس بــه عنــوان حفــاظ ضــد نفــوذ تعالیــم معلمیــن دروغ و قــدرت اغــوا کننــده 
ارواح تاریکــی هدایــت مــی شــوند. شــیطان از هــر وســیله ممکــن بــرای جلوگیــری 
مــردم از بــه دســت آوردن دانــش کتــاب مقــدس اســتفاده مــی کنــد؛ زیــرا شــهادت 
نماینــد. در هــر احیــای کار خــدا  مــی  او را آشــکار  هــای واضــح آن فریــب هــای 
شــاهزاده بــدی بــه فعالیــت جــدی تحریــک مــی شــود؛ او اکنــون نهایــت تــالش خــود 
را بــرای کشــمکش نهایــی بــر ضــد مســیح و پیروانــش بــه کار مــی بــرد. آخریــن فریبــش 
برابــر  انگیــزش را در  بــاز خواهــد شــد. دجــال کار شــگفت  برابرمــان  بــه زودی در 
چشــم هایمــان اصــالح خواهــد نمــود. کار جعلــی اش آنچنــان شــباهت نزدیکــی 
بــه حقیقــت خواهــد داشــت کــه تشــخیص بیــن آنهــا غیرممکــن خواهــد بــود مگــر 
بــه کمــک کتــاب مقــدس. بــه شــهادت کتــاب مقــدس اســت کــه هــر بیانیــه و هــر 

معجــزه بایــد آزمایــش شــود.
بــا مخالفــت  مــی کننــد  احــکام خــدا  از همــه  بــه اطاعــت  کــه ســعی  کســانی 
بــرای  روبــرو شــده و مســخره خواهنــد شــد. فقــط در خــدا مــی تواننــد بایســتند. 
تحمــل مصیبــت در برابرشــان بایــد اراده خــدا را آنچنــان کــه در کالمــش آشــکار شــده 
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اســت بفهمنــد؛ تنهــا موقعــی مــی تواننــد بــه او احتــرام بگذرانــد کــه فهــم صحیحــی 
از ســیرت، حکومــت و هــدف هایــش داشــته باشــند و مطابــق آنهــا عمــل کننــد. 
هیچکــس جــز آنانــی کــه ذهــن خــود را بــا حقایــق کتــاب مقــدس تجهیــز کــرده انــد مــی 
تواننــد در برابــر آخریــن مجادلــه عظیــم بایســتند. بــرای هــر شــخص آزمایشــی پویــا 
خواهــد آمــد: آیــا خــدا را اطاعــت کنــم یــا انســان را؟ ســاعت قطعــی حتــی االن در 
دســت اســت. آیــا پاهــای مــا بــر صخــره تغییــر ناپذیــر کالم خــدا قــرار گرفتــه انــد؟ آیــا 

آمــاده ایســتادگی محکــم در دفــاع از احــکام خــدا و ایمــان عیســی هســتیم؟
نجــات دهنــده قبــل از بــه صلیــب کشــیده شــدنش بــه حواریــون توضیــح داد 
کــه کشــته خواهــد شــد و از قبــر قیــام خواهــد نمــود و فرشــتگان حاضــر بودنــد تــا 
کالمــش را تحــت تأثیــر افــکار و قلــب هــا قــرار دهنــد. ولــی شــاگردان در انتظــار 
کــه  کننــد  تحمــل  توانســتند  نمــی  و  بودنــد  روم  امپراتــوری  یــوغ  از  زمینــی  رهایــی 
کســی کــه کلیــه امیدشــان بــر او متمرکــز بــود بایــد از طریــق مــرگ فرومایــه بمیــرد. 
وقتــی  و  شــد  زایــل  فکرشــان  از  باشــند  داشــته  خاطــر  بــه  بایــد  مــی  کــه  کلماتــی 
ســاعت آزمایــش فــرا رســید آنهــا را آمــاده نیافــت. مــرگ مســیح بــه شــکل کامــل 
امیدهــای آنهــا را نابــود کــرد کــه گویــا اخطــار قبلــی بــه آنهــا نــداده باشــد. بنابرایــن 
در نبــوت هــا، آینــده در برابرمــان آشــکار شــده اســت بــه همــان وضوحــی کــه بــا 
در  شــدن  بســته  بــه  مربــوط  وقایــع  بــود.  شــده  بــاز  شــاگردان  بــرای  مســیح  کالم 
انبــوه  ولــی  آشــکار شــده.  بــه وضــوح  زمــان محنــت  بــرای  آمادگــی  مهلــت و کار 
کــه گویــا هرگــز آشــکار نگشــته اســت.  ایــن حقایــق مهــم ندارنــد  از  مــردم درکــی 
شــیطان هوشــیارانه در پــی قاپیــدن هــر تأثیــری اســت کــه آنهــا را حکیــم در نجــات 

خواهــد نمــود و زمــان محنــت آنهــا را آمــاده نخواهــد یافــت.
وقتــی خــدا اخطارهــای چنــان مهــم کــه توســط نمــاد فرشــتگان در حــال پــرواز در 
وســط آســمان اعــالم مــی گــردد ارســال مــی کنــد وی از هــر انســان مالــک قــدرت 
اعــالم  وحشــتناک  قصــاص  دهــد.  فــرا  گــوش  پیــام  بــه  تــا  مــی خواهــد  اســتدالل 
تــا  آیــه هــای 9  بــر ضــد پرســتش وحــش و صــورت آن )مکاشــفه فصــل ۱۴  شــده 
۱۱( بایــد همــه را بــه مطالعــه جــدی نبــوت هــا جهــت شــناختن عالمــت وحــش و 
چگونگــی اجتنــاب از دریافــت آن هدایــت کنــد. ولــی تــوده مــردم گوششــان را از 
شــنیدن حقیقــت برگردانــده بــه افســانه هــا روی مــی آورنــد. پولــس رســول بــا نظــری 
بــه روزهــای آخــر اعــالم نمــود: » زیــرا ایامــی مــی آیــد کــه تعلیــم صحیــح را متحمــل 
نخواهنــد شــد. « رســاله دوم بــه تیموتائــوس فصــل ۴ آیــه ۳. آن زمــان االن رســیده 
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اســت. انبــوه مــردم حقیقــت کتــاب مقــدس را نمــی خواهنــد زیــرا بــا عالیــق قلــب 
گنهــکار دنیــا پرســت مخالفــت مــی کنــد و شــیطان خدعــه هایــی را کــه آنهــا دوســت 

دارد ارائــه مــی نمایــد.
ولــی خــدا قومــی را در جهــان خواهــد داشــت کــه کتــاب مقــدس و تنهــا کتــاب 
مقــدس را بعنــوان معیــار همــه تعالیــم و اســاس کلیــه اصالحــات حفــظ خواهنــد 
نمــود. عقایــد مــردان تحصیــل کــرده، اســتنتاج هــای علــم، اعتقادنامــه و تصمیــم 
رأی  ناموافــق کلیســاها هســتند،  و  متعــدد  قــدر  هــر  هــای شــوراهای کلیســایی 
اکثریــت نــه یکــی و نــه همــه اینهــا را بایــد بــه عنــوان برهــان بــر علیــه نکتــه ای از ایمــان 
دینــی مــورد توجــه قــرار داد. قبــل از پذیــرش هــر تعلیــم یــا اصلــی بایــد کالم ســاده 

» خداونــد چنیــن گفتــه اســت « را بــرای حمایتــش بطلبیــم.
شــیطان پیوســته ســعی دارد توجــه بــه انســان را بــه جــای خــدا جلــب نمایــد. او 
مــردم را هدایــت مــی کنــد کــه بــه جــای تحقیــق شــخصی در کتــاب مقــدس بــرای 
یادگیــری وظیفــه شــان بــه اســقف هــا، وعــاظ و اســتادهای علــوم الهیــات بــه عنــوان 
راهنمــای شــان نــگاه کننــد. ســپس بــا کنتــرل اذهــان ایــن رهبــران او مــی توانــد انبــوه 

مــردم را مطابــق میلــش تحــت نفــوذ خــود بگیــرد.
وقتــی مســیح بــرای ارائــه کلمــات حیــات آمــد مــردم عــادی بــا خوشــحالی بــه او 
گــوش دادنــد و عــده زیــادی حتــی از کاهنــان و حــکام بــه او ایمــان آوردنــد. ولــی  
رئیــس کاهنــان و مــردان برجســته ملــت مصمــم بــه محکــوم و انــکار کــردن تعالیــم 
او بودنــد. گرچــه در تمــام تــالش هایشــان ناموفــق بودنــد در پیداکــردن اتهاماتــی بــر 
علیــه او و چــاره ای جــز احســاس قــدرت و حکمــت الهــی در کلماتــش نداشــتند بــا 
وجــود ایــن خــود را در لفافــه تعصــب پیچیدنــد و واقعــی تریــن شــواهد مســیحایی 
مخالفــان  ایــن  او شــوند.  پیــروان  جــزو  مجبــور شــوند  مبــادا  تــا  نمودنــد  رد  را  اش 
عیســی مردانــی بودنــد کــه مــردم از طفولیــت آموختــه بودنــد آنــان را مــورد احتــرام 
قــرار دهنــد و بــه حاکمیــت آنــان بــدون چــون و چــرا ســر فــرود آورنــد. آنهــا پرســیدند 
» چگونــه اســت کــه حــکام و کاتبــان تحصیــل کــرده بــه عیســی ایمــان ندارنــد؟ اگــر 
او مســیح مــی بــود آیــا ایــن مــردان متقــی او را نمــی پذیرفتنــد؟ نفــوذ چنیــن معلمینــی 

بــود کــه ملــت یهــود را هدایــت بــه رد نمــودن نجــات دهنــده کــرد.
روحــی کــه آن کاهنیــن و حــکام را تحریــک نمــود کمــاکان در بســیاری کــه ادعــای 
تقــوی عالــی دارنــد ظاهــر مــی شــود. آنهــا ابــا مــی کننــد کــه شــهادت کتــاب مقــدس 
و  ثــروت  تعدادشــان،  بــه  نماینــد.  امتحــان  زمــان  ایــن  خــاص  حقایــق  بــه  راجــع  را 
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محبوبیــت خــود اشــاره مــی کننــد و بــا نظــر تحقیــر بــه حامیــان حقیقــت بــه عنــوان 
افــرادی معــدود، فقیــر و غیــر محبــوب و دارنــدگان ایمانــی کــه آنهــا را از دنیــا جــدا 

مــی ســازد نــگاه مــی کننــد.
مســیح پیــش بینــی نمــود کــه بــه خــود اختصــاص دادن بــی مــورد اقتــدار کاتبــان 
و فریســیان بــا پراکنــده شــدن یهــود متوقــف نخواهــد شــد. او نظــری نبوتــی در مــورد 
کار اعتــالی اقتــدار انســانی بــرای حکومــت بــر وجــدان هــا کــه لعنتــی وحشــتناک 
بــرای کلیســا در تمــام اعصــار بــوده اســت داشــت. و تحقیــر وحشــتناک کاتــب هــا 
و فریســیان توســط او و اخطــار بــه مــردم کــه از ایــن رهبــران نابینــا پیــروی ننماینــد بــه 

عنــوان توصیــه ای بــه نســل هــای آینــده در گــزارش تاریخــی ثبــت گردیــد.
کلیســای روم حــق تفســیر کتــب مقــدس را بــه کشیشــان اختصــاص مــی دهــد. 
بــر اســاس اینکــه کشیشــان فقــط قــادر بــه توضیــح کالم خــدا هســتند افــراد عــادی 
از ایــن امــر محــروم هســتند. )بــه ضمیمــه مراجعــه شــود( گرچــه جنبــش اصالحــات، 
کــه توســط رم  ولــی همــان اصــل  قــرار داد   کتــب مقــدس را در دســترس عمــوم 
نگهــداری میشــد انبــوه جمعیــت در کلیســاهای پروتســتان را از مطالعــه شــخصی 
کتــاب مقــدس محــروم مــی نمایــد. آنهــا مــی آموزنــد کــه تعالیــم آن را مشــروط بــه 
تفســیر کلیســا بپذیرنــد؛ و هــزاران نفــر جســارت پذیــرش چیــزی کــه مخالــف اعتقــاد 
نامــه و یــا تعالیــم اســتقرار یافتــه کلیســاهای شــان مــی باشــد را هــر قــدر هــم واضــح 

در کالم خــدا آشــکار شــده باشــد ندارنــد.
پــر از اخطارهــای ضــد معلمیــن تعالیــم غلــط  بــا وجــود اینکــه کتــاب مقــدس 
اســت عــده زیــادی آمــاده انــد کــه حفــظ جــان خــود را بــه کشــیش بســپارند. امــروزه 
هــزاران نفــر از ایمانــداران مذهبــی هســتند کــه دلیــل دیگــری بــرای نــکات ایمانشــان 
ندارنــد جــز اینکــه چنیــن آموزشــی را از رهبــران دینــی خــود دریافــت کــرده انــد. آنهــا از 
کنــار تعالیــم نجــات دهنــده بــدون توجــه مــی گذرنــد و اعتمــاد مطلــق خــود را بــر گفتــه 
هــای کشــیش هــا مــی گذارنــد. ولــی آیــا خــدام مصــون از خطــا هســتند؟ چگونــه مــی 
تــوان جانمــان را بــه دســت هدایــت آنهــا بســپاریم مگــر اینکــه از کالم خــدا بدانیــم کــه 
حاملیــن نــور هســتند؟ فقــدان شــجاعت اخالقــی جهــت بــه کنــار رفتــن از گــذرگاه 
هــای عــادی دنیــا عــده زیــادی را بــه متابعــت از انســان هــای تحصیــل کــرده هدایــت 
مــی کنــد و بــی میلــی آنهــا در تفتیــش شــخصی شــان نــا امیدانــه در زنجیــر خطاهــا 
گرفتــار مــی شــوند. آنهــا مــی بیننــد کــه حقیقــت بــرای زمــان حــال بــه وضــوح در کتــاب 
مقــدس آشــکار گردیــده اســت و قــدرت روح القــدس را در تبشــیر آن حــس مــی 

596, 597

GC FA Body.indd   570 8/8/18   5:16 PM



کالم خدا به عنوان حفاظ  |  ۵۷۱

کننــد بــا وجــود ایــن اجــازه مــی دهنــد کــه مخالفــت روحانیــون آنهــا را از نــور منحــرف 
ســازد. گرچــه در منطــق و وجــدان متقاعــد شــده انــد ایــن افــراد فریــب خــورده جــرأت 
متفــاوت فکــر کــردن از خــدام را ندارنــد و قضــاوت شــخصی و عالیــق جاودانــی 

شــان خــدای بــی ایمانــی، غــرور و تعصــب شــخصی دیگــری مــی شــود.
راه هــای متعــددی وجــود دارنــد کــه شــیطان توســط نفــوذ بــر انســان اســرای 
خــود را در بنــد مــی نهــد. او انبــوه مــردم را بــا طنــاب حریــری محبــت بــه کســانی 
کــه دشــمنان صلیــب مســیح هســتند بــه خــود وابســته مــی کنــد. ایــن وابســتگی 
هــر نــوع کــه باشــد والدیــن، زناشــویی، جنســی و یــا اجتماعــی تأثیــر یکســان دارد. 
مخالفیــن حقیقــت قــدرت خــود را بــرای کنتــرل وجــدان بــه کار مــی برنــد و جایــی 
کــه تحــت ســلطه آنهــا قــرار گرفتــه اســت شــجاعت و یــا اســتقالل بــرای اطاعــت 

از اعتقــادات و وظیفــه خــود نــدارد.
در  مقــدس  کتــاب  وجــود  بــا  نیســتند.  جداشــدنی  خــدا  جــالل  و  حقیقــت 
دسترســمان، برایمــان امــکان پذیــر نیســت کــه خــدا را بــا عقایــد غلــط جــالل دهیــم . 
عــده ای مدعــی هســتند کــه مهــم نیســت انســان بــه چــه چیــز اعتقــاد دارد اگــر زندگــی 
اش فقــط صحیــح باشــد. ولــی زندگــی از ایمــان شــکل مــی گیــرد. اگــر نــور و حقیقــت 
در دســترس مــان هســت و مــا در بهبــود مزیــت شــنیدن و دیــدن آن غفلــت کنیــم در 

واقــع آن را رد مــی کنیــم مــا ظلمــت را بــه جــای نــور انتخــاب مــی کنیــم. 
امــا عاقبــت آن را مــوت  » راهــی هســت کــه در نظــر انســان راســت اســت 
مــی باشــد. « امثــال ســلیمان فصــل ۱6 آیــه ۲۵. جهالــت بهانــه ای بــرای گنــاه یــا 
اشتباه نیست، وقتی فرصت هایی برای دانستن اراده خدا وجود دارد. انسانی 
مســافرت مــی کنــد بــه جایــی مــی رســد کــه راه هــای مختلــف مشــتق مــی شــوند و 
تابلویــی توضیــح مــی دهــد کــه هــر یــک بــه کجــا مــی انجامــد. اگــر او تابلــو را نادیــده 
بگیــرد و راهــی کــه بــه نظــرش درســت مــی رســد در پیــش بگیــرد هــر قــدر هــم بــی ریــا 

باشــد احتمــاالً خــود را در راه اشــتباه خواهــد یافــت.
خــدا کالم خــود را بــه مــا ســپرده اســت تــا بــا تعالیــم آن آشــنا شــویم و شــخصاً 
بدانیــم چــه انتظاراتــی از مــا دارد. وقتــی وکیــل دعــاوی پیــش مســیح آمــد و ســوال 
کتــاب  بــه  را  او  دهنــده  نجــات  یابــم؟ «  را  جــاودان  حیــات  تــا  کنــم  » چــه  کــرد: 
را  آن  تــو  اســت؟  شــده  نوشــته  چــه  احــکام  » در  گفــت:  و  داد  ارجــاع  مقــدس 
چگونــه خوانــی؟ « جهالــت پیــر و جــوان را معــذور نخواهــد کــرد، و نــه از قصــاص 
قانــون و  ارائــه صــادق  زیــرا در دستشــان  کــرد؛  آزاد خواهــد  احــکام خــدا  نقــض 
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نیســت؛  کافــی  خــوب  هــای  نیــت  داشــتن  دارد.  وجــود  آن  مطالبــات  و  اصــول 
انجــام آنچــه کــه انســان فکــر مــی کنــد درســت اســت یــا خــادم انجیــل مــی گویــد 
بایــد کتــب  او  درســت اســت کافــی نیســت. نجــات جانــش در خطــر اســت و 
مقــدس را بــرای خــود تفتیــش کنــد. هــر قــدر هــم اعتقاداتــش قــوی باشــد و هــر 
قــدر مطمئــن باشــد کــه خــادم انجیــل میدانــد کــه حقیقــت چیســت اینهــا اســاس 
او نیســتند. او نقشــه هایــی دارد کــه در مســافرت بــه ســوی آســمان راه عالمــت 

گــذاری شــده اســت و احتیــاج بــه حــدس زدن چیــزی نیســت.
عالــی تریــن وظیفــه هــر انســان منطقــی یادگیــری حقیقــت از کتــاب مقــدس 
اســت و ســلوک طبــق نــور و تشــویق دیگــران بــه متابعــت از سرمشــق اوســت. مــا 
بایــد روزانــه کتــاب مقــدس را بــه جدیــت مطالعــه کنیــم و هــر اندیشــه را بســنجیم 
و آیــات آن را بــا یکدیگــر مقایســه کنیــم. بــه کمــک الهــی بایــد عقایــد خــود را شــکل 

بدهیــم زیــرا بایــد در برابــر خــدا جــواب گــو اعمــال خــود باشــیم.
مــردان  توســط  انــد  شــده  آشــکار  مقــدس  کتــاب  در  وضــوح  بــه  کــه  حقایقــی 
تحصیــل کــرده گرفتــار شــک و تاریکــی قــرار گرفتــه انــد کــه بــا وانمــود کــردن حکمــت 
عظیــم تعلیــم مــی دهنــد کــه کتــب مقــدس مفهومــی رمــزی و ســری روحانــی دارنــد 
مــردان معلمیــن دروغیــن هســتند.  ایــن  بــه کار رفتــه آشــکار نیســت.  زبــان  از  کــه 
بدیــن طبقــه از مــردم بــود کــه مســیح فرمــود: » کتــب و قــوت خــدا را نمــی دانیــد. « 
انجیــل مرقــس فصــل ۱۲ آیــه ۲۴. زبــان کتــاب مقــدس بایــد مطابــق مفهــوم روشــن 
آن توضیــح داده شــود مگــر اینکــه نشــان یــا نــگاره ای بــه کار بــرده شــده باشــد. مســیح 
بــه عمــل آرد دربــاره تعلیــم  وعــده داده اســت: » اگــر کســی بخواهــد اراده او را 
خواهــد دانســت. « انجیــل یوحنــا فصــل ۷ آیــه ۱۷. اگــر مــردم کتــاب مقــدس را 
آنچنــان کــه خوانــده مــی شــود، اگــر معلمیــن دروغیــن در بیــن نباشــند کــه ذهــن آنهــا 
را گمــراه و بــه اشــتباه هدایــت کننــد کاری صــورت خواهــد گرفــت کــه فرشــتگان 
را خشــنود خواهــد نمــود و هــزاران هــزار نفــری را کــه در اشــتباهات ســرگردانند بــه 

گــروه مســیح هدایــت خواهــد نمــود.
مــا بایــد کلیــه قــوای ذهنــی را در مطالعــه کتــاب مقــدس بــه کار ببریــم و  بایــد 
درک را تــا  انــدازه ای کــه انســان فانــی مــی توانــد از چیزهــای عمیــق خــدا درک کنــد 
بفهمیــم ؛ بــا وجــود ایــن نبایــد فرامــوش کنیــم تمکیــن و ســربراهی یــک بچــه، روح 
صحیــح فراگیرنــده اســت. مشــکالت کتــاب مقــدس را نمــی تــوان بــا همــان روشــی 
کــه در درگیــری بــا مشــکالت فلســفی بــه کار مــی رود حــل نمــود. مــا نبایــد بــا اتــکا بــه 
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نفــس کــه عــده کثیــری بــه رشــته علــوم وارد مــی شــوند بــه مطالعــه کتــاب مقــدس وارد 
شــویم بلکــه بــا اتــکاء بــر اســاس دعــا بــه خــدا و عالقــه صادقانــه بــرای یادگیــری اراده 
اش. بایــد بــا روحیــه متواضــع و تعلیــم پذیــر بــرای کســب دانــش از » مــن هســتِم « 
عظیــم بیاییــم. در غیــر ایــن صــورت فرشــتگان شــریر آنچنــان ذهــن مــا را نابینــا و قلــب 

مــا را ســخت خواهنــد نمــود کــه تحــت تأثیــر حقیقــت قــرار نخواهیــم گرفــت.
فقــره هــای زیــادی از کالم خــدا را کــه مــردان عالــم بــه عنــوان راز قلمــداد مــی 
کننــد و یــا بــه عنــوان امــری  بــی اهمیــت از ســر آن مــی گذرنــد پــر اســت از تســلی 
و تعلیــم بــرای کســی کــه در مکتــب مســیح تعلیــم یافتــه اســت. یکــی از دالیلــی کــه 
چــرا عالــم هــای علــوم الهیــات درک واضحــی از کالم خداونــد ندارنــد ایــن اســت 
کــه بــر حقایقــی کــه میــل بــه کار بســتن آنهــا را ندارنــد چشــم مــی بندنــد. درک حقایــق 
کتــاب مقــدس نــه آنقــدر متکــی بــه قــدرت ذهنــی بــه کار گرفتــه در تحقیــق اســت 

بلکــه در وحــدت هــدف و اشــتیاق صادقانــه بــه عدالــت اســت.
کتــاب مقــدس را هرگــز نبایــد بــدون دعــا مطالعــه کــرد. فقــط روح القــدس مــی 
توانــد احســاس اهمیــت چیزهایــی کــه درکشــان آســان اســت بــه مــا بدهــد و یــا مانــع 
از غلــط تعبیــر کــردن حقایقــی شــود کــه درکشــان آســان نیســت. در حیطــه مقــام 
فرشــتگان اســت تــا قلــب را آمــاده کننــد تــا چنــان کالم خــدا را بفهمیــم کــه محــو 
زیبایی آن شــویم و از اخطارهایش نصیحت بیابیم و یا از وعده هایش تحریک و 
تشــویق شــویم. مــا بایــد تقاضــای نویســنده مزامیــر را از آن خــود کنیــم: » چشــمان 
مــرا بگشــا تــا از شــریعت تــو چیزهــای عجیــب ببینــم. « مزامیــر فصــل ۱۱9 آیــه ۱۸. 
وسوســه هــا غالبــاً غیرقابــل مقاومــت بــه نظــر مــی رســند چــون توســط غفلــت در 
دعــا و مطالعــه کالم خــدا وسوســه شــونده نمــی توانــد بــه آســانی وعــده هــای خــدا را 
بــه یــاد بیــاورد و بــا اســلحه کتــاب مقــدس بــا شــیطان روبــرو شــود. ولــی فرشــتگان دور 
و بر کسانی هستند که مایل به دریافت آموزش در امور الهی هستند و در زمان 
احتیــاج عظیــم حقایــق مــورد لــزوم را بــه خاطــر خواهنــد آورد. بدیــن ترتیــب » وقتــی 
دشــمن مثــل نهــر سرشــار خواهــد آمــد روح خداونــد علــم را بــر ضــد او برخواهــد 

افراشــت. « اشــعیاء فصــل ۵9 آیــه ۱9.
عیســی بــه شــاگردانش وعــده داد: » لیکــن تســلی دهنــده یعنــی روح القــدس 
کــه پــدر او را بــه اســم مــن مــی فرســتند او همــه چیــز را بــه شــما تعلیــم خواهــد داد و 
آنچــه بــه شــما گفتــم بــه یــاد شــما خواهــد آورد. « انجیــل یوحنــا فصــل ۱۴ آیــه ۲6. 
ولــی تعالیــم مســیح بایــد قبــالً بــه حافظــه ســپرده شــود تــا روح خــدا در زمــان مخاطــره 
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آن را بــه خاطــر انســان بیــاورد. » کالم تــو را در دل خــود مخفــی داشــتم کــه مبــادا بــه 
تــو گنــاه ورزم. « مزامیــر فصــل ۱۱9 آیــه ۱۱.

همــه کســانی کــه بــرای عالیــق ابــدی خــود ارزش قایلنــد بایــد در مقابــل پیشــروی 
شک گرایی مواظب باشند. ستون های حقیقت مورد حمله قرار خواهند گرفت. 
خارج از دسترس قرار گرفتن از طعنه و سفسطه، تعالیم مضر و مهلک و بی ایمانی 
مدرن غیرممکن است. شیطان وسوسه های خود را برای همه طبقات تطابق می 
دهد. او به بی سوادها با یک طعنه یا مسخره حمله می کند در حالی که تحصیل 
کرده ها را با اعتراض های علمی و اســتدالل فلســفی و هر دو محاســبه شــده برای 
تحریــک عــدم اعتمــاد یــا اکــراه بــرای کتــاب مقــدس مــورد حملــه قــرار مــی دهــد. حتــی 
جوانــان کــم تجربــه را وادار فــرض بــه شــک راجــع بــه اصــول اســاس مســیحیت مــی 
نماینــد؛ و ایــن بــی ایمانــی جوانــان هــر قــدر هــم ســطحی باشــد تأثیــر خــود را دارد. عــده 
زیــادی بــه تمســخر ایمــان پــدران و اهانــت بــه روح فیــض هدایــت مــی شــوند. رســاله بــه 
عبرانیان فصل ۱۰ آیه ۲9. زندگانی عده کثیری که انتظار می رفت موجب افتخار 
خــدا و برکــت بــرای دنیــا باشــند از طریــق جــو بــی ایمانــی آفــت زده شــده اســت. همــه 
کســانی کــه بــه تصمیــم هــای فخرآمیــز اســتدالالت انســانی اطمینــان مــی کننــد و تصــور 
مــی کننــد کــه مــی تواننــد اســرار الهــی را توضیــح داده و بــدون کمــک حکمــت الهــی بــه 

حقیقت دســت یابند در دام های شــیطان گرفتار می شــوند.
مــا در جــدی تریــن دوران تاریــخ ایــن دنیــا زندگــی مــی کنیــم. سرنوشــت انبــوه 
جمعیــت دنیــا نزدیــک اســت تعییــن شــود. ماهیــت سرنوشــت خودمــان و نجــات 
دیگــر جــان هــا متکــی بــه خــط مشــی اســت کــه االن پیــروی مــی نماییــم. الزم اســت 
کــه توســط روح حقیقــت هدایــت شــویم. هــر پیــرو مســیح بایــد صادقانــه بپرســد: 
برابــر  بایــد خــود را در  مــا  انجــام بدهــم؟ «  کــه  مــی خواهــی  » خداونــدا چــه کار 
خداونــد بــا روزه و دعــا متواضــع کنیــم و بــر کالم او بیاندیشــیم مخصوصــاً در مــورد 
صحنــه هــای داوری. مــا بایــد یــک رابطــه عمیــق و زنــده را در امــور خــدا بطلبیــم و 
لحظــه ای بــرای تلــف کــردن نداریــم. وقایــع مهــم حیاتــی دور و برمــان اتفــاق مــی 
افتنــد؛ مــا در حیطــه مســحور کننــده شــیطان هســتیم. نگهبانــان خــدا نخوابیــد؛ 
دشــمن در اطــراف پرســه مــی زنــد و آمــاده در هــر لحظــه تــا اگــر خــواب آلــود و ســهل 

انــگار شــوید بــر شــما بجهــد و شــما را اســیر خــود ســازد.
عــده زیــادی در مــورد وضــع شــان پیــش خــدا اغــوا شــده انــد. آنهــا بــرای اعمــال 
نادرســتی کــه مرتکــب نشــده انــد بــه خــود تبریــک مــی گوینــد و احتســاب اعمــال 
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صالحــی کــه خــدا از آنهــا مــی طلبــد و آنهــا در انجــام شــان غفلــت کــرده انــد را 
فرامــوش مــی کننــد. کافــی نیســت کــه درخــت هایــی در باغچــه خــدا هســتند و 
بایــد انتظــارات او را بــا میــوه آوردن بــه جــا آورنــد. او آنهــا را پاســخگوی عــدم انجــام 
بــه کمــک فیــِض او انجــام دهنــد. در  اعمــال نیکــی مــی دانــد کــه مــی توانســتند 
کتــب آســمانی بــه عنــوان اشــغال کننــدگان باطــل زمیــن ثبــت شــده انــد. بــا ایــن 
وجــود حتــی در مــورد ایــن طبقــه نیــز کامــالً نومیــد نیســت. در مــورد کســانی کــه بــه 
رحمــت خــدا اهانــت نمــوده و از فیــض او ســوء اســتفاده نمــوده انــد قلــب بردبــار 
پرمحبــت خــدا اســتغاثه مــی کنــد: » بنابرایــن مــی گویــد ای تــو کــه خوابیــده ای 
بیــدار شــده از مــردگان برخیــز تــا مســیح بــر تــو درخشــد بــا خیــر باشــید کــه چگونــه 
بــه دقــت رفتــار نماییــد... وقــت را دریابیــد زیــرا ایــن روزهــا شــریر اســت. « رســاله 

بــه افسســیان فصــل ۵ آیــه هــای ۱۴ تــا ۱6.
وقتــی زمــان آزمایــش ســر برســد کســانی کــه کالم خــدا را معیــار زندگــی شــان 
کرده اند آشکار خواهند شد. در تابستان فرق زیادی بین درخت های همیشه 
فــرا  زمســتان  هــای  وقتــی طوفــان  ولــی  نــدارد؛  وجــود  هــا  درخــت  دیگــر  و  ســبز 
برســند درختــان همیشــه ســبز تغییــری نمــی یابنــد در حالــی کــه درخــت هــای دیگــر 
بــرگ هایشــان را از دســت مــی دهنــد. بدیــن ترتیــب مدعــی دروغیــن مســیحیت 
اکنــون قابــل تمیــز دادن از مســیحی واقعــی نخواهــد بــود ولــی زمــان بــه زودی مــی 
و  تعصــب  خیــزد،  بپــا  بگــذار مخالفــت  بــود.  تفــاوت مشــهود خواهــد  کــه  رســد 
عــدم بردبــاری مجــدداً حکمفرمــا شــود، بگــذار جفــا رســانی مشــتعل گــردد آنــگاه 
نیمــه ایمانــداران و ریاکارهــا مــردد شــده ایمــان خــود را از دســت خواهنــد داد ولــی 
مســیحیان واقعــی چــون صخــره مســتحکم بــا ایمانــی قــوی تــر و امیــدی درخشــان 

تــر از روزهــای شــادکامی خواهنــد ایســتاد.
نویســنده ی مزامیــر مــی گویــد: » شــهادت هــای تــو تفکــر مــن اســت. « » از 
وصایــای تــو فطانــت را تحصیــل کــردم بنابرایــن هــر راه دروغ را مکــروه مــی دارم. « 

مزامیــر فصــل ۱۱9 آیــه هــای 99 و ۱۰۴.
» خوشــا بــه حــال کســی کــه حکمــت را پیــدا کنــد. « » او مثــل درخــت نشــانده 
بــر کنــار آب خواهــد بــود کــه ریشــه هــای خویــش را بــه ســوی نهــر پهــن مــی کنــد و 
چــون گرمــا بیایــد نخواهــد ترســید و برگــش شــاداب خواهنــد مانــد و در خشکســالی 
اندیشــه نخواهــد داشــت و از آوردن میــوه بــاز نخواهــد مانــد  « امثــال فصــل ۳ آیــه 

۱۳ و ارمیــاء فصــل ۱۷ آیــه ۸.
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۳۸
اخطار نهایی

» پس از آن، فرشــته ای دیگر دیدم که از آســمان فرود می آمد. و او اقتداری 
بــه صدایــی ســخت پرصالبــت  عظیــم داشــت و زمیــن از جــالل او نورانــی شــد. 
فریــاد بــرآورد کــه: ســقوط کــرد! باِبــل بــزرگ ســقوط کــرد! باِبــل اینــک بــه مســکن 
دیوهــا تبدیــل شــده اســت و بــه قــرارگاه هــر روح ناپاکــی و بــه جوالنــگاه هــر پرنــدۀ 
ناپــاک و نفــرت انگیــزی. « » آنــگاه صدایــی دیگــر از آســمان شــنیدم کــه گفــت: ای 
قــوم مــن، از ایــن شــهر بیــرون آییــد، مبــادا شــریک گناهــان او شــوید، مبــادا ســهمی 

از بالهــای او بــه شــما رســد. « مکاشــفه فصــل ۱۸ آیــه هــای ۱ و ۲ و ۴.
کتــاب مقــدس بــه زمانــی در آینــده وقتــی اعالمیــه ی ســقوط بابــل کــه توســط 
فرشــته دوم مکاشــفه ۱۴ )آیــه ۸( بایــد تکــرار شــود اشــاره مــی کنــد بــا تذکــر اضافــه 
فســادی کــه بــه ســازمان هــای مختلفــی کــه بابــل را تشــکیل مــی دهنــد داخــل شــده 
از وقتــی کــه پیــام اولیــن بــار در تابســتان ۱۸۴۴ داده شــد. وضعیــت وحشــتناکی 
از دنیــای دینــی در ایــن جــا توصیــف شــده اســت. بــا هــر رد نمــودن حقیقــت ذهــن 
مــردم تاریــک تــر و قلــب هایشــان سرســخت تــر مــی شــود تــا اینکــه در ســخت دلــی 
بــی ایمانــی غوطــه ور مــی شــوند. در طغیــان بــر ضــد اخطارهایــی کــه خــدا داده 
اســت کمــاکان یکــی از اصــول احــکام دهگانــه را پایمــال خواهنــد نمــود تــا اینکــه بــه 
جفــا رســاندن بــه کســانی هدایــت مــی شــوند کــه آن اصــل را مقــدس مــی شــمارند. 
بــا تحقیــر کالم و قــوم مســیح، او را ناچیــز مــی شــمارند. در حالــی کــه تعالیــم روح 
پرســتی و احضــار ارواح توســط کلیســاها پذیرفتــه میشــود مانــع قــرار گرفتــه بــر قلــب 
جســمانی کنــار خواهــد رفــت و ادعــای دینــی پوششــی خواهــد شــد بــرای مخفــی 
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بــه روی اجنــه اغــوا  بــه ظهــور ارواح در را  ایمــان  کــردن پســت تریــن شــرارت هــا. 
کننــده و تعالیــم دیوهــا بــاز خواهــد نمــود و آنــگاه اســت کــه تأثیــر فرشــتگان شــریر در 

کلیســاها حــس خواهــد شــد.
راجـع بـه بابـل کـه در زمانـی کـه در ایـن نبـوت بـه نظـر رسـیده اعـالم گردیـد: » زیـرا 
گناهانـش تـا بـه فلـک رسـیده و خـدا ظلـم هایـش را بـه یـاد آورده اسـت. « مکاشـفه 
فصـل ۱۸ آیـه ۵. آن مقیـاس گنهـکاری اش را پـر نمـوده و نابـودی بـه زودی در بـرش 
خواهـد گرفـت. و خـدا هنـوز قومـی را در بابـل دارد و قبـل از  وارد آمـدن قصـاص 
بـر سـرش ایـن مؤمنـان بایـد بـه بیـرون فراخوانـده شـوند تـا شـریک گناهانـش نشـوند و 
» بالهایش را دریافت نکنند. « بدین ترتیب است که این جنبش توسط فرشته ای 
که از آسمان فرود آمده به تصویر کشیده شده و دنیا را با جالل خود روشن نموده و 
با صدایی عظیم گناهان بابل را اعالم می نماید. در ارتباط با پیامش فریادی شنیده 
می شود: » قوم من از آن بیرون بیایید. « این اطالعیه ها با پیام فرشته سوم پیوند 
خـورده و آخریـن اخطـاری کـه بایـد بـه سـاکنان زمیـن داده شـود را تشـکیل مـی دهنـد.

مخمصــه ای کــه بــر ســر دنیــا خواهــد آمــد وحشــتناک اســت. قــدرت هــای جهــان 
بــرای جنــگ بــر علیــه احــکام خــدا متحــد شــده و فرمانــی صــادر خواهــد شــد کــه 
» همه را از بزرگ و کوچک و دولتمند و فقیر و غالم و آزاد « )مکاشفه فصل ۱۳ 
آیه ۱6( باید بوسیله رعایت روز سبت غلط با سنن کلیسا هماهنگ ساخت ؛ و 
همــه کســانی کــه از ســازگاری خــودداری کننــد بــا جریمــه هــای مدنــی مواجــه خواهنــد 
شــد و آخر ســر اعالم خواهد شــد که مســتحق مرگ هســتند. از طرف دیگر، قانون 
خــدا کــه روز آرامــش خالــق را ســفارش مــی نمایــد طالــب اطاعــت اســت و تهدیــد بــه 

غضــب بــر علیــه کســانی مــی کنــد کــه اصــول آن را نقــض مــی نماینــد.
وقتــی کــه مســئله بــا چنیــن وضوحــی بــه حضــور فــرد آورده مــی شــود هــر کــس 
کــه حکــم الهــی را بــه خاطــر حفــظ قانــون انســانی نقــض مــی کنــد نشــان وحــش را 
دریافــت خواهــد نمــود؛ او بــه جــای اطاعــت از خــدا عالمــت وفــاداری بــه قدرتــی 
کــه اطاعتــش را انتخــاب مــی کنــد مــی پذیــرد. اخطــار از آســمان ایــن اســت: » اگــر 
کســی آن وحــش و آن تمثــال او را بپرســتد و نشــان او را بــر پیشــانی یــا بــر دســت 
خــود بپذیــرد، آن کــس نیــز از شــراب خشــم خــدا کــه اینــک پُرمایــه و خالــص در جــام 
غضــب او ریختــه شــده، خواهــد نوشــید. « مکاشــفه فصــل ۱۴ آیــه هــای 9 و ۱۰.

ولــی کســی از غضــب خــدا معــذب نخواهــد شــد تــا اینکــه حقیقــت بــه ذهــن و 
وجــدان او آورده شــود و او آن را رد نمایــد. عــده زیــادی هســتند کــه فرصــت شــنیدن 
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حقیقــت ایــن زمــان را نداشــته انــد. الــزام حکــم چهــارم هرگــز در نــور حقیقــی آن در 
برابرشــان گذاشــته نشــده اســت. او که هر قلبی را می خواند و هر نیتی را امتحان 
می کند کسی را که اشتیاق دانستن حقیقت را دارد تنها نخواهد گذاشت که در 
مــورد جریــان جــدال عظیــم فریفتــه شــود. فرمــان بــه مــردم کورکورانــه تحمیــل نخواهــد 

شــد. هــر یــک نــور کافــی بــرای گرفتــن تصمیــم هوشــمندانه خواهنــد داشــت.
روز ســبت آزمایــش وفــاداری خواهــد بــود زیــرا نکتــه ای از حقیقــت بخصــوص 
در مــورد موضــوع جــدال مــی باشــد. وقتــی آزمایــش نهایــی در برابــر انســان هــا قــرار 
بگیــرد خــط تمیــزی بیــن کســانی کــه خــدا را خدمــت مــی کننــد و کســانی کــه او را 
خدمــت نمــی کننــد کشــیده خواهــد شــد. در حالــی کــه حفــظ ســبت جعلــی در 
مطابقــت بــا قانــون دولــت بــر عکــس حکــم چهــارم ارائــه وفــاداری بــه قدرتــی اســت 
بــر علیــه خداســت حفــظ ســبت حقیقــی در اطاعــت از احــکام خــدا نشــان  کــه 
وفــاداری بــه خالــق اســت.  حــال آن کــه یــک طبقــه بــا قبــول کــردن عالمــت تمکیــن 
بــه قــدرت هــای زمینــی عالمــت وحــش را مــی پذیرنــد طبقــه دیگــر در انتخــاب رمــز 

وفــاداری بــه اقتــدار الهــی مهــر خــدا را مــی پذیرنــد.
تــا بــه کنــون آنانــی کــه حقیقــت هــای پیــام فرشــته ســوم را ارائــه کردنــد بــه عنــوان 
افــراد آشــوب طلــب قلمــداد شــدند. پیــش بینــی آنهــا مبنــی بــر اینکــه  تعصــب دینــی 
بــار دیگــر در ایــاالت متحــده کنتــرل را بــه دســت خواهــد آورد و کلیســا و دولــت 
بــه کســانی کــه احــکام خــدا را حفــظ مــی  متحــد خواهنــد شــد در جفــا رســاندن 
کنند بی اســاس و بی معنی تشــخیص داده شــده اســت. با اعتماد اعالم گردیده 
آزادی  یعنــی مدافــع  کــه هســت  آنچــه  دیگــری جــز  ایــن ســرزمین چیــز  کــه  اســت 
مذهــب نخواهــد شــد. ولــی وقتــی ســوال تحمیــل حفــظ روز یکشــنبه در بســیاری از 
جاهــا تحریــک مــی شــود واقعــه ای کــه بــرای مــدت طوالنــی مــورد شــک و بــی ایمانــی 
قــرار گرفتــه بــود بــه نظــر در حــال فرارســیدن اســت و پیــام فرشــته ســوم اثــری را ایجــاد 

خواهــد کــرد کــه نمــی توانســت قبــالً داشــته باشــد.
در هــر نســلی خــدا خادمیــن خــود را بــرای ســرزنش گنــاه هــم در دنیــا و هــم در 
کلیســا فرســتاده اســت. ولــی مــردم بــه کلمــات نــرم کــه بــه آنهــا گفتــه شــود عالقمنــد 
هســتند و حقیقــت خالــص و بــدون تزییــن قابــل قبــول آنهــا نیســت. اصــالح طلبــان 
زیــادی در شــروع کارشــان در حملــه بــه گناهــان کلیســا و ملــت تصمیــم بــه اســتفاده 
از احتیــاط زیــاد گرفتنــد. امیــدوار بودنــد کــه بــا نمونــه زندگــی پــاک مســیحی مــردم را 
بــه تعالیــم کتــاب مقــدس ســوق دهنــد. ولــی روح خــدا همانطــور کــه بــر ایلیــا نــازل 
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شــد و او را بــه ســرزنش کــردن پادشــاه شــریر و قومــی مرتــد تحریــک نمــود بــر آنهــا نیــز 
نــازل گشــت. آنهــا دیگــر نتوانســتند از موعظــه بیانیــه هــای ســاده کتــاب مقــدس ـ 
تعالیمــی کــه آنهــا بــی میــل بــه ارائــه کــردن بودنــد خــودداری کننــد. آنهــا وادار شــدند 
تــا بــا شــوق و ذوق، حقایــق و خطــری کــه جانهــا را تهدیــد مــی کــرد اعــالم نماینــد. 
کلماتــی کــه خــدا بــه آنهــا داد بــدون تــرس از عواقــب بازگــو کردنــد و مــردم وادار بــه 

شــنیدن اخطــار شــدند.
پیــام  پیــام فرشــته ســوم اعــالم خواهــد شــد. وقتــی زمــان دادن  بدیــن ترتیــب 
بــا عظیــم تریــن قــدرت بیایــد خداونــد توســط وســائل متواضــع کار خواهــد کــرد و 
ذهــن کســانی کــه خــود را بــه خدمــت او تخصیــص مــی دهنــد را هدایــت مــی کنــد. 
خادمیــن توســط تأییــد روح خــدا و نــه آمــوزش ســازمان هــای ادبــی تجهیــز خواهنــد 
شــد. مــردان دعــا و ایمــان وادار بــه پیشــروی بــا شــوق مقــدس در اعــالم کالمــی کــه 
خــدا بــه آنهــا داده اســت خواهنــد شــد. گناهــان بابــل بــاز و آشــکار خواهنــد شــد. 
نتایــج وحشــتناک تحمیــل مراســم کلیســا توســط اقتــدار مدنــی، پیشــبرد احضــار 
اجنــه و ارواح رشــد ســریع ولــی مخفیانــه قــدرت پــاپ هــا ـ همــه آشــکار خواهــد شــد. 
مــردم بــا ایــن اخطارهــای جــدی تحریــک خواهنــد شــد و هــزاران هــزار بــه کلماتــی 
نظیــر اینهــا کــه قبــالً هرگــز نشــنیده انــد گــوش فراخواهنــد داد. بــا حیــرت شــهادت 
اینکــه بابــل کلیســا اســت، بــه خاطــر اشــتباهات و گناهانــش ســقوط کــرده، و بــه 
خاطــر رد کــردن حقیقــت فرســتاده شــده از آســمان بــه آن را خواهنــد شــنید. وقتــی 
مــردم بــا ســوال پــر از اشــتیاق آیــا امــور اینچنیــن اســت؟ بــه معلمیــن قبلــی خــود 
مراجعــه مــی کننــد، خادمیــن افســانه هایــی ارائــه مــی کننــد و بــرای رفــع تــرس ایشــان 
و ســاکت کــردن وجــدان بیــدار شــده شــان امــور تســکین دهنــده پیــش بینــی مــی 
کننــد. ولــی چــون عــده زیــادی تحصیــل رضایــت تنهــا از اقتــدار انســانی را رد مــی 
کننــد و » خداونــد چنیــن گفتــه اســت « را مــی طلبنــد، خادمیــن عــوام پســند ماننــد 
فریســیان در گذشــته وقتــی اقتدارشــان مــورد ســوال قــرار مــی گیــرد خشــمگین مــی 
شــوند پیــام را از شــیطان قلمــداد نمــوده و مــردم دوســتار گنــاه را تحریــک مــی کننــد 

کــه اعــالم کننــدگان پیــام را مســخره و مــورد جفــا قــرار بدهنــد.
وقتــی کــه جــدال بــه مناطــق جدیــد کشــانده مــی شــود و ذهــن مــردم بــه احــکام 
پایمــال شــده خــدا جلــب مــی شــود شــیطان بــه حرکــت در مــی آیــد. قــدرت همــراه 
بــا ایــن پیــام فقــط مخالفــان را عصبانــی مــی کنــد. روحانیــون بــرای جلوگیــری از نــور 
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تقریبــاً فعالیــت هــای فــوق انســانی بــه کار مــی برنــد مبــادا بــر گلــه آنهــا بتابــد. بــا 
هــر وســیله در دســترس ســعی بــه فرونشــاندن بحــث در مــورد ایــن ســواالت حیاتــی 
مــی نماینــد. کلیســا بــه بــازوی قــوی قــدرت مدنــی متوســل مــی شــود و در ایــن کار 
پیروان پاپ و پروتســتان ها متحد می شــوند. وقتی جنبش برای تحمیل حفظ روز 
یکشــنبه جســور و مصمــم مــی شــود قانونــی بــر ضــد حفــظ کننــدگان احــکام صــادر 
خواهــد شــد و آنهــا را تهدیــد بــه جریمــه و حبــس مــی نماینــد و بــه بعضــی هــا بعنــوان 
انگیــزه بــرای انــکار ایمانشــان وعــده مقــام بــا نفــوذ و پــاداش هــای دیگــر و مزایــا مــی 
دهنــد. ولــی جــواب پــا بــر جــای آنهــا » اشــتباه مــا را از کالم خــدا ثابــت کنیــد « مــی 
باشــد همــان تقاضایــی کــه لوتــر در اوضــاع مشــابه نمــود. آنهایــی کــه بــه دادگاه هــا 
کشــانده می شــوند به شــکل قوی حقیقت را تأیید می نمایند و بعضی از کســانی 
کــه آنهــا را مــی شــنوند بــه موضــع گیــری بــرای حفــظ کلیــه احــکام خــدا ســوق داده 
مــی شــوند. بدیــن ترتیــب نــور در برابــر هــزاران نفــر کــه در غیــر ایــن صــورت چیــزی از 

حقایــق را نمــی دانســتند ارائــه مــی شــود.
اطاعــت براســاس وجــدان از کالم خــدا بعنــوان شــورش قلمــداد خواهــد شــد. 
والدیــن کــور شــده بــه دســت شــیطان بــا فرزنــد بــا ایمــان بــه ســختی و خشــونت رفتــار 
خواهنــد نمــود. ســرور بــا خــادم نگهدارنــده احــکام ظالمانــه رفتــار خواهــد نمــود. 
محبــت بیگانــه خواهــد شــد و فرزنــدان از ارث محــروم شــده از خانــه رانــده خواهنــد 
شــد. اینجاســت کــه گفتــه هــای پولــس در حقیقــت تحقــق خواهــد یافــت: » همــه 
بــه دینــداری زیســت کننــد زحمــت  مــی خواهنــد در مســیح عیســی  کــه  کســانی 
خواهنــد کشــید. « رســاله دوم بــه تیموتائــوس فصــل ۳ آیــه ۱۲. وقتــی کــه مدافعیــن 
حققیت از حفظ یکشنبه سرباز می زنند بعضی از آنها به زندان افکنده خواهند 
شــد برخــی دیگــر تبعیــد و بعضــی هــا چــون بــرده بــا آنهــا رفتــار خواهــد شــد. طبــق 
حکمــت انســانی همــه ایــن چیزهــا اکنــون غیرممکــن بــه نظــر مــی رســد ولــی وقتــی 
روح کنتــرل کننــده خــدا از مــردم گرفتــه شــود و آنهــا تحــت کنتــرل شــیطانی کــه از 
احــکام الهــی نفــرت دارد قــرار بگیرنــد پیــش آمدهــای عجیبــی بــه وجــود خواهــد آمــد. 

