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پیش گفتار 
داســتان انبیاء و پادشــاهان بنی اســرائیل، دومین ســری از پنج کتاب برجســته 
الــن جــی وایــت مــی باشــد کــه تاریــخ الهــی را پوشــش میدهــد. بــه هــر حــال ایــن 
آخریــن کتــاب از ایــن مجموعــه و آخریــن اثــر در زمــره بســیاری از نــگارش هایــی بــود 
کــه بــا قلــم شــیوا و خــدادادی بانــو الــن جــی وایــت بــه رشــته تحریــر در آمــد. در طــی 
هفتــاد ســال ســخنرانی و نــگارش در امریــکا و ســایر کشــورها، خانــم وایــت همــواره 
اهمیــت ســترگ از وقایــع تاریــخ را در مقابــل عمــوم قــرار داد و آشــکار ســاخت 
کــه امــور بشــر بــا تأثیــرات نادیــده عدالــت و شــرارت تشــخیص داده خواهــد شــد؛ 
ایــن وقایــع درکار اســت:  بــزرگ در  بــه زبانــی ســاده، دســت خــدا و کار دشــمن 

داســتانی از نیکــی و اهریمنــی.
مولــف بــا عمــق بصیــرت در امــور مشــیت و آینــده نگــری الهــی، پــرده هــا را بــه 
کنــار زده و فلســفه تاریــخ را کــه طــی آن وقایــع گذشــته در بردارنــده مفهــوم و پیامــد 

ابــدی اســت، هویــدا میســازد. او ایــن فلســفه را بدیــن گونــه ابــراز مــی دارد:
قــدرت ملتهــا و افــراد بــا فرصتهــا و امکاناتــی کــه بظاهــر آنانــرا شکســت ناپذیــر 
میســازد و در بزرگــی و جــاه طلبــی کــه بــه آن مباهــات مــی ورزنــد یافــت نمــی گــردد. 
آنچــه کــه بــه تنهایــی میتوانــد آنــان را عظمــت یــا قــدرت بخشــد، قــدرت و هــدف 
خداســت. آنــان بــا رفتــار و نگــرش خــود نســبت بــه مقصــود و هــدف او، سرنوشــت 

خــود را رقــم میزننــد. 
و  نبــرد،  در  او  پیروزیهــای  انســان،  دســتاوردهای  کننــده  بازگــو  بشــر  » تاریــخ 
و  منظــر  از  را  انســان  خــدا،  تاریــخ  اســت.  دنیــوی  بــه عظمــت  توفیــق در صعــود 

میکنــد «.  تشــریح  ملکوتــی  دیــدگاه 
بــا  ســلطنت  از  شــرحی  بــا  پادشــاهان «،  و  » انبیــاء  عنــوان  بــا  کتــاب  ایــن 
شــکوه ســلیمان بــر بنــی اســرائیل آغــاز میشــود؛ یــک ســرزمین بــا حکومــت متحــده 
پادشــاهی، – بــا داشــتن معبــد خداونــد کــه کانــون عبــادت راســتین بــود. در اینجــا 
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فــراز و نشــیب هــای زندگــی امــت برگزیــده نشــان داده شــده کــه بیــن تبعیــت ازخــدا 
و خدمــت بــه بتهــای اقــوام اطرافشــان انشــقاق یافتــه انــد. و در اینجــا بطــور واضــح 
در طــی دوران بحرانــی تاریــخ جهــان، قرائنــی چشــمگیر از شــدت گرفتــن نبــرد بیــن 
مســیح و شــیطان برای ظفر یافتن بر قلوب و وفاداری انســانها دیده شــده اســت. 
کننـــده  مطالعـــه  بـــرای  کـــه  اســـت  هایـــی  شـــخصیت  از  مملـــو  کتـــاب  ایـــن 
جـــذاب خواهـــد بـــود: ســـلیمان حکیـــم کـــه حکمتـــش او را از دوری از گنـــاه بـــاز 
نداشـــت؛ یَُربعـــام مـــردی کـــه خـــط مشـــی خودخواهانـــه داشـــت و نتایـــج شـــرارتی 
کـــه در طـــی ســـلطنتش ادامـــه یافـــت؛ ایلیـــای مقتـــدر و بـــی بـــاک؛ الیشـــع، پیامبـــر 
قلـــب؛  خـــوش  و  وفـــادار  نابـــکار؛ حزقیـــای  و  آحـــاز دهشـــتناک  و شـــفا؛  صلـــح 
دانیـــال محبـــوب خـــدا؛ ارمیـــای محـــزون؛ حجـــی و مالکـــی کـــه انبیـــای مرمـــت و 
بـــا شـــکوه و  بازســـازی بودنـــد. فراتـــر از همـــه چیـــز، آن قیـــام کـــرده از مـــرگ کـــه 
بـــره خـــدا، یگانـــه پســـر  آمـــدن اســـت؛ آن  ُشـــرُف  یـــک پادشـــاه عظیـــم در  جـــالل 
و  معنـــی  هـــا  قربانـــی  مراســـم  در  شـــفاعت  بـــرای  قربانـــی  او  در  کـــه  محبـــوب 

بـــه کمـــال رســـید.  مفهـــوم یافـــت و 
کتاب »  مشایخ و پادشاهان  « اولین کتاب از یک مجموعه، تاریخ جهان را از 
زمان خلقت تا خاتمه ســلطنت داود پوشــش میدهد؛ کتاب » آرزوی اعصار «؛ 
کتــاب ســوم، بــا زندگــی و رســالت مســیح ســر و کار دارد؛ و ایــن کتــاب، » داســتان 
انبیاء و پادشاهان «، بین این دو گنجانده شده است. کتاب » اعمال رسوالن «، 
چهارمیــن کتــاب، ترســیم کننــده تاریــخ کلیســای اولیــه مســیحیان اســت و کتــاب 
» جدال عظیم « آخرین کتاب از این مجموعه، داستان نبرد در زمان ما را ترسیم 
نموده و ســپس تا سلســله پیشــگویی ها ادامه یافته تا اینکه زمین، نو و تازه شــود. 
از  بســیاری  تقاضــای  مــورد  خــود  ظهــور  آغــاز  از  پادشــاهان  و  انبیــا  داســتان 
بنگاههای انتشــاراتی بوده و حال با شــکلی نو مجدداً به عموم ارائه میشــود ولی نه 
بــا تغییــر در متــن یــا صفحــه گــذاری. ایــن چــاپ جدیــد بــا تصاویــر جذابــی زینــت داده 
شــده اســت بســیاری از تصاویــر از نقاشــیهای اصلــی عکــس بــرداری گردیــده انــد. 
امید که این نسخه با درسهای غنی خود از ایمان به خدا و به فرزند او منجی 
جهــان و داســتانهای مشــیت و سرنوشــت زندگــی مــردان و زنــان بــزرگ دوران عهــد 
عتیــق، تجربــه هــای روحانــی را تعمــق بخشــیده و اذهــان همــه کســانی راکــه اوراق 
آنــرا میخواننــد روشــن گــردد کــه ایــن روشــنگری آرزوی خالصانــه انتشــارات و هیئــت 

امنــای مطبوعــات الــن جــی وایــت اســت. 

9, 10
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تاکستان خداوند
قصــد و نیــت خــدا ارزانــی داشــتن بهتریــن عطایــا از ملکــوت بــه همــه مــردم زمیــن 
بــود کــه بدیــن ســبب ابراهیــم را از میــان خویشــاوندان بــت پرســت خــود فــرا خوانــد 
و بــه او فرمــود تــا در ســرزمین کنعــان ســاکن شــود. مــن بــه تــو قومــي كثيــر خواهــم 
داد و آنان ملتی بزرگ خواهند شــد. من تو را بركت خواهم داد و نام تو مشــهور 
و معــروف خواهــد شــد، لــذا تــو خــودت مايــه بركــت خواهــي بــود « )پیدایــش 12 
آیــه 2(. بــرای ابراهیــم افتخــار بزرگــی بــود کــه فراخوانــده شــده تــا پــدر امتــی بشــود 
کــه بــرای قرنهــا حافظــان و نگهبانــان حقیقــت خــدا بــرای جهــان گردنــد، امتــی کــه 
از طریــق او همــه اقــوام زمیــن در ظهــور مســیح موعــود، متبــارک خواهنــد گردیــد. 

انســانها تقریبــاً معرفــت و شــناخت خــدای راســتین را از دســت داده بودنــد. 
اندیشــه های آنان بواســطه بت پرســتی مکدر و مغشــوش گردیده بود. انســانها در 
تــالش بودنــد تــا احــکام الهــی را کــه » مقــّدس و عادالنــه و نيكوســت « )رومیــان 7 
آیــه 12(، جایگزیــن احکامــی کننــد کــه مقاصــد ظالمانــه و خودخواهانــه قلبهایشــان 
اســت. بــا ایــن وجــود، خــدا بــه رحمــت و لطــف بــی نظیــر خویــش آنــان را از هســتی 
آنــان فرصــت و  بــه  از طریــق کلیســای خویــش  تــا  نمــود  او قصــد  ننمــود.  ســاقط 
تــا اصــول  نمــود  تدبیــر  نائــل گردنــد. او چنیــن  بــه شــناخت وی  تــا  مجالــی بدهــد 
و قوانیــن الهــی را از طریــق قــوم خویــش آشــکار نمایــد کــه بایــد وســیله ای بــرای 

بازســازی و احیــای تصویــر معنــوی )اخالقــی( خــدا بــرای بشــر باشــند. 
احــکام خــدا بایــد در اوج و رفعــت قــرار گرفتــه، اقتــدار وی ابقــا مــی گردیــد؛ و 
بدیــن جهــت ایــن کار عظیــم و شــریف بــه خانــدان بنــی اســرائیل ســپرده شــد. خــدا 
آنــان را از دنیــا جــدا نمــود تــا اینکــه ودیعــه الهــی و مقــدس را بــه آنــان بســپارد. او آنــان 
را امانــت داران احــکام خویــش ســاخت و از طریــق آنــان قصــد داشــت تــا معرفــت 
نــور هدایــت  و شــناخت خویــش را در میــان ابنــاء بشــر حفــظ نمایــد. از ایــن رو 
آســمانی قــرار بــود بــه دنیایــی بتابــد کــه در تاریکــی فــرو رفتــه بــود و ندایــی بایــد شــنیده 
میشــد کــه از همــه مــردم درخواســت کنــد تــا از بــت پرســتی دســت بردارنــد و خــادم 

خــدای َحــّی باشــند.
خــدا » بــا قــوت عظيــم و دســت زورآور «، امــت برگزیــده خویــش را از ســرزمین 
مصر بیرون آورد. )خروج ۳2 آیه 11(. » او خادمان برگزیده خویش یعنی موسی 
و هــارون را فرســتاد. آنــان قــدرت خداونــد را بــا انجــام معجــزات در ســرزمين مصــر 
دادنــد «  انجــام  حــام  ســرزمین  در  را  ای  العــاده  خــارق  کارهــای  و  دادنــد  نشــان 
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بــه دریــای ســرخ فرمــان داد و دریــا خشــک  )مزامیــر 10۵ آیــات 26 و 27(. » او 
شــد؛ و قــوم خــود را از میــان دریــا از روی خشــکی گذرانیــد « )مزامیــر 106 آیــه ۹(. 
او آنهــا را از وضعیــت خفــت بــار رهایــی بخشــید تــا اینکــه آنــان را بــه ســرزمینی نیکــو 
بیــاورد، ســرزمینی کــه بــا مشــیت خویــش بعنــوان ملجایــی در مقابــل دشمنانشــان 
آماده ســاخته بود. او میخواســت تا آنان را نزد خویش آورده و با دســتان قدرتمند 
خویــش محافظــت نمایــد؛ و ایشــان در مقــام سپاســگزاری از مهربانــی و لطــف او 