وقتــی تــرس از خــدا و محبــت برداشــته شــود قلــب بســیار بــی رحــم خواهــد بــود.
وقتــی طوفــان نزدیــک مــی شــود طبقــه بزرگــی کــه ایمــان بــه پیــام فرشــته ســوم 
دارنــد ولــی توســط اطاعــت از حقیقــت تقدیــس نشــده انــد موقعیــت خــود را تــرک 
نمــوده بــه صفــوف مخالفــان خواهنــد پیوســت. بــا اتحــاد بــا دنیــا و ســهیم شــدن 
در روحیــه آن امــور را بــا دیــدگاه مشــابه نــگاه مــی کننــد و وقتــی آزمایــش روی مــی 
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آورد آمــاده انتخــاب راه آســان و مــورد عــوام پســند هســتند. افــراد دارای موهبــه 
هــا و حســن معاشــرت کــه زمانــی در حقیقــت وجــد نمودنــد قــدرت هــای خــود را 
بــرای فریــب دادن و گمــراه کــردن جــان هــا بــه کار مــی برنــد. آنهــا تلــخ تریــن دشــمنان 
بــرادران قبلــی خــود مــی شــوند. وقتــی حافظــان روز ســبت بــرای جوابگویــی بخاطــر 
ایمانشــان بــه دادگاه هــا بــرده مــی شــوند ایــن مرتدهــا زبــده تریــن دســت نشــاندگان 
شــیطان هســتند برای وارد کردن اتهامات و بد جلوه دادن و با گزارش های دروغ 

حــکام را بــر ضــد آنهــا تحریــک کــردن.
آنهــا  شــد.  خواهــد  آزمایــش  خداونــد  خادمیــن  ایمــان  جفــا  زمــان  ایــن  در 
بــا  خــدا  روح  انــد.  داده  او  کالم  و  خــدا  بــه  کــردن  نــگاه  بــا  را  اخطــار  صادقانــه 
تحــت تأثیــر قــرار دادن قلــب شــان ایشــان را بــه صحبــت واداشــته اســت. آنــان 
بــر زندگــی شــان  بــا عامــل محــرک قــوی الهــی  تهیــج شــده از اشــتیاق مقــدس و 
میــان  در  و محاســبه عواقــب  توجــه  بــی  مــی شــوند  انجــام وظایفشــان  مشــغول 
عالیــق  آنهــا  مــردم.  بــا  شــده  اعطــا  آنهــا  بــه  خــدا  طــرف  از  کــه  کالمــی  گذاشــتن 
دنیــوی و همچنیــن حفــظ شــهرت و حیاتشــان را در نظــر نگرفتــه انــد. ولــی وقتــی 
بــر مــی خیــزد بعضــی هــا در هــم شکســته  آنهــا  بــر  طوفــان مخالفــت و ســرزنش 
شــده از بهــت و حیــرت آمــاده فریــاد زدن هســتند: » اگــر عواقــب کلمــات خــود 
را پیــش بینــی مــی کردیــم ســاکت مــی ماندیــم. « آنهــا بــا مشــکالت احاطــه شــده 
بــه نتیجــه  بــر آنهــا حملــه ور مــی شــود و  بــا وسوســه هــای ســخت  انــد. شــیطان 
رســاندن کاری کــه پیــش گرفتــه انــد فراتــر از قــدرت شــان بــه نظــر مــی رســد. ایشــان 
تهدیــد بــه نابــودی مــی شــوند. شــوقی کــه بــه حرکــت شــان درآورده از بیــن رفتــه 
را  خــود  کامــل  بیچارگــی  آنــگاه  برگردنــد.  تواننــد  نمــی  ایــن  وجــود  بــا  ولــی  اســت 
حــس نمــوده بــرای دریافــت قــدرت بــه ســوی قــادر مطلــق مــی رونــد. بــه یــاد مــی 
آورنــد کــه گفتــه هایشــان از آن آنهــا نبودنــد بلکــه از آن او کــه تأکیــد کــرد اخطــار 
از  توانســتند  نمــی  آنهــا  و  آنهــا گذاشــت  قلــب  را در  بدهنــد. خــدا حقیقــت  را 

کننــد. خــودداری  اعالمــش 
همــان محنــت هــا را مــردان خــدا در گذشــته تجربــه کــرده انــد. ویکلیــف، هــاس، 
لوتــر، تینــدل، بکســتر و وســلی۱ اصــرار کردنــد کــه تعالیــم بایــد بــا آزمایــش کتــاب 
مقــدس ســنجیده شــوند و آنچــه را کــه کتــاب مقــدس محکــوم مــی کنــد رد نماینــد. 
بــر ضــد ایــن مــردان جفــا بــا غضــب مــداوم طغیــان نمــود بــا وجــود ایــن از انتشــار 

Wycliffe, Huss, Luther, Tyndale, Baxter, Wesley. 1
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حقیقــت بــاز نایســتادند. دوران هــای مختلــف تاریــخ کلیســا هــر یــک بــا توســعه 
بــا احتیاجــات قــوم خــدا در زمــان خــود  حقیقــت خــاص مشــخص شــده انــد کــه 
مطابقــت نمــوده اســت. هــر حقیقــت جدیــد راه خــود را میــان مخالفــت و نفــرت 
بــاز نمــوده اســت؛ آنهایــی کــه از نــور آن برکــت یافتنــد تجربــه و آزمایــش شــدند. خــدا 
در مواقــع اضطــراری حقیقــت خاصــی بــرای مــردم مــی دهــد. چــه کســی جرئــت 
آخریــن دعــوت  کــه خادمینــش  مــی دهــد  او دســتوری  را دارد؟  آن  نکــردن  اعــالم 
فیضــش را بــه دنیــا بدهنــد. آنهــا نمــی تواننــد ســاکت بماننــد مگــر بــه نابــودی جــان 
خودشــان. ســفیران مســیح کاری بــا عواقــب کار ندارنــد. وظیفــه شــان را بــه جــا مــی 

آورنــد و بقیــه را بــه خــدا مــی ســپارند.
وقتــی مخالفــت بــه باالتریــن نقطــه صعــود مــی کنــد خادمیــن خــدا مجــدداً گیــج 
می شــوند زیرا به نظرشــان خودشــان موجب بحران شــده اند. ولی وجدان و کالم 
خــدا اطمینــان مــی دهــد کــه مسیرشــان درســت بــوده اســت؛ و بــا اینکــه محنــت 
تــر و  بــرای تحمــل شــان تقویــت مــی شــوند. مبــارزه نزدیــک  یابنــد  هــا ادامــه مــی 
تیزتــر مــی شــود ولــی ایمــان و شجاعتشــان در وقــت اضطــراری پیشــرفت مــی کنــد. 
شــهادت شــان: » ما جرئت دســت بردن به کالم خدا را نداریم، با تقســیم احکام 
مقدســش؛ یــک قســمت را مهــم و قســمت دیگــر را بــرای جلــب رضایــت دنیــا غیــر 
مهــم بخوانیــم. خداونــدی کــه خدمتــش مــی کنیــم قــادر اســت مــا را رهایــی بخشــد. 
مســیح بــر قــدرت هــای جهانــی پیــروز شــده اســت آیــا الزم اســت از دنیــا بهراســیم 

کــه مقلــوب شــده اســت؟ «
تــا مدتــی کــه  بــه شــکل هــای مختلــف نتیجــه توســعه اصلــی اســت کــه  جفــا 
شــیطان وجــود دارد و مســیحیت قــدرت حیاتــی دارد ادامــه خواهــد یافــت. هیــچ 
کــس نمــی توانــد خــدا را بــدون تحریــک مخالفــت ارواح تاریکــی خدمــت کنــد. 
فرشــتگان شــریر بــه او حملــه ور خواهنــد شــد نگــران از اینکــه نفــوذش صیــد را از 
افــراد شــریر، ســرزنش شــده از طریــق الگویــش  بیــرون مــی کشــد.  دســت شــان 
بــرای جــدا کــردن او از خــدا بواســطه وسوســه هــای جــذاب بــا آنهــا متحــد خواهنــد 
شــد. وقتــی از ایــن طریــق موفــق نشــوند قدرتــی وادار کننــده بــرای مجبــور ســاختن 

وجــدان بــه کار بــرده خواهــد شــد.
ولــی تــا زمانــی کــه عیســی بــه عنــوان میانجــی انســان در معبــد آســمانی مــی مانــد 
ایــن  مــی شــود.  مــردم احســاس  القــدس توســط حــکام و  بازدارنــده ی روح  تأثیــر 
موضــوع هنــوز تــا حــدودی قوانیــن ســرزمین را کنتــرل مــی نمایــد. اگــر بــه خاطــر ایــن 
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قوانیــن نبــود وضــع دنیــا خیلــی بدتــر از آن مــی شــد کــه اکنــون هســت. در حالــی 
کــه تعــداد زیــادی از حــکام دســت نشــاندگان فعــال شــیطانند خــدا نیــز نماینــدگان 
خــود را در میــان رهبــران ملــت هــا دارد.  دشــمن بیــن خادمیــن خــود حرکــت مــی 
کنــد تــا اقداماتــی را پیشــنهاد کنــد کــه تــا حــدود زیــادی از کار خــدا جلوگیــری کنــد 
ولــی سیاســتمدارانی کــه از خداونــد مــی ترســند تحــت تأثیــر فرشــتگان مقــدس بــا 
ایــن پیشــنهادات بــا اســتدالل هــای بــدون جــواب مخالفــت مــی کننــد. بدیــن ترتیــب 
چنــد نفــر معــدود جریــان شــرارت قــوی را تحــت کنتــرل نــگاه مــی دارنــد. مخالفــت 
دشــمنان حقیقــت جلوگیــری خواهــد شــد تــا پیــام فرشــته ســوم کار خــود را انجــام 
دهــد. وقتــی آخریــن اخطــار داده شــود توجــه ایــن رهبــران را کــه خداونــد توســط آنهــا 
اکنــون کار مــی کنــد جلــب خواهــد شــد و بعضــی از ایشــان آن را قبــول خواهنــد 

کــرد و در خــالل زمــان مصیبــت بــا قــوم خــدا ایســتادگی خواهنــد کــرد.
فرشــته ای کــه بــرای اعــالم پیــام فرشــته ســوم متحــد خواهــد شــد تمــام دنیــا را 
بــا نــور جــالل خــود روشــن خواهــد نمــود. کار در ســطح جهانــی و قــدرت غیرعــادی 
در اینجــا پیــش بینــی شــده اســت. جنبــش ظهــور دوبــاره مســیح در ســالهای ۱۸۴۴ ـ 
۱۸۴۰ تظاهــری مجلــل از قــدرت خــدا بــود؛ پیــام فرشــته اول بــه کلیــه مراکــز بشــارت 
در دنیا برده شد و در بعضی از کشورها، بزرگ ترین توجه دینی در هر سرزمینی 
از اصالحــات قــرن شــانزدهم بــه بعــد مشــاهده شــده؛ ولــی جنبــش پــر قــدرت تحــت 

آخریــن اخطــار فرشــته ســوم از ایــن فراتــر خواهــد رفــت.
کار، مشابه آنچه که در روز پنجاهه اتفاق افتاد خواهد بود. در حالی که » باران 
قبلی « در اعطای روح القدس در افتتاح انجیل برای شروع روییدن بذر پربها داده 
شـد » بـاران آخـر « در اختتـام آن بـرای رسـیدن محصـول داده خواهـد شـد. » پـس 
خداونـد را بشناسـیم و بـه جـد و جهـد معرفـت او را تعاقـب نماییـم. طلـوع او مثـل 
فجـر یقیـن اسـت و بـر مـا مثـل بـاران و ماننـد بـاران آخـر کـه زمیـن را سـیراب مـی کنـد 
خواهد آمد. « هوشع فصل 6 آیه ۳. » ای پسران صهیون در یهوه خدای خویش 
وجد و شـادی نمایید زیرا که باران اولی را به اندازه اش به شـما داده اسـت و باران 
اول و آخـر را. « یوئیـل فصـل ۲ آیـه ۲۳. » خـدا مـی گویـد در ایـام آخـر چنیـن خواهـد 
بـود کـه روح خـود را بـر تمامـی بشـر خواهـم ریخـت. « » و چنیـن خواهـد بـود کـه هـر 
که نام خداوند را بخواند نجات یابد. « اعمال رسوالن فصل ۲ آیه های ۱۷ و ۲۱.

کار عظیــم انجیــل بــا ظهــور کمتــر قــدرت خــدا از آنچــه شــروعش را مشــخص 
در  اول  بــاران  اعطــای  در  کــه  نهایــی  هــای  نبــوت  یافــت.  نخواهــد  خاتمــه  نمــود 
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بــه  بــاران آخــر در خاتمــه آن  بــه وقــوع پیوســت مجــدداً در اعطــای  افتتــاح انجیــل 
وقوع خواهند پیوســت. در اینجاســت » اوقات اســتراحت  « که پطرس حواری 
در انتظــارش بــود وقتــی کــه گفــت: » پــس توبــه و بازگشــت کنیــد تــا گناهــان شــما 
محــو گــردد و تــا اوقــات اســتراحت از حضــور خداونــد برســد و عیســی مســیح را 

بفرســتد. « اعمــال رســوالن فصــل ۳ آیــه هــای ۱9 و۲۰.
خادمیــن خــدا بــا صــورت هــای منــور و درخشــان از ایثــار مقــدس از جایــی بــه 
جــای دیگــر بــه ســرعت تــردد خواهنــد نمــود تــا پیــام آســمانی را اعــالم نماییــد. در 
سرتاســر دنیــا بــا هــزاران صــدا اخطــار داده خواهــد شــد. معجزاتــی صــورت خواهــد 
گرفــت، بیمــاران شــفا خواهنــد یافــت و عالیــم و عجایــب در پــی مؤمنــان اتفــاق 
خواهــد افتــاد. شــیطان نیــز بــا عجایــب دروغ حتــی پاییــن آوردن آتــش از آســمان در 
نظــر مــردم کار مــی کنــد. مکاشــفه فصــل ۱۳ آیــه ۱۳. بدیــن ترتیــب ســاکنان زمیــن 

وادار بــه تعییــن موضــع خــود خواهنــد شــد.
پیــام بیشــتر نــه بــه خاطــر بحــث بلکــه بــا اعتقــاد عمیــق از روح خــدا حمــل خواهــد 
شــد. اســتدالل هــا ارائــه شــده انــد. بــذر کاشــته شــده اســت. و اکنــون نمــو نمــوده 
را  اثــر خــود  انجیــل  توســط خادمــان  توزیــع شــده  آورد. مطبوعــات  میــوه خواهــد 
گذاشــته انــد بــا وجــود ایــن عــده زیــادی افکارشــان تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه از درک 
کامــل حقیقــت و تســلیم بــه اطاعــت ممانعــت شــده انــد. اکنــون اشــعه هــای نــور 
همــه جــا رســوخ پیــدا کــرده انــد، حقیقــت در وضــوح خــود دیــده مــی شــود و فرزنــدان 
صــادق خــدا بندهایــی را کــه آنهــا را بســته بــود مــی گســلند. ارتباطــات خانوادگــی، 
روابــط کلیســایی اکنــون قــدرت کنتــرل آنهــا را ندارنــد. حقیقــت گرانبهاتــر از همــه 
چیــز اســت. بــا وجــود ترکیــب عوامــل بــر ضــد حقیقــت عــده زیــادی موضــع خــود را 

طرفــداری از خداونــد قــرار مــی دهنــد.
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دوران محنت

و  آیــد  مــی  تــو  قــوم  بــرای حمایــت  زمــان میکائیــل، فرشــتٔه اعظــم،  » در آن 
چنــان دوران ســختی پیــش مــی آیــد کــه در تاریــخ بشــر ســابقه نداشــته اســت، 
اّمــا هرکســی از قــوم تــو کــه نامــش در کتــاب خــدا نوشــته شــده باشــد، نجــات 

مــی یابــد. « دانیــال فصــل ۱۲ آیــه ۱.
وقتــی پیــام فرشــته ســوم خاتمــه یابــد رحمــت دیگــر بــه خاطــر گناهــان ســاکنان 
جهــان اســتغاثه نخواهــد کــرد. قــوم خــدا کارشــان را بــه انجــام رســانده انــد. آنهــا 
» بــاران آخــر « » وقــت اســتراحت از حضــور خداونــد « را دریافــت نمــوده انــد 
بــه ســرعت در  انــد. فرشــتگان  برابرشــان شــده  پــر مصیبــت در  آمــاده ســاعت  و 
آســمان تــردد مــی کننــد. فرشــته ای در برگشــت از زمیــن اعــالم مــی نمایــد کــه کارش 
انجــام شــده اســت؛ آخریــن آزمایــش بــر زمیــن آورده شــده اســت و همــه کســانی کــه 
وفــاداری خــود را بــا اصــول الهــی ثابــت نمــوده انــد » ُمهــر خــدای زنــده « را دریافــت 
نمــوده انــد. آنــگاه عیســی کار شــفاعتش را در معبــد آســمانی متوقــف مــی ســازد. 
دســت هایــش را بــر افراشــته بــا صــدای بلنــد اعــالم مــی کنــد » تمــام شــد؛ « و کلیــه 
لشــگر فرشــتگان تــاج هایشــان را کنــار مــی گذارنــد وقتــی اعــالن جــدی مــی نمایــد: 
» آن خطــاكار بــه خطاهــای خــود و آن مــرد فاســد بــه کارهــای شــریر خــود ادامــه 
دهــد و آن مــرد نیكــو نیــز، کارهــای نیكــوی خــود و آن مــرد پــاک، زندگــی پــاک خــود را 
ادامــه دهــد. « مکاشــفه فصــل ۲۲ آیــه ۱۱. سرنوشــت هــر شــخص یــا بــرای زندگــی 
یــا بــرای مــرگ تعییــن گردیــده اســت. مســیح بــرای قــوم خــود کفــاره نمــوده و گناهــان 
شــان را محــو کــرده اســت.  تعــداد پیروانــش را تعییــن نمــوده اســت؛ » ملکــوت و 
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ســلطنت و عظمــت پادشــاهی تحــت آســمان « نزدیــک بــه عرضــه بــه وارثیــن نجــات 
یافتــه اســت و عیســی بایــد چــون شــاه شــاهان و ســرور ســروران پادشــاهی کنــد.

وقتــی مســیح معبــد را تــرک مــی کنــد تاریکــی ســاکنان جهــان را فــرو مــی گیــرد. 
در ایــن زمــان وحشــتناک عــادالن در دیــدگاه خــدای مقــدس بــدون میانجــی بایــد 
زندگــی کننــد. مانعــی کــه بــر ســر راه شــریران وجــود داشــت کنــار مــی رود و شــیطان 
کنتــرل کامــل بــر توبــه ناپذیــران نهایــی بــه دســت مــی آورد.  بردبــاری دراز مــدت خــدا 
پایــان مــی یابــد. دنیــا رحمــت او را رد نمــوده محبتــش را خــوار شــمرده و احکامــش 
را پایمــال نمــوده اســت. شــریران از حــد آزادی مشــروط شــان گذشــته انــد و روح 
خدا که پیوســته بر علیه اش مقاومت شــده باالخره فرا خوانده شــده اســت. آنها 
بــدون پناهــگاه فیــض الهــی حفاظتــی در مقابــل شــیطان ندارنــد. شــیطان ســاکنان 
جهــان را بــه یــک مصیبــت نهایــی عظیــم دچــار خواهــد نمــود. وقتــی فرشــتگان خــدا 
از کنتــرل بادهــای ســخِت امیــال انســانی بــاز ایســتند کلیــه عوامــل کشــمکش آزاد 
بــر ســر  آنچــه  بــه  تــر نســبت  تمــام دنیــا گرفتــار خرابــی وحشــتناک  خواهنــد شــد. 

اورشــلیم آمــد خواهــد شــد.
تنهــا یــک فرشــته کلیــه نخســت زاده هــای مصــر را نابــود کــرد و آن ســرزمین 
را پــر از ماتــم ســاخت. وقتــی داود بــا شــمردن مــردم نســبت بــه خــدا بــی حرمتــی 
کــرد یــک فرشــته باعــث آن خرابــی وحشــتناک شــد کــه توســط آن گناهــش جــزا 
یافــت. همــان قــدرت ویرانگــر کــه بــه کار رفــت بــه دســت فرشــتگان مقــدس وقتــی 
بــرده خواهــد شــد وقتــی  بــه کار  خــدا دســتورش را داد توســط فرشــتگان شــریر 
خــدا فرصــت بدهــد. قــدرت هایــی اکنــون آمــاده هســتند و فقــط منتظــر اجــازه 

پــروردگار هســتند تــا همــه جــا خرابــی بــه بــار بیاورنــد.
کســانی کــه بــه احــکام خــدا احتــرام مــی ورزنــد متهــم بــه بوجــود آوردن قصــاص 
بــر دنیــا شــده انــد و آنهــا ســبب تشــنج هــای وحشــتناک طبیعــت و کشــمکش و 
خونریــزی در میــان مردمــی کــه جهــان را از بدبختــی پــر نمــوده انــد شــناخته خواهنــد 
شــد. قــدرت همــراه آخریــن اخطــار شــریران را عصبانــی نمــوده اســت؛ غضــب آنهــا 
بــر علیــه همــه کســانی مشــتعل شــده اســت کــه پیــام را دریافــت کــرده انــد و شــیطان 

روح تنفــر و جفــا را بــه شــدت بیشــتری تحریــک خواهــد نمــود.
وقتــی حضــور خــدا باالخــره از ملــت یهــود فراخوانــده شــد کاهنــان و مــردم از آن 
بــی خبــر بودنــد. گرچــه تحــت کنتــرل شــیطان بودنــد و بــه وحشــتناک تریــن و خبیــث 
تریــن امیــال متمایــل مــی شــدند هنــوز هــم خــود را قــوم برگزیــده خــدا مــی دانســتند. 
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خدمــات در معبــد ادامــه مــی یافــت و قربانــی هــا بــر مذبــح هــای آلــوده آن ارائــه مــی 
شــد و روزانــه برکــت الهــی بــر مردمــی مطالبــه مــی شــد کــه مقصــر در ریختــن خــون 
فرزنــد عزیــز خــدا بــوده در پــی کشــتن خادمیــن او و حواریــون بودنــد. بنابرایــن وقتــی 
تصمیــم غیرقابــل تغییــر معبــد اعــالم شــده اســت و سرنوشــت دنیــا بــرای همیشــه 
تثبیــت شــده اســت ســاکنان زمیــن از آن خبــر نخواهنــد داشــت. مراســم مذهبــی 
مردمــی کــه روح خــدا باالخــره آنهــا را تــرک نمــوده اســت ادامــه خواهــد یافــت؛ و 
شــوق شــیطانی کــه شــاهزاده شــرارت مــردم را الهــام خواهــد بخشــید بــرای بــه انجــام 

رســاندن طــرح هــای مــرگ آفریــن خــود مشــابه شــوق بــرای خــدا خواهــد بــود.
در حالــی کــه ســبت موضــوع خــاص جــدال در سرتاســر دنیــای مســیحی شــده و 
مقامــات دینــی و مدنــی بــرای تحمیــل حفــظ روز یکشــنبه متحــد شــده انــد مقاومــت 
مصرانــه اقلیــت کوچکــی در تســلیم نشــدن بــه خواســته مطلــوب عمــوم، آنهــا را هــدف 
انزجار عمومی قرار خواهد داد. اصرار خواهد شد که عده معدودی بر علیه رسوم 
کلیسا و قانون کشور می ایستند نباید مورد تحمل قرار بگیرند و بهتر است که آنها 
مــورد آزار و اذیــت قــرار بگیرنــد بجــای اینکــه همــه ملــت دچــار آشــفتگی و بــی قانونــی 
شــوند. همیــن اســتدالل هــزار و هشــتصد ســال قبــل بــر علیــه مســیح توســط حــکام 
ملت آورده شد. قیافای حیله گر گفت: » برای ما صالح تر است که یک شخص 
برای ملت بمیرد تا تمام ملت نمیرند. « انجیل یوحنا فصل ۱۱ آیه ۵۰. این استدالل 
قاطــع بــه نظــر خواهــد رســید و باالخــره فرمانــی بــر ضــد کســانی کــه ســبت حکــم چهــارم 
را تقدیــس مــی کننــد صــادر خواهــد شــد و آنهــا را مســتحق ســخت تریــن مجــازات مــی 
شناســد و پــس از مدتــی معیــن بــه مــردم اجــازه مــی دهــد تــا آنهــا را بکشــند. روم ســتایی 
در دنیــای قدیــم و آییــن پروتســتان مرتــد در دنیــای جدیــد خــط مشــی مشــابهی بــر علیــه 

کســانی کــه کلیــه احــکام الهــی را محتــرم م یدارنــد اتخــاذ خواهــد نمــود.
قــوم خــدا محکــوم بــه غــرق شــدن در صحنــه هــای مصیبــت و تنگــی کــه توســط 
بــه عنــوان تنگــی یعقــوب مشــخص نمــوده اســت خواهنــد شــد. » خداونــد  نبــی 
بــه گــوش مــی رســد؛ هــراس اســت و آرامــش  چنیــن مــی گویــد: فریــاد وحشــت 
نــی.... چــرا رنــگ از همــۀ رخســارها رفتــه اســت؟ وای بــر مــا، زیــرا کــه آن روز، روِز 
عظیمــی اســت! روزی کــه ماننــد آن نیســت. زمــان تنگــِی یعقــوب؛ امــا از آن نجــات 

خواهنــد یافــت. « ارمیــاء فصــل ۳۰ آیــه هــای ۵ تــا ۷.
شــب اضطــراب یعقــوب وقتــی کــه در دعــا بــرای رهایــی از دســت عیســو مبــارزه 
زمــان  قــوم خــدا در  تجربــه  نمــاد  تــا ۳۰(  آیــه هــای ۲۴  )پیدایــش فصــل ۳۲  نمــود 
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تنگــی اســت. بــه خاطــر فریــب هایــی کــه بــرای بــه دســت آوردن برکــت پــدرش کــه 
بــرای عیســو در نظــر داشــت یعقــوب بــرای نجــات جانــش در اثــر تهدیــدات مرگبــار 
بــرادرش فــرار کــرده بــود. پــس از ســپری کــردن چندیــن ســال در تبعیــد بــه دســتور 
خــدا اقــدام بــه برگشــت بــه ســرزمین آبــا و اجــدادی بــه همــراه زن هــا و فرزنــدان 
و گلــه هــای و چهارپایــان نمــوده بــود. او در حیــن رســیدن بــه حــدود ســرزمین بــا 
شــنیدن خبــر نزدیــک شــدن عیســو در رأس رزمنــدگان و بــدون شــک مصمــم بــه 
انتقــام گرفتــن وحشــت وجــودش را پــر کــرده بــود. همراهــان یعقــوب بــدون ســالح 
و بــی دفــاع بــه نظــر مــی رســیدند کــه هــدف بدرفتــاری و قتــل عــام قــرار خواهنــد 
گرفــت؛ و بــر بــار اضطــراب و تــرس وزن ندامــت خــرد کننــده اضافــه شــده بــود چــون 
گنــاه خــود او بــود کــه ایــن موقعیــت را بــه وجــود آورده بــود. تنهــا امیــدش رحمــت 
الهــی بــود و تنهــا مدافعــش دعــا. ولــی از طــرف خــود چیــزی بــرای کفــاره گناهــی کــه 
بــر ضــد بــرادرش مرتکــب شــده بــود و رفــع خطــر باقــی نگذاشــت.  بنابرایــن پیــروان 
مســیح وقتــی بــه زمــان تنگــی نزدیــک مــی شــوند بایــد همــه تــالش را بــرای قــرار دادن 
خــود در ادراک صحیــح مــردم بــرای خلــع ســالح تعصــب و رفــع خطــری کــه آزادی 

وجــدان را بــه مخاطــره مــی اندازنــد انجــام دهنــد.
خانواده را به خاطر اینکه شــاهد اضطربش نشــوند از آنجا دور کرد و خودش 
بــه گناهــان خــود اعتــراف مــی کنــد و  تــا از خــدا وســاطت بطلبــد. او  تنهــا مانــد 
بــا  بــا تواضــع عمیــق عهــدی کــه  بــه خــود معتــرف شــده  الهــی را نســبت  رحمــت 
پدرانــش و وعــده هایــی کــه در رویــای شــبانه در بیــت ایــل و در ســرزمین تبعیــد بــه 
او داده شــد را درخواســت مــی کنــد. بحــران زندگــی اش سررســیده اســت؛ همــه 
چیــز تحــت ابهــام اســت. در تاریکــی و تنهایــی بــه دعــا ادامــه مــی دهــد و خــود را در 
برابــر خــدا متواضــع مــی کنــد. ناگهــان دســتی بــر شــانه اش قــرار مــی گیــرد. فکــر مــی 
کنــد دشــمنی در صــدد کشــتن اوســت و یــا تمــام قــدرت تحریــک شــده از پریشــانی 
بــا متخاصــم کشــمکش مــی کنــد. در نزدیکــی طلــوع روز مــرد غریبــه قــدرت فــوق 
انســانی اش را بــکار مــی گیــرد و بــا لمــس او ایــن مــرد قــوی گویــا فلــج مــی شــود و 
بــه شــکل متقاضــِی گِریــان و درمانــده بــر گــردن متخاصــم مرمــوز خــود مــی افتــد. 
یعقــوب االن مــی دانــد کــه درگیــری اش بــا فرشــته پیمــان بــوده اســت. گرچــه ناتــوان 
و معــذب از درد شــدید اســت ولــی هدفــش را از دســت نمــی دهــد.  بــه انــدازه 
کافــی بــه خاطــر گناهــش اضطــراب، ندامــت و محنــت را متحمــل شــده اســت و 
حــاال بایــد اطمینــان خاطــر بیابــد کــه آمرزیــده مــی شــود. زائــر آســمانی نزدیــک بــه 
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بــه او آویختــه اســت و تقاضــای برکــت  تــرک محــل اســت ولــی یعقــوب خــود را 
مــی نمایــد. فرشــته اصــرار مــی کنــد » بگــذار بــروم چــون روز طلــوع مــی کنــد « ولــی 
شــیخ فریــاد مــی زنــد » نمــی گــذارم بــروی مگــر اینکــه مــرا برکــت بدهــی. « در اینجــا 
چــه اعتمــاد، چــه پشــتکار و چــه اســتحکامی نشــان داده مــی شــود! اگــر ادعایــش 
متظاهــر و مغرورانــه مــی بــود یعقــوب در یــک لحظــه نابــود مــی شــد ولــی تقاضایــش 
حاکی از اعتماد کســی اســت که ضعف و ناشایســتگی اش را اعتراف می نماید 

و در عیــن حــال بــه رحمــت خــدای نــگاه دارنــده پیمــان اطمینــان مــی کنــد.
» بــا فرشــته مجاهــده نمــوده غالــب آمــد. « هوشــع فصــل ۱۲ آیــه ۴. بواســطه 
فروتنــی، توبــه و تســلیم نفــس ایــن انســان فانــی و گنهــکار در برابــر شــکوه آســمانی 
موفــق گشــت. او بــا دســت لــرزان خــود بــر وعــده هــای خــدا متمســک گشــت و 
قلــب محبــت بــی کــران نمــی توانســت روی از درخواســت گنهــکار برگردانــد. بــه 
عنــوان نشــان پیــروزی و در عیــن حــال تشــویق دیگــران در تقلیــد نمونــه او اســمش 
از چیــزی کــه یادبــود گناهانــش بــود بــه اســمی کــه پیــروزی اش را بــه خاطــر مــی آورد 
تغییــر یافــت؛ و ایــن حقیقــت کــه یعقــوب بــر خــدا غالــب آمــده بــود اطمینــان مــی 

داد کــه در مــورد انســان هــا نیــز غالــب خواهــد آمــد.
شــیطان یعقوب را در برابر فرشــتگان خدا متهم ســاخته بود که حق نابودی او 
را بــه خاطــر گناهــش دارد و عیســو را واداشــته بــود کــه بــر علیــه او بتــازد و در خــالل 
کشــمکش دراز شــبانه شــیخ ســعی کرده بود یک احســاس خطاکاری بر او تحمیل 
کنــد تــا او را مأیــوس کــرده ایمانــش را بــه خــدا نابــود کنــد. یعقــوب تقریبــاً بــه نومیــدی 
رانــده شــده بــود ولــی مــی دانســت کــه بــدون کمــک از آســمان بایــد نابــود شــود. او 
صادقانــه از گنــاه بزرگــش توبــه کــرده بــود و بــه رحمــت خــدا تــوکل نمــود. او را ممکــن 
نبــود از هدفــش منحــرف کــرد ولــی فرشــته را محکــم نــگاه داشــت و تقاضایــش را بــا 

نالــه هــای جــدی و دردنــاک اصــرار نمــود تــا اینکــه موفــق گشــت.
بــه همــان ترتیبــی کــه شــیطان عیســو را تحــت تأثیــر قــرار داد تــا بــر علیــه یعقــوب 
بتــازد شــریران را تحریــک خواهــد نمــود تــا قــوم خــدا را در زمــان تنگــی نابــود کننــد؛ و 
همانطــور کــه اتهاماتــی بــر علیــه یعقــوب اقامــه کــرد بــر علیــه قــوم خــدا نیــز اتهامــات 
خــود را پافشــاری خواهــد کــرد. او تمــام دنیــا را در شــمارش پیــروان خــود مــی آورد 
ولی گروه کوچکی که احکام خدا را حفظ می کنند در برابر استیالی او مقاومت 
می کنند. اگر می توانست آنها را از روی زمین محو سازد پیروزی اش کامل می 
شــد. او می بیند که فرشــتگان مقدس از آنها محافظت می کنند و اســتنباط می 
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کنــد کــه گناهانشــان بخشــیده شــده اســت ولــی نمــی دانــد کــه سرنوشــت شــان در 
معبــد آســمانی تعییــن گردیــده اســت. او راجــع بــه گناهانــی کــه او آنــان را وسوســه 
کــرده تــا مرتکــب شــوند اطالعــات دقیــق دارد و آنهــا را در پــر مبالغــه تریــن وضعیــت 
بــه حضــور خــدا ارائــه مــی کنــد و مدعــی مــی شــود کــه آنهــا همــان قــدر اســتحقاق 
محروم شــدن از لطف ایزدی دارند که خود او دارد. او اعالم می کند که خداوند 
در عــدل خــود نمــی توانــد گناهــان شــان را ببخشــد و در عیــن حــال او و فرشــتگانش 
را محکــوم بــه نابــودی بکنــد. او آنهــا را صیــد خــود مــی دانــد و مطالبــه مــی کنــد کــه بــه 

دســت او ســپرده شــوند تــا نابودشــان کنــد.
وقتــی شــیطان قــوم خــدا را بــه خاطــر گناهانشــان متهــم مــی کنــد خداونــد اجــازه 
مــی دهــد تــا آنهــا بــه حداکثــر درجــه آزمایــش نمایــد. اعتمادشــان بــه خــدا و ایمــان و 
اســتقامت شــان بــه ســختی آزمایــش مــی شــود. وقتــی مــروری از گذشــته شــان مــی 
کننــد امیدشــان ســقوط مــی کنــد زیــرا در سرتاســر زندگیشــان چیــز نیکویــی را نمــی 
بیننــد. آنهــا بطــور کامــل از ضعــف هــا و ناشایســتگی خــود آگاه هســتند. شــیطان 
ســعی مــی کنــد بــا ایــن اندیشــه کــه وضــع شــان نــا امیدکننــده اســت و لکــه هــای 
آلودگــی شــان هرگــز شســته نخواهــد شــد آنهــا را وحشــت زده کنــد. او امیــدوار 
از  و  او شــوند  هــای  تســلیم وسوســه  کــه  کنــد  نابــود  را  ایمانشــان  آنچنــان  اســت 

وفــاداری بــه خــدا روی برگرداننــد.
گرچــه قــوم خــدا در احاطــه دشــمنانی هســتند کــه ســعی بــه نابودیشــان دارنــد 
بــا ایــن وجــود اضطرابــی کــه از آن رنــج مــی برنــد نگرانــی از جفــا بــه خاطــر حقیقــت 
نیســت بلکــه مــی ترســند کــه توبــه بــرای هــر گنــاه نشــده اســت و بــه خاطــر برخــی 
نجــات دهنــده محــروم خواهنــد شــد  از تحقــق وعــده  اشــتباهات در خودشــان 
کــه فرمــود: مــن » قــوم را از ســاعت آزمایــش کــه بــه تمــام دنیــا خواهــد آمــد حفــظ 
از  اطمینــان  توانســتند  مــی  اگــر   .۱۰ آیــه   ۳ فصــل  مکاشــفه  نمــود. «  خواهــم 
بــه دســت آورنــد از شــکنجه و مــرگ روگــردان نمــی بودنــد و اگــر ناالیــق  آمــرزش 
شــناخته شــوند و حیــات شــان را بــه خاطــر معایــب سیرتشــان از دســت بدهنــد 

آنــگاه اســم مقــدس خــدا بــی حرمــت خواهــد شــد.
آنهــا در هــر جهــت طــرح ریــزی خیانــت و فعالیــت عملــی طغیــان را مــی بیننــد. 
و عالقــه شــدید و میــل صادقانــه نفــس بیــدار مــی شــود کــه ایــن ارتــداد عظیــم خاتمــه 
پیــدا کنــد و شــرارت شــریران بــه آخــر برســد. در حالــی کــه از خــدا در خواســت مــی 
کننــد کــه کار طغیــان را متوقــف کنــد بــا احســاس جــدی مالمــت نفــس اســت کــه 
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خودشــان قــدرت بیشــتری بــرای مقاومــت بــر علیــه و بــه عقــب رانــدن مــوج قدرتمنــد 
بــدی ندارنــد. حــس مــی کننــد کــه اگــر همیشــه تمــام قــدرت خــود را در خدمــت 
مســیح بــه کار بــرده بودنــد و از قــدرت بــه قــدرت پیــش رفتــه بودنــد لشــکریان شــیطان 

قــدرت کمتــری در مقابلــه بــه آنهــا مــی داشــتند.
نَْفــس خــود را در برابــر خــدا متواضــع نمــوده و بــه توبــه از گناهــان زیــاد خــود در 
گذشــته اشــاره کرده و وعده مســیح را اســتغاثه می کنند: » باشــد که به حفاظت 
مــن تمســک جویــد و بــا مــن صلــح کنــد؛ آری، بــا مــن از دِر صلــح درآیــد. « اشــعیاء 
فصــل ۲۷ آیــه ۵. چــون دعاهایشــان بالفاصلــه جــواب داده نمــی شــود ایمانشــان 
دلواپســی،  شــدیدترین  بــه خاطــر  عــذاب  حمــل  وجــود  بــا  خــورد.  نمــی  شکســت 
وحشــت و اضطراب از شــفاعت دســت نمی کشــند. آنها به قدرت خدا متوســل 
مــی شــوند همــان طــور کــه یعقــوب بــه فرشــته متوســل شــد و تقاضــای نفــس شــان 

ایــن اســت: » تــو را رهــا نخواهــم کــرد تــا مــرا برکــت بدهــی. «
اگــر یعقــوب قبــالً از گنــاه بــه دســت آوردن حــق نخســت زادگــی بــه حیلــه توبــه 
نکــرده بــود خــدا دعــای او را در حفــظ رحیمانــه حیاتــش اجابــت نمــی کــرد. بنابرایــن 
اعتــراف  داشــتند  برابرشــان  در  کــه  گناهانــی  بــه  خــدا  قــوم  اگــر  تنگــی،  دوران  در 
ننمــوده در حالیکــه بــا تــرس و اضطــراب شــکنجه مــی شــدند در نتیجــه از پــا در مــی 
آمدنــد و نــا امیــدی ایمانشــان را منقطــع مــی نمــود و نمــی توانســتند بــرای تقاضــای 
آزادی از خــدا اطمینانــی داشــته باشــند. ولــی در حالیکــه احســاس عمیقــی از عــدم 
لیاقت خود دارند دیگر اشــتباهات مخفی برای آشــکار کردن ندارند. گناهانشــان 

قبــالً بــه داوری رفتــه و محــو شــده انــد و نمــی تواننــد آنهــا را بــه خاطــر بیاورنــد.
شــیطان عــده زیــادی را بــه ایــن بــاور هدایــت مــی کنــد کــه خــدا بــی ایمانــی 
شــان در اشــیاء کوچــک زندگــی شــان را نادیــده مــی گیــرد ولــی خــدا در معاملــه 
تأییــد و نادیــده نخواهــد گرفــت.  بــدی را  بــا یعقــوب نشــان داد کــه هرگــز  اش 
همــه کســانی کــه ســعی بــه معــذور داشــتن و یــا مخفــی کــردن گناهانشــان دارنــد 
و اجــازه مــی دهنــد در دفترهــای آســمانی اعتــراف نکــرده و آمــرزش نیافتــه باقــی 
بماننــد مغلــوب شــیطان خواهنــد شــد. هرچــه ادعایشــان اعالتــر و مقامــی کــه 
دارنــد محتــرم تــر باشــد مسیرشــان در نظــر خــدا خطیرتــر و پیــروزی دشــمِن بــزرگ 
تأخیــر  بــه  را  خداونــد  روز  بــرای  آمادگــی  کــه  کســانی  بــود.  تــر خواهــد  مطمئــن 
مــی اندازنــد آن را در زمــان تنگــی یــا زمــان متعاقــب دیگــری بــه دســت نخواهنــد 

آورد. وضــع چنیــن افــرادی نومیدانــه اســت.
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ایــن مدعیــان مســیحیت کــه بــدون آمادگــی بــه ایــن کشــمکش آخــر وحشــتناک 
مــی رســند در نــا امیــدی شــان گناهــان شــان را بــا کلمــات اضطــراب آور ســوزاننده 
اعتــراف خواهنــد نمــود در حالــی کــه شــریران از نگرانــی شــان شــادمان خواهنــد 
شــد. اعترافــات شــان از همــان نــوع خواهــد بــود کــه اعترافــات عیســو و یهــودا بــود. 
کســانی کــه چنیــن اعترافاتــی مــی کننــد از نتیجــه گنــاه ســوگواری مــی کننــد و نــه از 
احســاس خطــا کاریشــان. احســاس واقعــی پشــیمانی و اکــراه از بــدی ندارنــد. بــه 
خاطــر تــرس از عقوبــت، گناهانشــان را قبــول مــی کننــد ولــی ماننــد فرعــون قدیــم 

چناچــه قصــاص و داوری برداشــته شــود بــه مخالفــت بــا خــدا بــر مــی گردنــد.
کــه  را  کســانی  خــدا  کــه  اســت  اطمینانــی  همچنیــن  یعقــوب  سرگذشــت 
فریــب خــورده و وسوســه شــده و گنــاه ورزیــده انــد ولــی بــا توبــه حقیقــی بــه ســوی 
او برگشــته انــد طــرد نخواهــد نمــود. در حالــی کــه شــیطان ســعی بــه نابــودی ایــن 
طبقــه از مــردم دارد خــدا فرشــتگان خــود را بــرای تســلی و محافظــت در زمــان خطــر 
خواهــد فرســتاد. حملــه هــای شــیطان ســخت و مصمــم هســتند و خدعــه هــای 
او وحشــتناک ولــی چشــمان خــدا قــوم او را مــی بینــد و گوشــه ای او نالــه هــای 
آنهــا را مــی شــنود. محنــت آنهــا عظیــم اســت و بــه نظــر مــی رســد کــه شــعله هــای 
آتــش نزدیــک اســت آنهــا را ببلعــد ولــی پاالیشــگر آنهــا را چــون طــالی تصفیــه شــده 
در آتــش بیــرون خواهــد آورد. محبــت خــدا بــرای فرزندانــش در خــالل شــدیدترین 
آزمایــش هــا بــه همــان قــدر قــوی و محبــت آمیــز چــون روزهــای درخشــان موفقیــت 
اســت ولــی احتیــاج بــه گذرانــدن آنهــا از تنــور آتــش بــود و دنیویــت شــان در آتــش 

بلعیــده شــود تــا تصویــر مســیح کامــالً منعکــس گــردد.
این دوران اضطراب و پریشانی که در پیش داریم ایمانی الزم دارد که متحمل 
خســتگی، تأخیــر و گرســنگی شــود ـ ایمانــی کــه حتــی تحــت ســخت تریــن آزمایــش 
هــا مقهــور نشــود. مــدت مهلــت بــرای آمــاده شــدن بــرای آن زمــان بــه همــه داده مــی 
شــود. یعقــوب موفــق شــد چــون مصمــم بــود و پافشــاری کــرد. پیــروزی او شــهادتی 
بــرای قــدرت دعــای مصرانــه اســت. همــه کســانی کــه متمســک بــه وعــده خــدا مــی 
شــوند همانطور که او شــد مانند او موفق خواهند شــد. آنهایی که تمایل به انکار 
نفــس و اســتغاثه نمــودن در برابــر خــدا، دعــای مــداوم و مشــتاقانه بــرای برکاتــش 
ندارنــد آنهــا را دریافــت نخواهنــد نمــود. کشــمکش بــا خــدا ـ چــه تعــداد معــدودی 
مفهــوم آن را مــی داننــد! چــه تعــداد معــدودی نفــس شــان بــا شــدت عالقــه آنچنــان 
بــه ســوی خــدا کشــیده شــده تــا اینکــه هــر قدرتــی در نهایــت امکانــات بــکار کشــیده 
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شــده اســت. وقتــی امــواج نــا امیــدی کــه هیــچ زبانــی نمــی توانــد آنهــا را توصیــف 
نمایــد متقاضــی را مــی پوشــانند چــه تعــداد معــدودی بــا ایمــان تســلیم شــونده بــه 

وعــده هــای خــدا متمســک مــی شــوند.
آنهایــی کــه امــروزه ایمــان کمــی بــه کار مــی برنــد در بــزرگ تریــن خطــر ســقوط 
تحــت ســلطه فریــب هــای شــیطانی و فرمــان بــرای مجبــور کــردن وجــدان قــرار مــی 
گیرنــد؛ و حتــی اگــر آزمایــش را تحمــل کننــد بــه پریشــانی و اضطــراب عمیــق تــری در 
زمــان تنگــی ســقوط خواهنــد نمــود زیــرا اطمینــان بــه خــدا را هرگــز عــادت خــود نکــرده 
انــد. درس هــای ایمانــی کــه در آنهــا غفلــت نمــوده انــد تحــت فشــار وحشــتناک 

یــأس بــه اجبــار یــاد خواهنــد گرفــت.
مــا اکنــون بایــد بــا خــدا توســط امتحــان وعــده هایــش آشــنا شــویم. فرشــتگان 
هــر دعــای صادقانــه جــدی را ثبــت مــی کننــد. مــا بایــد بــه جــای غفلــت در ارتبــاط 
تریــن  عظیــم  فقــر،  تریــن  عمیــق  بزنیــم.  را  خودخواهانــه  ارضــای  قیــد  خــدا  بــا 
انــکار نفــس تحــت تأییــد خــدا بهتــر از ثــروت، افتخــار، راحتــی و دوســتی بــدون 
آن اســت. بایــد وقــت را بــه دعــا تخصیــص بدهیــم. اگــر اجــازه بدهیــم ذهنمــان 
مجــذوب عالیــق دنیــوی شــود خداونــد بــا از بیــن بــردن بــت هــای طــال خانــه هــا و 

زمیــن هــای حاصلخیــز بــه مــا وقــت خواهــد داد.
بــه جــز راهــی کــه مــی تواننــد برکــت خــدا  بــه هــر راهــی  جوانــان اگــر از ورود 
را بطلبنــد خــودداری کننــد مجــذوب بــه گنــاه نخواهنــد شــد. اگــر قاصدهایــی کــه 
آخریــن پیــام اخطــار را بــه دنیــا مــی برنــد بــرای برکــت خــدا دعــا کننــد نــه در حالتــی 
ســرد، بــی حــال و از روی تنبلــی بلکــه ماننــد یعقــوب مصرانــه و بــا ایمــان، جاهــای 
زیــادی را پیــدا خواهنــد کــرد کــه بتواننــد بگوینــد: » خــدا را روبــرو دیــده ایــم و جانــم 
حفــظ شــده اســت. « پیدایــش فصــل ۳۲ آیــه ۳۰. در نظــر آســمان چــون شــاهزاده 
هایــی خواهنــد بــود کــه هــم بــا خداونــد و هــم بــا انســان قــدرت مجادلــه داشــته انــد.

» زمــان تنگــی کــه هرگــز مثــل آن نبــوده اســت « بــه زودی در برابرمــان شــروع 
خواهــد شــد؛ و تجربــه ای را احتیــاج داریــم کــه اکنــون نداریــم کــه بســیاری بــرای 
دریافــت بســیار تنبــل هســتند؛ و اغلــب انتظــارش بزرگتــر اســت از آنچــه کــه در 
واقعیــت اســت. ولــی ایــن موضــوع در مــورد تنگــی کــه در پیــش داریــم صــدق نمــی 
کنــد، روشــن تریــن تصاویــر نمــی توانــد بــه عظمــت آن آزمایــش برســند. در آن زمــان 
تنگــی هــر شــخص بایــد خــود در حضــور خــدا بایســتد. » حتّــی اگــر نــوح، دانیــال و 
ایّــوب « در ســرزمین باشــند، » مــن، خداونــد متعــال بــه حیــات خــود ســوگند مــی 
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خــورم، نمــی توانســتند جــان پســر و دختــر خــود را نجــات دهنــد و رســتگاری ایشــان 
فقــط جــان هــای خودشــان را نجــات مــی داد. « حزقیــال فصــل ۱۴ آیــه ۲۰.

اکنــون کــه کاهــن اعظــم مــا بــرای گناهــان مــا کفــاره مــی کنــد بایــد کامــل شــدن 
در مســیح را بطلبیم. نجات دهنده ما حتی در یک اندیشــه وادار به تســلیم شــدن 
به قدرت وسوســه نمی شــد. شــیطان در قلب انســان ها نقطه ای برای دســتیابی 
پیــدا مــی کنــد؛ عالقمنــدی بــه یــک میــل گنــاه آلــود وســیله ای اســت کــه وسوســه 
هــای او قــدرت خــود را تحمیــل مــی کننــد. ولــی مســیح در مــورد خــود چنیــن فرمــود: 
» حكمــران ایــن جهــان مــی آیــد، او بــر مــن هیــچ قدرتــی نــدارد. « انجیــل یوحنــا فصــل 
۱۴ آیــه ۳۰. شــیطان نتوانســت چیــزی در پســر خــدا بیابــد کــه توســط آن بتوانــد بــه 
پیــروزی برســد. او احــکام پــدرش را حفــظ کــرده بــود و گناهــی در او وجــود نداشــت 
کــه شــیطان از آن بــه نفــع خــود اســتفاده کنــد. ایــن وضعیــت بایــد در کســانی یافــت 

شــود کــه در زمــان تنگــی خواهنــد ایســتاد.
در ایــن زندگانــی اســت کــه مــا بایــد گنــاه را توســط ایمــان بــه خــون کفــاره دهنــده 
مســیح از خــود جــدا ســازیم. نجــات دهنــده گــران مایــه مــا دعــوت مــی کنــد کــه مــا بــه 
او ملحــق شــویم و ضعــف هایمــان را بــا قــدرت او، جهالــت هایمــان را بــه حکمــت 
او و بــی لیاقتــی مــان را بــه اســتحقاق او متحــد کنیــم.  مشــیت خــدا آموزشــگاهی 
اســت کــه در آن مــا بایــد تواضــع و فروتنــی عیســی را یــاد بگیریــم. خداونــد پیوســته 
طریقــی را نــه آن طــور کــه مــا انتخــاب مــی نمودیــم کــه برایمــان آســان تــر و مطلــوب 
تــر بــه نظــر مــی رســد بلکــه مطابــق هــدف هــای حقیقــی زندگــی در برابرمــان قــرار مــی 
دهــد. بــه عهــده ماســت کــه بــا عواملــی کــه خــدا در مطابــق ســازی ســیرت مــا بــا 
الگــوی آســمانی بــه کار مــی بــرد همــکاری کنیــم. کســی نمــی توانــد در ایــن کار بــه جــز 

بــه قیمــت وحشــتناک نابــودی جــان غفلــت و تأخیــر بکنــد.
یوحنــای رســول در رویــا صــدای عظیمــی از آســمان شــنید کــه اعــالم مــی کنــد: 
» وای بــر شــما، ای زمیــن و ای دریــا، زیــرا ابلیــس بــه ســوی شــما آمــده اســت و از 
اینکــه مــی دانــد مهلــت زیــادی نــدارد، بســیار خشــمگین اســت. « مکاشــفه فصــل 
۱۲ آیــه ۱۲. وحشــتناکند صحنــه هایــی کــه ایــن اعالمیــه توســط صــدای آســمانی را 
موجــب شــده انــد. غضــب شــیطانی بــا کوتــاه شــدن وقتــش زیــاد مــی شــود و کار 

فریــب و نابــودی اش در زمــان تنگــی بــه اوج مــی رســد.
مناظــر وحشــتناک از نــوع مــاوراء طبیعــی بــه زودی در آســمان هــا بــه قــدرت 
اجنــه پلیــد معجــزه گــر بــه ظهــور خواهنــد رســید. ارواح شــیطانی بــه پادشــاهان زمیــن 
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و ســاکنان تمــام دنیــا بیــرون مــی رونــد تــا آنهــا را در بنــد خدعــه هــای خــود گرفتــار 
ســازند و اصرار کنند که با شــیطان در آخرین کشــمکش ضد حکومت خدا متحد 
شــوند. بــه وســیله ایــن عوامــل، حــکام و اتبــاع بــه یــک شــکل اغــوا خواهنــد شــد. 
افــرادی بــه پــا خواهنــد خاســت کــه وانمــود خواهنــد کــرد کــه خــود مســیح هســتند 
و مدعــی مقــام و پرستشــی خواهنــد بــود کــه بــه نجــات دهنــده دنیــا تعلــق دارد. 
معجــزات شــگفت آور شــفا انجــام داده و مدعــی مکاشــفه از آســمان کــه متضــاد بــا 

کتــاب مقــدس اســت خواهنــد بــود.
بــه عنــوان عمــل فاضلــه در نمایــش اغــوا، شــیطان خــودش تقلیــد مســیح بــودن 
را خواهــد کــرد. کلیســا بــرای زمــان طوالنــی مدعــی بــه نظریــه ظهــور نجــات دهنــده بــه 
عنــوان تحقــق امیدهــای خــود بــوده اســت. اکنــون اغــوا کننــده عظیــم چنــان وانمــود 
خواهــد کــرد کــه مســیح آمــده اســت. در جاهــای مختلــف در دنیــا شــیطان خــود را 
در میــان مــردم بــه شــکل وجــود شــکوهمند درخشــان و مشــابه توصیــف پســر خــدا در 
مکاشــفه یوحنــا ظاهــر خواهــد نمــود. مکاشــفه فصــل ۱ آیــه هــای ۱۳ تــا ۱۵. جــالل 
احاطــه کننــده اش فــوق تصــور از آنچــه چشــم هــای انســان فانــی تــا بــه کنــون شــاهد 
آن بوده است خواهد بود. فریاد پیروزی در هوا طنین انداز است: » مسیح آمده 
اســت! مســیح آمــده اســت! « مــردم در ســتایش در برابــرش بــه رکــوع در مــی آینــد در 
حالی که او دست های خود را برافراشته برکتی بر ایشان اعالم می نماید همانند 
مســیح کــه زمانــی کــه در جهــان بــود حواریــون را برکــت داد. صــدای او نــرم و آرام و 
پــر از آهنــگ شــیرین اســت. بــا لحنــی پــر رحمــت و لطیــف بعضــی از همــان حقیقــت 
هــای آســمانی پرفیــض را کــه نجــات دهنــده مطــرح کــرد ارائــه مــی کنــد، بیمــاری هــای 
مــردم را شــفا مــی دهــد و بعــد در ســیرت تقلیــدی مســیح مدعــی مــی شــود کــه ســبت 
را به یکشنبه تغییر داده است و فرمان می دهد که همه روزی را که او برکت داده 
اســت تقدیس کنند ـ و اعالم می کند که کســانی که پافشــاری در حفظ روز هفتم 
مــی کننــد بــا گــوش نــدادن بــه فرشــتگانش کــه بــا نــور و حقیقــت برایشــان فرســتاده 
شــده انــد بــر علیــه اســم او مرتکــب کفــر مــی شــوند. ایــن اســت خدعــه ی قــوی و 
تقریبــاً مقهــور کننــده. ماننــد ســامری هایــی کــه توســط شــمعون مجــوس اغــوا شــده 
انــد انبــوه مــردم از کوچــک تریــن تــا بــزرگ تریــن بــا گفتــن ایــن » قــدرت عظیــم خــدا « 

اســت بــه جادوگــری هــا گــوش مــی دهنــد. اعمــال رســوالن فصــل ۸ آیــه ۱۰.
ولــی قــوم خــدا فریــب نخواهنــد خــورد. تعالیــم ایــن مســیح کاذب مطابــق کتــاب 
مقدس نیســت. برکات او بر پرســتندگان وحش و صورت او اعالم گردیده اســت 
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همــان طبقــه ای کــه کتــاب مقــدس مــی گویــد غضــب آغشــته نشــده خــدا بــر آنهــا 
ریختــه خواهــد شــد.

اضافــه بــر ایــن شــیطان اجــازه داده نشــده کــه روش برگشــت مســیح را تقلیــد 
کنــد. نجــات دهنــده قــوم خــود را در مــورد ایــن نکتــه اخطــار داده اســت و نحــوه 
برگشــت خــود را بــه وضــوح توصیــف نمــوده اســت. » زیــرا اشــخاص بســیاری پیــدا 
خواهنــد شــد كــه بــه دروغ اّدعــا مــی کننــد، مســیح یــا نبــی هســتند و نشــانه هــا و 
عجایــب بزرگــی انجــام خواهنــد داد بــه طــوری كــه اگــر ممكــن بــود، حتـّـی برگزیــدگان 
خــدا را هــم گمــراه مــی کردنــد.... اگــر بــه شــما بگوینــد كــه او در بیابــان اســت، بــه 
آنجــا نرویــد و اگــر بگوینــد كــه او درون خانــه اســت، بــاور نكنیــد. ظهــور پســر انســان 
ماننــد ظاهــر شــدن بــرق درخشــان از آســمان اســت كــه وقتــی از شــرق ظاهــر شــود 
تــا غــرب را روشــن مــی ســازد. « انجیــل متــی فصــل ۲۴ آیــه هــای ۲۴ تــا ۲۷ و آیــه ۳۱ 
و فصــل ۲۵ آیــه ۳۱؛ مکاشــفه فصــل ۱ آیــه ۷ و رســاله اول بــه تســالونیکیان فصــل 
۴ آیــه هــای ۱6 و ۱۷. ایــن نــوع برگشــت قابــل تقلیــد نیســت و بــه شــکل جهانــی 

شــناخته خواهــد شــد ـ تمــام دنیــا شــاهد آن خواهــد بــود.
بــه  و عشــق  انــد  بــوده  مقــدس  کتــاب  ســاعی  پژوهشــگران  کــه  کســانی  فقــط 
حقیقــت را دریافــت نمــوده انــد از اغــوای پرقدرتــی کــه دنیــا را بــه اســارت مــی گیــرد 
حفــظ خواهنــد شــد. آنــان بــا شــهادت کتــاب مقــدس، اغــوا کننــده در ماســک تقلیــد 
را خواهند شناخت. زمان آزمایش برای همه خواهد آمد. با آزمایش غربال کننده 
مســیحی واقعــی آشــکار خواهــد شــد. آیــا قــوم خــدا آنچنــان در کالم او برقــرار شــده 
انــد کــه بــه برهــان حــواس شــان تســلیم نخواهنــد شــد؟ آیــا آنهــا در چنیــن بحرانــی فقــط 
و تنهــا بــه کتــاب مقــدس متمســک خواهنــد شــد؟ شــیطان اگــر ممکــن باشــد مانــع از 
آن خواهــد شــد کــه ایشــان آمادگــی بــرای ایســتادن در آن روز را بــه دســت بیاورنــد. او 
امور را برای احاطه کردن آنان آنچنان ترتیب خواهد داد که با درگیری با گنج های 
دنیــوی موجــب حمــل یــک بــار ســنگین و خســته کننــده شــوند کــه قلــب شــان بــا امــور 

ایــن زندگــی آنچنــان گرفتــار شــود کــه روز آزمایــش چــون دزد بــر آنهــا بیایــد.
وقتــی فرمــان هــای صــادر شــده از طــرف حــکام مختلــف دنیــای مســیحی بــر ضــد 
حفــظ کننــدگان احــکام خــدا حفاظــت دولــت هــا را برکنــار کــرده آنهــا را بــه دســت 
کسانی که قصد نابودی آنها را دارند ترک می کنند قوم خدا از شهرها و روستاها 
فــرار کــرده و در ارتبــاط بــا گــروه هــای خــود در دور افتــاده تریــن و متــروک تریــن نقــاط 
پناهــگاه خواهنــد  کوهســتانی  ســنگرهای  در  زیــادی  عــده  کــرد.  زندگــی خواهنــد 
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یافت. مانند مسیحیان دره های پیدمانت۱ جاهای مرتفع زمین را معبدهای خود 
خواهنــد ســاخت و خــدا را بــرای » پنــاه صخــره هــا « تشــکر خواهنــد نمــود. اشــعیاء 
فصــل ۳۳ آیــه ۱6. ولــی عــده زیــادی از همــه ملــت هــا و از همــه طبقــات ســطح بــاال، 
سطح پایین، غنی و فقیر، سیاه و سفید به غیر عادالنه ترین و بی رحم ترین شکل 
اســارت افکنــده خواهنــد شــد. عزیــزان خــدا روزهــای ســرگردانی، در بنــد زنجیرهــاو 
پشــت نــرده هــای زنــدان، محکــوم بــه مــرگ و حتــی برخــی رهــا شــده بــرای مــرگ در 
نتیجه قحطی در سیاه چاله ای تاریک و نفرت انگیز را پشت سر خواهند گذراند. 
گــوش هــای انســانی بــرای نالــه هــای آنهــا شــنوایی نخواهــد داشــت و دســت هــای 

انســانی بــرای ارائــه کمــک در بیــن نخواهــد بــود.
آیــا خداونــد قــوم خــود را در ایــن ســاعات محنــت فرامــوش خواهــد کــرد؟ آیــا 
نــوح وفــادار را هنــگام قصــاص دنیــای قبــل از طوفــان فرامــوش کــرد؟ آیــا لــوط را 
هنگامــی کــه آتــش از آســمان بــرای از بیــن بــردن شــهرها وادی باریــد فرامــوش کــرد؟ 
آیــا یوســف را زمانــی کــه بــت پرســتان او را احاطــه کــرده بودنــد فرامــوش کــرد؟ آیــا 
خــدا ایلیــا را وقتــی کــه ســوگند ایزابــل او را بــه سرنوشــت انبیــاء بعــل تهدیــد کــرد 
فرامــوش کــرد؟ آیــا او ارمیــاء را در حفــره تاریــک و ماللــت انگیــزش فرامــوش کــرد؟ 
آیــا او ســه ارزشــمند را در تنــور آتــش و یــا دانیــال را در چالــه شــیرها فرامــوش کــرد؟

» امــا َصهیــون گفتــه اســت: خداونــد مــرا تــرک کــرده و خداونــدگار مــرا از یــاد 
بــرده اســت. آیــا ممکــن اســت مــادر کــودک شــیرخوارۀ خــود را فرامــوش کنــد و 
بــر پســر َرِحــم خویــش ترحــم ننمایــد؟ اینــان ممکــن اســت فرامــوش کننــد، امــا مــن 
هرگــز تــو را فرامــوش نخواهــم کــرد. ببیــن، تــو را بــر کــف دســتهایم نقــش کــرده ام. « 
اشــعیاء فصــل ۴9 آیــه هــای ۱۴ تــا ۱6. زیــرا خداونــد لشــکرهای آســمانی گفتــه 
اســت: » هرکســی کــه بــه شــما آزار برســاند، در حقیقــت بــه مــن آزار می رســاند، 

زیــرا شــما ماننــد مردمــک چشــم مــن هســتید. « زکریــا فصــل ۲ آیــه ۸.
تواننــد  نمــی  زنــدان  بیاندازنــد دیوارهــای  زنــدان  بــه  آنهــا را  گرچــه دشــمنان، 
مانــع ارتبــاط بیــن نفــس آنهــا و مســیح شــوند. کســی کــه هــر ضعــف آنهــا را مــی 
بینــد و بــا هــر محنــت آنهــا آشناســت مافــوق همــه قــدرت هــای زمینــی اســت و 
فرشــتگان بــه ســلول هــای انفــرادی آنهــا خواهنــد آمــد و برایشــان آرامــش و نــور 
آســمانی مــی آورنــد. زنــدان چــون قصــری خواهــد شــد و چــرا کــه مــردان غنــی در 
ایمــان در آنجــا زندگــی مــی کننــد و دیوارهــای تاریــک هماننــد زمانــی کــه پولــس 
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و ســیالس در زنــدان فیلیپــی در نیمــه شــب دعــا کردنــد و ســرود خواندنــد بــا نــور 
آســمانی روشــن خواهنــد شــد.

پــی ظلــم و نابــودی قــوم او  بــر ســر کســانی خواهــد آمــد کــه در  قصــاص خــدا 
هســتند. بردبــاری طوالنــی در مــورد اشــرار آنهــا را در شــرارت جســور مــی کنــد بــا ایــن 
وجــود جــزای اعمالشــان قطعــی و وحشــتناک اســت چــون بــه تأخیــر افتــاده اســت. 
» خداونــد چنانکــه در کــوه فراصیــم خواهــد برخاســت و چنانکــه در وادی جبعــون 
خشــمناک خواهــد شــد تــا کار خــود یعنــی کار عجیــب خــود را بــه جــا آورد و عمــل 
خویــش یعنــی عمــل غریــب خویــش را بــه انجــام رســاند. « اشــعیاء فصــل ۲۸ آیــه ۲۱. 
برای خدای رئوف کار جزا عملی عجیب است. » یهوه می فرماید به حیات خودم 
قســم کــه مــن از مــردن مــرد شــریر خــوش نیســتم. « حزقیــال فصــل ۳۳ آیــه ۱۱. خداونــد 
» رحیــم و رئــوف و دیــر خشــم و کثیــر احســان و وفــا... آمرزنــده خطــا و عصیــان و 
گناه  « با وجود این » گناه را بی ســزا نخواهد گذاشــت. « » خدا دیر خشــم اســت 
و گناه را بی سزا نخواهد گذاشت. « خروج فصل ۳۴ آیه های 6 و ۷؛ ناحوم فصل 
۱ آیه ۳. او با چیزهای وحشتناک در عدالت محق بودن اقتدار احکام پایمال شده 
خــود را تأییــد خواهــد نمــود. شــدت جــزای در انتظــار نقــض کننــدگان ممکــن اســت بــه 
وســیله بــی میلــی خداونــد در اجــرای عدالــت قضــاوت شــود. ملتــی کــه مــدت طوالنــی 
خدا آنها را تحمل نموده و تا پر شدن میزان شرارت شان در نظر خدا ایشان را نابود 
نخواهد نمود در انتها پیاله غضب را بدون آغشته شدن با رحمت خواهند نوشید.

وقتــی مســیح کار شــفاعت در معبــد را خاتمــه بدهــد غضــب آغشــته نشــده 
او بــر ضــد کســانی کــه وحــش و صــورت آن را پرســتش مــی کننــد و نشــان او را مــی 
پذیرنــد ریختــه خواهــد شــد. )مکاشــفه فصــل ۱۴ آیــه هــای 9 و ۱۰.( بالیــای فــرود 
آمــده بــر مصــر زمانــی کــه خــدا نزدیــک بــه رهایــی بنــی اســرائیل بــود در ماهیــت شــبیه 
بــه بالیــای وحشــتناک و وســیع تــری هســتند کــه بالفاصلــه قبــل از رهایــی قــوم خــدا 
بــر دنیــا خواهنــد آمــد. نویســنده مکاشــفه در توصیــف آن بالیــا چنیــن مــی گویــد: 
» دمــل زشــت و بــد بــر مردمانــی کــه نشــان وحــش دارنــد و صــورت او را مــی پرســتند 
بیــرون آمــد. « دریــا » بــه خــون مــرده مبــدل گشــت و هــر نفــس زنــده از چیزهایــی 
کــه در دریــا بــود بمــرد « و » رودخانــه هــا و چشــمه هــا بــه خــون تبدیــل شــدند. هــر 
قــدر هــم ایــن بالیــا وحشــتناک باشــند محــق بــودن عدالــت خــدا پــا برجــا خواهــد 
بــود. فرشــته اعــالم مــی کنــد: » ای خداونــد خــدای قــادر مطلــق داوری هــای تــو 
حــق و عــدل اســت. « » چونکــه خــون مقدســین را ریختنــد و بدیشــان خــون دادی 
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کــه بنوشــند زیــرا مســتحقند. « مکاشــفه فصــل ۱6 آیــه هــای ۲ تــا 6. آنهــا بــا محکــوم 
کــردن قــوم خــدا بــه مــرگ در واقــع جــرم ریختــن خــون آنهــا را بــه دســت خــود متحمــل 
شــده انــد. بدیــن ترتیــب مســیح نیــز بــه یهودیــان زمــان خــود اعــالم نمــود کــه مجــرم 
در مــورد خــون مــردان مقــدس از زمــان هابیــل بــه بعــد هســتند زیــرا همــان روحیــه را 

داشــتند و ســعی بــه انجــام همــان کاری کــه قاتلیــن انبیــاء کردنــد داشــتند.
در بالیایــی کــه خواهــد آمــد قــدرت بــه آفتــاب داده مــی شــود کــه » مــردم را بــه 
آتــش بســوزاند و مــردم بــه حــرارت شــدید ســوخته شــوند. « آیــات ۸ و 9. بنابرایــن 
انبیــاء وضــع زمیــن را در آن زمــان وحشــتناک چنیــن توصیــف مــی کننــد: » زمیــن 
ماتــم مــی گیــرد ... زیــرا محصــول زمیــن تلــف شــده اســت... همــه درختــان صحــرا 
زیــر  هــا  » دانــه  اســت. «  شــده  رفــع  آدم  بنــی  از  زیــرا خوشــی  گردیــده  خشــک 
کلــوخ هــا پوســید مخــزن هــا ویــران و انبارهــا خــراب شــد... بهایــم چــه قــدر نالــه 
ندارنــد...  مرتعــی  کــه  چــون  احوالنــد  شــوریده  گاوان  هــای  رمــه  و  کننــد!  مــی 
جــوی هــای آب خشــک شــده و آتــش مرتــع هــای صحــرا را ســوزانیده اســت. « 
» ســرودهای هیــکل بــه ولولــه مبــدل خواهــد شــد و الشــه هــای بســیار خواهــد بــود 
و آنهــا را در هــر جــا بــه خاموشــی بیــرون خواهنــد انداخــت. « یوئیــل فصــل ۱ آیــه 

هــای ۱۰ تــا ۱۲ و ۱۷ تــا ۲۰، عامــوس فصــل ۸ آیــه ۳.
ایــن بالیــا عالــم گیــر نیســتند در غیــر ایــن صــورت ســاکنان تمــام جهــان نابــود 
خواهنــد شــد. بــا وجــود ایــن وحشــتناک تریــن بالیایــی خواهنــد بــود کــه انســانهای 
فانــی تــا آن زمــان دیــده انــد. تمــام قصــاص هــای تحمیــل شــده قبــل از بســته شــدن 
در رحمــت مخلــوط بــا رحمــت بــوده انــد. خــون اســتغاثه کننــده مســیح گناهــکار را 
از دریافــت جــزای قصــور کامــل حفــظ نمــوده اســت ولــی در داوری نهایــی غضــب 

آغشــته نشــده بــا رحمــت ریختــه خواهــد شــد.
در آن روز انبــوه مــردم مشــتاق حفاظــت فیــض خــدا کــه آنــرا بــرای چنیــن مــدت 
طوالنــی تحقیــر نمــوده انــد خواهنــد بــود. » خداونــدگاْر یهــوه مــی فرمایــد: هــان ایامــی 
مــی آیــد کــه بــر ایــن ســرزمین گرســنگی خواهــم فرســتاد، امــا نــه گرســنگی بــه جهــت نــان 
یــا تشــنگی بــه جهــت آب، بلکــه بــرای شــنیدن کالم خداونــد؛ و ایشــان از دریــا تــا دریــا و 
از شــمال تــا مشــرق سرگشــته خواهنــد شــد؛ و بــه هــر ســو خواهنــد شــتافت تــا کالم 
خداوند را بجویند، اما آن را نخواهند یافت. « عاموس فصل ۸ آیه های ۱۱ و ۱۲.

قــوم خــدا آزاد از محنــت نخواهنــد بــود ولــی در حالــی کــه متحمــل ناراحتــی از 
فقــدان غــذا خواهنــد بــود بــرای مــرگ از قحطــی زدگــی تــرک نخواهنــد شــد. خدایــی 
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کــه بــه ایلیــا توجــه نمــود یکــی از فرزنــدان از خودگذشــته خــود را نادیــده نخواهــد 
گرفــت. او کــه موهــای ســر آنهــا را مــی شــمارد از آنهــا مراقبــت خواهــد کــرد و در 
زمــان قحطــی خرســند خواهنــد شــد. در حالــی کــه شــریران از گرســنگی و آفــت هــا 
مــی میرنــد فرشــتگان عــادالن را حفاظــت نمــوده احتیاجــات آنهــا را بــرآورده خواهنــد 
کــرد. وعــده بــرای کســی کــه » بــه عدالــت راه مــی رود « ایــن اســت » نــان او داده 
خواهد شد و آب او ایمن خواهد بود. « » فقیران و مسکینان آب را می جویند 
و نمــی یابنــد و زبــان از تشــنگی خشــک مــی شــود. مــن کــه یهــوه هســتم ایشــان 
را اجابــت خواهــم نمــود خــدای اســرائیل هســتم انســان را تــرک نخواهــم کــرد. « 

اشــعیاء فصــل ۳۳ آیــه هــای ۱۵و ۱6 و فصــل ۴۱ آیــه ۱۷.
نشــود،  یافــت  موهــا  در  میــوه  و  نیــاورَد  شــکوفه  انجیــر  درخــت  » اگرچــه 
آغــل منقطــع  از  بــرود و مزرعــه هــا آذوقــه ندهــد، گلــه  میــان  از  زیتــون  محصــول 
شــود و رمــه ای در طویلــه هــا نبــاش  « بــا ایــن حــال آنانــی کــه از او تــرس دارنــد 
» در خداونــد شــادمان خواهنــد بــود « و خــدای نجــات خویــش شــادی خواهنــد 

کــرد. حبقــوق فصــل ۳ آیــه هــای ۱۷ و ۱۸.
» خداونــد حافــظ توســت! خداونــد بــه دســت راســتت ســایۀ توســت! آفتــاب 
در روز بــه تــو آزار نخواهــد رســانید؛ و نــه ماهتــاب در شــب. خداونــد تــو را از هــر 
بــدی حفــظ خواهــد کــرد؛ او حافــظ جــان تــو خواهــد بــود! « » اوســت کــه تــو را از 
دام صیــاد خواهــد رهانیــد و از طاعــون مرگبــار. او تــو را بــا پرهــای خویــش خواهــد 
پوشــانید و زیــر بــال هایــش پنــاه خواهــی گرفــت؛ امانــت وی، تــو را ِســپَِر محافــظ 
خواهــد بــود. از خــوف شــب نخواهــی ترســید و نــه از تیــری کــه در روز مــی پــرد؛ 
از طاعونــی کــه در تاریکــی راه مــی رود، بیــم نخواهــی داشــت و نــه از وبایــی کــه 
در نیمــروز هــالک مــی ســازد. گرچــه هــزار تــن در کنــار تــو فــرو افتنــد و ده هــزار بــر 
جانــب راســت تــو، امــا بــه تــو نزدیــک هــم نخواهــد آمــد. تنهــا بــا چشــمانت خواهــی 
پناهــگاه خویــش  را  دیــد. چــون خداونــد  را خواهــی  نگریســت و ســزای شــریران 
گردانیده ای و آن متعال را مأوای خود ساخته ای، هیچ بدی بر تو واقع نخواهد 
شــد و هیــچ بــال نزدیــک خیمــۀ تــو نخواهــد آمــد. « مزمــور فصــل ۱۲۱ آیــه هــای ۵ تــا 

۷ و فصــل 9۱ آیــه هــای ۳ تــا ۱۰.
ولــی از دیــدگاه انســانی چنیــن بــه نظــر خواهــد رســید کــه قــوم خــدا بــه زودی 
بــه خــون خــود مختــوم خواهنــد نمــود همــان طــور کــه شــهدای  شــهادت خــود را 
قبلــی کــرده بودنــد. آنهــا خودشــان شــروع بــه گرفتــاری در ایــن واهمــه خواهنــد بــود 
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کــه خداونــد آنهــا را بــه دســت دشمنانشــان واگــذار کــرده اســت تــا کشــته شــوند. 
ایــن زمانــی بــرای اضطــراب عمیــق اســت. روز و شــب بــرای رهایــی بــه خــدا روی 
مــی آورنــد. شــریران بــه وجــد مــی آینــد و طعنــه تمســخر آمیزشــان شــنیده مــی شــود 
» ایمــان شــما ا کنــون کجاســت اگــر حقیقتــاً قــوم خــدا هســتید؟ چــرا خــدا شــما را 
از دســت مــا خالصــی نمــی دهــد؟ ولــی کســانی کــه منتظرنــد عیســی را بــه خاطــر 
مــی آورنــد کــه بــر صلیــب جلجتــا مشــرف بــه مــوت بــود در حالیکــه روســای کهنــه و 
حــکام در تمســخر فریــاد مــی زدنــد: » دیگــران را نجــات داد امــا نمــی توانــد خــود 
را برهانــد اگــر پادشــاه اســرائیل اســت اکنــون از صلیــب فــرود آیــد تــا بــدو ایمــان 
آوریــم. « انجیــل متــی فصــل ۲۷ آیــه ۴۲. ماننــد یعقــوب همــه بــا خــدا مجادلــه دارنــد 
صورتشــان حکایــت از کشــمکش داخلــی شــان مــی کنــد. صــورت هــا همــه رنــگ 

پریــده اســت. بــا وجــود ایــن از شــفاعت جــدی دســت نمــی کشــند.
اگــر ممکــن بــود انســانها بــا بصیــرت آســمانی نــگاه کننــد فرشــتگان پــر قدرتــی را 
مــی دیدنــد قــرار گرفتــه اطــراف کســانی کــه کالم صبورانــه مســیح را حفــظ نمــوده 
پــر لطافــت پریشــانی آنهــا را دیــده و دعاهــای شــان  بــا دلســوزی  انــد. فرشــتگان 
را شــنیده انــد. آنهــا منظــر فرمــان فرمانــده خــود هســتند تــا آنهــا را از خطــر نجــات 
دهنــد. ولــی بایــد کمــی بیشــتر صبــر کننــد. قــوم خــدا بایــد پیالــه را بنوشــد و بــا غســل 
تعمیــد تعمیــد بگیرنــد. تأخیــری کــه چنــان دردنــاک اســت برایشــان بهتریــن جــواب بــه 
خواهش های آنهاســت. در حالی که ســعی می کنند با اطمینان منتظر خداوند 
بماننــد کــه کاری بکننــد هدایــت بــه بکاربــردن ایمــان، امیــد و صبــر مــی شــوند کــه در 
خــالل تجربــه دینــی شــان کــم بــه کار بــرده انــد ولــی بــه خاطــر برگزیــدگان زمــان تنگــی 
کوتــاه خواهــد شــد. » آیــا خــدا برگزیــدگان خــود را کــه شــبانه روز بــه او اســتغاثه مــی 
کننــد دادرســی نخواهــد کــرد؟ ... بــه شــما مــی گویــم کــه بــه زودی دادرســی ایشــان 
را خواهــد کــرد. « انجیــل لوقــا فصــل ۱۸ آیــه هــای ۷ و ۸. انتهــا زودتــر از آنچــه مــردم 
انتظــار دارنــد خواهــد آمــد. گنــدم جمــع شــده بافــه بنــدی مــی شــود بــرای انبــار خــدا 

و علــف هــا بــه شــکل بافــه هــا بســته بنــدی خواهنــد شــد بــرای آتــش نابــود کننــده.
نگهبانانــی آســمانی وفــادار بــه وظیفــه شــان دوره نگهبانــی خــود را انجــام مــی 
دهنــد. گرچــه بــرای کشــتن حفــظ کننــدگان احــکام زمــان مشــخص شــده اســت، 
زمــان مشــخص  از  قبــل  مــوارد  بعضــی  انتظــار صــدور فرمــان در  دشمنانشــان در 
ســعی بــه کشــتن آنــان خواهنــد نمــود. ولــی کســی قــادر بــه گذشــتن از محافظیــن 
یــک از جــان هــای وفــادار نخواهــد شــد. بعضــی از  پرقــدرت احاطــه کننــده هــر 
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آنهــا در حــال فــرار از شــهرها و دهکــده هــا مــورد حملــه قــرار خواهنــد گرفــت ولــی 
بــه زمیــن  مــی شــکند و چــون کاه  بلنــد شــده اســت  آنهــا  بــر علیــه  کــه  شمشــیری 
میافتــد. از دیگــران توســط فرشــتگان بــه شــکل مردانــی جنگــی دفــاع خواهــد شــد.

نجــات  و  دلــداری  مقــدس جهــت  فرشــتگان  طریــق  از  خــدا  اعصــار  تمــام  در 
قومــش کار کــرده اســت. موجــودات آســمانی نقــش فعالــی در امــور انســانها داشــته 
اند. با لباس هایی که چون برق درخشــانند ظاهر شــده اند و در عین حال گاهی 
در فــرم مــردان ظاهــر شــده انــد. فرشــتگان در شــکل انســان بــه مــردان خــدا ظاهــر 
شــده انــد. در زیــر درخــت بلــوط هنــگام ظهــر کــه گویــا خســته انــد نشســته انــد. آنهــا 
مهمــان نــوازی خانــه هــای انســانها را پذیرفتــه انــد. آنهــا چــون راهنمــا بــرای مســافران 
گمــراه کار کــرده انــد. آنهــا درهــای زنــدان هــا را گشــوده و خادمیــن خــدا را آزاد نمــوده 

انــد. ملبــس بــه جــالل آســمانی بــرای غلطانــدن ســنگ مقبــره مســیح آمدنــد.
فرشــتگان بــه شــکل انســانها غالبــاً در اجتماعــات عــادالن حضــور یافتــه انــد و 
در اجتمــاع شــریران همانطــور کــه بــه صــدوم رفتــه انــد حضــور یافتــه انــد تــا اعمــال 
ایشــان را ثبــت کننــد و ببننــد کــه آیــا از حــدود و بردبــاری خــدا تجــاور نمــوده انــد یــا 
خیــر. خــدا از رحمــت نشــان دادن دلشــاد مــی شــود و بــه خاطــر چنــد نفــر کــه واقعــاً 
او را خدمــت مــی کننــد از مصیبــت هــا جلوگیــری نمــوده و آرامــش انبــوه مــردم را 
طوالنــی تــر مــی کنــد. گناهــکاران ضــد خــدا بــه قــدرت متوجــه مــی شــوند کــه چقــدر 
بــرای زندگــی شــان مدیــون افــراد معــدود وفــاداری هســتند کــه از تمســخر و ظلــم 

نمــودن بــه آنهــا لــذت مــی برنــد.
گرچه حکام این دنیا نمی دانند با وجود این غالباً در شوراهای شان فرشتگان 
ســخنگو بــوده انــد. چشــمان انســانی بــر آنهــا نــگاه کــرده انــد، گــوش هــای انســانی 
بــه درخواســت هــای آنهــا گــوش داده انــد. لــب هــای انســانی بــا پیشــنهادات آنهــا 
مخالفــت کــرده انــد. در دســت هــای انســانی بــا توهیــن و ســوء رفتــار بــا آنهــا روبــرو 
آســمانی  ایــن قاصدهــای  هــای عدالــت  دادگاه  و  تاالرهــای شــورا  در  انــد.  شــده 
آشــنایی نزدیــک بــا تاریــخ انســان نشــان داده انــد، آنهــا خــود را بســیار قابــل تــر در اقامــه 
دفــاع بــه خاطــر ســتم دیــدگان نشــان داده انــد تــا قادرتریــن و فصیــح تریــن مدافعیــن 
شــان. آنهــا هــدف هایــی را مغلــوب کــرده انــد و شــرارت هایــی را موقــوف نمــوده انــد 
کــه مــی توانســتند آرمــان خــدا را بســیار بــه تأخیــر بیاندازنــد و موجــب عــذاب فــراوان 
برای قوم او شوند. در زمان خطر و اضطراب » فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان 

اوســت و اردو زده ایشــان را مــی رهانــد. « مزمــور فصــل ۳۴ آیــه ۷.
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بــا اشــتیاق جــدی قــوم خــدا منتظــر شــواهد ظهــور پادشــاه آینــده شــان هســتند. 
از نگاهبانــان پرســیده مــی شــود: » از شــب چــه خبــر؟ « جــواب بــدون تردیــد داده 
مــی شــود: » صبــح مــی آیــد و شــام نیــز. « اشــعیاء فصــل ۲۱ آیــه هــای ۱۱ و ۱۲. 
نــور بــر فــراز ابرهــای قلــه کــوه هــا مــی درخشــد. بــه زودی جــالل او ظاهــر مــی شــود. 
آفتــاب عدالــت مشــرف بــه ظهــور اســت. صبــح و شــب هــر دو نزدیکاننــد. شــروع 

روز بــی انتهــا بــرای عــادالن و برقــراری شــب بــی انتهــا بــرای شــریران. «
در حالــی کــه مجادلــه کننــدگان تقاضاهــای خــود را بــه حضــور خــدا ارائــه مــی 
بــه کنــار  نماینــد بــه نظــر مــی رســد کــه پــرده بیــن آنهــا و آنچــه نامرئــی اســت تقریبــاً 
کشــیده مــی شــود. آســمانها بــا طلــوع روز ابــدی درخشــان مــی شــوند و ماننــد نغمــه 
ی ســرود فرشــتگان کلماتی به گوش می رســد: » در وفاداری تان ثابت بایســتید، 
کمک در راه اســت. « مســیح فاتح قادر مطلق به ســربازان خســته اش تاج جالل 
غیــر فانــی را عرضــه مــی نمایــد و صدایــش از دروازه هــای بــاز بــه گــوش مــی رســد: 
» اینــک بــا شــما هســتم. هراســان مباشــید بــا همــه غــم هــای شــما آشــنا هســتم و 
اندوه شــما را حمل نموده ام شــما بر علیه دشــمن امتحان نکرده نمی جنگید. من 
جنــگ را در قبــال شــما جنگیــده ام و بــه اســم مــن شــما بیــش از فاتحــان هســتید. «

نجات دهنده گران مایه کمک را عیناً در زمانی که احتیاج الزم داریم خواهد 
فرســتاد. راه بــه ســوی آســمان بــا آثــار جــای پــای هــای او تقدیــس شــده اســت. هــر 
خــاری کــه پــای هــای مــا را مجــروح کــرده اســت پــای هــای او را مجــروح کــرده انــد. 
هــر صلیبــی کــه از مــا خواســته شــده حمــل کنیــم او قبــل از مــا حمــل نمــوده اســت. 
خداونــد اجــازه بــه مجادلــه مــی دهــد تــا نفــس را بــرای آرامــش آمــاده کنــد. زمــان تنگــی 
بــرای قــوم خــدا یــک امتحــان وحشــتناک اســت، در عیــن حــال زمانــی اســت کــه هــر 

ایمانــدار حقیقــی بــه بــاال نــگاه کنــد تــا قــوس وعــده هــا را گرداگــرد خــود ببینــد.
» فدیــه شــدگان خداونــد بــاز خواهنــد گشــت؛ آنــان ســرودخوانان بــه َصهیــون 
بــه  بــود.  داخــل خواهنــد شــد و شــادی جاودانــی زینــت بخــش سرشــان خواهــد 
شــادمانی و خوشــی خواهنــد رســید و غــم و نالــه خواهــد گریخــت. مــن هســتم، 
مــن، کــه شــما را تســلی مــی دهــم؛ پــس تــو کیســتی کــه از انســان فانــی ترســانی، 
از بنــی آدم کــه علفــی بیــش نیســت؟ خداونــد، آفریننــدۀ خــود را، فرامــوش کــرده 
ای.... تمام روز از خشم ستمکار هراسانی، آنگاه که آمادۀ هالک کردن است. 
امــا براســتی خشــم ســتمکار کجاســت؟ زیــرا زندانیــان ذلیــل بــه زودی آزاد خواهنــد 
نــان نخواهنــد شــد. زیــرا مــن یهــوه  شــد؛ در ســیاه چــال نخواهنــد مــرد و محتــاج 
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خــدای شــما هســتم، همــان کــه دریــا را بــه تالطــم مــی آورد تــا امواجــش بخروشــند؛ 
نــام مــن خداونــد لشکرهاســت. مــن کالم خــود را در دهــان تــو نهــادم و تــو را زیــر 

ســایۀ دســت خویــش پوشــانیدم. « اشــعیاء فصــل ۵۱ آیــه هــای ۱۱ تــا ۱6.
شــراب!  از  نــه  امــا  مســتی  کــه  تــو  ای  بشــنو؛  را  ایــن  ســتمدیده،  ای  » پــس 
مــی  دفــاع  قومــش  حــق  از  کــه  تــو  خــدای  گویــد،  مــی  چنیــن  یهــوه  تــو  خداونــدگار 
غضــب  پیالــۀ  از  و  گیــرم  مــی  تــو  دســت  از  را  آور  ســرگیجه  جــام  اینــک  کنــد: 
نهــم،  مــی  تــو  کننــدگان  عــذاب  دســت  در  را  آن  نوشــید.  نخواهــی  دیگــر  مــن 
ماننــد  را  پشــتت  تــو  و  نهیــم”  پــا  تــو  بــر  تــا  شــو  “خــم  گفتنــد:  مــی  تــو  بــه  کــه 
.۲۳ تــا   ۲۱ هــای  آیــه  بگذرنــد. «  تــو  بــر  تــا  کوچــه،  ماننــد  و  ســاختی  مــی  زمیــن 

چشــم خــدا در نگرشــی در خــالل قــرن هــا بــر بحرانــی دوختــه شــده کــه قــوم او 
زمانــی کــه قــدرت هــای زمینــی بــر علیــه آنهــا صــف آرایــی کــرده انــد روبــرو خواهنــد 
شــد. مانند اســیران در تبعید در ترس مرگ از قحطی و یا خونریزی خواهند بود. 
ولــی پــروردگار مقــدس کــه دریــای قرمــز را در برابــر بنــی اســرائیل تقســیم نمــود قــدرت 
نمــود. » یهــوه صبایــوت کــه  خــود را نمایــان ســاخته اســارت را دگرگــون خواهــد 
ایشــان در آن روزی کــه مــن تعییــن نمــوده ام ملــک خــاص مــن خواهنــد بــود. چنانکــه 
کســی بر پســرش که او را خدمت می کند ترحم می نماید. « مالکی فصل ۳ آیه 
۱۷. اگــر خــون شــاهدان وفــادار مســیح در ایــن زمــان ریختــه شــود مثــل خــون شــهدا 
بــذِر کاشــته شــده نخواهــد بــود تــا محصولــی بــرای خــدا بــه وجــود آورد. وفــاداری 
آنهــا شــهادتی بــرای متقاعــد کــردن دیگــران در مــورد حقیقــت نخواهــد بــود. زیــرا 
قلــب ســخت دل امــواج رحمــت را پــس زده اســت بــه حــدی کــه دیگــر بــر نخواهــد 
گشــت. اگــر عــادالن اکنــون چــون صیدهایــی بــه دســت دشــمنان رهــا شــوند بــرای 
ســرور تاریکــی پیــروزی خواهــد بــود. نویســنده مزمــور مــی گویــد: » زیــرا کــه در روز 
بــال مــرا در ســایبان خــود نهفتــه در پــرده خیمــه خــود مــرا مخفــی خواهــد داشــت. « 
مزمــور فصــل ۲۷ آیــه ۵. مســیح چنیــن گفتــه اســت: » ای قــوم مــن، رفتــه بــه حجــره 
های خویش داخل شــوید و درها را از عقب خویش ببندید. لَختی، خویشــتن را 
پنهــان کنیــد، تــا خشــم او درگــَذرَد. زیــرا هــان خداونــد از جایــگاه خویــش بیــرون مــی 
آیــد تــا ســاکنان زمیــن را بــه ســزای تقصیــرات شــان برســاند. « اشــعیاء فصــل ۲6 آیــه 
هــای ۲۰ و ۲۱. رهایــی کســانی کــه صبورانــه منتظــر ظهــور او بــوده انــد و آنانــی کــه 

اســم شــان در دفتــر حیــات نوشــته شــده پــر جــالل خواهــد بــود.
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را مراعــات  احــکام خــدا  کــه  از کســانی  انســانی  کــه حفاظــت قوانیــن  وقتــی 
مــی کننــد پــس گرفتــه شــود در ســرزمین هــای مختلــف یــک جنبــش هــم زمــان بــرای 
نابودیشــان بوجــود خواهــد آمــد. وقتــی زمــان مشــخص شــده در قانــون نزدیــک مــی 
شــود مــردم دسیســه خواهنــد نمــود تــا گــروه مــورد نفــرت را از بیــن ببرنــد. تصمیــم 
و  ناموافــق  صــدای  کــه  را  قطعــی  ضربــه  شــب  یــک  در  کــه  شــد  خواهــد  گرفتــه 

شــماتت را از بیــن خواهــد بــرد بزننــد.
قــوم خــدا بعضــی هــا در زنــدان و بعضــی مخفــی در پناهنــگاه هــای منــزوی در 
جنگلهــا و کوهســتان هــا هســتند ـ هنــوز حفاظــت الهــی را درخواســت مــی نماینــد 
در حالــی کــه در همــه محلــه هــا مــردان مســلح همدســت بــا گــروه فرشــتگان شــریر 
بــرای کار نابــودی آمــاده میشــوند. اکنــون در زمــان تنگــی نهایــی اســت کــه خــدای 
قــوم برگزیــده بــرای رهایــی آنــان مداخلــه خواهــد نمــود. خداونــد مــی گویــد: » شــما 
را ســرودی خواهــد بــود، بســان ســرود شــِب عیــدی مقــدس؛ و دل شــما شــادمان 
خواهــد شــد، همچــون زمانــی کــه قــوم ... بــه کــوه خداونــد، آن صخــرۀ اســرائیل، 
رهسپار می گردند. و خداوند آواز َمهیب خود را خواهد شنوانید و بازوی خویش 
را نمایــان خواهــد ســاخت، بازویــی کــه بــا خشــم آتشــین و آتــش فــرو برنــده، و بــا بــاران 
ســیل آســا و توفــان و تگــرگ، فــرود مــی آیــد. « اشــعیاء فصــل ۳۰ آیــه هــای ۲9 و ۳۰.