بایــد نامــش را در زمیــن رفعــت بخشــیده و تجلیــل نماینــد. 
» او فرزنــدان یعقــوب را بــرای خــودش برگزیــد. او قــوم اســرائیل را در بیابــان 
و در صحــرای خشــک و ســوزان، ســرگردان یافــت. او مثــل تخــم چشــم خــود، از 
آنهــا مراقبــت کــرد و آنهــا را پنــاه داد. ماننــد عقابــی کــه بــه جوجــه هــای خــود پــرواز 
میآمــوزد و بــا بالهــای گســتردة خــود آنهــا را در ایمنــی میگیــرد، خداونــد اســرائیل را از 
ســقوط نجــات داد. خداونــد بــه تنهایــی آنهــا را هدایــت کــرد، بــدون کمــک خدایــان 
دیگــر « )تثنیــه ۳2 آیــات ۹ تــا 12(. بدینســان او بنــی اســرائیل را نــزد خویــش آورد تــا 
که در زیر ســایه مهر و حمایت اعلی علیین ســاکن گردند. او بطور معجزه آســایی 
آنــان را از مخاطــرات بیابــان محافظــت نمــوده و ســرانجام بعنــوان قــوم مــورد عنایــت 

و تفقــد، در ســرزمین موعــود اســتقرار یافتنــد. 
اشــعیا بواســطه تمثیــل، بــا حــس ترحــم داســتان فراخوانــی اســرائیل و تعلیــم 
آنــان را بازگــو نمــود تــا در دنیــا بعنــوان نماینــدگان یهــوه پابرجــا ایســتاده و بــا اعمــال 

و کــردار نیــک ثمــره بیاورنــد:
» اینــک ســرودی دربــاره محبــوب خــود و تاکســتانش مــی ســرایم: محبــوب مــن 
تاکســتانی بــر تپــه ای حاصلخیــز داشــت. او زمینــش را کنــد و ســنگهایش را دور 
ریخــت و بهتریــن درختــان مــو را در آن کاشــت. درون آن بــرج دیــده بانــی بســاخت 
چرخشتی نیز در آن کند. و چشم انتظار انگور نشست « )اشعیا ۵ آیات 1 و 2(.

خــدا بواســطه قــوم برگزیــده قصــد داشــت تــا کل بشــریت را متبــارک گردانــد. 
اشــعیا صراحتــاً اعــالم نمــود کــه » داســتان تاکســتان داســتان قــوم خداونــد اســت.  
زیــرا کــه تاکســتان یهــوه خانــدان اســرائیل اســت و مــردان یهــودا نهــال شــادمانی او 

میباشــند « )اشــعیا ۵ آیــه 7(.
او  احــکام  و  فرامیــن  بــا  آنــان  بــود.  شــده  ســپرده  قــوم  ایــن  بــه  الهــی  ســروش 
احاطــه شــده بودنــد کــه شــامل اصــول جــاودان حقیقــت و عدالــت و پاکــی بــود. 
فرمانبــرداری از ایــن اصــول، امنیــت و ســالمت آنــان را تامیــن میکــرد، چــرا کــه آنــان 
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را از خودویرانگــری بواســطه اعمــال گنــاه آلــود نجــات میــداد. و ماننــد بــرج نگهبانــی 
تاکســتان، خــدا معبــد مقــدس خویــش را در وســط زمیــن مســتقر ســاخت. 

مســیح مربــی آنــان بــود. در هنگامــی کــه او در دشــت و دمــن در کنــار ایشــان 
بود، معلم و راهنمای آنان نیز بود. در خیمه و معبد، جالل او در سکینه مقدس 
بــر فــراز تخــت رحمــت ســاکن بــود. و بخاطــر آنــان دائمــاً غنــای محبــت و شــکیبایی 

خــود را آشــکار نمــود. 
هــدف خــدا از طریــق موســی بــا آنهــا در میــان گذاشــته شــد و معیــار و شــرایط 
مقدســی  قــوم  شــما  » چــون  فرمــود،  خــدا  گردیــد.  مشــخص  برایشــان  کامیابــی 
هســتید کــه بــه خداونــد خدایتــان اختصــاص یافتــه ایــد. او از بیــن تمــام مــردم روی 

زمیــن شــما را انتخــاب کــرده اســت تــا برگزیــدگان او باشــید «.
» امــروز اقــرار کــرده ایــد کــه او خــدای شماســت و قــول داده ایــد از او پیــروی 
فرمــوده  اعــالم  وعــده اش  امــروز طبــق  آوریــد. خداونــد  بجــا  را  احکامــش  نمــوده 
اســت کــه شــما قــوم خــاص او هســتید و بایــد تمــام قوانیــن او را اطاعــت کنیــد. 
اگــر احکامــش را بجــا آوریــد او شــما را از همــه قومهــای دیگــر بزرگتــر ســاخته اجــازه 
خواهد داد عزت احترام و شــهرت بیابید اما برای کســب این عزت و احترام باید 

قــوم مقدســی بــرای او باشــید « )تثنیــه 7 آیــه 6؛ 26 آیــات 17 تــا 1۹(.
فرزنــدان اســرائیل بایــد همــه قلمروهایــی را تصــرف مــی کردنــد کــه خــدا بــرای 
آنــان تعییــن کــرده بــود. قومهایــی کــه از پرســتش و تســلیم گشــتن بــه خــدای حقیقــی 
ســر بــاز مــی زدنــد، بایــد آواره و محــروم مــی شــدند. ولــی هــدف خــدا ایــن بــود کــه 
بــا هویــدا نمــودن خصلتهــای خویــش بواســطه قــوم بنیاســرائیل، انســانها مجــذوب 
بــه همــه دنیــا ارزانــی گــردد. بواســطه تعلیــم  او گردنــد. دعــوت و بشــارت انجیــل 
خدمــات قربانــی، مســیح قــرار بــود تــا در برابــر امتهــا رفعــت یابــد و همــه کســانی کــه 
بــه او نــگاه کننــد و پیــرو او باشــند حیــات یابنــد. قــرار بــود همــه کســانی کــه ماننــد 
راَخــاب کنعانــی و روت موآبــی از بــت پرســتی رویگــردان شــده و خــدای حقیقــی را 
عبــادت نماینــد، بــه امــت برگزیــده وی بپیوندنــد. قــرار بــود وقتــی تعــداد اســرائیلیان 
افزایــش یابــد، آنــان مرزهــای خویــش را گســترش داده تــا اینکــه اقتــدار آنــان تمــام 

جهــان را در بــر گیــرد. 
اظهــار  خداونــد  نرســاند.  انجــام  ســر  بــه  را  خــدا  هــدف  کهــن  اســرائیل  ولــی 
داشــت: » وقتــی مــی خواســتم تــرا همچــون نهالــی بــکارم بــا دقــت بهتریــن بــذر را 
انتخــاب کــردم. پــس چــه شــد کــه نهالــی فاســد و بــی مصــرف شــدی؟ « )ارمیــا 2 
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آیــه 21(. » اســرائیل ماننــد درخــت انگــوری اســت کــه شــاخه هــای پربــار دارد. ولــی 
چــه ســود؟ هــر چــه ثروتــش زیــاد تــر میشــود، آن را بــرای قربانگاههــای بتهــا خــرج 
میکنــد « )هوشــع 10 آیــه 1(. » اکنــون محبــوب مــن میگویــد: ای اهالــی اورشــلیم 
و یهــودا شــما در میــان مــن و باغــم حکــم کنیــد. دیگــر چــه میبایســت بــرای بــاغ خــود 
میکــردم کــه نکــردم؟ چــرا پــس از ایــن همــه زحمــت بجــای انگــور شــیرین انگــور تــرش 
آورد؟ حال که چنین است من نیز دیواری که دورش کشیده ام را خراب خواهم 
کــرد تــا بــه چــراگاه تبدیــل شــود و زیــر پــای حیوانــات پایمــال گــردد. تاکســتانم را دیگــر 
هــرس نخواهــم کــرد و زمینــش را دیگــر نخواهــم کنــد. آنــرا وامــی گــذارم تــا در آن 
خــار و خــس برویــد و بــه ابرهــا دســتور میدهــم کــه دیگــر بــر آن نبــارد «. » داســتان 
تاکســتان داســتان قــوم خداونــد اســت. بنــی اســرائیل همــان تاکســتان هســتند و 
مــردم یهــودا نهــال هایــی کــه خداونــد بــا خشــنودی در تاکســتان خــود نشــاند. او از 
قــوم خــود انتظــار داشــت تــا بــا انصــاف باشــند ولــی ایشــان بــر مــردم ظلــم و ســتم روا 
داشــتند ... او انتظــار عدالــت داشــت امــا فریــاد مظلومــان بگوشــش میرســید « 

)اشــعیا ۵ آیــات ۳ تــا 7(. 
خداوند بواسطه موسی عاقبت نافرمانی را در برابرایشان قرار داد. با تمرد از 
رعایــت بــه پیمــان و عهــدی کــه بــا او بســته بودنــد، آنــان از زندگــی کــردن بــا خــدا خــود 
را منقطــع خواهنــد ســاخت و بــرکات او بــر آنــان نــازل نخواهــد گردیــد. گاهگاهــی 
ایــن هشــدارها مــورد توجــه قــرار میگرفــت و برکاتــی غنــی بــر قــوم یهــود ارزانــی میشــد 
و بواســطه آنــان، مــردم اطرافشــان نیــز متبــارک میگردیدنــد. لیکــن آنــان اکثــر اوقــات 
بــا پیشــینه ای کــه داشــتند خــدا را فرامــوش کــرده و بصیــرت خــود را نســبت بــه آن 
امتیــاز عالــی خــود را بعنــوان نماینــدگان او از دســت مــی دادنــد. خداونــد آنــان را 
ملــزم نمــوده بــود تــا وی را خدمــت کننــد ولــی آنــان از همنوعــان خــود معیــار روحانــی 

و الگــوی مقــدس را ربودنــد. 
آنــان ثمــرات تاکســتانی کــه بعنــوان ناظــر بــر آن گماشــته شــده بودنــد را شایســته 
خــود و بــرای خــود میخواســتند. حــرص و طمــع ســبب شــد کــه حتــی بوســیله افــراد 
بــی دیــن خــوار و حقیــر شــوند. بدیــن جهــت غیــر یهودیــان موقعیتــی یافتــه بودنــد تــا 