گــروه هــای مــردان شــریر بــا فریــاد پیــروزی و تمســخر و نفریــن آمــاده هجــوم بــر 
صیدهــای شــان هســتند کــه نــاگاه ســیاهی عمیــق تاریــک تــر از تاریکــی شــب بــر 
زمیــن مــی افتــد. آنــگاه رنگیــن کمانــی بــا درخشــش جاللــی از تخــت خــدا بــر آســمان 
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ظاهــر شــده و بــه نظــر مــی رســد کــه هــر گــروه در حــال دعــا را احاطــه مــی کنــد. 
ســاکت  تمسخرشــان  فریادهــای  و  شــود  مــی  مهــار  ناگهــان  عصبانــی  جمعیــت 
مــی شــوند. هــدف هــای غضــب جنایتکارانــه شــان فرامــوش مــی شــود. ایشــان بــا 
احســاس پیــش بینــی وحشــتناک بــه نشــانه پیمــان خــدا چشــم مــی دوزنــد و اشــتیاق 

دارنــد از درخشــندگی مقاومــت ناپذیــر آن محافظــت شــوند.
قــوم خــدا صدایــی واضــح و خــوش لحــن مــی شــنوند کــه مــی گویــد » بــه بــاال نــگاه 
کنیــد « پــس نظــر خــود را بــه ســوی آســمان بلنــد مــی کننــد و قــوس وعــده را مــی بینیــد. 
ابرهــای ســیاه و غضبنــاک کــه آســمان را پوشــانده کنــار مــی رونــد و ماننــد اســتیفان 
بــا ثبــات بــه آســمان نــگاه مــی کننــد و جــالل خــدا و پســر انســان نشســته بــر تختــش را 
مــی بیننــد. آنــان در جســم الهــی اش عالیــم تحقیــرش را تشــخیص مــی دهنــد و از لــب 
هایــش درخواســت ارائــه شــده بــه حضــور پــدر و فرشــتگان مقــدس را مــی شــنوند: 
» مــی خواهــم آنهــا کــه بــه مــن بخشــیده ای بــا مــن باشــند، همانجــا کــه مــن هســتم. « 
انجیل یوحنا فصل ۱۷ آیه ۲۴. مجدداً صدایی پیروزمندانه و خوش لحن شنیده می 
شــوند کــه مــی گویــد: » آنهــا مــی آینــد! آنهــا مــی آینــد! مقــدس، بــی ضــرر و بــی فســاد. 
آنهــا کالم صبــر مــرا حفــظ کــرده انــد؛ آنهــا در میــان فرشــتگان راه خواهنــد رفــت؛ « و 
لــب هــای رنــگ پریــده و لــرزان کســانی کــه ایمانشــان را محکــم حفــظ نمــوده انــد فریــاد 

پیــروزی بــر مــی کشــند.
در نصــف شــب اســت کــه خــدا قــدرت خــود را بــرای رهایــی قومــش آشــکار مــی 
کنــد. آفتــاب درخشــان در قــوت خــود ظاهــر مــی شــود. عجایــب و عالیــم پــی در پــی 
ســریع اتفــاق مــی افتنــد. شــریران بــا حیــرت و وحشــت بــه صحنــه نــگاه مــی کننــد در 
حالــی کــه عــادالن بــا شــادمانی جــدی بــه نشــانه هــای رهایــی شــان مــی نگرنــد. همــه 
چیــز در طبیعــت بــه نظــر از مســیرش خــارج مــی شــود. جریــان جویبارهــا متوقــف 
مــی شــود. ابرهــای ســیاه و تیــره برآمــده و بــا یکدیگــر برخــورد مــی کننــد. در وســط 
آســمان هــای غضبنــاک یــک فضــای بــاز از جــالل غیــر قابــل توصیــف وجــود دارد 
کــه از آنجــا صــدای خــدا چــون غــرش ســیالب هــای خروشــان بــه گــوش مــی رســد کــه 

مــی گویــد: » کار تمــام شــد. « مکاشــفه فصــل ۱6 آیــه ۱۷.
صــدا آســمان هــا و زمیــن را مــی لرزانــد. زمیــن لرزهــای عظیــم اتفــاق مــی افتــد. 
» زمیــن لرزهــای عظیــم واقــع شــد، چنــدان عظیــم کــه نظیــرش تــا انســان بــر زمیــن مــی 
زیسته، روی نداده بود. « آیات ۱۷ و ۱۸. به نظر می رسد که فلک باز و بسته می 
شــود. جــالل از تخــت الهــی چــون بــرق ســاطع مــی شــود. کــوه هــا چــون نــی در بــاد مــی 
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لرزند و صخره های ناهموار به هر طرف پراکنده می شــوند. غرشــی وجود دارد که 
از آمــدن توفــان خبــر مــی دهــد. دریــا بــه شــدت متالطــم اســت. صــدای غــرش گردبــاد 
عظیمــی چــون صــدای دیوهــای مأمــور بــه نابــودی شــنیده مــی شــود. تمــام زمیــن چــون 
امــواج دریــا متالطــم شــده و بــاال و پاییــن مــی رود و ســطح آن شکســته مــی شــود و بــه 
نظــر مــی رســد کــه پایــه هایــش گســیخته مــی شــود. سلســله کــوه هــا غــرق مــی شــود. 
جزایــر مســکونی ناپدیــد مــی شــوند. بندرهایــی کــه در شــرارت ماننــد صــدوم شــده 
انــد توســط امــواج غضبنــاک آب بلعیــده مــی شــوند. بابــل عظیــم بــه یــاد خــدا آمــده 
است تا » از پیاله خشم شدید خود او را بنوشاند. « تگرگی عظیم که هر دانه آن 
» در حــدود ۳۵ کیلوگــرم بــود « کار انهــدام خــود را انجــام مــی دهنــد. آیــه هــای ۱9 و 
۲۱. مغرورتریــن شــهرهای زمیــن برانداختــه مــی شــوند. قصرهــای اشــرافی کــه بــر آنهــا 
مــردان بــزرگ جهــان ثــروت خــود را بــرای تجلیــل خــود بــه کار بــرده انــد در برابــر چشــم 
هایشــان فــرو مــی ریزنــد. دیوارهــای زنــدان هــا گســیخته مــی شــوند و قــوم خــدا کــه بــه 

خاطــر ایمانشــان در بنــد نگهــداری شــده بودنــد آزاد مــی شــوند.
قبرهــا بــاز مــی شــود و » بســیاری از آنــان کــه در خــاِک زمیــن خوابیــده انــد بیــدار 
و حقــارت  بــرای خجلــت  آنــان  و  جــاودان  زندگــی  بــرای  اینــان  امــا  شــد،  خواهنــد 
جــاودان. « دانیــال فصــل ۱۲ آیــه ۲. همــه کســانی کــه در ایمــان پیــام فرشــته ســوم در 
گذشــته انــد از قبرهــای تجلیــل یافتــه بیــرون مــی آینــد تــا عهــد صلــح خــدا را بــا کســانی 
کــه شــریعت او را حفــظ کــرده انــد بشــنوند. » حتــی چشــم آنــان کــه نیــزه بــه او زدنــد « 
)مکاشــفه فصــل ۱ آیــه ۷(، آنهایــی کــه عــذاب هــای مســیح  در حــال مــرگ را اســتهزا 
نمودنــد و سرســخت تریــن مخالفــان حقیقــت و قــوم او قیــام مــی یابنــد تــا او را در 
جاللــش ببیننــد و شــاهد احترامــی باشــند کــه بــه وفــاداران و مطیعــان ارائــه میشــود.

ابرهــای غلیــظ هنــوز هــم آســمان را پوشــیده انــد بــا وجــود ایــن آفتــاب گهــگاه 
چــون چشــم انتقــام گیرنــده یهــوه رســوخ مــی کنــد. بــرق خشــمناک از آســمان مــی 
جهــد و زمیــن را در شــعله آتــش مــی پوشــاند. صدایــی مافــوق غــرش عظیــم رعــد و 
صداهــای اســرار آمیــز و هــراس انگیــز نابــودی شــریران را اعــالم مــی کنــد. کلماتــی 
کــه گفتــه مــی شــود را همــه نمــی فهمنــد ولــی بــه طــور دقیــق توســط معلمیــن کاذب 
درک مــی شــود. آنانــی کــه تــا مدتــی قبــل چنیــن بــی پــروا، مغــرور و جســور و نســبت 
بــه قــوم حافظیــن احــکام خــدا از قســاوت شــادمان بودنــد اکنــون در بهــت و حیــرت 
غــرق شــده انــد. نالــه هایشــان مافــوق صــدای عوامــل طبیعــت شــنیده مــی شــود. 
دیوهــا بــه الوهیــت مســیح اعتــراف نمــوده در برابــر قدرتــش مــی لرزنــد در حالــی کــه 
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مــردم بــرای رحمــت التمــاس مــی کننــد و در وحشــت فرومایــه بــر خــاک افتــاده انــد.
 نبی عهد عتیق در رویایی روز خدا را دید و چنین گفت: » شیون کنید، زیرا 
کــه روز خداونــد نزدیــک اســت و ماننــد هالکتــی از جانــب قــادر مطلــق مــی آیــد. « 
اشــعیاء فصــل ۱۳ آیــه 6. » از خــوِف خداونــد و از کبریایــی جــالل وی، بــه انــدرون 
صخــره شــو و خویشــتن را در خــاک پنهــان کــن. نــگاه هــای تکبرآمیــز انســان بــه زیــر 
کشــیده خواهــد شــد و کبــر و غــرور آدمیــان پســت خواهــد گردیــد؛ تنهــا خداونــد در 
آن روز متعــال خواهــد بــود. زیــرا خداونــِد لشــکرها را روزی اســت بــر ضــد هرآنچــه 
مغرور و متکبر باشــد و بر ضد هرآنچه برافراشــته شــده باشــد؛ آنها جملگی پســت 
خواهنــد شــد. « » در آن روز آدمیــان بــت هــای نقــره و طــالی خویــش را کــه آنهــا را 
بــه جهــت پرســتش ســاخته انــد، نــزد مــوش هــای کــور و خفاشــان خواهنــد افکنــد، 
تــا از خــوف خداونــد و از کبریایــی جــالل او، بــه غارهــای صخــره هــا و شــکاف هــای 
ســنگ هــا داخــل شــوند، آنــگاه کــه خداونــد برخیــزد تــا زمیــن را بــه لــرزه درآورد. « 

اشــعیاء فصــل ۲ آیــه هــای ۱۰ تــا ۱۲ و ۲۰ و ۲۱.
از شــکافی در ابرهــا ســتارهای مــی درخشــد و درخشــندگی اش در مقایســه 
مــی  و شــادی  امیــد  از  وفــاداران  بــرای  یابــد.  مــی  ازدیــاد  برابــر  تاریکــی چهــار  بــه 
از غضــب و ســختی  نقــض کننــدگان شــریعت خــدا صحبــت  بــرای  ولــی  گویــد 
اکنــون در  انــد  نمــوده  بــرای مســیح قربانــی  را  کــه همــه چیــز  آنهایــی  نمایــد.  مــی 
امــان هســتند گویــا در پناهــگاه ســری خیمــه ی خــدا. ایشــان آزمایــش شــده انــد 
کــه جــان  بــرای کســی  را  از حقیقــت وفــاداری خــود  دنیــا و متنفــران  برابــر  و در 
خــود را بــرای آنهــا داد بــه ثبــت رســانده انــد. تغییــری شــگفت آور بــر کســانی کــه 
انــد بوجــود آمــده  بــا مــرگ صداقــت خــود را محکــم حفــظ نمــوده  در رویارویــی 
اســت. آنــان بطــور ناگهانــی از ظلــِم تاریــک و وحشــتناک مردانــی کــه بــه دیوهــا 
تبدیــل شــده انــد نجــات یافتــه انــد. ســیمای شــان کــه اخیــرا رنــگ پریــده، مضطــرب 
و فرســوده بودنــد اکنــون از حیــرت و ایمــان و محبــت درخشــانند. صداهــای شــان 
در ســرود پیــروزی بــر مــی خیــزد: » خــدا پنــاه و قــّوت ماســت و یــاوری کــه در تنگــی 
هــا فــوراً یافــت مــی شــود. پــس نخواهیــم ترســید، اگرچــه زمیــن متحــرک شــود و 
کــوه هــا بــه قعــر دریــا فــرو افتنــد؛ اگرچــه آبهایــش بخروشــند و بــه جوشــش درآینــد 

و کــوه هــا از تالطــم آن بــه لــرزه افتنــد. « مزمــور فصــل ۴6 آیــه هــای ۱ تــا ۳.
در حالــی کــه ایــن کلمــات اطمینــان مقــدس بــه ســوی خــدا صعــود مــی کنــد 
ابرها به عقب کشــیده می شــوند و آســمان پرســتاره دیده می شــود که در مقایســه 
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بــا فلــک تاریــک و خشــمگین در هــر طــرف غیرقابــل بیــان باشــکوه اســت. جــالل 
شــهر آســمانی از دروازه هــای نیمــه بــاز جــاری مــی شــود. آنــگاه در برابــر آســمان 
دســتی ظاهر می شــود که دو لوح ســنگی تا شــده را نگه می دارد. نبی می گوید: 
» آســمان هــا دادگــری او را اعــالم مــی کننــد، زیــرا خــدا، خــوْد داور اســت. « مزمــور 
فصــل ۵۰ آیــه 6. آن احــکام مقــدس و عدالــت خــدا کــه در میــان رعــد و آتــش از کــوه 
ســینا بــه عنــوان راهنمــای زندگــی اعــالم شــد اکنــون بــه عنــوان معیــار داوری بــر مــردم 
آشــکار مــی شــود. آن دســت الــواح را بــاز مــی کنــد و در آنجــا اصــول ده فرمــان دیــده 
مــی شــود کــه بــا قلمــی چــون آتــش نگاشــته شــده. کلمــات آنچنــان واضــح هســتند 
کــه همــه مــی تواننــد آن را بخواننــد. خاطــره هــا بیــدار مــی شــود و تاریکــی خرافــات 
و بدعــت از هــر ذهنــی زدوده مــی شــود و کالم دهگانــه خــدا، مختصــر، کامــل و 

مقتــدر بــه نظــر کلیــه ســاکنان زمیــن مــی رســد.
نــا امیــدی کســانی کــه شــروط مقــدس خــدا را لگدمــال  توصیــف وحشــت و 
کــرده انــد امــکان پذیــر نیســت. خــدا شــریعت خــود را بــه آنهــا داد آنهــا مــی توانســتند 
ســیرت خــود را بــا آن بســنجند و از معایــب خــود بــا خبــر شــوند در حالــی کــه هنــوز 
فرصــت توبــه و اصــالح وجــود داشــت ولــی بــرای جلــب رضــای دنیــا اصــول آن را 
کنــار گذاشــتند و نقــض آنهــا را بــه دیگــران آموختنــد. آنهــا ســعی کــرده انــد قــوم خــدا 
بــه ســبت او کننــد. اکنــون توســط همــان شــریعتی کــه  بــی حرمتــی  بــه  را مجبــور 
تحقیــر نمــوده انــد محکــوم مــی شــوند. همگــی بــا صراحــت وحشــتناک مــی بیننــد 
کــه هیــچ بهانــه ای ندارنــد. آنهــا انتخــاب کردنــد کــه چــه کســی را عبــادت و خدمــت 
خواهنــد نمــود. » آنــگاه شــما بــار دیگــر میــان پارســایان و شــریران، و میــان آنــان کــه 
خــدا را خدمــت مــی کننــد و آنــان کــه خدمتــش نمــی کننــد، تمییــز خواهیــد داد. « 

مالکــی فصــل ۳ آیــه ۱۸.
دشــمنان شــریعت خــدا از واعظیــن گرفتــه تــا کوچــک تریــن آنهــا درک جدیــدی 
از حقیقــت و وظیفــه دارنــد. خیلــی دیــر متوجــه مــی شــوند کــه ســبِت حکــم چهــارم 
ُمهــر خــدای زنــده اســت. خیلــی دیــر طبیعــت قالبــی ســبت شــان و پایــه هــای شــنی 
کــه ایشــان بــر آن ســاخته انــد را مــی بیننــد. متوجــه مــی شــوند بــر علیــه خــدا مــی 
جنگیــده انــد. معلمیــن دینــی جــان هــا را بــه نابــودی هدایــت کــرده انــد در حالــی کــه 
مدعــی بــه هدایــت آنهــا بــه دروازه هــای بهشــت بــوده انــد. فقــط در روز حســاب 
نهایــی آشــکار خواهــد شــد کــه چقــدر مســئولیت مــردان در مقــام مقــدس مهــم و 
نتیجــه عــدم وفــاداری آنهــا چقــدر وحشــتناک اســت. فقــط در ابدیــت اســت کــه 
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زیــان نابــودی یــک شــخص را مــی تــوان بــه درســتی تخمیــن زد. نابــودی کســی کــه 
خــدا بــه او بگویــد: دور شــو خــادم شــریر وحشــتناک خواهــد بــود.

صــدای خــدا از آســمان شــنیده مــی شــود کــه روز و ســاعت برگشــت عیســی 
و رســاندن پیمــان ابــدی بــه قومــش را اعــالم مــی نمایــد. کالمــش ماننــد غــرش رعــد 
در سرتاســر زمیــن طنیــن انــداز مــی شــود. قــوم منتخــب خــدا بــا چشــم هــای دوختــه 
بــه آســمان گــوش مــی دهنــد. صــورت هایشــان بــا جــالل او نورانــی شــده و ماننــد 
صــورت موســی وقتــی کــه از کــوه ســینا نــزول نمــود مــی درخشــد. شــریران قــادر بــه 
نــگاه کــردن بــه آنهــا نیســتند؛ و وقتــی برکــت بــر کســانی اعــالم مــی شــود کــه خــدا را بــا 

حفــظ ســبت مقدســش احتــرام ورزیــده انــد فریــاد پیــروزی بلنــد مــی شــود.
بــه زودی لکــه ابــر ســیاهی از مشــرق پدیــدار مــی شــود بــه انــدازه نصــف دســت 
انســان. ایــن ابــری اســت کــه نجــات دهنــده را  در بــر گرفتــه اســت و در فاصلــه 
بــه تاریکــی پیچیــده شــده اســت. قــوم خــدا مــی داننــد کــه ایــن نشــان  دور گویــا 
پســر انســان اســت. آنهــا در ســکوتی بــا وقــار در حالــی کــه بــه زمیــن نزدیــک مــی 
شــود بــه آن خیــره شــده انــد و روشــن تــر و پــر جــالل تــر میشــود تــا اینکــه بــه  ابــر 
عظیــم ســفیدی تبدیــل مــی شــود، قســمت تحتانــی آن چــون آتــش ملتهــب اســت 
و بــاالی آن رنگیــن کمــان پیمــان. عیســی چــون فاتحــی مقتــدر ســوار اســت. اکنــون 
نــه بــه عنــوان » مــرد رنجدیــده « بــرای نوشــیدن پیالــه تلــخ شرمســازی و مصیبــت 
بلکــه چــون فاتــح آســمان و زمیــن تــا زنــدگان و مــردگان را داوری کنــد. » امیــن و 
برحــق « » او بــه عــدل حکــم مــی کنــد و مــی جنگــد؛ « و » ســپاهیان آســمانی « 
)مکاشــفه فصــل ۱9 آیــه هــای ۱۱و ۱۴( از پــی او مــی آینــد. گــروه بــی شــمار و 
زیــادی از فرشــتگان مقــدس بــا ســرودهای تصنیــف آســمانی او را همراهــی مــی 
کننــد. بــه نظــر مــی رســد کــه فلــک از نــور » هــزاران هــزار و کُرورهــا کـُـرور « فرشــته 
منــور شــده اســت. هیــچ قلــم انســانی نمــی توانــد صحنــه را توصیــف کنــد؛ هیــچ 
ذهــن فانــی قــادر بــه درک شــکوه آن نیســت. » جــالل او آســمانها را پوشــانید و 
ســتایش او زمیــن را آکنــده ســاخت. درخشــندگی او همچــون نــور بــود. « حبقــوق 
فصــل ۳ آیــه هــای ۳ و ۴. وقتــی ابــر زنــده نزدیــک تــر مــی شــود هــر چشــمی ســرور 
نمــی  دار  را جریحــه  مقــدس  آن ســر  خــار  از  تاجــی  اکنــون  بینــد.  مــی  را  حیــات 
کنــد؛ ولــی تاجــی از جــالل بــر پیشــانی مقــدس او قــرار گرفتــه اســت. ســیمای او 
درخشــان تر از آفتاب ظهر اســت. » و بر ردا و ران او نامی نوشــته شــده اســت: 

شــاه شــاهان و رب االربــاب. « مکاشــفه فصــل ۱9 آیــه ۱6.
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کننــدگان  رد  بــر  و  اســت؛ «  رفتــه  رخســارها  همــۀ  از  » رنــگ  حضــورش  در 
رحمــت خــدا وحشــِت نــا امیــدی ابــدی مســتولی مــی شــود. » دل هــا آب شــده و 
زانــوان لــرزان اســت. ... رخســارها همــه رنــگ باختــه اســت! « ارمیــاء فصــل ۳۰ 
آیــه 6 و ناحــوم فصــل ۲ آیــه ۱۰. عــادالن بــا تــرس و لــرز فریــاد بــر مــی آورنــد: » کــه را 
تــوان ایســتادگی اســت؟ « ســرود فرشــتگان ســاکت مــی شــود و زمانــی از ســکوت 
وحشــتناک پیــش مــی آیــد. آنــگاه صــدای عیســی شــنیده مــی شــود کــه مــی گویــد: 
» فیــض مــن تــو را کافــی اســت. « صــورت عــادالن روشــن مــی گــردد و شــادی هــر 
قلبــی را پــر مــی ســازد. فرشــتگان در حالــی کــه بــه زمیــن نزدیکتــر مــی شــوند مجــدداً 

ســرود را بــا آهنگــی بلندتــر از ســر مــی گیرنــد.
پادشــاه پادشــاهان احاطــه شــده در آتــش شــعله ور بــر ابرهــا فــرود مــی آیــد. 
آســمان هــا چــون طومــاری در هــم پیچیــده مــی شــوند و زمیــن در برابــرش مــی لــرزد 
و همــه کــوه هــا و جزیــره هــا از جــای هایشــان جابجــا مــی شــوند. » خــدای مــا مــی 
آیــد و خامــوش نخواهــد مانــد؛ آتــش پیــش رویــش فــرو میبلعــد و تندبــاد گرداگــردش 
مــی خروشــد. آســمان را در بــاال فــرا مــی خوانــد و زمیــن را، تــا بــر قــوم خــود داوری 

کنــد. « مزمــور فصــل ۵۰ آیــه هــای ۳ و ۴.
» آنگاه پادشاهان زمین و بزرگان و سپهساالران و دولتمندان و قدرتمندان و 
هــر غــالم و هــر آزادمــردی در غارهــا و در میــان صخــره هــای کــوه هــا پنهــان شــدند. 
آنــان خطــاب بــه کــوه هــا و صخــره هــا مــی گفتنــد: بــر مــا فــرود آییــد و مــا را از روی آن 
تختنشــین و از خشــم بــره فــرو پوشــانید. زیــرا کــه روز بــزرگ خشــم او فــرا رســیده و 

کــه را تــوان ایســتادگی اســت؟ « مکاشــفه فصــل 6 آیــه هــای ۱۵ تــا ۱۷.
کنایــات مســخره آمیــز متوقــف شــدند. لــب هــای دروغگــو بــه ســکوت واداشــته 
شــدند. صــدای ضربــه اســلحه و غوغــای کارزار » بــا هــر چکمــۀ جنــگاوران و هــر 
جامــۀ آغشــته بــه خــون « )اشــعیاء فصــل 9آیــه ۵( ســاکت گردیــده. اکنــون چیــزی 
جــز صــدای دعــا و گریــه و نوحــه بــه گــوش نمــی رســد. از لــب هایــی کــه تــا چنــدی 
قبــل اســتهزا مــی کردنــد فریــادی بــر مــی آیــد: » روز بــزرگ خشــم آنــان فــرا رســیده و 
کــه را تــوان ایســتادگی اســت؟ « شــریران ترجیــح مــی دهنــد زیــر صخــره هــای کــوه 
هــا دفــن شــوند تــا اینکــه صــورت کســی را کــه تحقیــر نمــوده و رد کــرده انــد ببیننــد.

صدایــی کــه بــه گــوش مــردگان رســوخ مــی نمایــد را آنهــا مــی شناســند. چنــد 
بــار بــا لحــن لطیــف و ملتمســانه آنهــا را بــه توبــه خوانــده اســت. چنــد بــار در دعــوت 
هــای یــک دوســت، یــک بــرادر و یــک نجــات دهنــده شــنیده شــده اســت. بــرای 
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رد کننــدگان فیــض او هیــچ صدایــی چنــان پــر از محکومیــت و چنــان متهــم کننــده 
وجــود نــدارد کــه بــرای مدتــی چنیــن طوالنــی تضــرع نمــوده اســت: » از راه هــای 
شــریرانۀ خــود بازگشــت کنیــد، زیــرا چــرا بمیریــد؟ « حزقیــال فصــل ۳۳ آیــه ۱۱. آه 
کــه بــرای آنهــا صــدای غریبــه ای بــود! عیســی مــی گویــد: » چــون هنگامــی کــه فــرا 
خوانــدم مــرا نپذیرفتیــد و آنــگاه کــه دســت خویــش دراز کــردم، کســی اعتنــا نکــرد؛ 
بپذیریــد. «  مــرا  توبیــخ  نخواســتید  و  گرفتیــد  نادیــده  یکســره  مــرا  مشــورت  چــون 
امثــال ســلیمان فصــل ۱ آیــه هــای ۲۴ و ۲۵. آن صــدا خاطــره هایــی را بــه یــاد مــی 
آورد کــه آنهــا میــل بــه محــو کــردن دارنــد ـ اخطارهــا تحقیــر شــده، دعــوت هــای رد 

شــده و مزیــت هــای نادیــده گرفتــه شــده.
قدرتــی  بــا  نمودنــد.  اســتهزا  تحقیــرش  هنــگام  را  مســیح  کــه  کســانی هســتند 
مرتعــش کننــده کلمــات عــذاب دیــده در برابــر درخواســت قســم کاهــن اعظــم بــه 
خاطــر مــی آیــد کــه بســیار جــدی اعــالم نمــود: » از ایــن پــس پســر انســان را خواهیــد 
دیــد کــه بــه دســت راســت قــدرت نشســته، بــر ابرهــای آســمان مــی آیــد. « انجیــل 
متــی فصــل ۲6 آیــه 6۴. اکنــون او را در جاللــش مــی بیننــد و کمــاکان او را نشســته 

بــر دســت راســت قــدرت خواهنــد دیــد.
بودنــد  کــرده  اســتهزا  بــودن  خــدا  پســر  بــر  مبنــی  را  او  ادعــای  کــه  کســانی 
و  کــرد  مســخره  را  او  پادشــاهی  مقــام  کــه  متکبــر  هرودیــس  خاموشــند.  اکنــون 
دســتور داد ســربازان مســخره کننــده او را چــون پادشــاه تــاج گــذاری کننــد همــان 
جاســت. همــان کســانی کــه ردای ارغوانــی را بــا دســت هــای گنــاه آلودشــان بــر 
از خــار نهادنــد و در دســت  تاجــی  پیشــانی مقدســش  بــر  دوشــش گذاشــتند و 
بــی مخالفتــش عصــای ســلطنتی جعلــی گذاشــتند و در اســتهزای کفــر آمیــز در 
برابــرش تعظیــم نمودنــد آنجــا هســتند. کســانی کــه بــر صــورت ســرور حیــات آب 
دهــان انداختنــد و ســیلی زدنــد اکنــون از نظــر نافــذش ســر برمــی گرداننــد و ســعی 
مــی کننــد از جــالل دگرگــون کننــده حضــورش فــرار کننــد. آنهایــی کــه میــخ هــا را 
بــر دســت هــا و پاهایــش کوبیدنــد و ســربازانی کــه پهلویــش را ســوراخ کردنــد ایــن 

آثــار را بــا وحشــت و پشــیمانی نــگاه مــی کننــد.
کاهــن هــا و حــکام بــا دقتــی وحشــت آور وقایــع جلجتــا را بــه خاطــر مــی آورنــد. 
آنهــا بــا خوفــی رعــب انگیــز بــه یــاد مــی آورنــد کــه چگونــه بــا شــادمانی شــیطانی ســر 
توانــد  نمــی  را  اّمــا خــود  نجــات داد،  برآوردنــد: » دیگــران را  تــکان دادنــد و فریــاد 
نجــات دهــد! اگــر پادشــاه اســرائیل اســت، اکنــون از صلیــب پاییــن بیایــد تــا بــه او 
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ایمــان آوریــم. او بــه خــدا تــوکل دارد؛ پــس اگــر خــدا دوســتش مــی دارد، اکنــون او را 
نجــات دهــد. « انجیــل متــی فصــل ۲۷ آیــه هــای ۴۲ و ۴۳.

بــه چنــد باغبــان کــه از تحویــل  آنهــا خیلــی واضــح مثــال نجــات دهنــده راجــع 
بــه غالمــان او بدرفتــاری  بــه مالــک آن ســرباز زدنــد و نســبت  محصــول تاکســتان 
کردنــد و پســر او را کشــتند را بخاطــر مــی آورنــد. آنهــا همچنیــن حکمــی کــه خــود بــر 
علیــه باغبانــان صــادر کردنــد بــه یــاد مــی آورنــد: صاحــب تاکســتان » آن افــراد بــی 
رحــم را بــا بــی رحمــی تمــام نابــود خواهــد ســاخت. « کاهــن هــا و بــزرگان در گنــاه و 
عقوبــت آن باغبانــان بــی وفــا خــط مشــی خــود و نابــودی عادالنــه خــود را مــی بیننــد 
و اکنــون نالــه عــذاب اخالقــی آنهــا بــر مــی خیــزد، بلندتــر از فریــاد » مصلوبــش کــن، 
مصلوبــش کــن « کــه در خیابــان هــای اورشــلیم بــه پــا خاســت و نوحــه ترســناک و 
نــا امیــد » او پســر خداســت! او مســیح حقیقــی اســت. « آنهــا ســعی مــی کننــد 
از حضــور شــاه شــاهان فــرار کننــد. ولــی آنهــا بیهــوده اقــدام بــه مخفــی شــدن در 

غارهــای عمیــق زمیــن کــه در اثــر جنــگ عناصــر منقلــب شــده انــد مــی کننــد.
در زندگی همه کسانی که حقیقت را انکار می کنند لحظاتی پیش می آید که 
وجــدان بیــدار مــی شــود، وقتــی کــه خاطــره یادبــود عــذاب دهنــده زندگــی ریاکارانــه را 
ارائــه مــی دهــد و نفــس از پشــیمانی عبــث عاجــز مــی شــود. ولــی اینهــا در مقایســه بــا 
افســوس آن روزی کــه » چــون آنچــه از آن مــی ترســید همچــون توفــان بــر شــما عــارض 
شود و مصیبت چون گردباد شما را فرو پیچد « )امثال سلیمان فصل ۱ آیه ۲۷(. 
آنهایی که می خواســتند مســیح و قوم وفادار او را نابود کنند اکنون شــاهد جاللی 
هســتند کــه بــر آنهــا قــرار مــی گیــرد. آنهــا در میــان وحشــت شــان صــدای مقدســین را 
در ســرود و شــادمانی مــی شــنوند کــه اعــالم مــی کنــد: » هــان ایــن خــدای مــا اســت 

کــه منتظــر او بودیــم تــا نجــات مــان بخشــد. « اشــعیاء فصــل ۲۵ آیــه 9.
خــدا  پســر  صــدای  رعــد  غــرش  و  بــرق  درخشــش  زمیــن،  چرخــش  میــان  در 
مقدســین خفتــه را قیــام مــی دهــد. او نگاهــی بــه مقبــره عــادالن نمــوده دســت خــود 
را بــه ســوی آســمان برافراشــته فریــاد مــی زنــد » بیــدار شــوید، بیــدار شــوید، بیــدار 
شــوید شــمایی کــه در خــاک خوابیــده ایــد و برخیزیــد! « در سرتاســر طــول و عــرض 
زمیــن مــردگان صــدای او را مــی شــوند و آنهایــی کــه مــی شــنوند زنــده خواهنــد شــد 
و تمــام زمیــن بــا راه رفتــن لشــکریان بــی نهایــت عظیــم از هــر ملــت و قــوم و زبــان و 
مــردم طنیــن انــداز مــی شــود. از زنــدان خانــه مــرگ بیــرون مــی آینــد ملبــس بــه جــالل 
ابــدی و فریــاد مــی کشــند: » ای گــور، پیــروزی تــو کجاســت؟ و ای مــرگ، نیــش 
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تــو کجــا؟ « رســاله اول بــه قرنتیــان فصــل ۱۵ آیــه ۵۵؛ و عــادالن زنــده و مقدســین 
قیــام یافتــه صداهایشــان را در یــک فریــاد طوالنــی و شــاد پیــروزی متحــد مــی کننــد.

همــه در همــان قامــت کــه در ورود بــه مقبــره داشــتند خــارج مــی شــوند. آدم کــه 
در میــان انبــوه جمعیــت قیــام کــرده ایســتاده اســت قــد و بــاالی بلنــد و طبیعــت بــا 
شــکوهی دارد ولــی کمــی پایینتــر از پســر خــدا. او فــرق نمایانــی بــا نســل هــای بعــد 
دارد؛ در ایــن مــورد انحطــاط عظیــم نــژادی دیــده مــی شــود. ولــی همــه بــا طــراوت و 
تازگــی جوانــی جاودانــی بــه پــا مــی خیزنــد. در ابتــدا انســان بــه صــورت خــدا آفریــده 
شــد نــه فقــط در ســیرت بلکــه در شــکل و ترکیــب. گنــاه تحولــی بــه وجــود آورد و 
تقریبــاً صــورت الهــی را محــو ســاخت؛ ولــی مســیح آمــد تــا آنچــه را کــه گــم شــده 
بــود ترمیــم کنــد. او بــدن هــای فاســد مــا را تغییــر خواهــد داد و شــبیه بــه بــدن پــر 
جاللــش شــکل خواهــد داد. شــکل فانــی و فاســدپذیر، تهــی از زیبایــی کــه روزی از 
گنــاه تبــاه گشــته بــود کامــل، زیبــا و آراســته بــه بقــا خواهــد شــد. کلیــه معایــب و لکــه 
هــا در قبــر باقــی مــی مانــد. نجــات یافتــگان بــا دسترســی بــه درخــت حیــات واقــع در 
بــاغ عــدن از دیربــاز گــم شــده بــه قامــت پــر جــالل اولیــه » رشــد « )مالکــی فصــل ۴ 
آیــه ۲( خواهنــد کــرد. آخریــن آثــار بــه تأخیــر افتــاده لعنــت گنــاه زایــل خواهــد شــد 
و ایمانــداران مســیح در » زیبایــی خداونــد خــدای مــا « در ذهــن و روان و جســم 
ظاهــر خواهنــد شــد کــه صــورت کامــل خداوندشــان را منعکــس خواهــد نمــود؛ و 
چــه نجــات شــگفت آوری! از دیربــاز موضــوع صحبــت و امیــدواری، موضــوع تفکــر 

بــا انتظــار مشــتاقانه ولــی دور از ادراک کامــل.
عــادالن زنــده » در یــک آن و در یــک چشــم بــه هــم زدن « تغییــر مــی یابنــد 
و بــه صــدای خــدا تجلیــل مــی شــوند. اکنــون فناناپذیــر گشــته انــد و بــا مقدســین 
قیــام نمــوده بــه آســمان ربــوده مــی شــوند تــا خداونــد را در هــوا مالقــات کننــد. 
فرشــتگان » برگزیــدگان او را از چهــار گوشــۀ جهــان، از یــک کــران آســمان تــا بــه 
کــران دیگــر، گــرد هــم خواهنــد آورد. « اطفــال کوچــک بــه دســت فرشــتگان بــه 
بواســطه  مــدت طوالنــی  بــرای  کــه  دوســتانی  شــوند.  مــی  حمــل  مــادران  آغــوش 
مــرگ از یکدیگــر جــدا شــدندبه هــم مــی پیوندنــد تــا دیگــر از هــم جــدا نشــوند و بــا 

ســرود شــادی بــا هــم بــه ســوی شــهر خــدا صعــود مــی کننــد.
در هــر طــرف ارابــه ی ابــری بــال هایــی هســت و زیــر آن چــرخ هــای زنــده و وقتــی 
ارابــه بــه ســوی آســمان مــی رود چــرخ هــا فریــاد بــر مــی آورنــد » قــدوس « و بــال هــا 
در حــال حرکــت فریــاد بــر مــی آورنــد » قــدوس « و گــروه فرشــتگان فریــاد بــر مــی 
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آورنــد » قــدوس، قــدوس، قــدوس خداونــد خــدای قدیــر « و نجــات یافتــگان فریــاد 
مــی زننــد » هللویــا! « زمانــی کــه ارابــه بــه ســوی اورشــلیم جدیــد صعــود مــی کنــد.

قبل از ورود به شــهر خدا نجات دهنده عالمت پیروزی را به پیروان خود می 
دهــد و نشــان مقــام ســلطنتی را بــه آنهــا اعطــا مــی نمایــد. صــف آرایــی درخشــنده 
شــان بــه شــکل مربــع توخالــی دور و بــر پادشــاه شــان کــه در شــکوه ســلطنتی فــوق 
مقدســین و فرشــتگان اســتقرار دارد و ســیمایش بــا محبتــی لطیــف بــر همــه آنهــا مــی 
درخشــد صــورت گرفتــه. سرتاســر جمهــور بــی شــمار نجــات یافتــه هــر نظــری بــر او 
دوختــه شــده و هــر چشــمی جــالل او را مــی نگــرد همــان کــه » ظاهــرش چنــان تبــاه 
شــده بــود کــه دیگــر بــه انســان نمــی مانســت و چهــره اش چنــان مخــدوش کــه دیگــر 
بــه بنــی آدم شــبیه نبــود. « عیســی بــه دســت خــود تــاج جــالل را بــر ســر فاتحــان مــی 
گــذارد. بــرای هــر یــک تاجــی کــه بــر آن » اســم جدیــد « او نگاشــته شــده )مکاشــفه 
بــه  بســته وجــود دارد.  نقــش  بــه خــدا «  آیــه ۱۷( و جملــه » قدوســیت   ۲ فصــل 
دســت هــر کســی شــاخه ی نخــل پیــروزی و چنگــی بــراق گذاشــته شــده و وقتــی 
بــر ســیم هــای  بــا  مهــارت  نــوازد هــر دســتی  مــی  را  نــوت شــروع  فرشــتگان رهبــر 
چنــگ مــی کشــد و آهنــگ شــیرین بــا کلمــات دلپذیــر غنــی بــر مــی افــرازد. خلســه ی 
غیرقابــل توصیفــی قلــب هــا را خشــنود مــی ســازد و هــر صدایــی در حمــد شــکرانه 
بــر افراشــته مــی شــود: » بــر او کــه مــا را محبــت مــی کنــد و بــا خــون خــود مــا را از 
گناهانمــان رهانیــد و از مــا ملکوتــی ســاخت و کاهنانــی بــرای خــدا و پــدر خــود، بــر 

او جــالل و قــدرت بــاد، تــا ابــد. آمیــن. « مکاشــفه فصــل ۱ آیــه هــای ۵ و 6.
شــهر مقــدس در برابــر گــروه نجــات یافتــه اســت. عیســی دروازه هــای عریــض 
مرواریــدی را بــاز مــی کنــد و ملــت هایــی کــه حقیقــت را حفــظ نمــوده انــد وارد مــی 
شوند. در آن جا بهشت خدا را می بینند خانه آدم در زمان معصومیتش. آنگاه آن 
صدایــی کــه غنــی تــر از هــر آهنگــی کــه بــه گــوش فانــی رســیده اســت شــنیده مــی شــود 
کــه مــی گویــد: » جــدال شــما تمــام شــده اســت. « » بیاییــد، ای برکــت یافتــگان از 
پدر من، و ملکوتی را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود. «

یافتــه اســت: » مــی  تحقــق  بــرای شــاگردانش  نجــات دهنــده  اکنــون دعــای 
خواهــم آنهایــی کــه بــه مــن بخشــیده ای بــا مــن باشــند، همانجــا کــه مــن هســتم. « 
)یهــودا  عظیــم. «  شــادی  از  آکنــده  و  عیــب  بــی  خویــش  پرجــالل  حضــور  » در 
فصــل ۲۴( مســیح، خریــداری شــدگان بــه خــون خــود را بــه پــدر ارائــه مــی نمایــد و 
اعــالم مــی دارد: » اینــک مــن، و فرزندانــی کــه بــه مــن داده ای. « » آنهــا را کــه بــه 
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مــن بخشــیده ای، محافظــت نمــودم. « آه ایــن اســت عجایــب محبــت رســتگار 
کننــده! وجــد روحانــی ســاعتی کــه پــدر ازلــی بــه نجــات یافتــگان نــگاه مــی کنــد و 
صــورت خــود را مــی بینــد، ناســازگاری گنــاه محــو شــده و آفــت آن رفــع شــده و 

انســان بــار دیگــر در هماهنگــی بــا الوهیــت اســت!
عیســی بــا محبتــی غیــر قابــل بیــان وفــاداران خــود را بــه خوشــی خداوندشــان 
خــوش آمــد مــی گویــد. خوشــی نجــات دهنــده دیــدن جــان هایــی اســت کــه در 
ملکوت جاللش توســط عذاب و تحقیرش نجات یافته اند و رســتگاران در شــادی 
او شــریک خواهنــد بــود وقتــی در میــان برکــت یافتــگان کســانی را مــی بیننــد کــه 
توســط دعاهایشــان، فعالیــت شــان و خدمــت پــر محبــت شــان بــرای مســیح بــه 
دســت آورده انــد. وقتــی گرداگــرد تخــت ســفید عظیــم جمــع مــی شــوند شــادمانی 
غیــر قابــل توصیــف قلــب هایشــان را پــر مــی ســازد، وقتــی کســانی را مــی بیننــد کــه 
بــرای مســیح بــه دســت آورده انــد و ببیننــد کــه آنهــا دیگــران را بــه دســت آورده انــد و 
آنها نیز دیگران را و همه به پناهگاه آرامش آورده شــده اند در آن جا تاج هایشــان 
را در برابــر پاهــای عیســی مــی گذارنــد و بــرای دوران هــای بــی انتهــای ابدیــت او را 

تمجیــد مــی نماینــد.
وقتــی فدیــه یافتــگان در شــهر خــدا اســتقبال مــی شــوند در هــوا هلهلــه ســتایش 
بــر مــی خیــزد. هــر دو آدم نزدیــک اســت یکدیگــر را مالقــات کننــد. پســر خــدا بــا 
آغــوش بــاز آمــاده پذیــرش پــدر نــژاد ماســت ـ موجــودی کــه او خلــق نمــود و بــر علیــه 
خالــق خــود گنــاه ورزیــد و بــه خاطــر گناهانــش آثــار صلیــب بــر جســم نجــات دهنــده 
حمــل مــی شــود. وقتــی آدم عالیــم میــخ هــای بــی رحمانــه را تشــخیص مــی دهــد بــه 
جــای بــه آغــوش رفتــن خداونــدش در تواضــع خــود را بــه پــای او مــی انــدازد و فریــاد 
بــر مــی آورد » آن بــرۀ ذبــح شــده ســزاوار اســت! « نجــات دهنــده بــا لطافــت او را 
بلنــد مــی کنــد و پیشــنهاد مــی کنــد بــار دیگــر نظــری بــه منزلــگاه عدنــی خــود کــه از آن 

بــرای مــدت درازی تبعیــد شــده بــود بیانــدازد.
زندگــی آدم پــس از تبعیــدش از بــاغ عــدن بــر زمیــن پــر از غــم شــده بــود. هــر بــرگ 
خشــک شــده، هــر حیــوان بــرای قربانــی، هــر آفــت بــر روی زیبــای طبیعــت، هــر لکــه 
بــر عصمــت انســان، خاطرهــی جدیــدی از گناهــش بــود. عــذاِب ندامــت، وقتــی 
ازدیــاد شــرارت را دیــد و در جــواب اخطارهایــش بــا ســرزنش هایــی مواجــه شــد کــه 
او را موجب گناه می دانســتند وحشــتناک بود. او با تواضع صبورانه برای تقریباً 
هــزار ســال عقوبــت گنــاه را تحمــل نمــود. او بــا امانــت از گناهــش توبــه نمــود و  بــه 
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شایســتگی نجات دهنده موعود اعتماد نمود و در امید قیام از مردگان زندگی را 
بــدرود گفــت. پســر خــدا شکســت و ســقوط انســان را کفــاره نمــود و اکنــون توســط 

عمــل کفــاره، آدم بــه ســلطنت اولیــه اش گماشــته شــد.
او منتقــل شــده بــا شــادمانی نظــر بــه درخــت هایــی مــی افکنــد کــه زمانــی موجــب 
ـ همــان درخــت هایــی کــه او خــودش میــوه هایشــان را در دوران  لــذت او بودنــد 
معصومیــت و خوشــحالی جمــع کــرده بــود. او تــاک هایــی را میبینــد کــه دســت خــود 
او پــرورش داده بــود و همــان گل هایــی کــه از نگهــداری شــان لــذت بــرده بــود. ذهنــش 
واقعیــت صحنــه را درک میکنــد و مــی فهمــد کــه ایــن واقعــاً بــاغ عــدن بازگردانــده 
شــده اســت، زیباتــر از آن موقعــی کــه از آن رانــده شــده بــود. نجــات دهنــده او را بــه 
درخــت حیــات هدایــت نمــوده میــوه باشــکوه را مــی چینــد و بــه او توصیــه مــی کنــد از 
آن بخــورد. او بــه اطــراف نــگاه مــی کنــد و عــده زیــادی از خاندانــش را نجــات یافتــه مــی 
بیند که در بهشت خدا ایستاده اند. آنگاه تاج درخشان خود را به پای عیسی می 
انــدازد و بــر ســینه او افتــاده نجــات دهنــده را بــه آغــوش مــی کشــد. دســتی بــه چنــگ 
طالیــی مــی کشــد و طــاق هــای آســمان طنیــن ســرود پیــروزی را منعکــس مــی کننــد: 
» ســزاوار ســزاوار ســزاوار اســت بــره کــه کشــته شــد و اکنــون زنــده اســت! « خانــواده 
آدم هــم صــدا مــی شــوند و تــاج هــای خــود را بــه پــای نجــات دهنــده مــی اندازنــد در 

حالــی کــه در ســتایش ســر خــم مــی کننــد.
ایــن بــه هــم پیوســتگی را فرشــتگانی شــاهدند کــه در ســقوط آدم گریــه کردنــد و 
بــه وجــد آمدنــد وقتــی عیســی پــس از قیامــش بــه آســمان صعــود نمــود و ســپس قبــر 
را بــرای همــه کســانی کــه بــه اســم او ایمــان بیاورنــد بــاز نمــود. اکنــون کار نجــات را 

انجــام شــده مــی بیننــد و در ســرود تمجیــد و ســتایش همدســت مــی شــوند.
بــر دریــای چــون کریســتال در برابــر تخــت آن، دریــای از شیشــه آمیختــه بــا آتــش 
ـ چنــان درخشــنده از جــالل خــدا ـ گروهــی جمــع شــده انــد کــه » بــر آن وحــش و بــر 
تمثــال او و بــر عــدد نــام او پیــروز شــده بودنــد. « آنهــا بــه همــراه بــره بــر کــوه صیهــون 
ایســتاده انــد، » چنــگ هایــی بــه دســت داشــتند کــه خــدا بــه آنــان داده بــود « صــد و 
چهــل و چهــار هــزار نفــری کــه از میــان مــردم نجــات یافتــه انــد؛ و چــون صــدای آبهــای 
خروشــان و صــدای رعــدی عظیــم بــه صــدای چنــگ نــوازان مــی مانســت آنــگاه کــه 
چنگ بنوازند؛ و آنان » سرود جدیدی « را در برابر تخت می خوانند، سرودی که 
کسی جز صد و چهل و چهار هزار قادر به یاد گرفتن آن نیستند. آن سرود موسی 
و بــره اســت ـ ســرود نجــات. کســی جــز صــد و چهــل و چهــار هــزار نمــی توانــد ســرود 
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را یــاد بگیــرد؛ زیــرا آن ســرود تجربــه آنهاســت ـ تجربــه ای کــه هیــچ گــروه دیگــری هرگــز 
نداشته است. » اینان راه بره را دنبال می کنند هر کجا که برود. « آنها از زمین از 
میــان زنــده هــا تبدیــل یافتــه بــه عنــوان » نوبــر بــرای خــدا و بــره « محســوب مــی شــوند. 
مکاشــفه فصــل ۱۵ آیــه هــای ۲ و ۳ و فصــل ۱۴ آیــه هــای ۱ تــا ۵. » اینــان همــان 
کســانند کــه از عــذاب عظیــم برگذشــته انــد؛  « آنهــا از زمــان مصیبــت کــه هرگــز از 
زمانی که ملتی وجود داشته است وجود نداشته گذشته اند؛ آنها اضطراب زمان 
یعقــوب را متحمــل شــده انــد و در زمــان ریــزش قصــاص هــای خــدا بــدون میانجــی 
ایســتاده انــد. ولــی نجــات یافتــه انــد چــون » رداهــای خــود را در خــون بــره شســته انــد 
و ســفید کــرده انــد. « » هیــچ دروغــی در دهانشــان یافــت نشــد. اینــان بَــری از هــر 
عیــب هســتند « در حضــور خــدا. » هــم از ایــن روســت کــه: اینــان در پیشــگاه تخــت 
خدایند و شــبانه روز او را در معبدش خدمت می کنند؛ و آن تخت نشــین، خیمۀ 
خــود را بــر آنــان مــی گســتراند. « آنهــا زمیــن را تحلیــل رفتــه از قحطــی و آفــت دیــده 
انــد آفتــاب دارای قــدرت تــا مــردم را بــا حــرارت زیــاد بســوزاند و خودشــان محنــت و 
گرســنگی و تشــنگی را متحمــل شــده انــد. ولــی » دیگــر هرگــز گرســنه نخواهنــد شــد و 
هرگــز تشــنه نخواهنــد گردیــد و دیگــر تابــش خورشــید بــه رویشــان نخواهــد تابیــد و نــه 
تابــش هیــچ گرمــای ســوزان دیگــر. زیــرا کــه بــره از مرکــز تخــْت شــبان آنــان خواهــد بــود و 
آنــان را بــه چشــمه هــای آب حیــات رهنمــون خواهــد کــرد. و خــدا هــر قطــره اشــکی را 

از چشــم آنــان خواهــد ســترد. « مکاشــفه فصــل ۷ آیــه هــای ۱۴ تــا ۱۷.
و  تعلیــم  هــا  ســختی  مکتــب  در  دهنــده  نجــات  برگزیــدگان  اعصــار  تمــام  در 
تربیــت یافتــه انــد. آنهــا در راههــای تنــگ روی زمیــن راه رفتــه انــد و در تنــور مصیبــت 
پالــوده شــده انــد. بــه خاطــر عیســی متحمــل مخالفــت، کینــه و بهتــان شــده انــد. آنهــا 
را در جــدال شــدید متابعــت نمــوده انــد و متحمــل انــکار نفــس شــده و نــا امیــدی 
هــای تلــخ را تجربــه نمــوده انــد. آنهــا توســط تجربــه هــای دردنــاک شــان شــرارت و 
قــدرت و احســاس خطــا و محنــت گنــاه را یــاد گرفتــه انــد و بــا اکــراه بــه آن نــگاه 
مــی کننــد. درکــی از قربانــی ســرمدی بــرای معالجــه آن قلــب شــان را از ســپاس و 
تمجیــدی کــه ســقوط نکــرده هــا تقدیــر نخواهنــد نمــود پــر کــرده اســت. آنهــا محبــت 
زیــاد مــی ورزنــد زیــرا زیــاد آمرزیــده شــده انــد. در ســهم داشــتن از محنــت مســیح 

شایســته مشــارکت در جــالل او هســتند.
وارثیــن خــدا از اتــاق هــای کوچــک زیــر شــیروانی، کلبــه هــا، زنــدان هــا، داربســت 
هــای اعــدام، کــوه هــا، بیابــان هــا، غارهــای زیــر زمینــی، غارهــای دریــا آمــده انــد. 
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آنــان بــر زمیــن، » تنگدســت، ســتمدیده و مــورد آزار بودنــد. « میلیــون هــا محکــوم بــه 
رســوایی بــه قبــر فــرو رفتنــد چــون از تســلیم بــه ادعاهــای اغواگــر شــیطان خــودداری 
کردنــد. آنهــا در دادگاه هــای بشــری بــه عنــوان پســت تریــن مجــرم هــا محکــوم شــدند. 
ولــی اکنــون » خــدا خــود داور اســت. « مزمــور فصــل ۵۰ آیــه 6. اکنــون تصمیــم 
هــای زمینــی معکــوس مــی شــوند. » ننــگ قــوم خویــش را از تمامــی زمیــن بــر خواهــد 
گرفــت. « اشــعیاء فصــل ۲۵ آیــه ۸. » آنــان ’ملــت مقــدس’ خوانــده خواهنــد شــد 
و ’فدیــه شــدگان خداونــد’.  « او تعییــن نمــوده اســت تــا بــه آنهــا » تاجــی بــه عــوض 
خاکســتر ببخشــم و روغــن شــادمانی بــه عــوض ســوگواری و ردای ســتایش بــه جــای 
دیگــر ضعیــف،  آنهــا  آیــه ۳.  آیــه ۱۲؛ فصــل 6۱  اشــعیاء فصــل 6۲  یــأس. «  روح 
محنــت زده، پراکنــده و مظلــوم نیســتند. از ایــن بــه بعــد همیشــه بــا خداونــد خواهنــد 
بــود. آنهــا در برابــر تخــت ملبــس بــه رداهــای فاخرتــر از آنچــه کــه مفتخرتریــن انســانها 
پوشــیده انــد هســتند. آنهــا بــه نیــم تــاج هایــی تاجگــذاری شــده انــد کــه خیلــی مجلــل 
اســت.  زمیــن گذاشــته شــده  پادشــاهان  پیشــانی  بــر  کــه  اســت  تــاج هایــی  از  تــر 
روزهــای گریــه و درد بــرای همیشــه خاتمــه یافتــه انــد. پادشــاه جــالل اشــک هــا را از 
همــه صــورت هــا پــاک نمــوده اســت و هــر علــت ماتــم از بیــن بــرده شــده اســت. آنهــا 
در خالل تکان دادن شاخه های نخل سرود تمجیدی واضح، شیرین و هماهنگ 
را مــی خواننــد و هــر صــدا در آن شــرکت مــی کنــد تــا اینکــه در طــاق هــای آســمانی 
طنیــن انــداز مــی شــود: » نجــات از آن خــدای ماســت، کــه بــر تخــت نشســته؛ و از 
آِن بــره اســت؛ « و تمــام ســاکنان آســمان در تصدیــق مــی گوینــد: » آمیــن! ســتایش 
و جــالل و حکمــت و ســپاس و اکــرام و قــدرت و توانایــی خــدای مــا را بــاد، تــا ابــد. 