ذات خداونــد و احــکام ملکــوت او را بــه غلــط تفســیر کننــد. 
خداونــد بــا قلــب پــدری، امــت خویــش را تحمــل نمــود. گاهــی اوقــات خداونــد 
لطــف خــود را نصیــب آنــان میســاخت و از آنهــا درخواســت میکــرد تــا بــا او همــراه 
بــا  آنــان نمــی ســاخت. او  اگــر همــراه نمیشــدند لطــف خــود را نصیــب  شــوند و 
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شــکیبایی گناهــان آنانــرا در برابــر ایشــان قــرار داد و بــا مدارایــی منتظــر اعتــراف و 
اســتغفار آنــان مــی شــد. انبیــاء و رســوالن فرســتاده شــدند تــا دعــوت خــدا را بــه 
کشــاورز اقامــه کننــد ولــی برغــم خــوش آمــد گوئــی، بــا آنــان ماننــد دشــمن رفتــار شــد. 
کشــاورزان آنــان را شــکنجه داده و کشــتند. خداونــد همچنــان رســوالن دیگــری را 
فرســتاد ولــی بــا کشــاورزان همچنــان راســخ تــر نفــرت خــود نشــان دادنــد و هماننــد 

بــار اول بــا آنــان رفتــار شــد.
دریــغ نمــودن رحمــت و لطــف الهــی در طــی دوران تبعیــد و جــالی وطــن باعــث 
شــد تــا بســیاری توبــه کننــد بــا اینحــال وقتــی بــه ســرزمین موعــود بازگشــتند، قــوم 
یهود اشــتباهات نســلهای پیشــین را تکرار کرده و به جدالهای سیاســی با قومهای 
اطــراف پرداختنــد. انبیایــی کــه خداونــد فرســتاده بــود تــا شــرارتهای شــایع را اصــالح 
کننــد، هماننــد پیامبــران پیشــین مــورد تشــکیک و بــی حرمتــی قــرار گرفتنــد و بدیــن 
ســبب از قرنهــا تــا قــرن دیگــر، نگاهبانــان تاکســتان بــر تقصیــر هــای خــود افزودنــد. 

تــاک هــای انگــور کــه بــه نیکویــی بواســطه زارع الهــی بــر روی تپــه هــای فلســطین 
کاشــته شــده بودنــد بوســیله مــردان بنــی اســرائیل مــورد تحقیــر واقــع شــدند و از 
حصارهــای تاکســتان بــه بیــرون انداختــه شــدند و آنــرا زیــر پاهــای خــود لگــد مــال 
کردنــد و امیــدوار بودنــد کــه بــرای همیشــه از بیــن رفتــه باشــد. کشــاورز درخــت مــو 
را در آورده و از نظــر آنــان پنهــان ســاخت. و دوبــاره آنــرا کاشــت ولــی در آنطــرف 
حصــار و بطریقــی کــه ســاقه آن بیــش از ایــن دیــده نشــود. شــاخه هــای آن بــر روی 
دیــوار آویــزان شــده و شــاخه هــای دیگــر بــه آن قلمــه و پیونــد خوردنــد ولــی تنــه آن در 
جایــی قــرار گرفــت کــه دور تــر از دســترس تــوان بشــری قــرار گرفــت تــا صدمــه نبینــد. 
بــر  کلیســای خداونــد  بــرای  ارزش خاصــی  از  امــروزه  او  تاکســتان  نگهبانــان 
روی زمیــن برخوردارنــد – کــه پیامهــای اندرزگونــه و ســرزنش هایــی میباشــند کــه 
بواســطه انبیــاء ارزانــی شــده انــد – آنانیکــه هــدف غایــی حضــرت اعلــی را بخاطــر 
بشــر بــا صراحــت اعــالم نمودنــد. در تعالیــم انبیــاء محبــت و عالقــه او بــرای نــژاد 
گمشــده بشــر و برنامــه او بــرای رســتگاری او بطــور واضــح آشــکار گردیــده اســت. 
داســتان فراخوانــی بنــی اســرائیل؛ از توفیــق و شکســت هایشــان، از بازگردانــدن 
آنــان بــه لطــف و مرحمــت الهــی،از عــدم پذیــرش اربــاب تاکســتان و از ادامــه و 
انجــام نقشــه اعصــار بواســطه باقیمانــدگان خــوب بــود تــا همــه وعــده هــای عهــد 
سراســر  در  خویــش  کلیســای  بــه  خــدا  آوراِن  پیــام  موضــوِع  ایــن   – گــردد  کامــل 
قرنهــای گذشــته بــود. و امــروزه پیــام خــدا بــه کلیســای خویــش – بــه کســانی کــه 
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تاکســتان او را بعنــوان کشــاورزان وفــادار در دســت دارنــد – هیــچ چیــز جدیــدی 
نیســت بجــز آنچــه کــه بواســطه انبیــای قدیــم گفتــه شــده بــود: » در آنــروز خداونــد 
مراقبــت  تاکســتان  ایــن  از  مــن  گفــت:  خواهــد  خــود  بــار  پــر  تاکســتان  دربــاره 
مینمایــم و مرتــب آنــرا آبیــاری میکنــم. روز و شــب مواظــب هســتم تــا کســی بــه آن 

آســیبی نزنــد « )اشــعیا 27 آیــات 2 و ۳(. 
باشــد کــه بنــی اســرائیل نســبت بــه خــدا امیــدوار باشــد. اربــاب تاکســتان حتــی 
االن از میــان همــه اقــوام و مــردم، آن میــوه هــای پــر ارزش را کــه بــرای مــدت طوالنــی 
چشــم انتظــارآن بــوده اســت، گــرد آوری مینمایــد. او بــزودی نــزد کســانی کــه متعلــق 
بــرای خانــدان  او  ازلــی  هــدف  خــوش،  روز  آن  در  و  آمــد  او هســتند خواهــد  بــه 
اســرائیل نهایتــا کامــل خواهــد شــد. » زمانــی خواهــد رســید کــه اســرائیل ریشــه 
خواهــد زد غنچــه و شــکوفه خواهــد آورد و دنیــا را از میــوه پــر خواهــد ســاخت « 

)اشــعیا 2٧ آیــه 6(. 
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» مرد دانا به حكمت خود افتخار نكند و شخص نيرومند به 

قوت خود نبالد و ثروتمند به ثروت خود فخر نكند؛ بلكه هر كه 

ميخواهد افتخار كند، به اين افتخار كند كه مرا ميشناسد و 

ميداند كه خداوند هستم و رحمت و انصاف و عدالت را بر 

زمين بجا می آورم چيزهايي كه موجب خشنودي و سرور من 

ميباشند. زماني ميرسد كه تمام كساني را كه فقط جسماً ختنه 

شده اند تنبيه خواهم كرد «

)ارمیا ۹ آیات 2۳ و 24(.
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1
سلیمان

و  نیرومنــد  اقــوام  میــان  در  اســرائیل  ســلیمان،  و  داود  ســلطنت  دوران  در 
پرصالبت شــد و فرصتهای بســیاری داشــت تا تأثیر قدرتمندی بخاطر حقیقت و 
راستی بر دیگران بگذارد. نام یهوه باید متعال گردیده و حرمت داده میشد؛ و از 
هدفــی کــه بخاطــر آن جامعــه اســرائیل در ســرزمین موعــود شــکل گرفتــه بــود، نتیجــه 
خوبی انتظار میرفت. ســدها و موانع شکســته شــده بود و جویندگان حقیقت از 
ســرزمینهای ملحــد، نــا خشــنود بازنگشــته بودنــد. تغییــر و تحــول اعتقــادی صــورت 

پذیرفــت و کلیســای خــدا بــر زمیــن توســعه یافــت و کامیــاب گردیــد. 
ســلیمان در اواخــر ســالهای عمــر پــدرش داود کــه بخاطــر لطــف و طرفــداری 
نســبت بــه او، از تخــت ســلطنت کنــاره گیــری کــرده بــود، تدهیــن شــده و بعنــوان 
پادشــاه اعــالم گردیــد. ســالهای اولیــه زندگــی او بــا وعــده درخشــان شــده بــود و ایــن 
هــدف خداونــد بــود کــه او قدرتمنــد گردیــده و عــزت و احتــرام یابــد و خــود را بــه 
صفــات خداونــد متشــبه ســازد و بدیــن ســبب بــه امــت خویــش امیــد بخشــد تــا بــا 
ایمــان و اعتمــاد مقــدس خــود بعنــوان امانتــداران حقیقــت الهــی، هــدف خداونــد 

را بکمــال رســانند. 
داود میدانســت کــه هــدف عالــی خداونــد بــرای بنــی اســرائیل مــی توانســت 
محقــق گــردد تنهــا اگــر حاکمــان و مــردم بــا مراقبــت پیوســته در پــی نائــل شــدن بــه 
آنــان قــرار داده شــده اســت. او  پیــش روی  معیــار و اســتانداردی باشــند کــه در 
میدانســت کــه بخاطــر اینکــه پســرش ســلیمان بتوانــد امانــت نقــش )پادشــاهی( را 
کــه خداونــد خشــنود بــود تــا او را بــدان مفتخــر ســازد بــه خوبــی ایفــا کنــد – آن حاکــم 
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جــوان نــه تنهــا بایــد یــک جنگجــو، یــک زمامــدار، و یــک پادشــاه باشــد بلکــه بایــد 
قدرتمنــد، نیکــوکار، یــک معلــم عــادل و بعنــوان الگــوی صداقــت و وفــاداری باشــد. 
داود بــا اشــتیاقی مشــفقانه از ســلیمان درخواســت نمــود تــا جوانمــرد و شــریف 
بــا  خویــش  برخوردهــای  همــه  در  و  امــور  در  را  خــود  و عطوفــت  ترحــم  و  باشــد 
قومهــای زمیــن بکاربنــدد تــا نــام خداونــد حرمــت داده شــده و جــالل یابــد و زیبایــی 
و جمــال قدوســیت را آشــکار ســازد. همــه تالشــها و تجربیــات قابــل توجهــی کــه 
بــه  بــه فضیلتهــای اصیلتــری را  داود در طــی دوران زندگــی گذرانــد ارزش نهــادن 
او آموخــت و او را هدایــت نمــود تــا ســلیمان کــه رو بمــوت بــود داود را عهــده دار 
کنــد کــه: » فرمانروایــی کــه بــا عــدل و انصــاف حکومــت کنــد و بــا اطاعــت از خــدا 
ســلطنت نماید همچون خورشــید خواهد بود که در آســمان بی ابر ظاهر میشــود 

و یــا پــس از بــاران بــر ســبزه هــا میدرخشــید « )دوم ســموئیل 2۳ آیــات ۳ و 4(. 
وه کــه چــه فرصــت و مجالــی نصیــب ســلیمان شــده بــود! چنانچــه او از رهنمــود 
هــای الهــام شــده الهــی پــدرش تبعیــت کنــد حکومــت او یــک ســلطنت عادالنــه 

خواهــد بــود، همانگونــه کــه در مزامیــر هفتــاد و دو شــرح داده شــده اســت:
» از عدالــت و انصــاف خــود بــه پادشــاه و خانــدان او عنايــت كــن تــا او بــر قــوم 
نمايــد...  را منصفانــه دادرســي  كنــد و مظلومــان  تــو عادالنــه حكومــت و داوري 
بارشــهايي  ماننــد  و  ميبــارد  گياهــان  بــر  كــه  بارانــي  مــا همچــون  پادشــاه  ســلطنت 
كــه زميــن را ســيراب ميكنــد، پــر بركــت خواهــد بــود. در زمــان حكومــت او، مــردم 
خداشــناس كامياب خواهند شــد و تا وقتي كه ماه باقي باشــد، صلح و ســالمتي 