آمیــن! « مکاشــفه فصــل ۷ آیــه هــای ۱۰ و ۱۲.
آور  بــه درک موضــوع شــگفت  فقــط شــروع  توانیــم  مــی  مــا  زندگــی  ایــن  در 
نجــات شــویم. مــا بــا درک فانــی مــان بــا حداکثــر جدیــت عــار و جــالل، زندگــی و 
مــرگ، عدالــت و رحمــت را کــه بــر صلیــب تالقــی مــی کننــد را در نظــر بگیریــم، 
بــا وجــود ایــن بــا حداکثــر کــش دادن قــدرت فکــری مــان از درک اهمیــت کامــل 
آن عاجــز خواهیــم بــود. طــول و عــرض، عمــق و بلنــدی محبــت فدیــه دهنــده را 
بــه تیرگــی فهمیــده مــی شــوند. نقشــه نجــات بــه شــکل کامــل درک نخواهــد شــد 
حتــی وقتــی کــه فدیــه شــدگان آنچنــان کــه دیــده مــی شــوند ببننــد و آنچنــان کــه 
شــناخته شــده انــد بشناســند، ولــی در خــالل اعصــار ابــدی حقایــق جدیــد بطــور 
بــا وجــود  بــرای ذهــن شــگفت زده و خشــنود مکشــوف خواهــد شــد.  پیوســته 
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اینکــه ماتــم هــا و دردهــا و وسوســه هــای زمیــن خاتمــه یافتــه انــد و مســبب آنهــا 
رفــع شــده اســت قــوم خــدا بــرای همیشــه دانــش مشــخص و بــا شــعوری از آنچــه 

کــه نجــات شــان خــرج برداشــته خواهنــد داشــت.
صلیب مســیح دانش و ســرود فدیه یافتگان در سرتاســر ابدیت خواهد شــد. 
در مســیح جــالل یافتــه مســیح مصلــوب را خواهنــد دیــد. هرگــز فرامــوش نخواهنــد 
بــی شــمار آفریــده شــد و نگهــداری مــی شــوند در  بــه قدرتــش دنیاهــای  شــد کــه 
فضــای الیتناهــی، محبــوب خــدا، شــکوه آســمان، کســی کــه کروبیــان و َســرافین 
درخشــنده از ستایشــش لــذت مــی برنــد ـ خــود را متواضــع نمــود تــا انســان ســقوط 
کــرده را تعالــی بخشــد کــه عــار و بزهــکاری گنــاه و پنهــان شــدن از صــورت پــدر را 
حمــل نمــود تــا محنــت هــای دنیــای گمگشــته قلبــش را شکســت و حیاتــش را بــر 
صلیــب جلجتــا قاپیــد. در اینکــه خالــق همــه عالــم هــا، تصمیــم گیرنــده سرنوشــت 
همــگان، جاللــش را کنــار گذاشــت و بــه خاطــر محبــت بــر انســان خــود را تحقیــر 
نمایــد همیشــه شــگفتی و تمجیــد کاینــات را تحریــک خواهــد نمــود. در حالــی کــه 
ملــت هــای نجــات یافتــه بــر نجــات دهنــده شــان نظــر مــی افکننــد و جــالل ابــدی پــدر 
را در ســیمایش درخشــان مــی بیننــد، وقتــی تختــش را نــگاه مــی کننــد کــه از ازل تــا 
ابــد اســت و اینکــه بداننــد کــه ســلطنتش را انتهایــی نیســت ســرود وجــد آمیــز ســر 
مــی دهنــد: » مســتحق اســت مســتحق اســت بــره کــه ذبــح شــده و مــا را بــرای خــدا 

نجــات داد توســط خــون گــران مایــه خــودش! «
راز صلیــب کلیــه رازهــای دیگــر را توضیــح مــی دهــد. در نــوری کــه از جلجتــا 
بــود زیبــا و  پــر کــرده  تــرس و هیبــت  بــا  ســاطع مــی شــود صفــات الهــی کــه مــا را 
جذاب به نظر می رســد. ظاهراً رحمت و عطوفت و محبت پدرانه با قدوســیت 
و عدالــت و قــدرت آمیختــه مــی شــوند. در حالــی کــه شــکوه تخــت او را بلنــد و 
اعتــالء یافتــه مــی بینیــم ســیرت او را در تجلــی پــر رحمــت مشــاهده مــی کنیــم و بهتــر 

از پیــش اهمیــت تیتــر نازنیــن » پــدر مــا « را درک مــی کنیــم.
دیــده خواهــد شــد کــه او کــه در حکمــت ســرمدی اســت بــه جــز قربانــی نمــودن 
پسرش نقشه دیگری برای نجات مان تدارک ندید. جبران این ایثار تأمین شادمانی 
ســاکنان زمیــن بــا فدیــه یافتــگاِن مقــدس، خوشــنود و ابــدی اســت. نتیجــه جــدال 
نجات دهنده با قوای تاریکی برای فدیه یافتگان خوشنودی و منجر به تجلیل خدا 
در سراســر ابدیــت مــی شــود؛ و ایــن اســت ارزش جانــی کــه پــدر از پرداخــت بهایــش 

راضــی اســت و خــود مســیح بــا دیــدن میــوه ایثــار عظیمــش رضایــت خاطــر دارد.
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» زیــرا کــه گناهــان او اینــک تــا بــه فلــک رســیده و خــدا جنایــات او را بــه یــاد 
آورده اســت.... از جــام خــودش معجــوِن مضاعــف بــه او بنوشــانید. بــه او همــان 
انــدازه عــذاب و انــدوه دهیــد کــه او جــالل و شــکوه بــه خــود مــی داد. زیــرا کــه در دل 
بــه خــود مــی بالــد کــه، مــن چنــان مــی نشــینم کــه ملکــه ای مــی نشــیند. بیــوه نیســتم و 
هرگــز بــه ماتــم نخواهــم نشســت. از ایــن روســت کــه بالهایــش یــک روزه بــر او نــازل 
خواهــد شــد، بــالی مــرگ و ماتــم و قحطــی. و در آتــش خواهــد ســوخت. زیــرا کــه 
قدیــر اســت آن خداونــْد خدایــی کــه او را کیفــر مــی دهــد. و چــون شــاهان زمیــن 
کــه بــا او زنــا کردنــد و شــریک تجّمــل او شــدند، دود ســوختن او را ببیننــد، بــر او 
خواهنــد گریســت و بــه ســوگ او خواهنــد نشســت... نالــه ســر خواهنــد داد کــه: 
دریغ، دریغ! ای شــهر بزرگ، ای باِبل، ای شــهر پرقدرت! چه شــد که یک ســاعته 

نابــود شــدی! « مکاشــفه فصــل ۱۸ آیــه هــای ۵ تــا ۱۰.
» و تاجــران زمیــن « کــه » از کثــرت تجّمــالت او دولتمنــد شــدند، « » از تــرس 
عذابی که او می کشد، دورادور خواهند ایستاد و زاری خواهند کرد و ماتم خواهند 
گرفت و خواهند گفت: دریغ، دریغ! ای شهر بزرگ، پوشیده در پارچه های نفیس 
ارغوان و سرخ، رخشنده در برق طال و جواهر و مروارید! یک ساعته ثروت سرشار 

تــو تباهــی گرفتــه اســت. « مکاشــفه فصــل ۱۸ آیــه هــای ۱۱ و ۳ و ۱۵ تــا ۱۷.
ایــن اســت نــوع قصاصــی کــه بــر ســر بابــل در روز بازخواســت غضــب خــدا 
نابــودی  بــرای  وقتــش  اســت.  نمــوده  پــر  را  خــود  شــرارت  پیمانــه  او  آیــد.  مــی 

اســت. رســیده 
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وقتــی صــدای خــدا اســارت قومــش را بــه پایــان برســاند بیــداری وحشــتناکی بــرای 
کلیــه کســانی کــه همــه چیــز را در ایــن مجادلــه عظیــم زندگــی از دســت داده انــد بــه 
وقــوع خواهــد پیوســت. در حالــی کــه مهلــت ادامــه داشــت توســط فریــب هــای 
شــیطان کــور شــده بودنــد و مســیر گنــاه آلــود خــود را توجیــه کردنــد. ثروتمنــدان بــه 
برتــری خــود نســبت بــه کــم بضاعــت هــا افتخــار نمودنــد ولــی ثــروت خــود را بــا نقــض 
احــکام خــدا بــه دســت آورده بودنــد. آنهــا در تأمیــن خــوراک بــرای گرســنگان، پوشــاک 
بــرای برهنــه هــا، رفتــار عادالنــه و محبــت بــه رحمــت غفلــت نمــوده بودنــد. آنهــا ســعی 
در اعتــالی خــود و کســب کرنــش همنوعــان خــود نمــوده بودنــد. اکنــون آنهــا از آنچــه 
آنهــا را عظیــم کــرده بــود محــروم شــدند و درمانــده و بــی دفــاع مــی شــوند. اکنــون بــا 
وحشــت بــه نابــودی بــت هایــی کــه بــر خالــق شــان ارجحیــت داده بودنــد نــگاه مــی 
کننــد. آنهــا جانشــان را بخاطــر ثــروت دنیــوی و عیاشــی فروختــه بودنــد و ســعی نکــرده 
بودنــد کــه در خداونــد غنــی باشــند. نتیجــه ایــن کــه زندگــی شــان شکســت و خرابــی 
اســت و لذت هایشــان به تلخی و گنج هایشــان به تباهی تبدیل شــده اســت. تمام 
دســتاورد زندگــی شــان در یــک لحظــه از بیــن رفتــه اســت. ثروتمنــدان بــر خــراب شــدن 
خانــه هــای مجللشــان و پراکنــده شــدن طــال و نقــره هایشــان ســوگواری مــی کننــد. 
ولی ســوگواری آنها از ترس نابودی خودشــان با بت هایشــان به ســکوت می گراید.

بــه خــدا و  آلــود نســبت  گنــاه  بــه خاطــر غفلــت  نــه  انــد  ندامــت  از  پــر  اشــرار 
همنوعــان بلکــه بــه خاطــر پیــروزی خــدا. آنهــا از ایــن کــه نتیجــه آن اســت کــه هســت 
ســوگواری مــی کننــد ولــی از شرارتشــان توبــه نمــی کننــد. آنهــا اگــر مــی توانســتند از 

امتحــان هیــچ وســیله ای بــرای پیــروزی فروگــذاری نمــی نمودنــد.
دنیــا طبقــه ای را کــه بــه مســخره گرفتــه و میــل بــه نابودیشــان داشــتند مــی بیننــد 
کــه از میــان طاعــون و طوفــان و زلزلــه بــی خطــر رد مــی شــوند. او کــه نســبت بــه نقــض 
کننــدگان احکامــش بســان آتشــی ســوزاننده اســت بــرای قومــش مــأوای امــن اســت.

خادمــی کــه حقیقــت را بــرای جلــب لطــف مــردم قربانــی نمــوده اســت اکنــون 
ســیرت و اثــر تعالیمــش را تشــخیص مــی دهــد. واضــح اســت کــه چشــم خــدای 
بــا  و معاشــرت  آمــد در خیابــان  و  رفــت  در  منبــر،  پشــت  در  را  او  دانــای مطلــق 
مــردم در صحنــه هــای مختلــف زندگــی پیگیــری مــی نمــود. کلیــه احساســات نفــس، 
بــه  هــر خــط نوشــته شــده، هــر کلمــه ادا شــده، هــر عملــی کــه مــردم را هدایــت 
اســتراحت در پنــاه کــذب نمــود بذرهایــی را پراکنــده کــرده اســت و اکنــون در افــراد 

گمگشــته و بیچــاره نتیجــه را مــی بینــد.
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خداوند می گوید: » جراحات قوِم عزیز مرا اندک شفایی داده، می گویند: 
ســالمتی اســت! ســالمتی اســت! حــال آنکــه ســالمتی نیســت! « » از آنجــا کــه 
شــما بــا دروغ هایتــان دل مــرد پارســا را کــه مــن محــزون نکــرده بــودم، محــزون ســاخته 
ایــد و دســتان مــرد شــریر را تقویــت داده ایــد تــا از راه زشــت خــود بازگشــت نکــرده، 

زنــده نمانــد. « ارمیــاء فصــل ۸ آیــه ۱۱؛ حزقیــال فصــل ۱۳ آیــه ۲۲.
» وای بــر شــبانانی کــه گلــۀ چــراگاه مــرا نابــود و پراکنــده مــی ســازند! ... اینــک 
مــن ســزای اعمــال بدتــان را بــه شــما خواهــم داد. « » ای شــبانان، شــیون کنیــد و 
بانگ برآورید؛ ای رؤسای گله، در خاکستر بغلتید. زیرا موعد کشتار و پراکندگی 
تــان فــرا رســیده اســت ... و نــه شــبانان را پناهــی خواهــد بــود و نــه رؤســای گلــه را 

گریــزی. « ارمیــاء فصــل ۲۳ آیــه هــای ۱ و ۲، فصــل ۲۵ آیــه هــای ۳۴ و ۳۵.
شبانان و مردم می بینند که ارتباط صحیح را با خدا نگه نداشته اند. آنها می 
بیننــد کــه بــر ضــد مولــف هــر قانــون بــر حــق و عــادل طغیــان نمــوده انــد. آنهــا بــا کنــار 
گذاشــتن اصــول الهــی ســبب بــه وجــود آمــدن هــزاران چشــمه شــرارت، اختــالف، 
کینــه و گنــاه شــدند تــا اینکــه زمیــن تبدیــل بــه یــک ســرزمین کشــمکش و گودالــی از 
فســاد شــد. ایــن اســت نظریــه ای کــه بــر کســانی کــه حقیقــت را رد نمودنــد و خطــا 
را نــوازش نمودنــد آشــکار مــی شــود. هیــچ زبانــی قــادر بــه بیــان اشــتیاقی نیســت 
بــرای همیشــه از دســت داده انــد  بــه آنچــه کــه  بــی وفایــان راجــع  کــه نافرمانــان و 
حــس مــی کننــد یعنــی حیــات ابــدی. مردانــی کــه دنیــا ایشــان را بخاطــر موهبــه هــا 
و فصاحــت زبــان شــان مــورد تمجیــد قــرار داده اســت اکنــون ایــن چیزهــا را در نــور 
واقعــی خــود مــی بیننــد. آنهــا متوجــه آنچــه کــه بــه خاطــر گنــاه از دســت داده انــد 
مــی شــوند و بــه پــای کســانی مــی افتنــد کــه وفــاداری آنهــا را اســتهزا نمــوده و خــوار 

شــمرده انــد و اقــرار مــی کننــد کــه خــدا آنهــا را دوســت داشــته اســت.
مــردم مــی بیننــد کــه فریــب خــورده انــد و بــه یکدیگــر تهمــت مــی زننــد کــه ایشــان را 
بــه نابــودی هدایــت کــرده انــد ولــی همــه در کوبیــدن محکومیــت تلــخ شــان بــر شــبانان 
متحــد مــی شــوند. شــبانان بــی ایمــان چیزهــای لطیــف و نــرم را پیــش بینــی کــرده انــد. 
ایشــان شــنوندگان خــود را در باطــل نمــودن احــکام خــدا و جفــا رســاندن بــه کســانی 
کــه آنهــا را حفــظ مــی کننــد هدایــت کــرده انــد. اکنــون در نــا امیدیشــان ایــن معلمیــن 
در برابــر دنیــا بــه کار اغفــال کننــده شــان اعتــراف مــی کننــد. جمعیــت از غضــب 
پــر مــی شــوند و فریــاد مــی زننــد: » مــا بــه فنــا محکــوم شــده ایــم و شــما موجــب آن 
هســتید « و بــر شــبانان کاذب حملــه ور مــی شــوند؛ و همــان کســانی را کــه زمانــی 
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بســیار تحســین مــی کردنــد بدتریــن لعنــت هــا را بــر علیــه شــان اعــالم مــی نماینــد. 
همــان دســت هایــی کــه زمانــی بــر ســر ایشــان تــاج مــی گذاشــتند بــرای نابودیشــان 
بلنــد مــی شــوند. شمشــیرهایی کــه بــرای کشــتن قــوم خــدا مــی بایــد بــه کار رود اکنــون 
بــرای نابــود کــردن دشــمنان ایشــان بــه کار مــی رونــد. همــه جــا نــزاع و خونریــزی اســت.

» صــدای غوغــا تــا بــه کرانــه هــای زمیــن خواهــد رســید، زیــرا خداونــد علیــه قــوم هــا 
اقامۀ دعوی خواهد کرد؛ او آدمیان را جملگی به محاکمه خواهد کشید و شریران 
را از دم شمشــیر خواهد گذرانید؛ « ارمیاء فصل ۲۵ آیه ۳۱. برای شــش هزار ســال 
نبرد بزرگ ادامه داشــته اســت؛ پســر خدا و قاصدان آســمانی اش با قدرت شــیطان 
در جنــگ بــوده انــد بــرای اخطــار دادن، روشــنگری و نجــات فرزنــدان انســان. اکنــون 
همــه تصمیــم هــای خــود را گرفتــه انــد؛ اشــرار کامــالً بــا شــیطان در جنــگ بــر علیــه خــدا 
متحــد شــده انــد. وقــت آن رســیده اســت کــه خــدا از اقتــدار شــریعت لگدمــال شــده 
خود دفاع کند. اکنون جدال فقط با شــیطان نیســت بلکه با مردم. » خداوند علیه 
قوم ها اقامۀ دعوی خواهد کرد. « » شریران را از دم شمشیر خواهد گذرانید. «

نشــان رهایــی بــر آنانــی کــه » بــه ســبب اعمــال کراهــت آوِر انجــام شــده در آن 
آه و نالــه مــی کننــد « گذاشــته شــده اســت. اکنــون فرشــته مــرگ پیــش مــی آیــد کــه 
در رویــای حزقیــال نمــادش مــردی همــراه بــا اســلحه کشــتار اســت کــه بــدو فرمــان 
داده شــد: » پیــر و جــوان و دختــر و کــودک و زن، همــه را بُکشــید. امــا زنهــار، بــر هــر 
کــه ایــن نشــان را بــر خــود دارد، دســت دراز مکنیــد؛ و از معبــد مــن آغــاز کنیــد. « 
نبــی مــی گویــد: » پــس آنــان از مشــایخی کــه در برابــر خانــه بودنــد، آغــاز کردنــد. « 
تــا 6. کار نابــودی از کســانی شــروع مــی شــود کــه  حزقیــال فصــل 9 آیــه هــای ۱ 
گــروه کشــته  اولیــن  نگهبانــان کاذب  بودنــد.  مــردم  بــه محافظیــن روحانــی  مدعــی 
شــدگان هســتند. کســی مــورد شــفقت و یــا اســتثنا قــرار نمــی گیــرد. مــردان و زنــان، 

دوشــیزگان و کــودکان همــه بــا هــم نابــود مــی شــوند.
» خداونــد از جایــگاه خویــش بیــرون مــی آیــد تــا ســاکنان زمیــن را بــه ســزای 
آشــکار  شــده  ریختــه  آن  بــر  کــه  را  هایــی  خــون  زمیــن  برســاند.  شــان  تقصیــرات 
خواهــد کــرد و بیــش از ایــن کشــتگان خــود را پنهــان نخواهــد داشــت. « اشــعیاء 
فصــل ۲6 آیــه ۲۱. » ایــن اســت بالیــی کــه خداونــد بــر تمامــی ملــت هایــی کــه بــا 
اورشــلیم جنگیــده انــد، نــازل خواهــد کــرد: گوشــت تــن آنهــا در حالــی کــه هنــوز بــر 
پاهــای خــود ایســتاده انــد خواهــد پوســید، چشمانشــان در حدقــه فاســد خواهــد 
شــد و زبــان در دهانشــان تبــاه خواهــد گشــت. در آن روز اضطرابــی عظیــم از 
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جانــب خداونــد دامنگیــر آنهــا خواهــد شــد، چنــدان کــه هــر کــس دســت دیگــری 
را خواهــد گرفــت و دســت هــر کــس بــر ضــد دیگــری بلنــد خواهــد شــد. « زکریــا 
فصــل ۱۴ آیــه هــای ۱۲ و ۱۳. در کشــمکش امیــال حریــص خــود و فــرو ریختــن 
کاهنــان،  ـ  افتــاد  خواهنــد  زمیــن  شــریر  ســاکنین  خــدا  نشــده  آمیختــه  غضــب 
حاکمــان و مــردم غنــی و فقیــر بلنــد مرتبــه و پســت؛ » و آنــان کــه در آن روز بــه 
دســت خداونــد کشــته مــی شــوند، از ایــن کَــران زمیــن تــا کَــران دیگــرش خواهنــد 
بــود. بــرای ایشــان ماتــم نخواهنــد گرفــت و اجسادشــان را جمــع نخواهنــد کــرد و 

بــه خــاک نخواهنــد ســپرد. « ارمیــاء فصــل ۲۵ آیــه ۳۳.
ـ توســط  در زمــان برگشــت مســیح شــریران از روی زمیــن محــو خواهنــد شــد 
نََفــس دهــان او و فــروغ جاللــش نابــود خواهنــد گشــت. مســیح قومــش را بــه شــهر 
خــدا خواهــد بــرد و زمیــن خالــی از ســکنه خواهــد شــد. » هــان، خداونــد زمیــن را 
خــراب و ویــران مــی کنــد؛ او ســطح آن را معــّوج ســاخته، ســاکنانش را پراکنــده مــی 
ســازد. « » زمیــن بــه کل ویــران خواهــد شــد و همــه چیــز بــه یغمــا خواهــد رفــت، 
زیــرا کــه خداونــد چنیــن فرمــوده اســت. « » زیــرا از شــرایع تجــاوز کــرده انــد؛ فرایــض 
را زیــر پــا نهــاده انــد و عهــد جاودانــی را شکســته انــد. پــس لعنــت زمیــن را فــرو مــی 
بلعــد و ســاکنانش بــه ســزای تقصیراتشــان مــی رســند. آری، ســاکنان زمیــن ســوخته 

انــد. «  اشــعیاء فصــل ۲۴ آیــه هــای ۱ ، ۳ ، ۵ و 6.
تمــام کــره زمیــن چــون بیابــان ویــران بــه نظــر مــی رســد. خرابــی هــای شــهرها و 
انــد درخــت هــای ریشــه کــن شــده،  دهکــده هــا کــه توســط زلزلــه تخریــب شــده 
صخــره هــای ناهمــوار کــه دریــا بیــرون انداختــه و یــا از زمیــن کنــده شــده بــر ســطح آن 
پراکنــده شــده انــد در حالــی کــه غارهــای وســیع، جاهایــی را مشــخص مــی کننــد کــه 

کــوه هــا از پایــه هایشــان گســیخته شــده انــد.
اکنــون واقعــه پیــش بینــی شــده در آخریــن خدمــت جــدی روز کفــاره بــه وقــوع 
مــی پیونــدد. وقتــی خدمــت در قــدس االقــداس کامــل مــی شــد و گناهــان بنــی 
اســرائیل بــه خاطــر مزیــت خــون قربانــی گنــاه از معبــد منتقــل مــی گشــت آنــگاه 
بــه حضــور خداونــد ارائــه مــی شــد؛ و کاهــن اعظــم در حضــور  بــز عزازیــل زنــده 
نافرمانــی  همــۀ  و  اســرائیل  بنــی  تقصیــرات  » تمامــی  بــز  ایــن  ســر  بــر  جمعیــت 
هایشــان، یعنــی بــه تمامــی گناهــان آنهــا اعتــراف مــی کــرد. او ایــن همــه را بــر ســر 
بــز بگــذارد.  « الویــان فصــل ۱6 آیــه ۲۱. بــه همیــن ترتیــب موقعــی کــه کار کفــاره 
در معبــد آســمانی کامــل مــی شــود آنــگاه در حضــور خــدا و فرشــتگان آســمانی 
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و همــه فدیــه یافتــگان، گناهــان قــوم خــدا بــر شــیطان قــرار مــی گیــرد و وی بــرای 
همــه بــدی کــه موجــب ارتــکاب آنهــا شــده اســت مقصــر شــناخته مــی شــود؛ و 
همچنانکــه بــز بــه منطقــه ای غیــر مســکون فرســتاده مــی شــد شــیطان نیــز بــه زمیــن 

ویــران یــک بیابــان غیــر مســکون و متــروک فرســتاده مــی شــود.
نویســنده مکاشــفه تبعیــد شــیطان و وضــع بــی نظــم و ویرانــی کــه زمیــن بــدان 
تنــزل مــی یابــد را پیــش بینــی مــی کنــد و اعــالم مــی نمایــد کــه ایــن وضــع بــرای هــزار 
ســال ادامــه خواهــد یافــت. پــس از معرفــی صحنــه هــای ظهــور دوبــاره مســیح و 
نابــودی اشــرار نبــوت اینچنیــن ادامــه مــی یابــد: » آنــگاه دیــدم فرشــته ای از آســمان 
فرود می آید، و کلید هاویه با اوســت، و زنجیری بزرگ در دســت دارد. او اژدها 
را، آن مــار کهــن را، کــه همانــا ابلیــس یــا شــیطان اســت، گرفــت و در بنــد کشــید تــا 
هزار سال در اسارت بماند و او را به هاویه درانداخت و َدر بَر او قفل کرد و ُمهر 
بــر آن نهــاد تــا قــوم هــا را دیگــر نفریبــد تــا آن هــزاره ســر آیــد. و پــس از آن چندگاهــی 

آزاد گــردد. « مکاشــفه فصــل ۲۰ آیــه هــای ۱ تــا ۳.
در اینکــه عبــارت » هاویــه « بــه زمیــن در حالــت آشــفتگی و تاریکــی اشــاره مــی 
کنــد از جــای هــای دیگــر کتــاب مقــدس مشــهود اســت. راجــع بــه وضــع زمیــن » در 
ابتــدا « کتــاب مقــدس مــی گویــد کــه آن » بیشــکل و خالــی بــود و تاریکــی بــر روی 
تــا  کــه حداقــل  مــی دهــد  تعلیــم  نبــوت  آیــه ۲.   پیدایــش فصــل ۱  ژرفــا. «۱ ســفر 
حــدودی زمیــن بــه ایــن وضعیــت عــودت داده خواهــد شــد. ارمیــای نبــی در انتظــار 
روز عظیــم خــدا اعــالم مــی دارد: » بــر زمیــن نظــر افکنــدم و اینــک بــی شــکل و خالــی 
بــود؛ و بــر آســمان و هیــچ نــور نداشــت. بــه کــوه هــا نظــر کــردم و اینــک لــرزان بودنــد؛ 
و تمامــی تـَـل هــا در جنبــش. نگریســتم و اینــک هیــچ انســانی نبــود و تمامــی پرنــدگاِن 
آســمان گریختــه بودنــد. نظــر کــردم و اینــک بوســتاْن بیابــان گشــته و شــهرهایش 

یکســره بــا خــاک یکســان شــده بــود. « ارمیــاء فصــل ۴ آیــه هــای ۲۳ تــا ۲6.
خانــه شــیطان و فرشــتگان شــریرش بــرای هــزار ســال در اینجــا خواهــد بــود. او 
محــدود شــده بــه زمیــن بــه جهــان هــای دیگــر دسترســی نخواهــد داشــت تــا آنهــا را 
وسوســه کنــد و کســانی را کــه هرگــز در گنــاه ســقوط نکــرده انــد را بیــازارد. در ایــن 
مفهــوم اســت کــه او اســیر مــی شــود. کســی باقــی نمانــده اســت کــه بتوانــد قــدرت 
خــود را بــر آنهــا بیازمایــد. او بــه طــور کامــل از کار فریــب و نابــودی کــه بــرای قــرن هــا 

موجــب تنهــا شــادمانی او بــوده اســت محــروم مــی شــود.
1 کلمه عربی که در اینجا به ژرفا ترجمه شده است در ترجمه یونانی عهد عتیق با هامن کلمه ترجمه شده به «هاویه» در کتاب مکاشفه 

فصل 20 آیههای 1 تا 3 یکسان است.
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اشــعیاء نبــی در نظــر بــه زمــان آینــده و برانداختــن شــیطان فریــادی مــی زنــد: » ای 
ســتاره صبــح، ای پســر فجــر، چگونــه از آســمان فــرو افتــاده ای! ای کــه ملــت هــا را 
ذلیــل مــی ســاختی، چگونــه خــود بــر زمیــن افکنــده شــده ای! در دل خــود مــی گفتــی: 
از ســتارگان خــدا خواهــم  کــرد و تخــت خــود را فراتــر  بــه آســمان صعــود خواهــم 
افراشــت؛ ... خــود را ماننــد آن متعــال خواهــم ســاخت. امــا بــه هاویــه پاییــن آورده 
شــدی و بــه اعمــاق گــودال فــرود آمــدی. آنــان کــه تــو را بیننــد بــر تــو خیــره خواهنــد 
نگریســت و دربــاره ات چنیــن خواهنــد اندیشــید: آیــا ایــن همــان اســت کــه جهــان را 
به لرزه درمی آورد و ممالک را می جنبانید؟ همان که دنیا را به بیابان بَرَهوت بدل 
کــرده و شــهرهایش را منهــدم ســاخته بــود و اســیران خویــش را از بازگشــت بــه خانــه 

هایشــان بازمــی داشــت؟ « اشــعیاء فصــل ۱۴ آیــه هــای ۱۲ تــا ۱۷.
آورده  در  لــرزه  بــه  را  » جهــان  ســال  هــزار  شــش  بــرای  شــیطان  طغیــان  کار 
منهــدم  را  شــهرهایش  و  کــرده  تبدیــل  بَرَهــوت  بیابــان  بــه  را  » دنیــا  او  اســت « 
ســاخته اســت. « و » اســیران خویــش را از بازگشــت بــه خانــه هایشــان بازمــی 
داشــت. « بــرای شــش هــزار ســال زندانــش قــوم خــدا را دریافــت نمــوده اســت و 
آنهــا را تــا ابــد اســیر نــگاه مــی داشــت ولــی مســیح بندهــای او را گسســته اســت و 

زندانیــان را آزاد نمــوده اســت.
حتــی شــریران اکنــون از دســترس قــدرت شــیطان خــارج شــده انــد و او همــراه بــا 
فرشــته هایــش تنهــا مانــده اســت تــا نتیجــه لعنتــی کــه گنــاه بــه وجــود آورده اســت را 
متوجــه شــود. » پادشــاهاِن قــوم هــا جملگــی در شــکوه و جــالل هــر یــک در خانــه 
]قبــر[ خویــش مــی خســبند، امــا تــو چــون شــاخه ای منفــور هســتی! ... همچــون 
شــاهان بــه خــاک ســپرده نخواهــی شــد، زیــرا ســرزمینت را ویــران کــرده ای و قــوم 

خویــش را کشــته ای. « اشــعیاء فصــل ۱۴ آیــه هــای ۱۸ تــا ۲۰.
شــیطان بــرای هــزار ســال در زمیــن ویــران گشــت و گــذار خواهــد کــرد تــا نتیجــه 
طغیانــش بــر علیــه شــریعت خــدا را مشــاهده کنــد. در خــالل آن زمــان محنتــش 
شــدید خواهــد بــود. از زمــان ســقوطش فعالیــت بــی وقفــه اش فرصــت تفکــر را 
از بیــن بــرده بــود ولــی اکنــون از قدرتــش محــروم گشــته و بــه حــال خــود واگذاشــته 
شــده تــا در ســهم خــود در نقــش آفرینــی اش از زمــان طغیــان اولیــه بــر ضــد حکومــت 
آســمان تأمــل کنــد و بــا وحشــت و لــرزه بــه آینــده ترســناک یعنــی زمانــی کــه بــرای 
کلیــه شــرارتی کــه انجــام داده اســت عــذاب بکشــد و بــرای گناهانــی کــه مســبب 

ارتکابشــان شــده اســت جــزا دریافــت کنــد.
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بــرای قــوم خــدا اســارت شــیطان شــادی و وجــد بــه بــار خواهــد آورد. نبــی مــی 
گویــد: » در آن روز کــه خداونــد تــو را از درد و پریشــانی و بندگــِی طاقــت فرســا کــه بــر 
تــو مــی نهادنــد راحتــی بخشــد، بــه طعنــه دربــارۀ پادشــاه باِبــل ]در اینجــا نمــاد شــیطان 
اســت[ خواهی گفت: چگونه آن ظالم از میان رفت! ... خداوند عصای شــریران 
و چــوگان حاکمــان را شکســته اســت؛ کــه خشــمگینانه قــوم هــا را بیوقفــه مــی زدنــد و 

غضبناکانــه بــا آزاِر بــی امــان بــر امــت هــا حکــم مــی راندنــد. « آیــات ۳ تــا 6.
در طــول ایــن هــزار ســال بیــن رســتاخیز اول و دوم، داوری شــریران انجــام مــی 
گیــرد. پولــس رســول  بــه ایــن داوری بــه عنــوان واقعــه ای کــه بعــد از ظهــور دوم صــورت 
مــی گیــرد اشــاره مــی کنــد: » دربــارۀ هیــچ چیــز پیــش از وقــت قضــاوت نکنیــد تــا اینکــه 
خداونــد بیایــد. او آنچــه را کــه اکنــون در تاریکــْی نهــان اســت، در روشــنایی عیــان 
خواهــد کــرد و نیّــت هــای دلهــا را آشــکار خواهــد ســاخت. « رســاله اول بــه قرنتیــان 
فصــل ۴ آیــه ۵. دانیــال اعــالم مــی کنــد وقتــی قدیــم االیــام آمــد » داوری بــه مقدســان 
حضــرت اعلــی تســلیم شــد. « دانیــال فصــل ۷ آیــه ۲۲. در ایــن وقــت عــادالن چــون 
پادشــاهان و کاهنــان بــرای خــدا ســلطنت خواهنــد نمــود. یوحنــا در مکاشــفه مــی 
گویــد: » تخــت هایــی دیــدم کــه بــر آنهــا کســانی نشســته بودنــد کــه حــق داوری بــه آنــان 
ســپرده شــده بــود. « » در ِســلک کاهنــان خــدا و مســیح خواهنــد مانــد و بــا او هــزار 
ســال ســلطنت خواهنــد کــرد. « مکاشــفه فصــل ۲۰ آیــه هــای ۴ و 6. طبــق پیــش 
گویــی پولــس در ایــن وقــت اســت کــه » مقدســین دنیــا را داوری خواهنــد کــرد. « 
بــا مســیح شــریران را داوری  رســاله اول بــه قرنتیــان فصــل 6 آیــه ۲. آنهــا در اتحــاد 
خواهنــد نمــود و اعمالشــان را بــا کتــاب قوانیــن، کتــاب مقــدس مقایســه مــی کننــد و 
در مــورد هــر پرونــده مطابــق بــا اعمــال انجــام گرفتــه در بــدن تصمیــم گیــری مــی کننــد. 
آنگاه ســهمی که شــریران باید عذاب ببینند مطابق اعمالشــان به اجرا در آمده و در 

مقابــل اســم هایشــان در کتــاب مــرگ ثبــت مــی گــردد.
شــیطان و فرشــتگان نیــز توســط مســیح و قــوم او محاکمــه مــی شــوند. پولــس مــی 
گویــد: » آیــا نمــی دانیــد کــه مــا فرشــتگان را داوری خواهیــم کــرد؟ « آیــه ۳. و یهــودا 
اعــالم مــی دارد کــه: » و فرشــتگانی را نیــز کــه مقــام واالی خــود را حفــظ نکردنــد، بلکــه 
منزلگاه مناسب خویش را ترک گفتند، به زنجیرهای ابدی کشیده و برای محاکمه 

در آن روز عظیــم، در تاریکــی مطلــق نــگاه داشــته اســت. « یهــودا آیــه 6.
در خاتمــه هــزار ســال رســتاخیز دوم بــه وقــوع خواهــد پیوســت. آنــگاه شــریران 
از مــردگان برخواهنــد خاســت و در برابــر خــدا بــرای اجــرای » داوری مکتــوب « 
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ظاهــر خواهنــد شــد. بدیــن ترتیــب نویســنده مکاشــفه بعــد از توصیــف قیــام عــادالن 
می گوید: » مردگاِن دیگر زنده نشــدند تا آن هزاره ســر آید. « مکاشــفه فصل ۲۰ 
آیه ۵؛ و اشــعیاء راجع به اشــرار اعالم می نماید: » آنان بســان زندانیانی در ســیاه 
چــال، گــرِد هــم آورده خواهنــد شــد. در زنــدان محبــوس خواهنــد گشــت و پــس از 

ایــام بســیار جــزا خواهنــد یافــت. « اشــعیاء فصــل ۲۴ آیــه ۲۲.
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در انتهــای هــزار ســال مســیح دوبــاره بــه زمیــن بــر مــی گــردد. گــروه فدیــه یافتــگان و 
فرشــتگان او را همراهــی مــی کننــد. در حالــی کــه بــا شــکوهی مهیــب نــزول مــی کنــد 
فرمــان بــه قیــام شــریران مــرده مــی دهــد تــا حکــم مجــازات خــود را دریافــت کننــد. چون 
ســپاهیان عظیــم و بــی شــمار چــون شــن هــای دریــا پیــش مــی آینــد. چــه تفــاوت بزرگــی 
هســت بــا کســانی کــه در قیامــت اول بــه پــا خاســتند! عــادالن ملبــس بــه جوانــی و 

زیبایــی ابــدی بودنــد. شــریران عالیــم بیمــاری و مــرگ را حمــل مــی کننــد.
هــر چشــمی در آن انبــوه جمعیــت برمــی گــردد تــا جــالل پســر خــدا  را بنگــرد. 
گــروه شــریران یکصــدا فریــاد مــی کشــند: » مبــارک اســت آن کــه بــه نــام خداونــد مــی 
آیــد! « ایــن محبــت بــه مســیح نیســت کــه ایــن اعتــراف را الهــام بخشــیده اســت. 
قــدرت حقیقــت ایــن کلمــات را از لــب هــای بــی میــل اســتخراج نمــوده اســت.  
و همــان  نــزول کردنــد در همــان حالــت  قبرهــای خــود  بــه  کــه شــریران  همانطــور 
بــه مســیح و همــان روح طغیــان از قبرهــا بیــرون مــی آینــد. آنهــا مهلــت  دشــمنی 
جدیــدی کــه در آن معایــب زندگــی گذشــته را معالجــه کننــد نخواهنــد داشــت. 
ســودی از چنیــن چیــزی نخواهنــد بــرد. یــک عمــر نقــض احــکام قلــب آنهــا را نــرم 
ننمــوده اســت. مهلــت دوم اگــر بــه ایشــان داده شــود عینــاً مطابــق اولــی در اجتنــاب 

از شــرایط خــدا و تحریــک طغیــان بــر ضــد او صــرف خواهــد شــد.
مســیح بــر کــوه زیتــون نــزول مــی کنــد همــان جایــی کــه از آن پــس از قیامــش از 
مــردگان صعــود نمــود و فرشــتگان وعــده برگشــت او را دادنــد. نبــی مــی گویــد: 
» آنــگاه یهــوه خــدای مــن خواهــد آمــد و همــۀ قدیســان بــا وی. « » در آن روز، 
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اســت خواهــد  شــرق  جانــب  بــه  اورشــلیم  مقابــل  کــه  زیتــون  کــوه  بــر  او  پاهــای 
ایســتاد و کــوه زیتــون از شــرق تــا غــرب بــه دو نیــم شــده، درّۀ عظیمــی پدیــد خواهــد 
آورد؛ « » و خداونــد بــر تمامــی زمیــن پادشــاه خواهــد بــود. در آن روز خداونــد 
  .9 و   ۴  ،۵ هــای  آیــه   ۱۴ فصــل  زکریــا  بــود. «  یکــی خواهــد  نیــز  نامــش  و  یکــی 
هنگامــی کــه اورشــلیم جدیــد در شــکوه درخشــنده از آســمان نــزول مــی کنــد در 
جایــی کــه پــاک شــده و آمــاده دریافــت آن شــده قــرار خواهــد گرفــت و مســیح بــا 

قومــش و فرشــتگان وارد شــهر مقــدس خواهنــد شــد.
اکنــون شــیطان آمــاده آخریــن کشــمکش عظیــم بــرای برتــری مــی شــود. در حالــی 
کــه از قــدرت خــود محــروم گشــته و از کار فریــب بازمانــده اســت ســرور شــرارت، 
بدبخــت و مغمــوم بــود ولــی وقتــی شــریران مــرده قیــام مــی کننــد و گــروه بزرگــی را 
در کنــار خــود مــی بیننــد امیدهایــش احیــاء مــی شــوند و تصمیــم مــی گیــرد کــه نبــرد 
عظیــم را از دســت ندهــد. او هــم گمگشــته هــا را زیــر پرچــم خــود چــون ارتشــی 
تــا طــرح خــود را اجــرا  آنهــا ســعی خواهــد کــرد  راهنمایــی خواهــد کــرد و توســط 
نمایــد. اشــرار اُســرای او هســتند. آنــان بــا نپذیرفتــن مســیح رهبــری یاغــی عظیــم را 
انتخــاب کــرده انــد و آمــاده پذیرفتــن پیشــنهادات او و اجــرای اوامــرش هســتند. ولــی 
بــه دلیــل حیلــه گــری پیشــینش معتــرف نمــی شــود کــه او خــود شــیطان اســت. بلکــه 
مدعــی مــی شــود کــه شــاهزاده ای اســت کــه مالــک دنیاســت و اینکــه ارثیــه اش بــه 
شــکل غیرقانونی از دســتش گرفته شــده اســت. او خود را به پیروان فریب خورده 
اش بعنــوان یــک نجــات دهنــده معرفــی مــی کنــد و بــه ایشــان اطمینــان مــی دهــد کــه 
قــدرت او آنــان را از قبرهایشــان برخیزانــده و آمــاده اســت تــا آنهــا را از دســت بــی 
رحــم تریــن اســتبدادها برهانــد. شــیطان بــا عــدم حضــور مســیح معجزاتــی را بــرای 
اثبــات ادعایــش انجــام مــی دهــد. او ضعیفــان را قــوی مــی ســازد و همــه را بــا روح 
و قــدرت خــود الهــام مــی بخشــد. او پیشــنهاد مــی کنــد کــه آنهــا را بــر ضــد اردوی 
مقدســین هدایــت نمــوده و شــهر خــدا را تصاحــب نماینــد. او بــا تجلیلــی شــیطانی 
اشــاره بــه میلیــون هــا نفــر بــی شــماری مــی کنــد کــه از مــردگان برخاســته انــد و اعــالم 
مــی کنــد کــه بــه عنــوان رهبرشــان بــه قــدر کافــی توانایــی دارد کــه شــهر را تســخیر و 

تخــت و ســلطنت را بــه دســت آورد.
در شــمار ایــن گــروه بــزرگ تعــداد زیــادی از کهنســاالن کــه قبــل از طوفــان نــوح 
بــا قامــت بلنــد و ذهــن هــای عالــی کــه خــود را تســلیم  وجــود داشــتند؛ مردانــی 
کنتــرل فرشــتگان ســاقط نمــوده، مهــارت هــا و دانــش شــان را در تجلیــل از خــود بــه 
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کار بــرده بودنــد؛ مردانــی کــه کارهــای شــگفت آور هنــری شــان دنیــا را بــه تحســین 
نبــوغ آنهــا واداشــته بــود ولــی بــی رحمــی و ابتکارهــای شــریرانه شــان دنیــا را آلــوده 
نمــوده و تصویــر خــدا را بــد شــکل جلــوه داده بــود و باعــث شــد تــا خــدا ایشــان را از 
صحنــه زمیــن محــو نمایــد وجــود دارنــد. پادشــاهان و ژنــرال هایــی وجــود دارنــد کــه 
کشــورهایی را فتــح نمودنــد، مردانــی زورآور کــه هرگــز در جنگــی مغلــوب نشــدند 
رزمندگانــی مغــرور و جــاه طلــب کــه نزدیــک شــدن شــان ســلطنت هــا را بــه لــرزه مــی 
انداخــت. در مــرگ تغییراتــی در آنهــا صــورت نگرفــت. وقتــی از قبــر برمــی خیزنــد 
تفکرشــان را همان جایی که قطع شــد از ســر می گیرند. آنها بوســیله همان عالقه 

بــه فتوحاتــی کــه بــر آنهــا در حیــن ســقوط شــان مســلط بــود تحریــک مــی شــوند.
شــیطان بــا فرشــتگان خــود و ســپس بــا ایــن پادشــاهان و مــردان بــزرگ مشــورت 
بــه جانــب خــود مــی بینــد و اعــالم مــی کنــد کــه  مــی کنــد؛ و قــدرت و تعــداد را 
تعــداد لشــکریان موجــود در شــهر در مقایســه کمتــر از آنهاســت و مــی تــوان شــهر را 
بــه تصــرف درآورد. نقشــه مــی ریزنــد کــه مایملــک و جــالل شــهر اورشــلیم جدیــد را 
تصــرف کننــد. همــه شــروع بــه آمادگــی بــرای جنــگ مــی کننــد. هنرمنــدان پــر مهــارت 
آالت جنگــی مــی ســازند. فرماندهــان نظامــی مشــهور بخاطــر موفقیــت هایشــان 

مــردان رزمنــده ی گــروه را بــه گروهــان هــا و تیــپ هــا تقســیم مــی کننــد.
حرکــت  بــه  شــمار  بــی  گــروه  ایــن  و  شــود  مــی  داده  پیشــروی  فرمــان  باالخــره 
ـ ارتشــی چنــان بــزرگ کــه هرگــز توســط فاتحــان زمینــی رهبــری نشــده  در مــی آیــد 
بــود و قــوای ترکیــب یافتــه از لشــکریان همــه اعصــار از وقتــی کــه جنــگ بــر زمیــن 
شــروع شــد نمــی توانســت بــا آن برابــری کنــد. شــیطان، عظیــم تریــن رزمنــده، گــروه 
را رهبــری مــی کنــد و فرشــتگانش بــا نیروهایشــان بــرای ایــن نبــرد نهایــی متحــد مــی 
شــوند. پادشــاهان و رزمنــدگان در پیــروی اش هســتند و ایــن گــروه بــی شــمار در 
مــی  پیــش  تحــت فرمانــده منصــوب پشــت ســرش  یــک  گــروه هایــی هــر  صفــوف 
ســوی  بــه  زمیــن  ناهمــوار  و  شکســته  ســطح  بــر  صفــوف  نظامــی  نظــم  بــا  رونــد. 
بســته  جدیــد  اورشــلیم  هــای  دروازه  عیســی  فرمــان  بــه  حرکتنــد.  در  خــدا  شــهر 
مــی شــوند و لشــکریان شــیطان شــهر را محاصــره کــرده آمــاده حملــه مــی شــوند.

اکنون مســیح دوباره در نظر دشــمنانش آشــکار می شــود. در ارتفاع زیاد از شــهر 
بر پایه ای از طالی صیقلی شــده تختی اســت رفیع و اعتال یافته. پســر خدا بر این 
تخــت نشســته و اتبــاع ملکوتــش اطرافــش هســتند. قــدرت و شــکوه او را هیــچ زبانــی 
قــادر بــه توصیــف و هیــچ قلمــی قــادر بــه تشــریح نیســت. جــالل پــدر ابــدی پســرش 
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را احاطــه کــرده اســت. درخشــندگی حضــورش شــهر خــدا را پــر ســاخته اســت و از 
دروازه هــا بــه بیــرون تابیــده و همــه زمیــن را بــا تشعشــع خــود مــی پوشــاند.