برقــرار خواهــد بــود.
نقطــه جهــان  تــا دورتريــن  فــرات  از رود  بــه دريــا و  تــا  از دريــا  او  دامنــه قلمــرو 
خواهــد بــود... پادشــاهان جزايــر مديترانــه و ســرزمين ترشــيش و نيــز اهالــي شــبا 
و ســبا برايــش هدايــا خواهنــد آورد. همــه پادشــاهان، او را تعظيــم خواهنــد كــرد 
و تمــام قومهــا خدمتگــزار او خواهنــد بــود. وقتــي شــخص فقيــر و درمانــده از او 
كمــك بخواهــد، او را خواهــد رهانيــد. بــر افــراد ضعيــف و نيازمنــد رحـــم خواهــد 
نــام پادشــاه  كـــرد... قـــوم او پيوســته برايـــش دعـــا كننـــد و او را متبــارك خواننــد. 
تمــام  بمانـــد.  پايـــدار  او  آوازه  اســت  باقــي  تــا خورشــيد  و  نشـــود  فرامــوش  هرگــز 
قومهــاي جهــان توســط او بركــت خواهنــد يافــت و او را خواهنــد ســتود. متبــارك 
بـــاد خداونـــد، خـــداي اسرائيـــل! تنهـــا او قادر است كارهاي بزرگ و شگفت انگیز 
انجــام دهــد. شــكر و سپـــاس بــر نــام مجيـــد او بـــاد تــا ابداالبــاد! تمــام دنيـــا از شــكوه 
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و جــالل او پــر شــود. آميــن! آميــن! « ســلیمان در جوانــی خویــش آنچــه کــه مــورد 
پســند داود بــود، بگــوش جــان خریــد و بــرای ســالها بــا درســتی گام بــر میداشــت، و 
زندگــی او شــاخصی از فرمانبــرداری محــض از احــکام خداونــد بــود. او در ابتــدای 
ســلطنت خویــش از رایزنــان والیــت جبعــون مشــورت میجســت، مکانــی در بیابــان 
کــه خیمــه ای در آن همچنــان برپــا بــود همچنــان برقــرار بــود و در آنجــا بــا مشــاوران 
برگزیــده خــود متحــد شــد، » ســرداران هــزاره و صــده و داوران و هــر رئیســی را کــه 
در تمامــی اســرائیل بــود از روســای خاندانهــای آبــا خوانــد تــا نــزد خداونــد قربانیهــا 
تقدیــم کننــد و خــود را تمامــا وقــف خدمــت خداونــد بســازند « )دوم تواریــخ 1 آیــه 
بــا امــور پادشــاهی، میدانســت کــه  بــا درک وظایــف عظیــم مرتبــط  2(. ســلیمان 
کســانی کــه بــار ســنگینی بــر دوش دارنــد بایــد در جســتجوی سرچشــمه حکمــت 
بــرای هدایــت باشــند، چنانچــه بخواهنــد مســئولیتهای خویــش را بطــور پســندیده 
انجــام دهنــد. ایــن موضــوع ســبب شــد تــا مشــاوران خــود را صمیمانــه ترغیــب کنــد 

تــا بــا وی متحــد گردنــد تــا اطمینــان یابندکــه مقبــول خداونــد واقــع گردیــده انــد. 
فراتــر از هــر خیریــت زمینــی، پادشــاه حکمــت و درایــت مــی طلبیــد تــا کاری 
را کــه خداونــد بــه او ســپرده شــده بــود بانجــام رســاند. او فراســت ذهنــی، ســعه 
ســليمان  جبعــون،  » در  طلبیــد.  مــی  را  دلســوز  و  مشــفق  ای  روحیــه  و  صــدر 
تــو  بــه  تــا  مــي خواهــي  او گفــت: چــه  بــه  ديــد. خداونــد  را در خــواب  خداونــد 
بدهــم؟ ســليمان پاســخ داد: تــو هميشــه بــه پــدرم داود، محبّــت فــراوان نشــان 
صــادق  تــو  بــا  اش  رابطــه  در  و  بــود  وفــاداري  و  نيکــو  خدمتگــزار  او  اي.  داده 
بــود و تــو بــا دادن پســري كــه امــروز بــه جايــش ســلطنت كنــد، بــه محبّــت خــود 
ادامــه داده اي و مهــر جــاودان و پايــدار خــود را آشــکار کــرده اي. اي خداونــد، 
تــو مــرا پادشــاه و جانشــين پــدرم کــردي، بــا وجــودي کــه بســيار جــوان هســتم و 
نمــي دانــم چگونــه حکومــت کنــم. اينجــا مــن درميــان مــردم برگزيــده تــو هســتم، 
قومــي کــه تعدادشــان بــي شــمار اســت. پــس بــه مــن حکمــت بــده تــا بتوانــم بــا 
بــدي را تشــخيص  بــه عدالــت رفتــار کنــم و بتوانــم فــرق بيــن خوبــي و  تــو،  قــوم 
دهــم. در غيــر ايــن صــورت مــن چگونــه مــي توانــم بــر ايــن قــوم عظيــم تــو حکمرانــي 
فرمــود:  او  بــه  و  گشــت  خشــنود  ســليمان  درخواســت  ايــن  از  خداونــد  کنــم. 
عمــر  نــه  و  کنــي  حکومــت  عدالــت  بــا  تــا  گشــتي  حکمــت  خواســتار  تــو  چــون 
طوالنــي و ثــروت بــراي خــود يــا مــرگ دشــمنانت، آنچــه را کــه خواســته اي بــه تــو 
خواهــم داد. مــن بــه تــو چنــان انديشــه اي خردمنــد و بينشــي روشــن مــي دهــم 
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کــه هيــچ کــس مثــل تــو نداشــته و نخواهــد داشــت. همچنيــن، آنچــه را هــم کــه 
تــا زنــده  ثــروت و افتخــار کــه  تــو خواهــم داد، يعنــي  بــه  درخواســت نکــرده اي، 
هســتي، هيــچ پادشــاهي بــه پــاي تــو نرســد. اگــر در راه مــن گام بــرداري و ماننــد 
دراز خواهــم  تــو عمــري  بــه  کنــي،  پيــروي  مــن  فراميــن  و  احــکام  از  داود  پــدرت 
بخشــيد « )اول پادشــاهان ۳ آیــات ۵ تــا 14(، )دوم تواریــخ 1 آیــات 7 تــا 12(.