نزدیــک تریــن بــه تخــت کســانی هســتند کــه زمانــی در آرمــان شــیطان اشــتیاق 
داشــتند ولــی چــون آتــش پــاره هایــی از آتــش گرفتــه شــده بــا فــداکاری عمیــق و 
شــدید نجــات دهنــده شــان را پیــروی مــی نماینــد. پشــت ســر آنهــا کســانی هســتند 
کــه ســیرت مســیحی را در میــان کــذب و بــی وفایــی کامــل نمودنــد همــان هایــی 
کــه شــریعت خــدا را محتــرم شــمردند در حالــی کــه دنیــای مســیحی آن را باطــل 
قلمــداد نمــود و میلیــون هــا نفــر از تمــام ســنین کــه بــه خاطــر ایمانشــان بــه شــهادت 
رســیدند؛ و پشــت ســر » گــروه كثیــری را دیــدم كــه کســی قــادر بــه شــمارش آنهــا 
نبــود. از همــٔه ملــل و همــٔه قبایــل و امــت هــا و زبــان هــا در جلــوی تخــت و در 
مقابــل بــره ایســتاده بودنــد. آنهــا لبــاس ســفیدی بــه تــن داشــتند و شــاخٔه نخــل در 
دستشــان بــود. « مکاشــفه فصــل ۷ آیــه 9. جنــگ شــان خاتمــه یافتــه و پیــروزی 
شــان بــه دســت آمــده اســت و میــدان مســابقه را دویــده و بــه جایــزه دســت یافتــه 
پیــروزی شــان اســت و جامــه ســفید نمــاد  انــد. شــاخه نخــل در دستشــان نمــاد 

عدالــت بــی لکــه مســیح کــه اکنــون از آن ایشــان اســت.
نجــات یافتــگان ســرود ستایشــی ســر مــی دهنــد کــه در طــاق هــای آســمان طنیــن 
انــداز مــی شــود: » نجــات مــا از جانــب خدایــی اســت كــه بــر تخــت مــی نشــیند و 
از جانــب بــره اســت. « آیــه ۱۰؛ و فرشــتگان و اســرافیل صدایشــان را در تمجیــد 
یکدســت مــی کننــد. در حالــی کــه نجــات یافتــگان قــدرت و کینــه جویــی شــیطان را 
مشــاهده کــرده انــد بیــش از پیــش متوجــه شــدند کــه هیــچ قدرتــی جــز قــدرت مســیح 
نمــی توانســت آنهــا را پیــروز نمایــد. در ایــن گــروه درخشــان کســی نیســت کــه نجــات را 
کار خــود بدانــد کــه گویــا بــه قــدرت و نیکویــی خــود مجادلــه نمــوده پیــروزی بــه دســت 
آورده اســت. چیــزی راجــع بــه کار و محنــت شــان گفتــه نمــی شــود؛ ولــی هــدف هــر 
سرودی و آهنگ هر تمجیدی: » نجات ما از جانب خدا و بره است « می باشد.

در حضــور جمــع ســاکنان زمیــن و آســمان تــاج گــذاری نهایــی پســر خــدا انجــام 
مــی شــود؛ و اکنــون منصــوب بــا منتهــای شــکوه و قــدرت، پادشــاه پادشــاهان بــر 
علیــه طغیــان گــران حکومتــش حکــم صــادر مــی نمایــد و عدالــت را نســبت بــه همــه 
کســانی کــه شــریعت او را نقــض نمــوده و قــوم او را عــذاب داده انــد اجــرا مــی 
کنــد. نبــی خــدا مــی گویــد: » آنــگاه تخــت ســفید بزرگــی را دیــدم كــه شــخصی بــر 
آن نشســته بــود. آســمان و زمیــن از حضــور او گریخــت و دیگــر اثــری از آنهــا نبــود؛ 
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و مــردگان را دیــدم كــه همــه از بــزرگ و كوچــک در مقابــل تخــت ایســتاده بودنــد و 
كتــاب هــا بــاز مــی شــد. در ایــن وقــت كتــاب دیگــری كــه همــان دفتــر حیــات اســت 
گشــوده شــد. مــردگان بــر طبــق آنچــه در كتــاب هــا نوشــته شــده بــود یعنــی مطابــق 

کارهــای خــود، داوری شــدند. « مکاشــفه فصــل ۲۰ آیــه هــای ۱۱ و ۱۲.
بــه محــض  اینکــه دفاتــر ثبــت بــاز مــی شــوند و چشــم عیســی بــر اشــرار مــی افتــد 
آنهــا  نســبت بــه همــه گناهانــی کــه مرتکــب شــده انــد آگاه مــی شــوند. ایشــان مــی 
بیننــد کــه درســت کجــا پاهــای شــان از راه پاکــی و قدوســیت منحــرف شــده و تــا 
چــه حــد غــرور و طغیــان ایشــان را در نقــض احــکام خــدا هدایــت نمــوده اســت. 
وسوســه هــای فریبنــده ای کــه بــا ارتــکاب بــه گنــاه تشــویق نمــوده انــد، بــرکات بــه 
فســاد کشــیده شــده، قاصدهــای خــدا کــه تحقیــر شــده انــد، اخطارهــای نادیــده 
گرفتــه شــده، امــواج رحمتــی کــه بــا قلــب هــای سرســخت و توبــه ناپذیــر بــه عقــب 

رانــده انــد ـ همــه ایــن هــا گویــا نوشــته شــده بــا حــروف آتشــین آشــکار مــی شــود.
باالی تخت صلیب آشــکار می شــود و مانند چشــم اندازی وســیع صحنه های 
آزمایــش و ســقوط آدم و مراحــل پشــت ســر برنامــه بــزرگ نجــات پدیــدار مــی شــود. 
تولــد متواضعانــه نجــات دهنــده؛ زندگانــی اولیــه ســاده و مطیعانــه اش؛ تعمیــدش در 
رودخانــه اردن؛ روزه و آزمایــش هــا در بیابــان؛ خدمــت عمومــی اش، آشــکار نمــودن 
بــرکات بســیار گــران بهــای آســمان بــرای انســان هــا؛ روزهــای پــر مشــغله بــا اعمــال پــر 
محبت و رحمت، شب های دعا و بیداری در تنهایی کوهستان ها؛ توطئه چینی 
از روی حســد و تنفــر و بدخواهــی کــه پاســخ برکاتــش بــود؛ رنــج وحشــتناک و اســرار 
آمیز در جتسیمانی زیر وزن خردکننده گناهان همه دنیا؛ تسلیمش به دست مردم 
خیانتــکار؛ وقایــع هراســناک آن شــب وحشــتناک ـ زندانــی غیــر مقــاوم، تــرک شــده 
توسط حواریون محبوبش، انتقال بسیار خشن از خیابان های اورشلیم؛ به تماشا 
گذاشــتن فرزنــد خــدا بــا وجــد و شــادی در برابــر حنــا، متهــم شــده در قصــر  کاهــن 
اعظم، در تاالر داوری پیالتس، در برابر هیرودیس ترسو و بی رحم، استهزاء شده، 
اهانــت شــده و شــکنجه شــده و محکــوم شــده بــه مــرگ ـ همــه اینهــا بــه شــکل بســیار 

روشــن بــه تصویــر کشــیده مــی شــوند.
و اکنــون در برابــر جمعیــت مــواج آخریــن صحنــه هــا آشــکار مــی شــود ـ عــذاب 
بیننــده صبــور گام هایــی بــه ســوی جلجتــا بــر مــی دارد؛ ســرور آســمانی بــر صلیــب 
آویختــه، کاهنــان مغــرور و اوبــاش طعنــه زن عــذاب مشــرف بــه مــرگ را مســخره 
مــی کننــد؛ تاریکــی غیــر طبیعــی؛ زمیــن مــواج، صخــره هــای کنــده شــده، قبرهــای 
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بــاز شــده، همــه لحظــه ای را مشــخص مــی کننــد کــه نجــات دهنــده ی دنیــا عمــر 
خــود را تســلیم کــرد.

و  فرشــتگان  شــیطان،  شــود.  مــی  ظاهــر  بــود  کــه  آنچنــان  وحشــتناک  منظــره 
پیروانــش قدرتــی بــرای رو گردانــدن از تصویــری کــه کار آنهاســت ندارنــد. هــر یــک از 
عاملین قسمتی که انجام داده است را به خاطر می آورد. هیرودیس که بچه های 
معصــوم بیــت لحــم را کشــت تــا پادشــاه اســرائیل را نابــود کنــد؛ هیرودیــای پســت کــه 
بــر نفــس گنهــکارش خــون یحیــی تعمیددهنــده بــه حســاب آمــده؛ پیالتــس ضعیــف و 
فرصــت طلــب، ســربازان اســتهزا کننــده؛ کاهنــان و حــکام و مــردم دیوانــه صفــت کــه 
فریــاد زدنــد: » خونــش بــر مــا و فرزنــدان مــا بــاد! « ـ همــه عظمــت جــرم خــود را مــی 
بیننــد. بیهــوده ســعی مــی کننــد از شــکوه الهــی ســیمایش کــه درخشــان تــر از جــالل 
آفتــاب اســت مخفــی شــوند در حالــی کــه نجــات یافتــگان تــاج هایشــان را جلــوی پــای 

نجــات دهنــده انداختــه فریــاد بــر مــی آورنــد: » او بــرای مــن جــان داد! «
میان نجات یافتگان شــاگردان مســیح هســتند، پولس دلیر، پطرس با حرارت، 
یوحنای دوست دارنده و دوست داشته شده و برادران باوفا و با آنها گروه بزرگ 
شــهدا؛ در حالــی کــه خــارج دیوارهــا بــا هــر چیــز پســت و مکــروه کســانی هســتند کــه 
توســط آنهــا جفــا دیدنــد، زندانــی شــدند و کشــته شــدند. نــرون آنجاســت هیــوالی 
بــی رحمــی و شــرارت کــه شــاهد شــادی و اعتــالی کســانی اســت کــه زمانــی خــود 
ایشــان را شــکنجه داد و در نهایــت محنــت شــان شــادی شــیطانی یافــت. مــادر او 
نیــز آنجاســت تــا نتیجــه کار خــود را ببینــد کــه چگونــه ُمهــر ســیرت شــریر بــه پســرش 
انتقــال یافتــه امیــال تشــویق شــده و رشــد داده شــده توســط نفــوذ و نمونــه او میــوه 

هایــی در جنایــت بــه بــار آورده کــه موجــب لرزیــدن دنیــا شــده اســت.
کشیشــان و اســقف هــای پیــرو پــاپ کــه ادعــای ســفرای مســیح بــودن را داشــتند 
در آنجــا هســتند و بــا ایــن وصــف آلــت شــکنجه، زنــدان و تیــر آدم ســوزی را بــرای 
کنتــرل وجــدان قــوم او بــه کار بردنــد. پــاپ هــای مغــروری کــه خــود را مافــوق خــدا 
اعتــال دادنــد و فــرض مــی نمودنــد کــه قــادر بــه تغییــر احــکام خــدای تعالــی مــی باشــند 
در آنجا هستند. آن پدران دروغین کلیسا حسابی برای پرداخت به خدا دارند که 
مشتاق تبرئه شدن از آن هستند. خیلی دیر وادار به توجه شدند که خدای دانای 
مطلــق نســبت بــه شــریعت غیــور اســت و خاطــی را هرگــز معــذور نخواهــد داشــت. 
آنهــا اکنــون یــاد مــی گیرنــد کــه مســیح عالیــق خــود را بــا عالیــق قــوم محنــت زده اش 
یکــی مــی دانــد و آنهــا قــدرت کالم او را حــس مــی کننــد کــه فرمــود: » آنچــه بــه یکــی 
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از كوچــك تریــن پیــروان مــن كردیــد، بــه مــن كردیــد. « انجیــل متــی فصــل ۲۵ آیــه ۴۰.
علیــه  بــه  عظیــم  خیانــت  بــه  متهــم  خــدا  مســند  برابــر  در  شــریر  دنیــای  تمــام 
بــدون بهانــه  بــرای دفــاع از خــود ندارنــد و  انــد. کســی را  حکومــت آســمان شــده 

شــود. مــی  صــادر  ضدشــان  بــر  ابــدی  مــرگ  حکــم  و  هســتند 
و  شــرافتمندانه  اســتقالل  گنــاه  مــزد  کــه  اســت  مشــهود  همــگان  بــر  اکنــون 
حیــات ابــدی نیســت بلکــه اســارت، خرابــی و مــرگ اســت. اشــرار مــی بیننــد کــه 
از چــه چیــزی بــه خاطــر زندگــی طغیانگرشــان محــروم شــده انــد. وزن جــالل بــی 
نهایــت و ابــدی مــورد تحقیــر قــرار گرفــت وقتــی بــه ایشــان معرفــی شــد ولــی اکنــون 
مــی آورد » همــه  بــر  مــی رســد. انســان گمگشــته فریــاد  بــه نظــر  چقــدر مطلــوب 
اینهــا را مــی توانســتم داشــته باشــم ولــی انتخــاب کــردم کــه از مــن دور باشــند. 
آه چــه حماقــت عجیبــی! مــن آرامــش و شــادمانی، افتخــار را فــدای بیچارگــی، 
رســوایی و نــا امیــدی کــرده ام. « همــه متوجــه مــی شــوند کــه محرومیــت شــان از 
آســمان عادالنــه اســت. همگــی بــا زندگــی شــان اعــالم کــرده انــد کــه » مــا نمــی 

خواهیــم ایــن شــخص )عیســی( بــر مــا ســلطنت کنــد. «
شــریران کــه گویــا مســحور، تــاج گــذاری فرزنــد خــدا را دیــده انــد. لــوح هــای 
احــکام خــدا را در دســتش مــی بیننــد، اصولــی کــه آنهــا تحقیــر نمــوده و نقــض کــرده 
انــد. آنهــا شــاهد هلهلــه شــگفتی، وجــد روحانــی و ســتایش نجــات یافتــگان بــوده 
انــد و در حالــی کــه مــوج آهنــگ شــان بــه جمعیــت خــارج از دیــوار مــی رســد بــا یــک 
صــدا فریــاد بــر مــی آورنــد » چقــدر بــزرگ و شــگفت انگیــز اســت کارهــای تــو، ای 
خداونــد، خــدای قــادر مطلــق! چقــدر عادالنــه و درســت اســت روش هــای تــو، 
بــر روی افتــاده ســرور  آیــه ۳(؛ و  ای پادشــاه مقدســین! « )مکاشــفه فصــل ۱۵ 

حیــات را پرســتش مــی کننــد.
شــیطان از مشــاهده جــالل و شــکوه مســیح مفلــوج بــه نظــر مــی رســد. او کــه 
زمانــی کروبــی ســایه گســتر بــود بــه یــاد مــی آورد از چــه مقامــی نــزول کــرده اســت. 
یــک اســرافیل درخشــنده » فرزنــد صبــح « چــه تغییــری بــه وقــوع پیوســته اســت، 
چقــدر تنــزل نمــوده اســت! از شــورایی کــه یــک زمــان در آن صاحــب افتخــار بــود 
بــرای ابــد محــروم گشــته اســت. اکنــون کــس دیگــری را نــزد پــدر ایســتاده مــی بینــد 
بلنــد  در حالــی کــه جاللــش را پوشــانده اســت. او دیــده اســت کــه فرشــته ای 
قامــت و بــا حضــوری بــا شــکوه تــاج بــر ســر مســیح مــی گــذارد و او مــی دانــد کــه 

مقــام متعــال ایــن فرشــته مــی توانســت از آن او باشــد.
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حافظــه منزلــگاه معصومیــت و پاکــی را بــه خاطــرش مــی آورد صلــح و رضایتــی 
کــه از آن او بــود تــا اینکــه مشــغول شــکایت بــر ضــد خــدا و حســادت بــه مســیح شــد. 
اتهامــات، طغیــان و فریــب هایــش بــرای جلــب دلســوزی و حمایــت فرشــتگان، 
اصــرار ســر ســختانه اش در عــدم فعالیــت بــرای بــه خــود آمــدن کــه در آن صــورت 
خــدا آمــرزش بــه او ارزانــی مــی داشــت ـ همــه اینهــا بــه شــکل واضحــی بــه نظــرش مــی 
آیــد. او کارش در میــان مــردم و نتایــج آن را مــرور مــی کنــد ـ دشــمنی انســان نســبت 
بــه هــم نوعانــش، نابــودی وحشــتناک زندگــی، بــه پــا خاســتن و ســقوط ســلطنت 
هــا، واژگــون کــردن تخــت هــا و وقــوع پشــت ســر آشــفتگی، کشــمکش و انقــالب 
ها. او مخالفت مداوم با کار مسیح و تنزل دادن انسان به سطحی پایین و پایین 
تــر را بــه یــاد مــی آورد. او مــی بینــد کــه نقشــه هــای جهنمــی اش بــرای از بیــن بــردن 
کســانی کــه اعتمــاد بــه مســیح کــرده انــد ناتــوان بــوده انــد. در حالــی کــه شــیطان بــه 
ســلطنت خــود و بــه میــوه کارش مــی نگــرد او فقــط شکســت و خرابــی مــی بینــد. 
او انبــوه مــردم را بــه ایــن بــاور هدایــت نمــوده اســت کــه شــهر خــدا طعمــه ی آســانی 
خواهــد بــود؛ ولــی مــی دانــد کــه ایــن حقیقــت نــدارد. بارهــا در پیشــروی نبــرد بــزرگ 
او شکســت خــورده و مجبــور بــه تســلیم شــده اســت. او قــدرت و شــکوه خــدای 

ابــدی را خــوب مــی شناســد.
نقــش  اثبــات  و  خــود  دانســتن  حــق  بــر  همیشــه  بــزرگ  طغیانگــر  ایــن  هــدف 
حکومــت الهــی در طغیــان بــوده اســت. او قــدرت ذکاوت عظیــم خــود را بــرای ایــن 
هــدف بــه کار بــرده اســت. او بــه شــکل عمــدی و اصولــی و بــا موفقیــت شــگفت 
آوری کار کــرده اســت و انبــوه مــردم را بــه قبــول نســخه خــود از نبــرد بــزرگ کــه بــرای 
مدتــی بســیار طوالنــی ادامــه داشــته هدایــت نمــوده اســت. بــرای هــزاران ســال ایــن 
رئیــس فتنــه، دروغ را بــه جــای حقیقــت قالــب کــرده اســت. ولــی اکنــون وقــت آن 
رســیده اســت تــا باالخــره ایــن طغیــان ســرکوب شــود و ســابقه و ســیرت شــیطان 
آشــکار گــردد. ایــن فریــب دهنــده اعظــم در آخریــن فعالیــت عظیــم خــود بــرای عــزل 
مســیح از ســلطنت، نابــودی قــوم او و بــه دســت آوردن شــهر خــدا کامــالً هویــدا 
شــده اســت. آنانــی کــه بــا او هــم دســت شــدند شکســت کامــل آرمــان او را مــی 
بینند. پیروان مســیح و فرشــتگان وفادار وســعت کامل دسیســه های او را بر ضد 

حکومــت خــدا مــی بیننــد و او آمــاج انزجــار جهانــی اســت.
بــرای آســمان نامناســب  شــیطان مــی بینــد کــه طغیــان داوطلبانــه اش او را 
نمــوده اســت. او قــدرت هــای خــود را بــرای جنــگ بــر علیــه خــدا تربیــت نمــوده 
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اســت؛ آرامــش، پاکــی و هماهنگــی آســمان بــر او منتهــای شــکنجه خواهــد بــود. 
اتهامــات او بــر علیــه رحمــت و عدالــت خــدا اکنــون وادار بــه ســکوت مــی گرایــد. 
سرزنشــی کــه او ســعی کــرده اســت بــر یهــوه تحمیــل کنــد اکنــون بطــور کامــل بــر 
بــر  خــودش قــرار مــی گیــرد؛ و اکنــون شــیطان ســر فــرود آورده و  درســتی حکــم 

علیــه اش را اقــرار مــی کنــد.
را جــالل  تــو  كــه  نترســد و كیســت  تــو  از هیبــت  كــه  » كیســت ای خداونــد 
ندهــد؟ زیــرا تنهــا تــو مقدســی، همــٔه ملــل خواهنــد آمــد و در پیشــگاه تــو پرســتش 
خواهنــد نمــود زیــرا كارهــای عادالنــٔه تــو بــر هیچکــس پوشــیده نیســت. « آیــه ۴. 
هــر ســئوالی از حقیقــت و اشــتباه اکنــون در نبــرد طوالنــی روشــن گردیــده اســت. 
نتیجــه طغیــان، میــوه هــای کنــار گذاشــتن قوانیــن الهــی در برابــر نظــر همــه اذهــان 
مخلــوق بــاز گردیــده اســت. کاربــرد قانــون شــیطان در مقایســه بــا حکومــت خــدا بــه 
همــه کاینــات عرضــه شــده اســت. اعمــال خــود شــیطان او را محکــوم نمــوده انــد. 
حکمــت، عدالــت و نیکویــی خــدا بــه طــور کامــل رفــع اتهــام شــده انــد. دیــده شــده 
کــه همــه معامــالت او در نبــرد عظیــم بــه خیریــت ابــدی قومــش و تمــام عالــم هایــی 
کــه آفریــده اســت هدایــت شــده اســت. » خداونــدا، همــٔه مخلوقــات تــو، تــو را 
ســتایش مــی کننــد و همــٔه مؤمنیــن تــو، تــو را شــکر مــی کننــد. « مزمــور فصــل ۱۴۵ 
آیــه ۱۰. تاریــخ گنــاه بــرای تمــام ابدیــت شــاهد بــر ایــن خواهــد بــود کــه شــادمانی 
همــه موجــودات کــه او آفریــده اســت در قیــد موجودیــت احــکام اوســت و بــا توجــه 
بــه همــه حقایــق نبــرد عظیــم، تمــام کاینــات چــه وفــادار چــه یاغــی یکصــدا اعــالم مــی 
دارنــد: » چقــدر عادالنــه و درســت اســت روش هــای تــو، ای پادشــاه مقدســین! «

قربانــی عظیمــی کــه پــدر و پســرش در قبــال انســان انجــام داده انــد بــه وضــوح 
در برابــر کاینــات ارائــه گردیــده اســت. ســاعت آن رســیده اســت کــه مســیح جایــگاه 
مشروع خود را اشغال کند و برتر از ریاست ها وقدرت ها و هر نامی که نامیده 
شــده جــالل بیابــد. بــرای شــادی کــه در برابــرش قــرار گرفتــه بــود ـ تــا فرزنــدان زیــادی 
توســط او جــالل یابنــد ـ صلیــب را تحمــل نمــود و ننــگ را نادیــده گرفــت و بــا وجــود 
اینکــه انــدوه و ننــگ بــه طــور غیــر قابــل تصــوری عظیــم بــود شــادی و جــالل برتــر از آن 
اســت. او بــه نجــات یافتــگان نــگاه مــی کنــد، تجدیــد یافتــه بــه صــورت خویــش، هــر 
قلبــی نشــان کامــل الهــی را حمــل مــی کنــد و هــر صورتــی شــباهت پادشــاه شــان 
را منعکــس مــی کنــد. او در آنهــا نتیجــه مشــقت جانــش را مــی بینــد و راضــی مــی 
شــود. ســپس بــا صدایــی کــه بــه انبــوه جمــع شــده عــادالن و شــریران مــی رســد اعــالم 
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مــی کنــد: » اینــک خــون بهــای مــن بــر ایــن امــت هاســت کــه محنــت کشــیدم بــرای 
اینهــا، جــان دادم تــا در حضــور مــن بــرای قــرون ابدیــت ســاکن شــوند. « و ســرود 
تمجیــد از ســفید پوشــان نزدیــک تخــت بــر مــی خیــزد: » بــرٔه قربانــی شــده شایســته 
اســت تــا قــدرت و ثــروت، حكمــت و توانایــی، حرمــت و جــالل و تمجیــد بیایــد. « 

مکاشــفه فصــل ۵ آیــه ۱۲.
بــا وجــود اینکــه شــیطان وادار بــه اعتــراف بــه عدالــت خــدا و تعظیــم در برابــر برتــری 
مســیح شــده ولــی ســیرتش بــدون تغییــر مانــده اســت. روح طغیــان ماننــد ســیالبی 
قدرتمنــد دوبــاره پدیــدار مــی شــود. مملــو از دیوانگــی تصمیــم مــی گیــرد در نبــرد عظیــم 
تســلیم نشــود. زمــان بــرای آخریــن تــالش بــر ضــد پادشــاه آســمان فرارســیده اســت. 
او بــه ســرعت بــه میــان پیروانــش مــی رود و ســعی مــی کنــد بــا غضــب خــود آنهــا را 
بــه جنــگ آنــی برانگیزانــد. ولــی از همــه آن میلیــون هــا نفــری کــه او بــه طغیــان جلــب 
نمــوده اســت اکنــون کســی نیســت کــه برتــری او را قبــول نمایــد. قدرتــش بــه انتهــا 
رســیده اســت. اشــرار از همــان کینــه بــه خــدا کــه شــیطان را الهــام مــی بخشــد پــر مــی 
شــوند ولی می بینند که وضعیت شــان نومیدکننده اســت و امکان مجادله با یهوه 
را ندارنــد. غضبشــان بــر ضــد شــیطان و آنهایــی کــه گماشــته هــای او در فریــب بــوده 

انــد برانگیختــه مــی شــود و بــا غضــب دیوهــا بــر ضــد آنهــا شــورش مــی کننــد.
خداونــد مــی فرمایــد: » چــون فکــر مــی کنــی کــه مثــل خــدا خردمنــد هســتی، در 
نتیجــه بیگانــگان، یعنــی بــی رحــم تریــن ملتهــا را علیــه تــو خواهــم آورد. ایشــان علیــه 
زیبایــی و دانــش تــو شمشــیر از نیــام بیــرون خواهنــد کشــید و شــکوه تــو را آلــوده 
خواهنــد ســاخت. تــو را بــه گــودال خواهنــد افکنــد. « » تــو را ای کروبــِی ســایه 
گســتر، از میــان ســنگ هــای آتشــین نابــود کــردم.... تــو را بــر زمیــن افکنــدم و در 
معــرض تماشــای پادشــاهان نهــادم.... و در برابــر دیــدگان همــۀ نظــاره گرانــت، تــو 
را بــر روی زمیــن خاکســتر ســاختم.... ســرانجامی دهشــتناک رســیده ای و دیگــر تــا 

بــه ابــد نخواهــی بــود. « حزقیــال فصــل ۲۸ آیــه هــای 6 تــا ۸ و ۱6 تــا ۱9.
» هــر چکمــۀ جنــگاوران در غوغــای کارزار و هــر جامــۀ آغشــته بــه خــون، چــون 
هــا خشــمگین  قــوم  تمامــی  بــر  آتــش ســوزانده خواهــد شــد. « » خداونــد  هیــزِم 
اســت و بــر همــۀ لشــکریان آنهــا غضبنــاک گشــته. آنهــا را بــه نابــودی کامــل ســپرده 
و تســلیِم کشــتار کــرده اســت. « » بــر شــریران اخگرهــای افروختــه  خواهــد بارانیــد؛ 
ســهم پیالــۀ آنهــا گوگــرِد گداختــه و بــاِد ســوزان خواهــد بــود. « اشــعیاء فصــل 9 آیــه 
۵؛ فصــل ۳۴ آیــه ۲ و مزمــور فصــل ۱۱ آیــه 6. آتــش از نــزد خــدا از آســمان پاییــن مــی 

671, 672

GC FA Body.indd   642 8/8/18   5:17 PM



خاتمه نبرد  |  6۴۳

آیــد. زمیــن در هــم شکســته مــی شــود. اســلحه هــای مخفــی در عمــق آن کشــیده 
مــی شــود. شــعله هــای ســوزان از هــر حفــره بــاز زبانــه مــی کشــند. خــود صخــره هــا 
مــی ســوزند. آن روز کــه همچــون کــوره، مشــتعل اســت فــرا مــی رســد. عناصــر بــا 
بــا هرچــه در آن اســت، ذوب مــی شــود.  حــرارت شــدید ذوب مــی شــوند زمیــن 
مالکی فصل ۴ آیه ۱ و رســاله دوم پطرس فصل ۳ آیه ۱۰. ســطح زمین چون توده 
مــذاب اســت یــک دریاچــه وســیع آتــش جوشــان. زمــان داوری و هالکــت مــردم 
خدانشــناس رســیده اســت. » زیــرا کــه خداونــد را روز انتقــام اســت و ســال کیفــر 

دادن بــه جهــت دادرســی َصهیــون. « اشــعیاء فصــل ۳۴ آیــه ۸.
آیــه   ۱۱ فصــل  ســلیمان  امثــال  یابنــد.  مــی  زمیــن  بــر  را  خــود  جــزای  شــریران 
۳۱. آنهــا » کاه خواهنــد بــود؛ و خداونــد لشــکرها مــی گویــد: آن روز کــه مــی آیــد 
ایشــان را چنــان خواهــد ســوزاند. « مالکــی فصــل ۴ آیــه ۱ بعضــی در یــک لحظــه 
نابــود مــی شــوند ولــی بعضــی چندیــن روز عــذاب خواهنــد کشــید. همــه » مطابــق 
اعمالشــان « جــزا خواهنــد دیــد. گناهــان عــادالن بــه شــیطان منتقــل شــده و او نــه 
فقــط بــه خاطــر طغیــان خویــش عــذاب خواهــد کشــید بلکــه بــرای همــه گناهــان 
قــوم خــدا کــه او موجــب ارتــکاب آنهــا شــده اســت. عقوبــت او بایــد خیلــی بیشــتر 
از کســانی باشــد کــه او فریــب داده اســت. بعــد از نابــود شــدن همــه کســانی کــه 
بــه خاطــر فریــب هــای او ســقوط کردنــد او کمــاکان بایــد زنــده بمانــد و عــذاب 
بکشــید. اشــرار در آتــش پــاک کننــده ســرانجام نابــود مــی شــوند چــه ریشــه و چــه 
احــکام  کامــل  هــا هســتند. عقوبــت  پیروانــش شــاخه  و  ریشــه  ـ شــیطان  شــاخه 
اجــرا گردیــده و مطالبــات عدالــت تأمیــن گردیــده اســت و آســمان و زمیــن نظــاره 

کنــان عدالــت یهــوه را اعــالم مــی دارنــد.
کار نابــود کننــده شــیطان بــرای همیشــه خاتمــه مــی یابــد. بــرای شــش هــزار ســال 
اراده اش را بــه انجــام رســانده اســت و زمیــن را از نابســامانی پــر کــرده اســت و در 
سرتاســر کاینــات موجــب انــدوه گردیــده اســت. تمــام خلقــت بــا هــم در درد و عــذاب 
نالیــده انــد. اکنــون خالیــق خــدا بــرای ابــد از حضــور و وسوســه هایــش نجــات یافتــه 
اند. » زمین سراسر آسوده و آرام است و مردم به آواز بلند می سرایند. « اشعیاء 
فصل ۱۴ آیه ۷؛ و فریادی از تمجید و پیروزی از تمامی کائنات وفادار برمی خیزد. 
صدایــی شــنیدم کــه بــه » آواز جماعتــی عظیــم « و » بــه غــرّش آب هــای فــراوان و بــه 
بانــگ بلنــد رعــد، « کــه مــی گفــت: » َهلِلویــاه! زیــرا کــه خداونــْد خــدای مــا، آن قــادر 

مطلــق، ســلطنت آغــاز کــرده اســت. « مکاشــفه فصــل ۱9 آیــه 6.
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بــدون خطــر  بــود عــادالن  نابــودی پوشــیده شــده  آتــش  بــا  کــه زمیــن  در حالــی 
مــردگان  از  اول  قیــام  در  کــه  کســانی  میــان  در  بودنــد.  ســاکن  مقــدس  شــهر  در 
ســهم داشــتند مــرگ دوم قدرتــی نداشــت. در حالــی کــه خــدا بــرای شــریران آتــش 
ســوزاننده اســت بــرای قومــش هــم آفتــاب اســت و هــم ســپر. مکاشــفه فصــل ۲۰ 

آیــه 6؛ مزمــور فصــل ۸۴ آیــه ۱۱.
» ســپس آســمانی جدیــد و زمینــی جدیــد دیــدم، زیــرا آســمان اّول و زمیــن اّول 
ســپری شــده بــود. « مکاشــفه فصــل ۲۱ آیــه ۱. آتشــی کــه شــریران را نابــود مــی کنــد 
زمیــن را پــاک مــی ســازد. هــر اثــری از لعنــت محــو مــی شــود. جهنــم ســوزان ابــدی 

نتایــج وحشــتناک گنــاه را در برابــر نجــات یافتــگان نگــه نمــی دارد.
فقــط یــک یادبــود باقــی مــی مانــد: نجــات دهنــده مــا تــا بــه ابــد آثــار صلیــب را بــا 
خــود حمــل خواهــد نمــود. تنهــا آثــار بــی رحمــی کــه گنــاه بوجــود آورده اســت بــر ســر 
مجروحــش، بــر پهلویــش و بــر دســت هــا و پاهایــش باقــی مــی ماننــد. نبــی در حیــن 
تماشــای مســیح در جاللــش مــی گویــد: » از دســتش پرتوهــا ســاطع مــی گشــت و 
قــدرت او در آنجــا پنهــان بــود. « حبقــوق فصــل ۳ آیــه ۴، )در حاشــیه(. آن پهلــوی 
ســوراخ شــده که از آن خون قرمز جاری شــد انســان را با خدا مصالحه داد ـ جالل 
نجــات دهنــده در آنجاســت، در آنجــا » قــدرت او مخفــی اســت. « » مقتــدر در 
نجــات دادن « توســط قربانــی نجــات، بنابرایــن او بــرای اجــرای عدالــت بــر کســانی 
کــه رحمــت خــدا را تحقیــر کردنــد بــه قــدر کافــی توانــا بــود؛ و عالیــم تحقیــرش عالــی 
تریــن افتخــار او هســتند. در سرتاســر اعصــار ابدیــت جراحــات جلجتــا تمجیــد و 

ســتایش او را آشــکار نمــوده و قــدرت او را اعــالم خواهــد نمــود.
» ای بــرج گَلـّـه، ای قلعــۀ دختــِر َصهیــون، ایــن را بــاز خواهــی یافــت و حاکمیــت 
پیشین احیا خواهد شد. « میکاه فصل ۴ آیه ۸. وقت آن رسیده است که انسان 
هــای مقــدس بــا اشــتیاق در انتظــارش بودنــد از زمانــی کــه شمشــیر آتشــین اولیــن 
زوج بشــری را از بــاغ عــدن محــروم نمــود، زمــان بــرای » تضمیــن رهایــِی آنــان کــه از 
آِن خداینــد. « رســاله بــه افسســیان فصــل ۱ آیــه ۱۴. زمیــن در اصــل بعنــوان قلمــرو 
ســلطنت به انســان داده شــده بود و بعلت خیانت به دســت شــیطان افتاد و برای 
چنیــن مــدت طوالنــی در اختیــار او بــود توســط نقشــه عظیــم نجــات برگردانــده شــده 
است. آنچه که به خاطر گناه از دست رفته بود بازگردانده شده است. » خداوند 
که... زمین را شکل داد و آن را ساخت و استوار نمود و آن را بیهوده نیافرید، بلکه 
تا از سکنه پر گردد. « اشعیاء فصل ۴۵ آیه ۱۸. هدف اصلی خدا در خلقت زمین 
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تحقق یافت وقتی مسکن جاودانی نجات یافتگان شد. پارسایان زمین را به میراث 
خواهنــد بــرد و تــا بــه ابــد در آن ســکونت خواهنــد کــرد. « مزمــور فصــل ۳۷ آیــه ۲9.

تــرس از خیلــی مــاده ای کــردن میــراث آینــده عــده زیــادی را بــه روحانــی کــردن 
حقایقــی هدایــت کــرده اســت کــه مــا را بــه ســمتی کشــانده تــا بــه آن بــه عنــوان خانــه 
روحانــی خــود نــگاه کنیــم. مســیح بــه شــاگردانش اطمینــان داد کــه او رفــت تــا مکانــی 
برای آنان در خانه پدر آماده سازد. کسانی که تعالیم کالم خدا را می پذیرند به طور 
کلــی از مســکن آســمانی غافــل نخواهنــد بــود. بــا وجــود ایــن » آنچــه را هیــچ چشــمی 
ندیــده، هیــچ گوشــی نشــنیده و بــه هیــچ اندیشــه ای نرســیده، خــدا بــرای دوســتداران 
خــود مهیــا کــرده اســت. « رســاله اول بــه قرنتیــان فصــل ۲ آیــه 9. زبــان انســانی بــرای 
توصیــف پــاداش عــادالن نارســا اســت. فقــط بــرای کســانی کــه آن را ببیننــد شــناخته 

خواهــد شــد. هیــچ ذهــن فانــی قــادر بــه درک جــالل بهشــت خــدا نخواهــد بــود.
در کتــاب مقــدس میــراث نجــات یافتــگان » وطــن « خوانــده مــی شــود. رســاله بــه 
عبرانیان فصل ۱۱ آیه های ۱۴ تا ۱6. در آن جا شبان آسمانی گله خود را به چشمه 
های آب زنده هدایت خواهد نمود. درخت حیات هر ماه میوه خود را می دهد و 
برگهای این درخت برای خدمت به امت هاست. در آن جا جویبارهای همیشگی 
صــاف چــون کریســتال وجــود دارنــد و کنــار آنهــا درخــت هــای مــواج کــه ســایه شــان را 
بــر گــذرگاه هایــی کــه بــرای نجــات یافتــگان خداونــد آمــاده شــده مــی افکننــد. در آن 
جــا دشــت هــای وســیع بــه تپــه هــای زیبــا مــی رســند و رشــته کــوه هــای خــدا قلــه هــای 
مرتفع شــان را بر می افرازند. قوم خدا که ســرگردان و زوار بودند در آن دشــت های 

آرام و کنــار جویبارهــای زنــده خانــه ای بــه دســت خواهنــد آورد.
» قوم من در منزلگاه های مملو از آرامش و مســکن های ایمن و اســتراحتگاه 
های پر از آسایش ساکن خواهند شد. « » در سرزمین تو دیگر خبری از خشونت 
نخواهــد بــود و نــه در حــدود تــو خبــری از خرابــی و ویرانــی؛ بلکــه حصارهایــت را 
’نجــات’ خواهــی نامیــد و دروازه هایــت را ’ســتایش’. « » خانــه هــا بنــا خواهنــد 
کــرد و در آنهــا ســاکن خواهنــد شــد؛ تاکســتانها غــرس خواهنــد کــرد و از میــوۀ آنهــا 
خواهنــد خــورد. دیگــر بنــا نخواهنــد کــرد تــا دیگــران ســاکن شــوند و غــرس نخواهنــد 
کــرد تــا دیگــران بخورنــد. ... برگزیــدگان مــن ســالها از دســترنج خــود لــذت خواهنــد 
بــرد. « اشــعیاء فصــل ۳۲ آیــه ۱۸؛ فصــل 6۰ آیــه ۱۸؛ فصــل 6۵ آیــه هــای ۲۱ و ۲۲.

خداونــد مــی گویــد: آنجــا » بیابــان و خشــکزار شــادمان خواهــد شــد و صحــرا 
بــه وجــد آمــده، چــون گل ســرخ خواهــد شــکفت؛ « » بــه جــای خــار، ســرو خواهــد 

674, 675

GC FA Body.indd   645 8/8/18   5:17 PM



6۴6  | نبرد عظیم

روییــد و بــه جــای خــس، درختچــه آس. « » گــرگ بــا بــره ســکونت خواهــد داشــت 
و پلنــگ بــا بزغالــه خواهــد خوابیــد؛ ... و کودکــی خردســال آنهــا را هدایــت خواهــد 
بــود. «  نخواهــد  ویرانــی  و  آســیب  هیــچ  مــن  مقــدس  کــوه  تمامــی  » در  کــرد. « 

اشــعیاء فصــل ۳۵ آیــه ۱۱؛ فصــل ۵۵ آیــه ۱۳؛ فصــل ۱۱ آیــه هــای 6 و 9.
در جــو آســمان درد نمــی توانــد وجــود داشــته باشــد. اشــک و تشــیع جنــازه و 
ســوگواری دیگر وجود نخواهد داشــت. » دیگر مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و شــیون 
و درد وجــود نخواهــد داشــت، زیــرا چیزهــای اّول ســپری شــد. « »  هیــچ یــک از 
ســاکنان نخواهــد گفــت کــه بیمــارم! و تقصیــرات مردمــی کــه در آن زندگــی مــی کننــد 

آمرزیــده خواهــد شــد. « مکاشــفه فصــل ۲۱ آیــه ۴؛ اشــعیاء فصــل ۳۳ آیــه ۲۴.
اورشــلیم جدید، کالن شــهر زمین جدیِد مجلل » تاج جالل در دســت خداوند 
و افســر ملوکانــه در دســت خــدای خویــش « آنجاســت. » درخشــندگی اش ماننــد 
گوهــری بســیار گرانبهــا، همچــون یشــم و بــه شــفافیت بلــور بــود. « » قــوم هــا در نــور 
آن ســلوک خواهنــد کــرد و پادشــاهان زمیــن، جــاه و جــالل خــود را بــه آنجــا خواهنــد 
آورد. « خداونــد مــی فرمایــد: » بــر اورشــلیم شــادی خواهــم کــرد و بــه ســبب قــوم 
خویــش بــه وجــد خواهــم آمــد. « » اینــک، مســکن  خــدا بــا آدمیــان اســت و او بــا آنهــا 
ســاکن خواهــد شــد؛ و ایشــان قــوم او خواهنــد بــود و خــود خــدا بــا ایشــان خواهــد 
بود و خدای ایشــان خواهد بود. « اشــعیاء فصل 6۲ آیه ۳؛ مکاشــفه فصل ۲۱ آیه 

هــای ۱۱ و ۲۴؛ اشــعیاء فصــل 6۵ آیــه ۱9 و مکاشــفه فصــل ۲۱ آیــه ۳.
در شــهر خــدا » دیگــر شــب وجــود نخواهــد داشــت. « کســی احتیــاج یــا میــل 
بــه اســتراحت نخواهــد داشــت. در انجــام اراده خــدا و تمجیــد اســمش خســتگی 
نخواهــد بــود. مــا تازگــی صبــح را همیشــه احســاس خواهیــم نمــود و بــرای همیشــه 
از اختتــام آن دور خواهیــم بــود؛ » و آنهــا بــه نــور چــراغ یــا خورشــید نیازمنــد نخواهنــد 
بــود، زیــرا خداونــْد خــدا بــه آنهــا روشــنایی خواهــد بخشــید. « مکاشــفه فصــل ۲۲ 
انــدازه از درخشــندگی  بــی  بــدون درد ولــی  بــا درخشــندگی  نــور خورشــید  آیــه ۵. 
نیمــروز بهتــر جانشــین خواهــد شــد. جــالل خــدا و بــره شــهر را بــا نــور محونشــدنی 
نــور بــاران مــی کنــد. نجــات یافتــگان در شــکوه بــدون آفتــاب روز ابــدی راه مــی رونــد.

» معبــدی در شــهر ندیــدم، زیــرا خداونــْد خــدای قــادر مطلــق و بـَـره، معبــد آن 
هســتند. « مکاشــفه فصــل ۲۱ آیــه ۲۲. قــوم خــدا دارای مزیــت ارتبــاط بــاز بــا پــدر 
و پســر هســتند. » آنچــه اکنــون مــی بینیــم، چــون تصویــری محــو اســت در آینــه. « 
رســاله اول بــه قرنتیــان فصــل ۱۳ آیــه ۱۲. مــا صــورت خــدا را منعکــس شــده چــون 
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در آینــه و در اعمــال طبیعــت و رفتــارش بــا انســان هــا مــی بینیــم ولــی آن موقــع 
دیــد. در حضــورش  یکدیگــر خواهیــم  بیــن  پــرده ای حایــل  بــدون  رو  را رو در  او 

خواهیــم ایســتاد و جــالل صورتــش را خواهیــم دیــد.
آنجا نجات یافتگان خواهند دانســت کما اینکه شــناخته شــده اند. محبت ها 
و دلســوزی هایــی کــه خــدا در نفــس کاشــته اســت در آن جــا حقیقــی تریــن و شــیرین 
بــا موجــودات مقــدس و زندگــی  تریــن ممارســت را خواهنــد یافــت. ارتبــاط پــاک 
اجتماعی هماهنگ با فرشــتگان مبارک و مومنین از همه اعصار که رداهای خود 
را در خــون بــره شســته و ســفید نمــوده انــد و بندهــای مقدســی کــه » هــر خانــواده ای 
را در آســمان و بــر زمیــن « بــه هــم مــی پیوندنــد )رســاله بــه افسســیان فصــل ۳ آیــه ۱۵( 

ـ اینهــا بــه ترکیــب شــادمانی نجــات یافتــگان کمــک مــی کننــد.
قــدرت خــالق  آنجــا ذهــن هــای جاودانــی، شــادمانی فناناپذیــر عجایــب  در 
و اســرار محبــت نجــات دهنــده را مــورد تفکــر قــرار مــی دهنــد. دشــمنی ظالــم و 
اغــوا کننــده بــرای وسوســه بــه فرامــوش کــردن خــدا وجــود نخواهــد داشــت. همــه 
موهبــت هــا توســعه خواهنــد یافــت و همــه ظرفیــت هــا ازدیــاد خواهنــد یافــت. 
کســب دانــش مغــز را خســته و انــرژی هــا را تحلیــل نخواهــد داد. در آن جــا بــزرگ 
تریــن طــرح هــا را مــی تــوان بــه انجــام رســاند، عالــی تریــن آروزهــا را تحقــق داد، 
بــرای  بیشــتری  ارتفاعــات  وصــف  ایــن  بــا  و  بخشــید  تحقــق  را  رویاهــا  اعالتریــن 
تســخیر بــه وجــود خواهــد آمــد و شــگفتی هــای جدیــدی را تحســین نمــود، حقایــق 
جدیــدی را کشــف نمــود، امــور تــازه ای کــه قــدرت هــای فکــری روحانــی و بدنــی 

را بــه کار مــی کشــند.
تمــام گنجینــه هــای کائنــات بــرای مطالعــه نجــات یافتــگان خــدا بــاز خواهــد بــود. 
آنهــا آزاد شــده از فنــا بــه بالهــای خســتگی ناپذیــر خــود بــه عالــم هــای دور بــه پــرواز 
درخواهنــد آمــد ـ عوالمــی کــه مغمــوم از صحنــه هــای محنــت انســانی بودنــد ولــی از 
خبــر نجــات جــان هــا ســرود شــادمانی ســر دادنــد. فرزنــدان زمیــن بــا شــادی غیرقابــل 
بیــان بــه شــادی و حکمــت موجــودات ســقوط نکــرده وارد مــی شــوند. در گنــج هــای 
دانــش و ادراک بــه دســت آورده شــده در ایــن مــدت مدیــد از مطالعــه کار دســت 
خــدا ســهیم مــی شــوند. آنــان بــا بصیــرت تــار نگردیــده بــه جــالل خلقــت خیــره مــی 
شــوند ـ آفتــاب هــا و مجموعــه هــای ســتارگان همــه در مســیر مشــخص شــده در 
مــدار گــرد تخــت الهــی. بــر همــه چیــز از کوچــک تریــن تــا بزرگتریــن اســم خالــق نوشــته 

شــده و در همــه چیــز توانگــری قــدرت او آشــکار مــی گــردد.
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و در حالــی کــه ســال هــای ابدیــت مــی گــذرد مکاشــفات غنــی تــر و پرجــالل 
تــری از خــدا و مســیح خواهــد آورد. نظــر بــه اینکــه دانــش تصاعــدی اســت محبــت، 
احتــرام و شــادکامی نیــز ازدیــاد خواهــد یافــت. هــر قــدر انســان بیشــتر راجــع بــه خــدا 
یاد بگیرند تحســین شــان از ســیرتش بیشــتر خواهد شــد. وقتی مســیح در برابرشــان 
ثروت های نجات و دســت آوردهای شــگرف نبرد عظیم با شــیطان را باز می کند 
قلــب هــای نجــات یافتــگان از فــداکاری ملتهــب تــر بــه وجــد مــی آیــد و بــا شــادمانی 
مســحورتر چنــگ هــای طالیــی را مــی نوازنــد. هــزاران هــزار و کُرورهــا کـُـرور صــدا در 

ســرود عظیــم تمجیــد متحــد مــی شــوند.
و در  زمیــن  زیــر  و  زمیــن  بــر  و  آســمان  کــه در  هــر مخلوقــی  » ســپس شــنیدم 
دریاســت، بــا هرآنچــه در آنهاســت، چنیــن مــی ســرودند کــه: ســتایش و حرمــت، و 
جــالل و قــدرت، تــا ابــد از آِن تخــت نشــین و بــره بــاد. « مکاشــفه فصــل ۵ آیــه ۱۳.

یابــد. گناهــکاران و گنــاه دیگــر وجــود ندارنــد. تمــام  نبــرد عظیــم خاتمــه  مــی 
کائنــات پــاک اســت. ضربــان هماهنگــی و شــادی در تمــام خلقــت مــی تپــد. از او 
کــه همــه چیــز را آفریــد حیــات، نــور و شــادمانی بــه تمــام مناطــق فضــای الیتناهــی 
در جریــان اســت. از کوچــک تریــن اتــم تــا بزرگتریــن عالــم هــا، همــه چیزهــا بــا روح 
و بیــروح در زیبایــی بــی مثــال شــان و شــادمانی کامــل اعــالم مــی دارنــد کــه خــدا 

محبــت اســت.
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نوامبــر ۱9۵6 و 6  الــن جــی. وایــت در ۱9  تجدیــد نظرهــا توســط معتمدیــن 
شــد. پذیرفتــه   ۱9۷9 دســامبر 

صفحــه ۵۲ ـ تیترهــا ـ در نگارشــی کــه قانــون شــرعی کلیســای کاتولیــک روم یــا 
Corpus Juris Canonici پاپ اینوسنت سوم۱ اعالم می نماید که پاپ روم 
» نــه تنهــا جانشــین انســان صــرف بلکــه عینــاً خــود خــدا بــر روی زمیــن اســت؛ « و 
در تفســیر آن توضیــح داده شــده اســت کــه ایــن بــه آن دلیــل اســت کــه او جانشــین 
پــاپ  اعتقادنامــه  بــه  اســت. «  انســان  عینــاً  و  خــدا  » عینــاً  کــه  اســت  مســیح 
ایــن اعتقادنامــه هــا را تشــکیل مــی  گریگــوری نهــم مراجعــه شــود.۲ اســنادی کــه 
داد توســط گراتیــن کــه در دانشــگاه بولونیــا تقریبــاً ســال ۱۱۴۰ میــالدی تدریــس 
مــی کــرد جمــع آوری شــدند. دســتاورد ایشــان توســط پــاپ گریگــوری نهــم در ســال 
قــرار گرفــت. اســناد دیگــر کــه در  بازبینــی و چــاپ مجــدد  ۱۲۳۴ میــالدی مــورد 
ســال هــای پــس از ایــن زمــان گهگاهــی شــامل Extravagantes بوجــود آمدنــد، 
بــه همــراه  بــه آن اضافــه شــدند، و همــه ایــن هــا  تــا پایــان قــرن پانزدهــم میــالدی 

Corpus Juris Canonici 1

Decretales Domini Gregorii Papae IX (Decretals of the Lord Pope Gregory IX), liber 1, De Translatione Episco- 2

 porum, (On the Transference of Bishops), title 7, ch. 3; Corpus Juris Canonici (2d Leipzig Ed., 1881), col. 99; (Paris,

1612), tom. 2, Decretales, col. 205
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فرمــان گراتیــن بعنــوان قانــون شــرعی در ســال ۱۵۸۲ میــالدی بــه چــاپ رســیدند. 
پــاپ پایــوس دهــم تدویــن قوانیــن شــرعی را در ســال ۱9۰۴ میــالدی تأییــد نمــود و 

دســتاورد نظــام نامــه در ســال ۱9۱۸ میــالدی قابــل اجــرا شــد.
پــاپ جــان   Extravagantes تفســیر بــه  لقــب » پــاپ خداونــد خــدا «  بــرای 
بیست و دوم، تیتر ۱۴، فصل Declaramas  ۴ مراجعه شود. در ویرایش آنتورپ 
 Dominum Deum Nostrum“ بــه تاریــخ ۱۵۸۴ میــالدی، کلمــات Antwerp
Popam”   )”پــاپ خداونــد خــدای مــا“( در ســتون ۱۵۳ دیــده مــی شــود. در یــک 
ویرایــش پاریــس بــه تاریــخ ۱6۱۲ میــالدی در ســتون ۱۴۰  دیــده مــی شــود. در چنــد 
ویرایــش بعــد از ۱6۱۲ میــالدی کلمــه “Deum” )»  خــدا «( حــذف شــده اســت.

صفحــه ۵۲. مصونیــت از خطــا. ـ در مــورد تعلیــم مصونیــت از خطــا همانطــور 
کــه در شــورای واتیــکان در ســال ۱۸۷۰ تــا ۱۸۷۱ میــالدی بیــان شــد، اثــر فیلیــپ 
َشــف۳، اعتقادنامــه هــای دنیــای مســیحی، جلــد ۲، احــکام قاطــع شــورای واتیــکان 
صفحــه هــای ۲۳۴ تــا ۲۷۱ را ببینیــد کــه متــون هــم بــه زبــان التیــن و هــم بــه زبــان 
انگلیســی داده شــد. بــرای مباحثــه مــی توانیــد دیــدگاه کلیســای کاتولیــک روم، را 
در دایــره المعــارف کلیســای کاتولیــک جلــد ۷، مقالــه مربــوط بــه » مصونیــت از 
خطــا « نوشــته پاتریــک جــی. تونــر۴ صفحــه ۷9۰ مشــاهده کنیــد. مقالــه » ایمــان 
ســال  در  ۱۱۰ام  ویرایــش  مورفــی،  جــان  شــرکت  بالتیمــور:  )چــاپ  مــا «  پــدران 
 The ۱9۱۷ میــالدی(، فصــول ۷ و ۱۱ همچنیــن نوشــته کاردینــال جیمــز گیبونــز
Faith of our Fathers  )ایمــان پــدران مــا( را ببینیــد. بــرای موضــوع مخالفــان 
شــورا  و  پــاپ  از خطــا،  اعتقــاد مصونیــت  در خصــوص  روم  کاتولیــک  کلیســای 
)چــاپ نیویــورک: پســران چارلــز اِســکریبِنر در ســال ۱۸69 میــالدی( نوشــته جوهــان 
جوزیــف ایگنــاز ُون ُدلینِگــر )بــا اســم مســتعار »  جانــوس «( را مشــاهده کنیــد؛ 
پــاپ هــا  و مخالفــت کلیســای کاتولیــک روم در خصــوص مصونیــت از خطــای 
نوشــته دبیلیــو. جــی. اســپَرو سیمپســون )چــاپ لنــدن: جــان مــوری، در ســال ۱9۰9 
میــالدی( را مشــاهده کنیــد. بــرای دیــدگاه غیــر کاتولیــک، مقالــه جــورج ســالمون 
لنــدن:  Infallibility of the Church  )مصونیــت از خطــای کلیســا( )چــاپ 

جــان مــوری، ویرایــش تعلیــم در ســال ۱9۱۴ میــالدی( را ببینیــد.
صفحه ۵۲ پرستش تمثال ـ » پرستش تمثال ها ... یکی از فسادهای مسیحی 
اســت کــه بطــور پنهانــی و بــدون توجــه و نظــارت بــه داخــل کلیســا خزیــد. ایــن فســاد 

Philip Schaff 3

Patrick J. Toner 4
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ماننــد فســادهای دیگــر بــدون مقدمــه بــه وجــود نیامــد زیــرا در آن صــورت بــا ســرزنش و 
انتقــاد روبــرو مــی گشــت. ولــی ورودش را بــا یــک قیافــه مبــدل نســبتاً خــوب بــه تدریــج 
رســمی پس از رســم دیگری که در ارتباط با آن معرفی شــد در کلیســا مغروق در بت 
پرستی عملی گردید، نه فقط بدون مخالفت مکفی بلکه تقریباً بدون نکوهش برقرار 
شــد؛ و باالخره وقتی تصمیم به ریشــه کنی آن شــد، شــر بســیار عمیق و ثابت ریشــه 
دوانــده بــود کــه مقــاوم نســبت بــه ریشــه کنــی بــود. ... مــی شــود آن را در تمایــل بــت 
پرستی در قلب انسان رد یابی کرد و تمایل آن در خدمت مخلوق بیش از خالق....

بــه جــای کتــب جهــت  بلکــه  بــرای پرســتش  نــه  ابتــدا  » تمثالهــا و تصاویــر در 
تعلیــم کســانی کــه ســواد خوانــدن نداشــتند و یــا بــرای تحریــک هواخواهــی در ذهــن 
دیگــران بــه کلیســا معرفــی شــدند. اینکــه آنهــا تــا چــه حــد جوابگــوی ایــن هــدف بودنــد 
معلــوم نیســت ولــی اگــر فــرض کنیــم کــه بــرای مدتــی قضیــه همیــن بــوده باشــد بــه 
زودی وضع تغییر یافت و متوجه شــدند که تصاویر و تمثال های داخل شــده در 
کلیســا بــه جــای روشــن نمــودن ذهــن جاهــالن آنهــا را تاریــک نمودنــد ـ و هواخواهــی 
پرســتش کننــدگان را بــه جــای اعتــال تنــزل دادنــد. تــا حــدی کــه قصــد هــر قــدر هــم 
بــرای هدایــت ذهــن مــردم بــه ســوی خــدا بــوده اســت منجــر بــه برگردانــدن اذهــان بــه 

پرســتش چیزهــای مخلــوق شــد.۵
ســال  در  نیقیــه  شــورای  دومیــن  هــای  تصمیــم  و  اقدامــات  گزارشــات  بــرای 
 66 « بــه  شــد  فراخوانــده  هــا  تمثــال  پرســتش  برقــراری  بــرای  کــه  میــالدی   ۷۸۷
 ۱6۱۲ ســال  انتــورپ  )چــاپ  بارنیــوس  قلــم  بــه   »  Ecclesiastical Annals
 The Seventh و  شــود؛  مراجعــه   ۴۰۷ تــا   ۳9۱ صفحــات  نهــم  جلــد  میــالدی( 
General Council, the Second of Nicaea  )هفتمیــن مجمــع عمومــی، 
 Ed.، اســتیلینگفیت۸  ســردبیری  بــه  ِمنْدَحــم۷  جــی.  قلــم  بــه  نیقیــه(  در  دومیــن 
 Stillingfleet, Defense of the Discourse Concerning the Idolatry
بــت  بــه  راجــع  ســخنرانی  از  )دفــاع    Practiced in the Church of Rome
 A پرســتی مــورد ممارســت در کلیســای روم( )چــاپ لنــدن ســال ۱6۸6 میــالدی( و
Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers  )یــک کتابخانــه 
منتخــب پــدران نیقیــه و پــس از آن( ،ســری دوم، جلــد ۱۴، )چــاپ نیویــورک ســال 

J. Mendham, The Seventh General Council, the Second of Nicaea, Introduction, pages III-VI. 5

6 وقایع سالیانه کلیسایی.

J. Mendham 7

Stillingfleet 8
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 A History of the Councils of تــا ۵۸۷ و ۱9۰۰ میــالدی( صفحــات ۵۲۱ 
the Church, from the Original Documents  )تاریــخ شــوراهای کلیســا 
از مــدارک اصلــی(، کتــاب شــماره ۱۸، فصــل ۱ قســمت هــای ۳۳۲ و ۳۳۳؛ فصــل 
۲ قســمت هــای ۳۴۵ تــا ۳۵۲ چارلــز هفــل )بــه ســردبیری تــی. و تــی. کالرک ســال 
۱۸96 میــالدی( جلــد ۵، صفحــات ۲6۰ تــا ۳۰۴ و ۳۴۲  تــا ۳۷۲ مراجعــه کنیــد.

صفحــه ۵۴. فرمــان یکشــنبه کنســتانتین. ـ قانــون صــادره توســط کنســتانتین در 
هفتــم مــارس ۳۲۱ میــالدی راجــع بــه روز اســتراحت چنیــن آمــده:

» همــه قضــات و همــه مــردم شــهر و همــه صنعتگــران در روز محتــرم آفتــاب 
اســتراحت کننــد. ولــی کســانی کــه در دهســتان هــا زندگــی مــی کننــد بــا آزادی 
کامــل بــه کشــاورزی مــزارع خــود بپردازنــد نظــر بــه اینکــه غالبــاً اتفــاق مــی افتــد کــه 
روز دیگــری مناســب بــرای کاشــتن و یــا غــرس نمــودن تــاک نیســت. بنابرایــن زمــان 
مناســب را نبایــد از دســت داد مبــادا مشــیت الهــی بــرای ارایــه مایحتــاج آســمانی 

از دســت بــرود. «9
زبــان التیــن در مجموعــه قوانیــن ژوســتنتینlib ۱۰. شــماره  بــه  بــه کلمــه حکــم 
زبــان التیــن و  بــه  ۳، عنــوان ۲، بخــش ۳ مراجعــه شــود. کلمــه حکــم آورده شــده 
زبــان انگلیســی در ترجمــه کتــاب History of the Christian Church  )تاریــخ 
کلیســای مســیحی( از فیلیــپ َشــف جلــد ۳، دوره ســوم، فصــل ۷، بخــش ۷۵، 
صفحــه ۳۸۰، یادداشــت شــماره ۱ را ببینیــد؛ و خطابــه هــای جیمــز ای. َهســی، 
موضــوع یکشــنبه، خطابــه شــماره ۳، بخــش یــک، ویرایــش ســوم، چــاپ میــوری در 
ســال ۱۸66، صفحــه ۵۸ را ببینیــد. مباحثــه در نوشــته َشــف را همانطــور کــه در بــاال 
ارجــاع داده شــد ببینیــد؛ A Manual of Church History  )یــک راهنمــای 
تاریــخ کلیســا( نوشــته آلبــرت هنــری نیومــن، )چــاپ فیالدلفیــا: موسســه چــاپ و 
 The نشــر ببتیســت هــای آمریــکا در ســال ۱9۳۳ میــالدی( ویرایــش ۳۰۵ تــا ۳۰۷؛
Prophetic Faith of Our Fathers )ایمــان نبــوی پــدران مــا( )چــاپ واشــنگتن 
دی ســی: موسســه چــاپ و نشــر Review and Herald در ســال ۱9۵۰( جلــد 

۱، صفحــه هــای ۳۷6 تــا ۳۸۱ را ببینیــد.
صفحــه ۵۴. تاریــخ هــای نبــوی. ـ اصــل اساســی در تفســیر نبــوت در رابطــه 
بــا زمــان نبــوی اصــل روز مســاوی ســال اســت کــه از طریــق آن یــک روز نبوتــی 

 Joseph Cullen Ayer, A Source Book for Ancient Church History (New York: Charles Scribner’s sons, 1913), div. 2, per. 9

1, ch. 1, sec. 59, g, pp. 284, 285

Codex Justiniani (Codex of Justinian) 10
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یــک ســال در نظــر گرفتــه مــی شــود. قبــل از اینکــه قــوم اســرائیل وارد ســرزمین 
کنعــان شــود، دوازده جاســوس را پیشــاپیش بــرای تحقیــق بــه آنجــا گســیل کردنــد. 
جاسوســان ۴۰ روز را در آنجــا ســپری کردنــد و یهودیــان در حیــن بازگشــت بخاطــر 
گــزارش ایشــان وحشــت زده بودنــد و از رفتــن و اشــغال ســرزمین موعــود ســرباز 
زدنــد. نتیجــه جملــه ای بــود کــه خداونــد بــه ایشــان فرمــود: » در مقابــل هــر روزی 
کــه نماینــدگان شــما آن ســرزمین را شناســایی کردنــد، یــک ســال جــزا مــی بینیــد؛ 
یعنــی مــّدت چهــل ســال در بیابــان ســرگردان مــی باشــید. « اعــداد فصــل ۱۴ آیــه 
۳۴. روشــی مشــابه بــرای تخمیــن و محاســبه زمــان آینــده از طریــق حزقیــال نبــی 
نشــان داده مــی شــود. چهــل ســال مجــازات بخاطــر شــرارت در انتظــار پادشــاهی 
یهــودا بــود. خداونــد بواســطه نبــی چنیــن فرمــود: » بــه پهلــوی راســت خــود بازگــرد 
یــک ســال  بــرای  را متحّمــل شــو، هــر روز  یهــودا  و چهــل روز مجــازات خانــدان 
مجــازات ایشــان قــرار داده ام. « ایــن اصــل روز مســاوی ســال در تفســیر زمــان 
دوره  و   )۱۴ آیــه   ۸ فصــل  )دانیــال  روز «  و  شــب  ســیصد  و  هــزار  » دو  نبوتــی 
۱۲6۰ روزه، کــه بــه اشــکال مختلــف بعنــوان » یــک زمــان و زمــان هــا  و نیــم زمــان « 
)دانیــال فصــل ۷ آیــه ۲۵( » چهــل و دو مــاه « )مکاشــفه فصــل ۱۱ آیــه ۲ و فصــل 
۱۳ آیــه ۵( و » هــزار و دویســت و شــصت روز « )مکاشــفه فصــل ۱۱ آیــه ۳ و 

فصــل ۱۲ آیــه 6( در کتــاب مقــدس آمــده کاربــرد مهمــی دارد.
بــه  ـ در میــان اســنادی کــه در حــال حاضــر  صفحــه ۵۷. نوشــته هــای جعلــی. 
طــور کلــی جعلــی شــناخته شــده انــد، » اهــدای  کنســتانین « و » فتواهــای جعلــی 
ایــزودوری « اهمیــت زیــادی دارنــد. » "اهــدای کنســتانتین" نامــی اســت کــه مطابــق 
سنت تا اواخر قرون وسطی به سندی اطالق می شد که به نظر توسط کنستانتین 
کبیر به پاپ سیلوستر یکم نوشته شده است، که ابتدا در دستنوشته منصوب به 
پاریــس )Codex Lat. ۲۷۷۷( بــه احتمــال زیــاد اوایــل قــرن نوزدهــم یافــت مــی شــود. 
ایــن نوشــته از قــرن یازدهــم میــالدی بعنــوان یــک مباحثــه قدرتمنــد در حمایــت از 
ادعاهای پاپ ها اســتفاده شــده اســت و در نتیجه از قرن دوازدهم میالدی هدف 
مجادله ای شــدید بوده اســت. در عین حال با تفســیر امکان دارد که سیســتم پاپی 
را بعنــوان فصــل بیــن امپراتــوری روم در اصــل و قــرون وســطی در نظــر گرفــت و بدیــن 
گونه یک بنیان نظری از اســتمرار را برای پذیرش احکام روم در قرون وســطی شــکل 

داد و ایــن موضــوع تأثیــر کمــی بــر روی تاریــخ عامــی نداشــته اســت. «۱۱

Schaff-Herzog, Encyclopedia of Religious Knowledge, vol. 3, art. “Donation of Constantine,” pp. 484, 485. The New 11

681, 682

GC FA Body.indd   653 8/8/18   5:17 PM



6۵۴  | نبرد عظیم

تئــوری تاریخــی رشــد یافتــه در Donation » اهــدا « بطــور کامــل در نوشــته 
  The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ ،.کاردینال هنری ای
)قــدرت دنیــوی قائــم مقــام عیســی مســیح(، چــاپ لنــدن در ســال ۱۸6۲ مــورد بحــث 
قــرار مــی گیــرد. مباحثــات Donation » اهــدا « نمونــه تحصیلــی قــرون وســطایی 
بــود و بطــور احتمــال اثــری از جعلــی بــودن ایــن موضــوع تــا قیــام نقــد تاریخــی در قــرن 
پانزدهم در آن یافت نمی شــد. نیکالس کوســا جزو نخســتین کســانی بود که نتیجه 
بگیرد که کنستانتین هرگز چنین اهدایی را انجام نداده است. لورنزا واال در ایتالیا 
برهانی شــکوهمند از جعلی بودنش در ســال ۱۴۵۰ میالدی ارائه داد. رســاله لورنزا 
واال در مــورد اهــدای کنســتانتین نوشــته کریســتوفر بــی. کولمــن )چــاپ نیویــورک 
ســال ۱9۲۷ میــالدی( را ببینیــد. بــا ایــن حــال بــرای یــک قــرن بیشــتر اعتقــاد بــر اعتبــار 
» اهــدا « و نوشــته هــای جعلــی همچنــان برقــرار باقــی مانــد. بــرای مثــال مارتیــن لوتــر 
در ابتــدا ایــن نوشــته هــا را پذیرفــت ولــی خیلــی زود بــه اِک۱۲ چنیــن گفــت: » مــن ایــن 
نوشــته هــای را رد مــی کنــم؛ « و بــه اِســپاالتین چنیــن گفــت: » او ]پــاپ[ در نوشــته 

هــای خــود مســیح را بدنــام و مصلــوب مــی کنــد ایــن حقیقــت اســت. «
ظاهــراً جعلــی بــودن Donation » اهــدا « بــه اثبــات رســیده و اینکــه آن کار 
یــک شــخص و یــا دورانــی اســت و جعــل کننــده از اســناد قدیمــی تــر اســتفاده 
نمــوده اســت و جعــل شــدن آنهــا بــه تاریــخ در حــدود ۷۵۲ و ۷۷۸ صــورت گرفتــه 
 Ecclesiastical اســت. کاتولیــک هــا دفــاع از حقیقــی بــودن مــدرک در کتــاب
Annals )وقایــع کلیســایی( بارونیــوس در ســال ۱۵9۲ تــرک نمــوده انــد. مــی تــوان 
 Festgabe کــی. زومــر در K. Zeumer بــه بهتریــن متــن در ایــن خصــوص بــه اثــر
fur Rudolf von Gneist )هدیــه بــرای رودلــف ون گنایســت( )برلیــن در ســال 
 Select در  و  کلمــن(  )رســاله   Coleman’s Treatise شــده  ترجمــه   )۱۸۸۸
تاریخــی  )ســندهای   Historical Documents of the Middle Ages
 Ernest منتخــب از قــرون وســطی( )نیویــورک ســال ۱۸9۲( صفحــه ۳۱9 بــه قلــم
وایمــار( صفحــات ۱۴۱  )ویرایــش   Briefwechsel کتــاب  و   F. Henderson
 The New Schaff-Herzog بــه تــوان  مــی  نمــود. همچنیــن  و ۱6۱ مراجعــه 
جدیــد  المعــارف  )دائــره   Encyclopedia of Religious Knowledge
 Rome معلومــات دینــی( شــف ـ هــرزوگ )ســال ۱9۵۰( جلــد ۳ صفحــه ۴۸۴ و
قلــم  بــه   ۳۲9 ۲ صفحــه  قــرون وســطی( جلــد  در  )رم   in the Middle Ages

Eck 12
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 Fables Respecting the Popes of the Middle و F. Gregorovius
قلــم  بــه   )۱۸۷۱ )لنــدن  وســطی(  قــرون  پاپهــای  بــه  راجــه  هــای  )افســانه   Ages

یوحــان جــوزف ایگنــاز ون دولینجــر اشــاره نمــود.
نوشــته هــای جعلــی مذکــور در متــن شــامل فتواهــای Pseudo-Isidorian بــه 
انضمام مدارک جعلی دیگر می باشــد. فتواهای قالبی ایزودورین مجموع بعضی 
نامــه هــای ســاختگی اســت کــه منصــوب بــه پــاپ هــای کِلِمنــت۱۳ )۱۰۰ میــالدی( تــا 
گرگــوری عظیــم )6۰۰ میــالدی( و ادغــام شــده در کلکســیون طبــق ادعــا توســط "ایــزو 
 "Pseudo-Isidorian Decretals"دورمرگاتــور" ســاخته شــده مــی باشــد. اســم
)فتواهای قالبی ایزودورین( تا ظهور انتقاد در قرن پانزدهم مورد استفاده بوده است.

Pseudo-Isidore took as the basis of his forgeries a collection 
of valid canons called the Hispana Gallica Augustodunensis, 
thus lessening the danger of detection, since collections of 
canons were commonly made by adding new matter to old. 
Thus his forgeries were less apparent when incorporated 
with genuine material. The falsity of the Pseudo-Isidorian 
fabrications is now incontestably admitted, being proved by 
internal evidence, investigation of the sources, the methods 
used, and the fact that this material was unknown before 852. 
Historians agree that 850 or 851 is the most probable date for 
the completion of the collection, since the document is first 
cited in the Admonitio of the capitulary of Quiercy, in 857. 

The author of these forgeries is not known. It is probable that 
they emanated from the aggressive new church party which 
formed in the ninth century at Rheims, France. It is agreed 
that Bishop Hincmar of Rheims used these Decretals in his 
deposition of Rothad of Soissons, who brought the Decretals to 
Rome in 864 and laid them before Pope Nicholas I.

Among those who challenged their authenticity were 
Nicholas of Cusa )1401-1464(, Charles Dumoulin )1500-

Clement 13
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1566(, and George Cassender )1513- 1564(. The irrefutable 
proof of their falsity was conveyed by David Blondel, 1628.

 Migne Patrologia Latina, CXXX در  مســتندات  از  پیشــین  ویرایــش 
Decretales Pseudo- داده شده است. برای قدیمی ترین و بهترین نسخه به

Isidorianiae at Capitula Angilramni )Leipzig, ۱۸6۳( مراجعــه کنیــد. 
همچنیــن بــه دایــره المعــارف جدیــد معلومــات دیــن شــف ـ هــرزوگ )۱9۵۰( جلــد 9 
صفحــات ۳۴۳ تــا ۳۴۵ و مســیحیت التیــن بــه قلــم اچ. اچ. میلمــن جلــد ۳ و پــاپ و 
شــوار بــه قلــم یوحــان جوزیــف ایگنــاز ون دولینجــر  و تاریخــی از توســعه مســیحیت 
)۱9۳9( جلــد ۳ بــه قلــم کنــت اســکات التــورت و دایــره المعــارف کاتولیــک جلــد 
و “Etudes sure les Fausses Decretals,” در  مــاده فتواهــای دروغیــن   ۵
و   )۱9۰6(  ۷ جلــد   )Revue D’Historique Ecclesiastique )Louvain

جلــد ۸ )۱9۰۷( بــه قلــم Fournier اشــاره بنماییــد.
در اشاره به حقایق مورد سئوال » کی و توسط چه کسی اهدای کنستانتین 
نوشــت:  )پاریــس(  ســولپیس  قدیــس  الهیــات  دانشــکده  رئیــس  شــده «  جعــل 
جعــل  تاریــخ  تخمیــن  رســد  مــی  نظــر  بــه  جعلــی  شــک  بــدون  ســند  ایــن  » گرچــه 
 m.de marea( دقیــق آن بســیار مشــکل خواهــد بــود. ام دمــار کار مــور اتــوری
بــر آن اســت کــه در قــرن هشــتم قبــل از  muratori( و منتدیــن عالــم را عقیــده 
ســلطنت شــارلمان نگاشــته شــده، مــور اتــوری همچنیــن فکــر مــی کنــد امــکان دارد 
کــه آن پادشــاه و پپیــن را راضــی بــه ســخاوت نســبت بــه مقــر پــاپ کــرده باشــد. « ـ 
قــدرت پــاپ در خــالل قــرن هــای وســطی » ترجمــه توســط کشــیش ماتیــو کِلــی کالــج 
ســنت پاتریــک مینــوت ِهــی مرفــی و شــرکا بالتیمــور ۱۸۳۳ جلــد اول صفحــه ۳۲۱.

در مورد تاریخ اعتقادنامه جعلی ایزودورین مراجعه به موشیم » انستیتوهای 
تاریخ کلیسایی « ۳b قرن 9، بخش ۲ فصل ۲ قسمت ۸.

آنچنــان کــه دکتــر مــرداک مترجــم در یادداشــت اشــاره مــی کنــد مــورخ عالــم 
کاتولیــک ام البــی فلــوری M,L’Abbe Fleury در کتابــش تاریــخ کلیســایی )رســاله 
۴ قســمت ۱( راجــع بــه ایــن فتــوی مــی گویــد » در انتهــای قــرن هشــتم بــه روشــنایی 
نــور آشــکار شــدند « فلــوری، تقریبــاً در آخــر قــرن هفدهــم مضافــاً مــی گویــد کــه 
مــی  نظــر  بــه  اصلــی  ســال  هشــتصد  مــدت  بــرای  جعلــی  هــا  اعتقادنامــه  » ایــن 
رســیدند و خیلــی مشــکل در انتهــای قــرن اخیــر رد شــدند. حقیقــی اســت کــه در 
حــال حاضــر بــه نــدرت کســی پیــدا مــی شــود کــه بــا وجــود آمــوزش در ایــن موضــوع 
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جعلــی بــودن ایــن فتــوی را اعتــراف نکــرده باشــد. « تاریــخ کلیســایی ۴۴b پاراگــراف 
۵۴ )ترجمهــی جــی آدامــز لنــدن ۱۷۳۲ جلــد ۵ صفحــه ۱96( اشــاره شــود بــه گیبــون 

Gibbon  تاریــخ انحطــاط و ســقوط امپراتــوری روم فصــل ۴9 پاراگــراف ۱6.
صفحــه ۵9. گفتــه هــای هیلــد برانــد )گرگــوری هفتــم(.ـ  بــرای اصــل التیــن اشــاره 
گــروه  در  کلیســایی(  )وقایــع    Annales Ecclesiastici بارونیــوس۱۴  بــه  شــود 
مأخذهای متعددی به تاریخ ۱۰۷6 جلد ۱۷ صفحه ۴۰۵ و ۴۰6 در چاپ پاریس 
بــه تاریــخ ۱۸69 و در Monumenta Germaniae Historica Selecta جلــد 
 Frederic A. Ogg, بــه  شــود  مراجعــه  انگلیســی  ترجمــه  بــرای   .۱۷ صفحــه   ۳
Source Book of Medieval History )نیویــورک: شــرکت کتــاب آمریکایــی 
۱9۰۷( فصــل 6 قســمت ۴۵ صفحــات ۲6۲ تــا ۲6۴ و آلیــور جــی تاچــر و ادگار 
 Charles ،نیویورک( Source Book for Medieval History اچ. مکنیل در

Scribner’s sons ۱9۰۵( قســمت ۳ مــاده 6۵ صفحــات ۱۳6 تــا ۱۳9.
 The Holy Roman برایــس  جیمــز  بــه  هــا  گفتــه  زمینــه  در  بحــث  بــرای 
Empire ویرایــش تجدیــد نظــر شــده فصــل ۱۰ و جیمــز دبیلیــو تامپســون و ادگار 
 ۱۵۰۰ تــا   ۳۰۰  An Introduction to Medieval Europe جانســون  ان. 

مراجعــه شــود.  ۳۸۰ تــا   ۳۷۷ صفحــات 
ممکــن اســت یــک نســخه از » گفتــه هــای « اصلــی در چیســلر تحــت عنــوان 
)ویرایــش   ۴ یادداشــت   ۴۷ بخــش   ۳ دوران  کلیســایی «  تاریــخ  خالصــه  » یــک 
۱۸۳6 ترجمــه توســط اف کانینگهــام( پیــدا شــود. یــک ترجمــه انگلیســی در موشــیم 
)Moshiem( » انســتیتوهای تاریــخ کلیســایی « ۳b قــرن ۱۱ بخــش ۲ فصــل ۲ 

قســمت 9 یادداشــت ۸ )ویرایــش ســومز ترجمــه توســط مــرداک( داده شــد.
صفحــه ۵9. بــرزخ. ـ بــرزخ را دکتــر جــوزف فــا دی برونــو۱۵ چنیــن توصیــف مــی 
کنــد: » بــرزخ حالــت محنــت پــس از ایــن عمــر اســت کــه در آن انســانها ایــن دنیــا 
را پــس از ارتــکاب گناهــان مرگــزا تــرک کردهانــد و از عــذاب ابــدی سزاوارشــان 
بخشــیده شــدند. ولــی در قبــال ایــن گناهــان هنــوز مدیــون پرداخــت جــزای موقتــی 
هســتند و بــه انضمــام کســانی کــه گناهــان صغیــره مرتکــب شــدهاند نگهــداری 
مــی شــوند « اعتقــادات کاتولیــک صفحــه ۱96 )ویرایــش ۱۸۴۴ چاپخانــه مجــاز 

از اســقف اعظــم نیویــورک.(۱6

Baronius 14

Faa Di Bruno 15

Catholic Belief (1884 ed.; Imprimatur Archbishop of New York), page 196. 16
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 K. R. Hagenbach, Compendium of the همچنیــن مراجعــه شــود بــه
تــی کالرک  تــی و  تاریــخ تعالیــم( )ویرایــش  History of Doctrines  )خالصــه 
ســردبیرها( جلــد اول صفحــات ۲۳۴ تــا ۲۳۷ و ۴۰۵ و ۴۰۸؛ و جلــد ۲، صفحــات 
 Delineation of Roman الیــوت۱۷  چارلــز  و  ۳۰9؛  تــا   ۳۰۸ و   ۱۵۰ تــا   ۱۳۵
دایــرة   ،۱۲ فصــل  دوم،  کتــاب  رومــی «  کاتولیــک  » توصیــف    Catholicism

المعــارف کاتولیــک، جلــد ۱۲، مقالــه » بــرزخ «.
صفحه ۵9. آمرزش با پرداخت کفاره. ـ برای تاریخ مفصل آمرزش با پرداخت 
کفــاره بــه منــدل کرایتــون تاریــخ نظــام پــاپ هــا از انفســام عظیــم تــا غــارت شــدن رم 
تــا 6۴ و ۷۱ و  پنجــم صفحــات ۵6  )لنــدن: النگمــن گریــن و شــرکا ۱9۱۱( جلــد 
دبیلیــو اچ. کنــت "Indulgences," دایــره المعــارف کاتولیــک جلــد ۷ صفحــات 
 A History of Auricular Confession and ۷۸۳ تــا ۷۸9 و اچ. ســی. لــی
Indulgences in the Latin Church )فیالدلفیــا: بــرادران لــی و شــرکا ۱۸96( 
)نیویــورک: پســران   A History of the Reformation لیندســی تومــاس ام. 
چارلــز اســکریبنر ۱9۱۷( جلــد اول صفحــات ۲۱6 تــا ۲۲۷ و آلبــرت هنــری نیومــن 
ببتیســت  انتشــارات  انجمــن  )فیالدلفیــا:   A Manual of Church History
 History آمریکایــی ۱9۵۳( جلــد دوم،صفحــات ۵۳ و ۵۴ و 6۲؛ و لیوپولــد رانکــه
of the Reformation in Germany )ویرایــش دوم لنــدن ۱۸۴۵( ترجمــه ســارا 
پــرزرود اســمیت  تــا ۳۴6؛  تــا ۳۳۷، ۳۴۳  آســتین جلــد اول صفحــات ۳۳۱، ۳۳۵ 
شــرکا ۱9۲۰(  و  هنــری هولــت  )نیویــورک   The Age of the Reformation

صفحــات ۲۳ تــا ۲۵ و 66.
پرداخــت  بــا  )آمــرزش  ـ   Indulgences تعلیــم  عملــی  کار  طــرز  مــورد  در 
تحــت  لــی۱۸  ســی.  اچ.  دکتــر  مقالــه  بــه  اصالحــات  دوران  خــالل  در  کفــاره( 
شــده  چــاپ  اســپانیا «  در  » آمــرزش    ”,Indulgences in Spain“ عنــوان 
در Papers of the American Society of Church History, )اســناد 
انجمن آمریکایی تاریخ کلیسا(، جلد اول صفحات ۱۲9 تا ۱۷۱ مراجعه شود. 
راجــع بــه ارزش اطالعــات ضمنــی تاریخــی دکتــر لــی در پاراگــراف افتتاحــی مــی 
گویــد: » غیــر متأثــر از جدالــی کــه بیــن لوتــر و دکتــر اِک و سیلوســتر پراریــاز۱9 
وجــود داشــت، اســپانیا بــه آرامــی طریــق قدیمــی و فرســوده خــود را پیــروی نمــود 

Charles Elliott 17

Dr.H.C.Lea 18

Silvester Prierias 19
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و بــا اســناد رســمی غیــر قابــل اعتــراض کــه مــا را در مطالعــه موضــوع تحــت نــور 
صــاف تاریــخ کمــک مــی کنــد ارایــه مــی نمایــد. «

صفحه ۵9 آیین عشاء ربانی )The Mass(. ـ برای عشاء ربانی مقرر گردیده 
 The Canons and Decrees of the Council of بــه  ترنــت  شــورای  در 
Trent  در کتــاب فیلیــپ شــف تحــت عنــوان اعتقادنامــه مســیحیت جلــد دوم 
صفحــات ۱۲6 تــا ۱۳9 کــه در آن هــم بــه زبــان التیــن و هــم بــه انگلیســی قیــد شــده 
 Canons and Decrees of the Council of Trent مراجعه شود. همچنین
بــه قلــم اچ. جــی. شــرودر )ســنت لوئیــس میســوری: بــی. هــردر، ۱9۴۱( را ببینیــد.

بــرای بحــث در مــورد عشــاء ربانــی دایــره المعــارف کاتولیــک جلــد پنجــم مــاده 
 Holy Sacrifice of the ،۵۷۲ بــه قلــم جــوزف پوهــال صفحــه  ”Eucharist“
قلــم  بــه   Mass, Dogmatically, Liturgically, Ascetically Explained
نیکــوالوس گیهــر ویرایــش دوازدهــم )ســنت لوئیــس، میســوری، بــی. هــردر ۱9۳۷( 
 The Mass of the Roman Rite, its Origins and Development و
بــه قلــم جــوزف اندریــاس جونگمــن ترجمــه شــده از آلمانــی توســط فرانســیس ای. 
برونــر )نیویــورک: بــرادران بنزیگــر ۱9۵۱( مراجعــه شــود. بــرای نظریــه غیرکاتولیــک 
بــه Institutes of the Christian Religion بــه قلــم جــان کلویــن کتــاب چهــارم 
فصلهــای ۱۷ و ۱۸ و The Doctrine of the Real Presence بــه قلــم ادوراد 

بــووری پوِســی )آکســفورد: جــان اچ. پارکــر، ۱۸۵۵( مراجعــه شــود.
صفحــه 66. ـ رعایــت روز شــنبه ســبت در میــان والدنســی هــا ـ نویســندگانی 
مــی  را حفــظ  روز هفتــم  شــنبه  کلــی  بطــور  هــا  والدنســی  معتقدنــد  کــه  هســتند 
نمودنــد. ایــن ایــده از منابعــی برخاســت کــه در زبــان اصلــی التیــن والدنســی هــا را 
بعنــوان مردمــی کــه Dies Dominicalis روز خداونــد )یکشــنبه( را حفــظ میکننــد 
توصیــف مــی کنــد. ولــی در پیــروی از عادتــی کــه بــه دوران اصالحــات برمــی گــردد 

کلمــه » یکشــنبه « بــه » شــنبه « ترجمــه شــده اســت.
ولــی شــواهد تاریخــی حفــظ شــنبه روز هفتــم هفتــه در میــان والدنســی هــا وجــود 
دارد. گزارشــی از محکمــه تفتیــش عقایــد کــه در اواســط قــرن پانزدهــم عدهــای از 
والدنســی هــای ُمــراوی را بــه محاکمــه کشــید اشــاره مــی کنــد کــه » عــده ی زیــادی روز 
 Beitrage zur Sektengeschichte ۲۰» .شــنبه را بــا یهودیــان حفــظ مــی نمودنــد
 des Mittelalters )Reports on the History of the Sects of the Middle

 Johann Joseph Ignaz von Dollinger, Beitrage zur Sektengeschichte des Mittelalters (Reports on the History of the 20

Sects of the Middle Ages), Munich, 1890, 2d pt., p. 661
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۲d pt., p ,۱۸9۰ ,Ages(, Munich. 66۱.  بــه قلــم جوهــان جــوزف ایگنــاز ون 
دولینجــر. شــکی نیســت کــه ایــن منبــع حفــظ شــنبه روز هفتــم را نشــان مــی دهــد.

دربــاره  ـ  هــا.  والدنســی  توســط  مقــدس  کتــاب  ویرایــش   .66 صفحــه 
 M. Esposito, ”Sur quelques بــه  اخیــر  مقــدس  کتــاب  دســتخط  کشــف 
 manuscrits de l’ancienne litterature des Vaudois du Piemont,“
 ۱۳۰ .p ,)۱9۵۱ ,In Revue D’ Historique Ecclesiastique )Louvain
 ,ff.; F. Jostes, ”Die Waldenserbibeln,“ In Historisches Jahrbuch
 ,)۱9۱۰ ,D. Lortsch, Histoire de la Bible en France )Paris ;۱۸9۴

ch. ۱۰.  مراجعــه شــود.
لگــر  جــان  والدنســی  "بیکان"هــای  توســط  شــده  نگاشــته  اثــر کالســیک  یــک 
 Histoire Generale des Eglises Evangeliques des Vallees .اســت
de Piemont)Leyden, ۱669( کــه در زمــان جفــا رســانی عظیــم نوشــته شــده و 

شــامل اطالعــات دســت اول بــه انضمــام نقاشــی هاســت.
  )۱9۴۴(  Civilta Medioevale دســتفانو  ای.  بــه  والدنســی  ادبیــات  بــرای 
 J. D.  ;)۱9۳۸  ,Riformatori ed eretici nel medioeve )Palermo و 
 and ;)۱9۳6 ,Bounous, The Waldensian Patois of Pramol )Nashville
A. Dondaine, Archivum Fratrum Praedicatorum )۱9۴6( مراجعه شود.

 E. Comba, بــرای تاریــخ والدنســی هــا بعضــی از آثــار اخیــر مــورد اعتمــاد بــه
 History of the Waldenses in Italy )see later Italian edition
 E. Gebhart, Mystics and  ;)۱9۳۴  ,published in Torre Pellice
 G. Gonnet, Il Valdismo Medioevale, ;)۱9۲۷ ,Heretics )Boston
 and Jalla, Histoire des  ;)۱9۳۵  ,Prolegomeni )Torre Pellice

شــود.  مراجعــه   )۱9۳۵  ,Vaudois et leurs colonies )Torre Pellice
صفحه ۷6. فرمان ضد والدنسی ها.ـ  قسمت قابل مالحظه فرمان پاپ اینوسنت 
هشتم در سال ۱۴۸۷ بر ضد والدنسی ها )که اصل آن در کتابخانه دانشگاه کمبریج 
موجود است( ترجمه به زبان انگلیسی در » تاریخ روم گرایی « به قلم جان داولینگ 
)ویرایــش ۱۸۷۱ میــالدی( کتــاب ششــم، فصــل ۵، قســمت 6۳ یافــت مــی شــود.

صفحه ۸۳. ویکلیف. ـ مورخ کشف کرده است که اسم ویکلیف در تلفظ های 
مختلــف نگاشــته شــده بــرای بحــث کامــل در ایــن موضــوع بــه ِجــی. داهمــوس محاکمــه 

جان ویکلیف )نیوهیون: چاپخانه دانشگاه ئیل ۱9۵۲( صفحه ۷ مراجعه شود.
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صفحه ۸۴. اوامر پاپ ها ـ برای متون اصلی اوامر پاپ ضد ویکلیف به ترجمه 
انگلیســی بــه جــی. داهمــوس محاکمــه جــان ویکلیــف )نیوهیــون: چاپخانــه دانشــگاه 
ئیل ۱9۵۲( صفحات ۳۵ تا ۴9 و همچنین جان فوکس اعمال و یادگارهای تاریخی 

کلیســا )لندن، پرات تاونســند ۱۸۷۰( جلد ســوم صفحات ۴ تا ۱۳ مراجعه شــود.
بــرای خالصــه ایــن أوامــر کــه بــه اســقف کانتربــری، پادشــاه انگلســتان و رئیــس 
قــرن  در  اصالحــات  تاریــخ  دوبیگــن  مــرل  بــه  شــده  فرســتاده  آکســفورد  دانشــگاه 
شــانزدهم )لنــدن: بلکــی و پســر ۱۸۸۵( جلــد چهــارم قســمت ۷ صفحــه 9۳ و ژنــرال 
آگوســت نینــدر تاریــخ کلیســای مســیحی )بســتون: کروکــر و برســتر ۱۸6۲( جلــد 
پنجــم صفحــات ۱۴6 و ۱۴۷ و جــورج ســارجنت تاریــخ کلیســای مســیحی )داالس: 
چاپخانــه فردریــک ۱9۴۸( صفحــه ۳۲۳ و گاتحــارد وی. لشــلر، جــان ویکلیــف و 
پیشــروهای انگلیســی او )لنــدن: انجمــن انتشــارات دینــی ۱۸۷۸( صفحــات ۱6۲ تــا 
۱6۴؛ فیلیــپ شــف تاریــخ کلیســای مســیحی )نیویــورک: پســران چارلــز اســکریبنر 

۱9۱۵( جلــد ۵ قســمت دوم صفحــه ۳۱۷ مراجعــه شــود. 
صفحــه ۸۵ مصونیــت از خطــا ـ در مــورد مصونیــت از خطــا بــه دایــرة المعــارف 
پــی.  )ارایــه شــده توســط  از خطــا « مراجعــه شــود  کاتولیــک مقالــه » مصونیــت 
تحــت   )Geo Solmon( ســالمون  جیــو   ،)S.T.D P.J. Turner( ترنــر  جــی. 
عنــوان » مصونیــت از خطــای کلیســا  « ِچــس الیــوت )Chas. Elliot( » طــرح 
دیانــت کاتولیــک روم « b۱ فصــل ۴ کاردینــال گیبنــز )Gibbens( تحــت عنــوان 

» ایمــان پیــروان مــا « ویرایــش ۴9 ویرایــش ۱۸9۷ فصــل ۷.
صفحه ۱۰۰ شورای کنستانتس.ـ  برای منشاء اصلی شورای کنستانتس به اثر 
 Das Concilium so zu Constanz gehalten ریچنــدال اورلیــخ تحــت عنــوان
incun ,۱۴۸۳ ,ist worden )Augsburg.( مراجعــه شــود. مطالعــه قابــل توجــه 
اخیــر ایــن متــن بــر اســاس “Aulendorf Codex” در کلکســیون اسپنســر کتابخانــه 
 Ulrich von عنــوان  تحــت  کاپ  کارل  توســط  شــده  چــاپ  نیویــورک  عمومــی 
Richental’s Chronicle of the Council of Constance )نیویورک ۱9۳6( 
 H. بــه ســردبیری Acta Concilii Constanciensis ارایــه شــده اســت. همچنیــن
Finke )۱۸96( جلــد اول؛ هفلــه Conciliengeschichte )9 جلــد( جلدهــای 
بــه قلــم ال.   )۱9۳۴( Quellen zur Geschichte des Papsttums 6 و ۷ و
میربــط Latin Christianity بــه قلــم میلمــن جلــد ۷ صفحــات ۴۲6 تــا ۵۲۴ و تاریــخ 

پاپهــا بــه قلــم پاســتور )۳۴ جلــدی( جلــد اول صفحــه ۱9۷ مراجعــه شــود.
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 Das Kardinal Kollegium auf انتشــارات جدیدتــر در مــورد شــورا شــامل
 The Conciliar Theory as it مونســتر ۱9۳۵؛( dem Konstanzer Konzil
Manifested itself at the Council of Constance )واشــنگتن ۱9۴9( بــه 
 Cultura Aspects of the Council of Constance and قلم اف. گروگائو؛
 D’ailly and the Council of ،آن آربــر ۱9۵۵( بــه قلــم فــرد ای. کرمپــل( Basel
Constance )واشنگتن: دانشگاه کاتولیک ۱9۳6( به قلم جان پاتریک مکگاون.

 Pope John XXIII در مــورد جــان هــاس بــه نامــه هــای ۱9۰۴ مراجعــه شــود و
 John Hus لندن ۱9۱۰( به قلم ای. جی. کیتس و( and Master John Hus
 John ۱9۱۵( بــه قلــم شــوارز و( John Hus بــه قلــم دی. اس. شــف و )۱9۱۵(
Hus and the Czech Reform )۱9۴۱( بــه قلــم متیــو اســپینکا مراجعــه شــود. 
صفحــه ۲۲۲. یســوعیون. ـ بــرای بیانیــه ی راجــع بــه منشــاء و اصــول و اهــداف 
Society of Jesus » جامعــه عیســی « کــه توســط اعضــای ایــن صنــف نگاشــته 
شــده بــه کتابــی تحــت عنــوان » راجــع بــه یســوعیون « تنظیــم شــده توســط کشــیش 
جــان جــرارد )S. J( و چــاپ شــده در لنــدن بــه تاریــخ ۱9۰۲ توســط انجمــن حقیقــت 
کاتولیــک مراجعــه شــود. در ایــن کتــاب گفتــه شــده کــه » شــاه فنــر ســازمان کامــل 
هــر  » بگــذار  نوشــت  قدیــس  اغناطیــوس  اســت  مطلــق  اطاعــت  روح  انجمــن 
شــخص خــود را قانــع کنــد کــه کســانی کــه تحــت اطاعــت زندگــی مــی کننــد بایــد 
اجــازه بدهنــد کــه توســط مشــیت الهــی و هدایــت سرپرســت هایشــان حرکــت 
کننــد کــه گویــا بدنــی مــرده هســتند کــه اجــازه مــی دهــد منتقــل بــه هــر جــا بــرده شــوند 
و بــه هــر شــکل بــا آنهــا رفتــار شــود و یــا ماننــد عصــای در دســت پیرمــردی او را را 

خدمــت مــی کنــد بــه هــر صــورت آن را در دســت خــود نگــه مــی دارد. «
»  این اطاعت مطلق که بخاطر نیت شــریف شــده باید دائماً پر عالقه، آنی، 
شــادمان و مصــر باشــد. انســان متدیــن مطیــع بــا خوشــحالی آنچــه را کــه مافوقهــا 
دســتور مــی دهنــد بــه خاطــر خیریــت عمومــی انجــام مــی دهــد و اطمینــان دارد کــه 

بــا اراده خــدا هماهنــگ اســت. «۲۱
همچنین به » خالصه تاریخ کلیسا « به قلم ال. ای. دوپین۲۲ در قرن شانزدهم 
فصــل ۳۳ )لنــدن ویرایــش ســال ۱۷۱۳ میــالدی جلــد ۴، صفحــه هــای ۱۳۲ تــا ۱۳۵( 
و » تاریخ کلیســایی « قرن شــانزدهم به قلم موشــیم۲۳، بخش ۳، قســمت ۱، فصل 

The Comtesse R. de Courson, in Concerning Jesuits, page 6. 21

L. E. Dupin 22

Mosheim 23
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۱، پاراگــراف ۱۰ )شــامل یادداشــت هــا صفحــه ۵ و 6(؛ دایــرة المعــارف بریتانیایــی 
)ویرایش نهم( مقاله تحت عنوان » یسوعیون؛ « و » اصول یسوعیون جمع آوری 
شــده از آثــار نویســندگان آنهــا « )چــاپ لنــدن ۱۸6۰ میــالدیـ  ویرایــش قبلــی در ســال 
۱۸۳9 ظاهــر شــد؛( بــه قلــم ســی. پاروئیســین۲۴ و » تاریــخ جزویتهــا « در انگلســتان 
۱۵۸۰ تــا ۱۷۷۳ بــه قلــم ئــی. ال. تاونــت۲۵ )لنــدن ۱9۰۱؛( یســوعیون » اساســنامه و 

تعالیمشــان « بــه قلــم دبلیــو. ســی. کارترایــت۲6 )لنــدن ۱۸۷6.(
آلمانــی  از  شــده  )ترجمــه  بوهمــر  اچ.  قلــم  بــه  یســوعیون  بــه  همچنیــن 
Ignatius Loyola and the Gegen- فیالدلفیــال چاپخانــه کســتل ۱9۲۸( و

تــی. کمپــل ۱۵۳۴ـ ۱9۲۱  قلــم  بــه  یســوعیون  و  )هالــه، ۱۸9۵(   reformation
شــود. مراجعــه   )۱9۲۲ )نیویــورک، 

دیــدگاه  بــرای  ـ   .”Inquisition“مذهبــی عقایــد  تفتیــش   .۲۲۳ صفحــه 
کاتولیــک بــه دایــرة المعــارف کاتولیــک، جلــد ۸، مقالــه Inquisition » تفتیــش 
 The Inquisition: A عقایــد مذهبــی « بــه قلــم جــوزف بلوتــزر صفحــه ۲6 و
 Critical and Historical Study of the Coercive Power of the
بــه قلــم ای. واکانــدارد  Church )نیویــورک: النگمنــس گریــن و شــرکا، ۱9۰۸( 

شــود؛ مراجعــه 
 The Inquisition: A Political بــه  کاتولیــک  ـ  انگلیســی  دیــدگاه  بــرای 
و  نیکرســن  هافمــن  قلــم  بــه   and Military Study of its Establishment
فیلیــپ  قلــم  بــه   History of the Inquisition بــه دیــدگاه غیرکاتولیــک  بــرای 
ون لیمبــروش و A History of the Inquisition of the Middle Ages در 
 The در چهــار جلــد و A History of the Inquisition of Spain ســه جلــد؛
 Medieval Heresy و   Inquisition in the Spanish Dependencies
and the Inquisition بــه قلــم اچ. اس. توربرویــل )لنــدن: C. Lockwood و 

پســر، ۱9۲۰ ـ نظریــه میانهــرو( مراجعــه شــود. 
صفحه ۲۵۴. علل انقالب فرانســه. ـ در مورد عواقب دوررس رد کردن کتاب 
مقــدس و دیانــت بــر اســاس کتــاب مقــدس توســط مــردم فرانســه بــه اثــر اچ. ون 
ســیبل۲۷ تحــت عنــوان » تاریــخ انقــالب فرانســه « B. ۵، فصــل ۱، پاراگرافهــای ۳ 

C. Paroissen 24

E. L. Taunton 25

W. C. Cartwright 26
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تــا ۷ مراجعــه شــود؛ و اثــر اچ. تــی. بــاکل )H. T. Buckle( تحــت عنــوان » تاریــخ 
تمدن در انگلستان « فصل های ۸ و ۱۲ )ویرایش نیویورک ۱۸9۵ جلد ۱ صفحه 
هــای ۳6۴ تــا ۳66 و ۳69 تــا ۳۷۱ و ۴۳۷و ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۵۰ و مقالــه از مجلــه 
بــالک ود جلــد ۳۴ شــماره ۲۱۵ )نوامبــر ۱۸۳۳ و صفحــه ۷۳9( و جــی. ِجــی لوریمــر 
)G. J. Lorimer( تحــت عنــوان » شــرح خالصــه تاریخــی کلیســای پروتســتان در 

فرانســه « فصــل ۸ پاراگــراف 6 و ۷ مراجعــه شــود. 
بــا  ـ  کتــاب مقــدس.  کــردن  نابــود  و  بــرای جلوگیــری  هــا  تــالش  صفحــه ۲۵۵. 
اشــاره بــه تــالش هــای مــداوم طوالنــی در فرانســه بــرای جلوگیــری از کتــاب مقــدس 
گوســن مــی گویــد » فرمــان تولــوز در ســال ۱۲۲9 کــه دیــوان تفتیــش عقایــد دینــی را 
بــر ضــد همــه قارئیــن بــه زبــان عامیانــه کتــاب مقــدس ... فرمــان آتشــین، خونریــزی 
و ویرانــی بــود. در فصــل هــای ۳ و ۴ و ۵ و 6 نابــودی کامــل خانــه هــا و جــای هــای 
متواضــع اختفــا و حتــی پناهــگاه هــای زیرزمینــی را بــرای کســانی کــه کتــاب مقــدس 
داشــتند مقــرر نمــود و اینکــه بایــد بــه مغــاره هــا و جنــگل هــا رانــده شــوند و حتــی 
کســانی کــه از آنهــا نگهــداری کننــد بایــد بــه ســختی مجــازات شــوند. » در نتیجــه 
کتــاب مقــدس « همــه جــا ممنــوع گشــت و ناپدیــد شــد مثــل اینکــه بــه زیــر زمیــن یــا 
قبــر فــرو رفتــه باشــد. » پشــت بنــد ایــن فرامیــن بــرای پانصــد ســال مجــازات هــای 
بــی شــماری داده مــی شــد و خــون مقدســین چــون آب جــاری گشــت « ال گوســن 
)L. Gausen( » مجموعــه شــرعی کتــاب مقــدس « قســمت دوم فصــل هفتــم 

پنــج ۵6۱: و فصــل ۱۳ قســمت دوم Prop. 6۴۱ پاراگــراف ۲.
در مــورد فعالیــت هــای خــاص نابــود کــردن کتــاب مقــدس در خــالل حکومــت 
وحشت )Reign Of Terror( اواخر سال ۱۷9۳ دکتر لوریمر می گوید: » هر 
جایــی کــه کتــاب مقــدس یافــت شــود تــا بــه مــرگ جفــا رســانده شــود. تــا حــدی 
کــه چنــد مفســر مــورد احتــرام کشــتن دو شــاهد مذکــور در بــاب یــازده مکاشــفه 
اشــاره نــه بــه جلوگیــری عمومــی کتــاب مقــدس مــی کنــد بلکــه بــه نابــود کــردن عهــد 
قدیــم و عهــد جدیــد در ایــن دوران در فرانســه مــی نمایــد. « ـ بــه جــی جــی لوریمــر 
بــه جــی جــی لوریمــر تحــت عنــوان  )G. J. Lorimer( مراجعــه شــود همچنیــن 
» تاریــخ مختصــر کلیســای پروتســتان در فرانســه « فصــل ۸ پاراگــراف هــای ۴ و 
پــی فیشــر )G. P. Fisher( تحــت عنــوان » اصالحــات «  ۵ و همچنیــن جــی. 
فصــل ۱۵ پاراگــراف ۱6 و ئــی. پتــاول تحــت عنــوان » کتــاب مقــدس در فرانســه « 
و   ۲۱ و   ۱۳ و   ۱۰ تــا   ۸ و   ۳ هــای  پاراگــراف   ۲ فصــل   ۱۸6۴ پاریــس  ویرایــش 
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جــی. اچ. پوتنــام )G. H. Putnam( تحــت عنــوان » سانســور شــدن کلیســای 
روم « جلــد ۱ فصــل ۴ )ویرایــش ۱9۰6 صفحــه هــای 9۷ و 99 و ۱۰۱ و ۱۰۲( 
و جلــد دوم فصــل ۲ )صفحــه هــای ۱۵ تــا ۱9(؛ و اس. اســمایلز تحــت عنــوان 
» هوگنــات هــا: اســتقرارگاه هایشــان، کلبــه هایشــان و صنایــع شــان و غیــره « 
فصــل ۱ پاراگــراف هــای ۳۲ و ۳۴ و فصــل ۲ پاراگــراف ۱۴ و فصــل ۱۸ پاراگــراف 
۵ )بــا صفحــه(؛ اس. اســمایلز )S. Smiles( » هوگنــات هــا در فرانســه بعــد از 
الغــا « فصــل ۲ پاراگــراف ۸ فصــل ۱۰ پاراگــراف ۳۰ فصــل ۱۲ پاراگــراف هــای ۲ 
 b۲۲ » تحــت عنــوان » تاریــخ پروتســتانیزم )J. A. Wylie( تــا ۴ و جــی. اِ. وایلــی

فصــل 6 و پاراگــراف ۳ مراجعــه شــود.
مــردم  از  بعضــی  کــه  بــود  یافتــه  انتشــار  چنــان  مقــدس(  )کتــاب  آفــت  » ایــن 
کشــیش هــای خودســرانه منصــوب کردنــد و حتــی مبشــرینی کــه حقیقــت انجیــل 
را تحریــف نمــوده از بیــن بردنــد و انجیــل هــای جدیــدی طبــق ذوق خــود بــه وجــود 
بــرای اعضــا  آوردنــد ... )آنهــا مــی داننــد کــه( موعظــه و توصیــف کتــاب مقــدس 
 History به قلم فیلیپ ون لیمبورچ و Acts of Inquisition ممنوع است. « ـ

of the Inquisition فصــل ۸.
شــورای تاراگونــا، در ســال ۱۲۳۴ امــری صــادر نمــود کــه » کســی حــق داشــتن 
عهــد قدیــم و عهــد جدیــد بــه زبــان هــای برپایــه التیــن را نــدارد و اگــر کســی داشــته 
از صــدور فرمــان  پــس  مــدت هشــت روز  بــه اســقف محلــی در  آنــرا  بایــد  باشــد 
تحویــل دهــد تــا ســوخته شــوند. خــواه فــرد عــادی باشــد خــواه روحانــی و مــورد 
 Histoire de la Bible en  » .ظــن خواهــد بــود تــا بــی گناهــی اش ثابــت شــود

Franc، ۱9۱۰ صفحــه ۱۴.
در شــورای کنســتانس بــه ســال ۱۴۱۵ ویکلیــف پــس از مــرگ را توســط آرونــدل 
اســقف اعظــم کانتربــری محکــوم کردنــد بعنــوان » آفــت منفــور ســزاوار لعنــت کــه 

ترجمــه جدیــدی از کتــاب مقــدس بــه زبــان مادریــاش بــه وجــود آورد. «
مخالفــت ضــد کتــاب مقــدس توســط کلیســای کاتولیــک رم در همــه قــرون 
کتــاب مقــدس شــدت  انجمــن هــای  تأســیس  هنــگام  یافــت و مخصوصــاً  ادامــه 
 Quanta cura گرفــت. در ۸ دســامبر ۱۸66 پــاپ پایــوس نهــم در رســاله مشــهور
فهرســتی از هشــتاد اشــتباه را تحــت ده تیتــر مختلــق ارائــه نمــود. تحــت تیتــر چهــارم 
اعــالم نمــود: » سوســیالیزم، کمونیــزم، انجمــن هــای پنهانــی، انجمــن هــای کتــاب 

مقــدس .... آفــت هــای نظیــر آنــان بایــد بــه هــر وســیله ممکــن نابــود شــوند. «
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اعتمــاد  قابــل  و  بــرای مقدمــه ای کوتــاه  ـ  صفحــه ۲6۲. حکومــت وحشــت. 
بــه تاریــخ انقــالب فرانســه بــه The French Revolution )۱9۳۲( بــه قلــم ال. 
)پرینســتون،   The Coming of the French Revolution بــه  و  گرشــوی 
 )۱۸69( History of the French Revolution بــه قلــم جــی. لفبــور و )۱9۴۷

بــه قلــم اچ. ون ســایبل در ۴ جلــد مراجعــه شــود.
و  بــود  انقــالب فرانســه  زمــان  مجلــه Moniteur Officiel مجلــه دولتــی در 
متــن  و  مجلســها  هــای  تصمیــم  واقعــی  گــزارش  حــاوی  اســت  اساســی  مبدائــی 
 Christianity بــه کامــل اســناد و غیــره. مجــددا چــاپ شــده اســت. همچنیــن 
and the French Revolution )لندن ۱9۲۷( به قلم آ. اوالرد و گزارش در آن 
 The Gallican Church and تــا ۱۸۰۲ ادامــه دارد مطالعهــای عالــی اســت؛ و
the Revolution )لنــدن ۱۸۸۲( بــه قلــم دبیلیــو. اچ. جرویــس اثــری اســت دقیــق 

توســط یــک پیــرو کلیســای انگلیکــن ولــی تمایــل حمایــت از کاتولیکهــا را دارد.
 The در ارتبــاط بــا رابطــه کلیســا و دولــت فرانســه در خــالل انقــالب فرانســه بــه
 A Study of Nationalism in Relation to  :۱۸۰۱  Concordate of
 L’Eglise de نیویــورک، ۱9۳۳( بــه قلــم هنــری اچ. والــش و( Church and State
France sous la Revolution )پاریس، ۱9۴9( به قلم چارلز لِدر مراجعه شود.

 Le Livre بعضی از مطالعات همزمان راجع به اهمیت دینی انقالب عبارتند از
des Manifestes )آوینان، ۱۸۰۰( به قلم جی. شز ِد سورسیسول که در آن مؤلف 
 The Signs of the سعی کرده است علل دگرگونی و اهمیت دینی آنرا بیان کند و
 A Systematic Arrangement of لندن، ۱۷9۴( به قلم جیمز بیچنو و( Times
 Several Scripture Prophecies Relating to Antichrist; with Their
جیمــز  قلــم  بــه  )بســتون، ۱۷9۵(   Application to the Course of History
 The Prophecy of Daniel Relating to the Time of the End وینتــروپ و

)اســپرینگفیلد، ماساچوســت، ۱۸۱۱(  به قلم التروپ مراجعه شــود.
 The French Revolution and Religious برای کلیسا در خالل انقالب به
 Histoire Religieuse و همچنیــن W. M. Sloan ۱9۰۱( بــه قلــم( Reform
مراجعــه شــود.  F. La Gorce قلــم بــه  )پاریــس، ۱9۰9(   de la Revolution

 ۱۷9۷-۱۷۸۸ La France et Rome de در مورد ارتباط با نظام پاپ ها به 
و   G. Bourgin قلــم بــه  واتیــکان  در  مــدارک ســری  براســاس  )پاریــس، ۱۸۰۸( 
همچنیــن L’ Eglise Catholique et la Revolution )پاریــس، ۱9۵۰( بــه قلــم 
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A. Latreille بخصــوص قابــل توجــه در مــورد پــاپ پایــوس ششــم و بحــران دینــی 
۱۷۷۵ تــا ۱۷99.

بــه حکومــت وحشــت )سینســیناتی،  انقــالب  پروتســتان هــا در خــالل  بــرای 
شــود. مراجعــه   )۱۸69

صفحــه ۲6۵. تــوده هــای مــردم و طبقــات ممتــاز. ـ در مــورد اوضــاع اجتماعــی 
 Lowell Lectures on the French بــه انقــالب  از  قبــل  فرانســه  در  موجــود 
Revolution  خطابــه نخســت، بــه قلــم H. von Holst  )اچ. وان هولســت( و 

همچنیــن Travels in France  بــه قلــم  A. Young مراجعــه شــود.
مکافــات  ماهیــت  مــورد  در  بیشــتر  جزئیــات  بــرای  ـ  مجــازات.   .۲6۸ صفحــه 
دهــی انقــالب فرانســه بــه The Papal Drama کتــاب دهــم بــه قلــم H. Gill  و 
همچنیــن The Church and the French Revolution کتــاب ســوم فصــل 

اول بــه قلــم ادمونــد دی پرزنــس۲۸ مراجعــه شــود.
صفحــه ۲6۸. بــی رحمــی هــای حکومــت وحشــت. ـ بــه اثــر : ام. اِ. تیــْرز۲9 تحــت 
عنــوان History of the French Revolution  )تاریــخ انقــالب فرانســه( جلــد 
ســوم صفحــات ۴۲ تــا ۴۴، 6۲ تــا ۷۴ و ۱۰۲ )نیویــورک، ۱۸9۰ ترجمــه شــده توســط 
اف شــوبرل)F. Shoberl(  و History of the French Revolution  فصــل 9 
 History ؛ و)F. A. Mignet( به قلم اف. ای. میگنت )پاراگراف ۱ )بوهن، ۱۸9۴
of Europe, ۱۷۸9-۱۸۱۵  جلد ۱ فصل ۱۴ )نیویورک، ۱۸۷۲ جلد ۱ صفحه های 
۲9۳ تا ۳۱۲( به قلم سر ارچیبالد آلیسون )Sir Archibald Alison( مراجعه شود.

صفحــه ۲۷۱. انتشــار کتــب مقــدس. ـ در ســال ۱۸۰۴ طبــق اظهــارات آقــای 
کتــاب  کانتــون۳۰ از British and Foreign Bible Society  » تمــام  ویلیــام 
بــا محاســبه  یــا چــاپ شــده  مقــدس هــای موجــود در دنیــا خــواه دســت خــط و 
همــه نســخ در همــه کشــورها کــه بیــش از چهــار میلیــون نمــی شــد ... بــه زبانهــای 
زبــان  انضمــام  بــه  آنهــا ظاهــر شــدند  در  نســخه  میلیــون  ایــن چهــار  کــه  مختلفــی 
ـ گانیــک( از اولفیــالس و  هــای از بیــن رفتــه چــون Moeso-Gothic )موئســو 
ـ  انگلــو ساکســون بــده )Bede( در حــدود پنجــاه عــدد محاســبه شــده اســت « 
What is the Bible Society? )انجمــن کتــاب مقــدس چیســت؟( ویرایــش 

تجدیــد نظــر شــده ۱9۰۴ میــالدی، ۲۳.

Edmond de Pressense. 28

M. A. Thiers. 29

Mr. William Canton. 30
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کتــاب   ۴۸۱/۱۴9/۳6۵ توزیــع  گــزارش  آمریکایــی  مقــدس  کتــاب  انجمــن 
مقــدس در خــالل ســال هــای ۱۸۱6 تــا ۱9۵۵ را داد. عهــد جدیــد و قســمت هایــی 
از عهــد جدیــد را بــه تعــداد 6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ کتــاب مقــدس و قســمت هایــی از 
بــه ایــن اضافــه  آن را کــه انجمــن بریتانیایــی کتــاب مقــدس توزیــع نمــود مــی تــوان 
کــرد. در خــالل ســال ۱9۵۵ فقــط انجمــن آمریکایــی کتــاب مقــدس مجمــوع کل 
۲۳/۸۱9/۷۳۳ کتــاب مقــدس عهــد جدیــد و قســمت هایــی از عهــد جدیــد را در 
سرتاسر دنیا توزیع نموده است. کتاب مقدس کامل و یا قسمت هایی از آن از 
دســامبر ۱9۵۵ بــه ۱۰9۲ زبــان ترجمــه شــده و زبــان هــای جدیــد اضافــه مــی شــوند.

صفحــه ۲۷۱. مأموریــت هــای خارجــی ـ فعالیــت هــای تبشــیری کلیســای اولیــه 
مســیحی تــا تاریــخ کنونــی تجدیــد نشــده اســت. حتــی بــه ســال ۱۰۰۰ کامــال از بیــن 
رفته بود و فعالیت های نظامی صلیبیون جانشین آن شده بود. دوران اصالحات 
بــه جــز دوران اولیــه یســوعیون شــاهد فعالیــت هــای تبشــیری کمــی شــد. احیــای 
دینــداری مبشــرینی را بوجــود آورد. کار کلیســای مراویهــا۳۱ در قــرن هجدهــم قابــل 
مالحظه بود و انجمن های تبشیری توسط انگلیسی ها تشکیل شد برای فعالیت 
در آمریــکای شــمالی کــوچ نشــین شــده. ولــی احیــای عظیــم فعالیتهــای تبشــیری در 
حــدود ســال ۱۸۰۰ » در زمــان آخــر « شــروع شــد. دانیــال فصــل ۱۲ آیــه ۴. در ســال 
۱۷9۲ جامعــه میســیونری لنــدن ســازمان یافــت و انجمــن دیگــری در ســال ۱۷99 
تشــکیل شــد کــه در ســال ۱۸۱۲ بــه انجمــن میســیونری کلیســایی تبدیــل شــد. کمــی 
بعــد انجمــن میســیونری وســلین۳۲ تشــکیل شــد. در ایــاالت متحــده آمریــکا هیئــت 
کمیســیونرها بــرای میســیونرهای خارجــی در ســال ۱۸۱۲ تأســیس شــد و ادونیــرام 
جادســون۳۳ در همــان ســال بــه کلکتــه فرســتاده شــد. ســال بعــد او در برمــه مســتقر 
شــد. در ســال ۱۸۱۴ اتحــاد میســیونری بابتیســت آمریکایــی تشــکیل شــد و هیئــت 

میســیون خارجــی کلیســای پرســبطرین۳۴ در ســال ۱۸۳۷ تأســیس شــد.
» در ســال ۱۸۰۰ میــالدی اکثــر مســیحیان بازمانــدگان کســانی بودنــد کــه قبــل 
از ۱۵۰۰ بــه مســیحیت گرویــده بودنــد ... اکنــون در قــرن نوزدهــم توســعه بیشــتر 
مســیحیت بوجــود آمــد. تعــداد زیادتــری از قــاره هــا، کشــورها تــا آنچــه کــه در ســه 
قــرن قبلــی بــرای اولیــن بــار رســوخ یافتــه بودنــد بــاز نشــدند. ایــن غیرممکــن مــی بــود 

Moravian. 31

Wesleyan. 32

Adoniram Judson. 33

Presbyterian. 34
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زیــرا همــه ســرزمین هــای بــزرگ زمیــن بــه اســتثنای اســترالیا و بیــن پــر جمعیــت تریــن 
اقــوام و مراکــز تمــدن عالــی مســیحیت قبــل از ۱۸۰۰ رســوخ نمــوده بــود. آنچــه کــه 
اکنــون اتفــاق افتــاد بدســت آوردن جــای پــای جدیــد در مناطــق و میــان مــردم بــود 
کــه قبــالً در دســترس قــرار گرفتــه بودنــد و توســعه بــی ســابقه در مراکــز جدیــد و 
همچنیــن قدیــم و ورود مســیحیت بــه اکثریــت چنیــن کشــورها و جزایــر و اقــوام و 

قبیلــه هــا کــه قبــال رســوخ نشــده بــود صــورت گرفــت.
» توســعه قــرن نوزدهــم مســیحیت اساســاً بخاطــر شــکوفا شــدن زندگــی دینــی 
در اثــر انگیــزه مســیحی بــود.... هرگــز در طــول زمــان مشــابه انگیــزه مســیحی موجــب 
ظهــور ایــن تعــداد از حرکــت هــای جدیــد نشــده بــود. هرگــز چنیــن اثــر بزرگــی بــر 
مــردم اروپــای غربــی بجــای نگذاشــته بــود. از ایــن قــوم مــداوم بــود کــه در قــرن نوزدهــم 
داد. «  توســعه  را  نفــوذ مســیحیت  و  تعــداد  لحــاظ  از  میســیونری  هــای  جنبــش 
 The Great  ۴ جلــد   A History of the Expansion of Christianity
A.D - ۱۸۰۰ .Century A.D. ۱9۱۴  )نیویــورک، هارپــر و بــرادران، ۱9۴۱( 

.Kenneth Scott Latourette صفحــات ۲ تــا ۴ بــه قلــم
هفتــم  مــاه  یهودیــان  تقویــم  طبــق  ـ  نبــوی  هــای  تاریــخ   ۳۱۱ و   ۳۰9 صفحــه 
)اب( هفتمیــن ســال ســلطنت اردشــیر از ۲۳ ژوئیــه تــا اوت ۲۱ ســال ۴۵۷ قبــل 
از میــالد مســیح بــود. بعــد از ورود عــزرا بــه اورشــلیم در پاییــز ســال فرمــان پادشــاه 
اردشــیر  پادشــاهی  هفتــم  ســال  بعنــوان   ۴۵۷ تاریــخ  تأکیــد  بــرای  افتــاد.  موثــر 
 L. H. و    S. H. Horn قلــم بــه    ۷  the Chronology of Ezra کتــاب  بــه 
 .Review and Herald Publishing Assn : .واشــنگتن دی. ســی( Wood
یــا  هــاون  )نیــو    The Brooklyn Museum Aramaic Papyri ۱9۵۳(؛   ،
 The S.D.A. ؛ E. G. Kraeling لنــدن، ۱9۵۳( صفحــات ۱9۱ تــا ۱9۳ بــه قلــم
 Hagerstown, MD:( ۱۱۰ جلــد ۳ صفحــات 9۷ تــا  Bible Commentary
Review and Herald Publishing Assn. ،۱9۵۴ ،۱9۷۷( مراجعــه شــود. 
صفحــه ۳۱6. ســقوط امپراتــوری عثمانــی. ـ تأثیــر ترکیــه مســلمان بــر اروپــای 
پــس از ســقوط قســطنطنیه در ســال ۱۴۵۳ بــه همــان ســختی بــود کــه فتوحــات 
اعــراب مســلمان یــک قــرن و نیــم پــس از مــرگ محمــد بــر امپراطــوری روم شــرقی 
بــود. در خــالل دوران إصالحــات ترکیــه تهدیــد دائمــی بــر دروازه شــرقی دنیــای 
قــدرت  هــا  محکومیــت  از  مملــو  طلبــان  اصــالح  آثــار  بــود  اروپایــی  مســیحی 
عثمانــی اســت. نویســندگان مســیحی از آن موقــع بــه بعــد نگــران نقشــی ترکیــه 
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در اتفاقــات آینــده دنیــا بــوده انــد و مفســرین نبــوت هــا قــدرت ترکیــه و نــزول آن 
را در کتــاب مقــدس دیــده انــد.

در فصــل بعــدی تحــت اشــاره بــه » ســاعت، روز، مــاه و ســال « نبــوت بعنــوان 
بخشی از شیپور ششم Josiah Litch  کاربرد نبوت زمانی را در اختتام استقالل 
 The ترکیه را در اوت ۱۸۴۰ نشان داد. نظریات لیچ را به شکل کامل می توان در
  ۱۸۴۳ .Probability of the Second Coming of Christ about A.D
)انتشــار یافتــه در ژوئــن ۱۸۳۸(؛ An Address to the Clergy  )انتشــار یافتــه 
در بهــار ســال ۱۸۴۰؛ ویرایــش دوم بــه انضمــام اطالعــات تاریخــی بــرای حمایــت 
از محاســبات قبلــی وقــت نبــوی تــا ســقوط امپراطــوری عثمانــی در ســال ۱۸۴۱ 
 Signs of the Times بــه مقالهــای در انتشــار یافــت(؛ همچنیــن اشــاره شــود 
 Signs اول اوت سال ۱۸۴۰. همچنین مقاله  and Expositor of Prophecy
of the Times and Expositor of Prophecy  در اول فوریــه فصــل ۱۸۴۱؛ 
و The Great Second Advent Movement  )ویرایــش ۱9۰۵( صفحــات 
 Thoughts on Daniel کتاب . J. N. Loughborough ۱۲9 تا ۱۳۲ به قلم
and the Revelation  ویرایــش تجدیــد نظــر شــده در ســال ۱9۴۴، گفتگــو در 

خصــوص تاریــخ هــای نبــوی در صفحــات ۵۰6 تــا ۵۱۷.
بــرای تاریــخ قدیمــی تــر امپراتــوری عثمانــی و انحطــاط قــدرت ترکــی همچنیــن 
بــه امپراتــوری عثمانــی و جانشــین هــای آن بــه قلــم ویلیــام میلــر در ســال ۱۸۰۱ تــا 
 The Turkish Empire ۱9۲۷ )کمبریــج، انگلســتان چاپخانــه دانشــگاه ۱9۳6(؛
 ,.۲d ed  ,.London : T. Fisher Unwin, Ltd(   ۱9۱۴  to  ۱۲۸۸  from
Joseph von Hammer- ؛ George G. S. L. Eversley ۱9۲۳ ( بــه قلــم

 Purgstall, Geschichte des Osmannischen Reiches )Pesth: C.
 vols.; Herbert A. Gibbons,  ۴ ,)۳6-۱۸۳۴ ,.۲d ed ,A. Hartleben
 Oxford:(  ۱۴۰۳-۱۳۰۰  ,Foundation of the Ottoman Empire
 Arnold J. Toynbee and Kenneth B.  ;)۱9۱6  ,University Press

شــود. مراجعــه    )۱9۲6  ,Kirkwood, Turkey )London
صفحــه ۳۲۱. مضایقــه کتــاب مقــدس از مــردم. ـ خواننــده متوجــه خواهــد شــد 
کــه متــن ایــن جلــد کتــاب قبــل از شــورای دوم واتیــکان بــا قوانیــن تجدیــد نظــر شــده 

در مــورد قرائــت کتــب مقــدس نوشــته شــده.
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در خــالل قــرن هــای طــرز فکــر کلیســای رم در مــورد انتشــار کتــاب مقــدس بــه 
زبــان محلــی مــردم میــان اعضــا منفــی دیــده مــی شــود. مراجعــه شــود بــه اصالحــات 
بــه قلــم جــی. پــی. فیشــر فصــل پانزدهــم، پاراگــراف ۱6 )ویرایــش ۱۸۷۳،صفحــات 
۵۳۰ تــا ۵۳۲(. همچنیــن ایمــان پــدران روحانــی مــا بــه قلــم جــی. کاردینــال گیبونــز 
فصــل ۸ )ویرایــش چهــل و نهــم ۱۸۷9( صفحــات 9۸ تــا ۱۱۷ و تاریــخ رومانیــزم بــه قلــم 
جــان داولینــگ کتــاب هفتــم فصــل ۷ قســمت ۱۴ و کتــاب نهــم فصــل ۳ و قســمت 
تــا 6۲۵( و تاریــخ  تــا ۴96 و 6۲۱  تــا ۲۷ )ویرایــش ۱۸۷۱ صفحــات ۴9۱  هــای ۲۴ 
شــورای ترنت به قلم ال. اف. بنگنر صفحات ۱۰۱ تا ۱۱۰ )ویرایش دوم ادینبرگ، 
۱۸۵۳( ترجمــه شــده توســط دی. دی. اســکات و کتــاب هــا و نویســندگان آنــان در 
خــالل قــرون وســطی جلــد اول قســمت دوم فصــل دوم پاراگــراف هــای ۴9، ۵۴ تــا 
۵6 همچنیــن مراجعــه شــود بــه فهرســت کتــب ممنــوع )واتیــکان چاپخانــه پلیــگالت، 
۱9۳۰( صفحــات 9 و ۱۰؛ تفســیری بــر قانــون فهرســت فعلــی )نیویــورک: بــرادران 
بنزیگــر، ۱9۰۸( صفحــه ۷۱ بــه قلــم تیموتــی هارلــی و ترجمــه نامــه هــای بخشــنامه 
ای پــاپ لیــو هشــتم )نیویــورک: بــرادران بنزیگــر، ۱9۰۳( صفحــه ۴۱۳ مراجعــه شــود.

داده  رخ  اخیــر  ســالهای  در  شــگرفی  و  مثبــت  تغییــرات  مــورد  ایــن  در  ولــی 
اســت. در یــک طــرف کلیســا تهیــه چندیــن ترجمــه براســاس زبــان هــای اصلــی 
مجانــی  توزیــع  توســط  را  مقــدس  کتــاب  مطالعــه  دیگــر  جهــت  در  نمــوده  تاییــد 
کلیســا  ایــن  وجــود  بــا  اســت.  نمــوده  تشــویق  مقــدس  کتــاب  انســتیتوهای  و 
دیرینــه  براســاس ســنت  را  مقــدس  کتــاب  تفســیر  فــرد  بــه  پیوســته حــق منحصــر 
خــود منحصــر بــه خــود مــی دانــد و بدیــن ترتیــب توجیــه مــی نمایــد تعالیمــی را کــه 

ندارنــد. مقــدس  کتــاب  تعالیــم  بــا  هماهنگــی 
صفحــه ۳۵۲. رداهــای صعــود. ـ داســتان تهیــه کــردن رداهــای صعــود کــه ملبــس 
بــه آنهــا منتظــران برگشــت مســیح بــرای اســتقبال مســیح بــه هــوا صعــود خواهنــد کــرد 
توسط کسانی بوجود آمد که عالقه به سرزنش آرمان منتظران را داشتند. آنچنان 
در انتشــار ایــن داســتان ســعی و کوشــش شــد تــا عــده زیــادی آن را بــاور کننــد ولــی 
تجســس دقیــق ســاختگی بودنــش را اثبــات نمــود. بــرای ســال هــای متمــادی پــاداش 
هنگفتی  پشــنهاد شــد برای اثبات اینکه آیا هرگز چنین واقعه ای  رخ داده اســت 
ولــی برهانــی پیــدا نشــده اســت. هیــچ یــک از کســانی کــه عالقمنــد بــه ظهــور نجــات 
دهنــده بودنــد چنــان نــادان از تعالیــم کتــاب مقــدس نبودنــد کــه فکــر کننــد رداهایــی 
کــه آنهــا بتواننــد بســازند بــرای چنیــن موقعیتــی ضــروری خواهــد بــود. تنهــا ردایــی کــه 
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مقدســین بــرای اســتقبال خداونــد احتیــاج دارنــد عدالــت مســیح اســت. بــه کتــاب 
مکاشــفه فصــل ۱9 آیــه ۸ و اشــعیا فصــل 6۱ آیــه ۱۰ مراجعــه شــود.

برای نفی کامل افسانه رداهای صعود به Midnight Cry  به قلم فرانسیس 
 Review and Herald Publishing ســی.:  دی.  )واشــنگتن  نیکــول  دی. 
Assn ســال ۱9۴۴( فصــل هــای ۲۵ تــا ۲۷ و ضمیمــه هــای حــروف الفبــای اچ. تــا 
جــی.؛ همچنیــن Prophetic Faith of Our Fathers  )واشــنگتن دی. ســی.: 
.Review and Herald Publishing Assn، ۱9۵۴( جلــد ۴ صفحــات ۸۲۲ 

تــا ۸۲6 بــه قلــم Leroy Edwin Froom  مراجعــه شــود.
اســتاد  بــوش۳۵  جــورج.  دکتــر  ـ  هــا.  نبــوت  هــای  تاریــخ  شــرح    .۳۵۲ صفحــه 
عبــری و ادبیــات شــرقی در دانشــگاه شــهر نیویــورک در نامهــای خطــاب بــه ویلیــام 
 Advent Herald and Signs of the Times میلــر و چــاپ شــده در مجلــه
Reporter در 6 و ۱۳ مــارس ســال ۱۸۴۴ میــالدی در بوســتون بعضــی اعترافــات 

مهمــی در مــورد محاســبات تاریــخ هــای نبــوی نمــود. وی چنیــن نوشــت:
» چنانکــه درک میکنــم لــزوم بــه اعتــراض بــه خــود و دوســتانتان داریــد کــه زمــان 
و توجــه زیــاد صــرف مطالعــه تاریــخ نبــوت هــا نمودهایــد و فعالیــت زیــادی صــرف 
تعییــن تاریــخ شــروع و اختتــام مــدت هــای عظیــم آن نمــوده ایــد. اگــر ایــن مدتهــا 
توســط روح القــدس داده شــده در کتــب نبــوت بــدون شــک بدیــن منظــور بــوده 
کــه بایــد مطالعــه شــوند و احتمــاالً در آخــر بطــور کامــل تفهیــم شــوند نبایــد کســی را 
متهــم بــه حماقــت فــرض نمــود کــه بــا احتــرام ســعی بــه انجــام ایــن کار دارد... بــرای 
قبــول یــک روز معــادل یــک ســال نبــوی مــن معتقــدم کــه بــا صحیــح تریــن بررســی 
حمایــت شــده در همیــن حــال تاییــد شــده ایــد بــه اســم هــای عالــی رتبــه  )جــوزف( 
)جیمــز(  )ویلیام(کربــی،  نیوتــن،  )تومــاس(  اســقف  نیوتــون،  اســحاق  ســر  مــاد، 
اســکات، )الکســاندر( کیــت و عــده ی زیــاد دیگــر کــه دیربــازی بــه اســتنتاج شــما 
در ایــن مــورد رســیده انــد. آنهــا همــه موافقنــد کــه مــدت هــای اصلــی مــورد بحــث 
در دانیــال و یوحنــا در واقــع در مــورد عمــر ایــن دنیــا خاتمــه مــی یابنــد و اســتدالل 
عجیبــی خواهــد بــود کــه شــما را متهــم بــه بدعــت بنمایــد در حالیکــه همــان نظریــه 
را اقتبــاس نمــوده ایــد کــه بــا نظریــات ایــن بــزرگ مــردان سرشــناس تطابــق دارد. « 
بــه  بــه نظــر مــن چنــدان دور از واقعیــت  ایــن حیطــه تحقیقــات  » نتایــج شــما در 
نظــر نمــی رســد کــه لطمــه ای بــه توجــه بــه حقیقــت یــا وظیفــه بزننــد. « » اشــتباه 
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شــما چنانکــه مــن میفهمــم در جهــت دیگــری غیــز از تاریخچــه زمانــی اســت. « 
» شــما کامــالً در مــورد ماهیــت وقایعــی کــه بایــد در اختمــام ایــن مدتهــا بــه وقــوع 
بپیوندنــد در اشــتباه بــوده ایــد. ایــن ســر و وجهــه ی اشــتباه تفســیر شماســت. «۳6 
دی.  )واشــنگتن    Prophetic Faith of Our Fathers کتــاب  بــه  همچنیــن 
ســی.: Review and Herald Publishing Assn، ۱9۵۰( جلــد نخســت، 

فصــول ۱ و ۲ بــه قلــم Leroy Edwin Froom  مراجعــه کنیــد.
صفحه ۴۱۳. پیامهای سه گانه. ـ مکاشفه فصل ۱۴ آیه های 6 و ۷ پیام فرشته 
اول را پیشگویی می نماید. سپس حواری ادامه می دهد: » فرشته دیگر از عقب 
او آمــده گفــت منهــدم شــد بابــل عظیــم منهــدم شــد ... و فرشــته ســوم از عقــب او 
آمــد. « کلمــات » از عقــب او آمــده « در واقــع مفهــوم » همــراه او « یــا » بــا او « را 
دارد. به Greek English Lexicon  به قلم هنری جورج لیدل و رابرت اسکات۳۷ 
)آکســفورد: چــاپ ســال ۱9۴۰ میــالدی( جلــد اول، صفحــه ۵۲ مراجعــه کنیــد. بدیــن 
ترتیب تفسیر می کنند » متعاقب با یکی رفتن. « راهنمای فرهنگ لغت یونانی 
عهــد جدیــد نوشــته جــورج اِبُــت ـ اســمیت )چــاپ ادینبــورگ: تــی و تــی. کالرک در 
ســال ۱9۵۰ میــالدی( صفحــه ۱۷ را مشــاهده کنیــد. همــان کلمــه ای اســت کــه در 
مرقــس فصــل ۵ آیــه ۲۴ اســتفاده شــده، » عیســی بــا او روانــه شــد و خلــق بســیاری 
نیــز از پــی او افتــاده بــر وی ازدحــام مــی نمودنــد. « همچنیــن در مــورد صــد و چهــل و 
چهار هزار رستگاران نیز به کار برده شده که گفته شده: » آنانند که بره را هر کجا 
مــی رود متابعــت مــی کننــد. « مکاشــفه فصــل ۱۴ آیــه ۴. در هــر دو جــا ایــده ای کــه 
مورد بحث اســت » همراه هم « می روند. بنابراین در رســاله اول به قرنتیان فصل 
۱۰ آیــه ۴ جایــی کــه راجــع بــه بنــی اســرائیل مــی خوانیــم کــه » مــی آشــامیدند از صخــره 
روحانی که از عقب ایشان می آمد، « کلمات » از عقب ایشان آمدن « از همان 
کلمــه یونانــی ترجمــه شــده و در حاشــیه نوشــته » بــا آنهــا رفــت « آمــده اســت. مــا 
از ایــن موضــوع چنیــن درک مــی کنیــم کــه در مکاشــفه فصــل ۱۴ آیــه هــای ۸ و 9 
بســادگی فرشــته دوم و ســوم پشــت ســر اولــی آمدنــد از لحــاظ زمانــی نیســت بلکــه 
در واقــع بینــی همــراه بــا هــم آمدنــد. ایــن ســه پیــام در واقــع یــک پیــام ســه شــاخه ای 
هســتند. فقــط از دیــدگاه ظهورشــان ســه تــا هســتند ولــی پــس از برخاســتن بــا هــم بــه 

پیــش مــی رونــد و غیــر قابــل تفکیکنــد.

 See also Leroy Edwin Froom, Prophetic Faith of Our Fathers (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing 36

Assn., 1950), vol. 1, chs. 1, 2

Henry George Liddell and Robert Scott. 37
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صفحــه ۴۲۲. برتــری اســقف هــای روم. ـ بــرای اوضــاع ببــار آورنــده اتخــاذ برتــری 
توســط اســقف هــای روم بــه Power of the Popes in Temporal Affairs  بــه 
قلــم رابــرت فرانســیس کاردینــال بالرمیــن )ترجمــه انگلیســی آن در کتابخانــه کنگــره 
 The Temporal Power of the واشــنگتن دی. ســی. وجــود دارد( و همچنیــن
Vicar of Jesus Christ  )لنــدن: Burns and Lambert  ویرایــش دوم، ۱۸6۲( 
به قلم هنری ادوارد کاردینال مانینگ و همچنین ایمان پدران ما )بالتیمور: شرکت 
نویســندگان  بــرای  9، ۱۰، ۱۲و   ،۵ فصــول  ویرایــش ۱۱۰، ۱9۱۷(  مورفــی،  جــان 
 Trevor Gervase قلــم بــه    The Church and the Papacy بــه پروتســتان 
 ،  Society for Promoting Christian Knowledge )لنــدن:    Jalland
 Richard Frederick Littledale, Petrine Claims ۱9۴۴ خطابــه بامپتــون(؛
  .)۱۸99  ,)London: Society for Promoting Christian Knowledge
بــرای مشــاهده قــرون اولیــه در مــورد ادعــای پاپهــا The See of Peter  )نیویــورک: 
 James T. Shotwell and Louise چاپخانــه دانشــگاه کلمبیــا، ۱9۲۷( بــه قلــم
 The مراجعــه شــود. بــرای » هدیــه کنســتانتین « دروغیــن بــه  Ropes Loomis
  Treatise of Lorenzo Valla on the Donation of Constantine
)نیویــورک، ۱9۱۴( بــه قلــم Christopher B. Coleman  کــه متــن کامــل التیــن و 

ترجمــه و نقــد کامــل ســند و رســاله آن را ارايــه مــی کنــد مراجعــه بفرماییــد.
 Our صفحــه ۵۳۷. نقــل قــول هایــی از جوســایا اســترانگ. ـ در ویرایــش اول
بیانیــه  اولیــه اشــتباها  بــه منابــع  بــدون دسترســی  Country  جوســایا اســترانگ 

هــای را بــه پــاپ پایــوس نهــم منتصــب نمــوده بــود.
مأخــذ صحیــح بــرای اولیــن نقــل قــول منتصــب بــه پــاپ گرگــوری شــانزدهم در 
نامــه ای مورخــه ۱۵ اوت ۱۸۳۲ اســت. پاراگــراف مــورد نظــر بــه شــکل کامــل در 
اینجــا نقــل قــول شــده اســت: آزادی وجــدان » ایــن چشــمه شــرم آور بــی تفاوتــی 
بــه تحــرک وامیــدارد کــه مدعــی اســت » آزادی  آن پیشــنهاد غلــط و نامربــوط را 
وجــدان « بایــد بــرای همــگان نگهــداری شــود. آن در امــور مدنــی و روحانــی خرابــی 
بــه وجــود مــی آورد گرچــه عــده ای کــرارا بــا بــی شــرمی بــی حــد و انــدازه تکــرار مــی 
کننــد کــه امتیــازی بــرای دیانــت از طریــق آن بدســت مــی آیــد. "ولــی نابــودی روح 
بدتــر از آزادی اشــتباه اســت" چنانکــه آگوســتین مــی گویــد. وقتــی تمــام قیــودی کــه 
مــردم را بــر مســیر تنــگ حقیقــت نگــه مــی دارد برداشــته مــی شــوند طبیعــت شــان 
کــه از پیــش متمایــل بــه شــر اســت آنهــا را بــه نابــودی ســوق مــی دهــد. آنــگاه واقعــاً 
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"هاویــه بــدون تــه" بــاز مــی شــود کــه از آن یوحنــا بــه بــاال صعــود کــردن دودی را دیــد 
کــه روشــنایی آفتــاب را مــی پوشــاند و از آن ملــخ هــا بیــرون آمدنــد تــا زمیــن را ویــران 
ســازند. از آنجاســت کــه دگرگونــی مغزهــا بوجــود مــی آیــد فســادگرایی نابغــه هــای 
جــوان، اکــراه از خــدا و احــکام مقــدس ـ بــه عبــارت دیگــر آفتــی کشــنده تــر از هــر 
چیــز دیگــر بــرای دولــت. تجربــه نشــان مــی دهــد از زمانهــای قدیــم کــه شــهرهای 
مشــهور بــه خاطــر ثــروت، ســلطنت و جــالل از ایــن شــرارت نابــود شــدند یعنــی 
آزادی عنــان گســیخته عقایــد، آزادی کالم و عالقــه بــه نــوآوری. « ـ چــاپ شــده در 
Claudia Carlen, Ihm  در دایره المعارف پاپ ها، ۱۷۴۰ ـ ۱۸۷۸ )آن آربور، 

میشــیگان: چاپخانــه پایریــن، ۱99۰( جلــد اول صفحــه ۲۳۸.
نقــل قــول دوم منتصــب بــه پــاپ پایــوس نهــم و » آییــن نامــه اشــتباهات « بــه 
قلــم اوســت کــه همــراه بــه بخشــنامه ۸ دســامبر ۱۸6۴ بــود. در میــان ۸۰ اشــتباه 

نفریــن شــده مــی تــوان مــوارد ذیــل را بیــاد آورد:
یــا  و  مســتقیم  خــواه  دنیــوی  قــدرت  و  فشــار  بــردن  بــکار  قــدرت  کلیســا   .۲۴ «
غیرمستقیم را ندارد.ـ  Apostolic Letter ’Ad Apostolicae,’  ۲۲ اوت ۱۸۵۱. «

در  اســت  شــده  گرفتــه  تعلیــم  خردمندانــه  قانــون  حکــم  بــه  بنابرایــن   .۷۸ «
مــی  آینــد  مــی  آن  در  ســکونت  بــرای  کــه  آنانــی  کاتولیــک  کشــورهای  از  بعضــی 
 Allocution ـ  ببرنــد.  اســتفاده  خــود  عمومــی  عبــادت  ممارســت  از  تواننــد 

» .۱۸۵۲ ســمپتامبر   ۲۷   ’,’Acerbissimum
نــوع عبــادت و  ایــن اشــتباه اســت کــه آزادی مدنــی از هــر  بــر  » ۷9. اضافــه 
قــدرت کامــل داده شــده بــه همــگان بطــور آزادانــه و عمومــی هرگونــه عقایــد و افــکار 
را بازگــو  نمایــد چــرا کــه بــه آســانی اصولــی اخالقــی و فکــری مــردم را فاســد نمــوده 
  ’,Allocution ’Nunquam Fore .بــه وجــود مــی آورد بــی تفاوتــی را  و آفــت 
بــه  تاریخــی شــان  زمینــه  در  پــاپ  هــای  بخشــنامه  در  کــه  ـ  ۱۵ دســامبر ۱۸۵6. « 
ســر دبیــری Anne Fremantle  عینــا چــاپ شــده )نیویــورک: پســران جــی. پــی. 

پاتنــام، ۱9۵6( صفحــات ۱۴6 و ۱۵۲.
بایــد همچنیــن توجــه نمــود کــه قســم وفــاداری بــه پــاپ کــه در آخریــن پاراگــراف از 

Strong نقل قول شــده، قســم اســقف بود و نه کاردینال ها.
صفحــه ۵۴۷ کلیســای حبشــه و حفــظ روز ســبت. ـ تــا ســنین اخیــر کلیســای 
بومی حبشه شنبه روز هفتم را حفظ می نمودند. اهالی حبشه در سرتاسر تاریخ 
شــان یکشــنبه را نیــز حفــظ مــی نمــود. ایــن روزهــا هــم زمــان بــا خدمــات خــاص در 
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کلیساشــان مشــخص مــی گردیــد. بــا وجــود ایــن حفــظ شــنبه روز هفتــم هفتــه بطــور 
کلــی از حبشــه امــروزی برچیــده شــد. بــرای شــهادت هــای عینــی تقویــم روزهــای 
 The Discovery of Abyssinia by the Portuguese دینــی در حبشــه بــه
 Pero بــه قلــم بریتانیــا، ۱9۳۸(  مــوزه  لنــدن:  انگلیســی در  از  in ۱۵۲۰  )ترجمــه 
 Narrative of the Portuguese و   ۷9 صفحــه    Gomes de Teixeira
Embassy to Abyssinia During the Years ۱۵۲۰-۱۵۲۷  در یادداشــت 
هــای Hakluyt Society  )لنــدن: ۱۸۸۱( جلــد 6۴، صفحــات ۲۲ تــا ۴9 بــه قلــم 
 Nubia and Abyssinia )Quoting Father و  Francisco Alvarez پــدر
Lobo, Catholic Missionary in Ethiopia in ۱6۲۲(  )نیویــورک: هارپــر 
 Late Travels into و بــرادران، ۱۸۳۷( صفحــات ۲۲6 تــا ۲۲9 بــه قلــم مایــکل و
 Benjamin Billingsley :لندن(  the Remote Countries of Abyssinia
 A New و  S. Giacomo Baratti بــه قلــم تــا ۱۳۷  ، ۱6۷۰( صفحــات ۱۳۴ 
 ۲۳۴ صفحــات   )۱6۸۲ اســمیت،  اس.  )لنــدن:    History for Ethiopia
 Journal of Three Years’ و همچنیــن    Job Ludolphus قلــم بــه  تــا ۳۵۷ 
Residence in Abyssinia  )نیویــورک: ویرایــش ۱۸۵۰( صفحــات ۵۵ تــا ۵۸ 
و ۸۳ تــا 9۸ بــه قلــم Samuel Gobat  مراجعــه شــود. بــرای آثــار دیگــری کــه ایــن 
پرســش را در نظــر داشــته انــد، بــه تاریــخ روز ســبت ویرایــش دوم ســال ۱6۳6، جلــد 
 Lectures on the و    Peter Heylyn قلــم  بــه   ۲۰۰ تــا   ۱9۸ صفحــات  دوم 
 Charles Scribner’s Sons :نیویورک(  History of the Eastern Church
 Romance of و  Arthur P. Stanley ۱۸۸۲( خطابــه ۱، قســمت ۱ بــه قلــم ،
the Portuguese in Abyssinia  )لنــدن: اف. اچ. و جــی. وایترلــی، ۱9۲9( 

صفحــات ۵9 و ۲۵۳ تــا ۲9۷ بــه قلــم C. F. Rey  مراجعــه کنیــد. 
صفحــه ۵6۸. مضایقــه کــردن کتــاب مقــدس از مــردم. ـ بــه یادداشــت صفحــه 

۳۴۰ مراجعــه کنیــد.
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