از  منــوال  بدیــن  بــوده،  داود  پشــتیبان  او  کــه  همانگونــه  تــا  داد  وعــده  خداونــد 
بــا درســتی و امانــت در  نمــود. چنانچــه پادشــاه  نیــز حمایــت خواهــد  ســلیمان 
انجــام  داده  فرمــان  خداونــد  کــه  را  آنچــه  او  چنانچــه  بــردارد،  گام  خداونــد  راه 
ای  وســیله  وی  ســلطنت  و  گردیــد  خواهــد  برقــرار  او  پادشــاهی  تخــت  دهــد، 
بصیــر «،  و  حکیــم  » قــوم  کــه  همانگونــه  بــود  خواهــد  اســرائیل  اعتــالی  بــرای 

 .)6 آیــه   4 اقــوام اطــراف خــود را روشــنایی خواهنــد بخشــید. )تثنیــه 
کالمــی کــه ســلیمان در حیــن دعــا نــزد خــدا در مقابــل مذبــح کهــن در جبعــون 
بــکار بــرد، تواضــع او را آشــکار نمــود و اینکــه او شــدیداً خواهــان حرمــت بخشــیدن 
بــه خداســت. او درک نمــود کــه بــدون مــدد الهــی ماننــد یــک طفــل درمانــده اســت 
تــا بتوانــد مســئولیت هایــی را کــه بــه وی ســپرده شــده بانجــام رســاند. او میدانســت 
کــه فقــدان بصیــرت دارد و حــس نیــاز عظیمــی بــود کــه او را بــه جســتجوی حکمــت 
بــر  بــرای دانشــی کــه او را  خــدا ســوق داد. در قلــب او هوســهای خودخواهانــه 
دیگــران رفعــت و برتــری دهــد وجــود نداشــت. او خواهــان ایــن بــود تــا وفادارانــه 
بــه وظایفــی کــه بــه او محــول گردیــده عمــل نمایــد. او عطیــه ای را برگزیــد تــا ســبب 
شــود کــه ســلطنت او خداونــد را جــالل بخشــد. ســلیمان هرگــز ثــروت و یــا حکمــت 
و یــا فــی الواقــع عظمتــی نداشــت زیــرا کــه در دعــای خــود چنیــن اعتــراف نمــود کــه: 
» اي خداونــد، خــداي مــن، تــو مــرا بجــاي پــدرم داود بــه پادشــاهي رســانيدهاي، در 
حاليكــه مــن خــود را بــراي رهبــري يــك قــوم، بســيار كوچــك و بــی تجربــه ميدانــم « 

)اول پادشــاهان ۳ آیــه ٧(. 
یــاد  پــی  بایــد در  بــر عهــده دارنــد  امــروز مســئولیت امانتــداری را  کســانی کــه 
گرفتــن درســی باشــند کــه ســلیمان آنــرا در دعــا بــه آنهــا مــی آمــوزد. هــر فــردی کــه 
مقــام باالتــری را اشــغال کــرده باشــد مســئولیت بزرگتــری را نیــز بایــد بــر دوش بکشــد 
و تأثیر او در اعمالش بســیط تر خواهد بود و نیاز او به وابســتگی به خدا عظیمتر 
خواهــد بــود. او همیشــه بایــد بخاطــر داشــته باشــد کــه او بــه دور اندیشــی و تدبیــر 
در برابــر همنــوع خویــش نیــز فــرا خوانــده شــده اســت. او بایــد در برابــر خــدا نگرشــی 
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همچــون یــک کارآمــوز داشــته باشــد. جایــگاه و مقــام، شــخصیت را مقــدس نمــی 
کنــد. بــا تکریــم و تمجیــد خــدا و اطاعــت از فرامیــن اوســت کــه انســان را بــه واقــع 

بزرگــی مــی بخشــد.
خدایــی را کــه خدمــت میکنیــم از افــراد توانگــر هــواداری نمیکنــد. آن کســی کــه 
بــه ســلیمان روح شــناخت بصیــرت و حکمــت را عطــا نمــود تمایــل دارد کــه همــان 
برکــت را بــه فرزنــدان امــروزی خــود نیــز عطــا کنــد. » امــا اگــر كســي از شــما طالــب 
حكمــت و فهــم بــراي درك اراده و خواســت خداســت، بايــد دعــا كنــد و آن را از 
خــدا بخواهــد؛ » زيــرا خــدا خــرد و حكمــت را بــه هــر كــه از او درخواســت كنــد، 
ســخاوتمندانه عطــا مــي فرمايــد بــدون اينكــه او را ســرزنش نمايــد « )یعقــوب 1 آیــه 
۵(. وقتــی فــردی بــار ســنگین مســئولیتی را بــدوش میکشــد بیــش از ثــروت و قــدرت 
یــا شــهرت، بایــد مشــتاق حکمــت باشــد و نومیــد نخواهــد شــد. چنیــن فــردی از آن 
معلــم اعظــم نــه تنهــا خواهــد آموخــت کــه چــه بایــد کنــد، بلکــه خواهــد آموخــت تــا 

چگونــه وظایــف خــود را انجــام دهــد تــا مــورد تأییــد الهــی قــرار گیــرد. 
مــردی را کــه خداونــد بصیــرت و توانایــی بخشــید، مــادام کــه متعهــد و وقــف 
شــده باقــی بمانــد،از خــود اشــتیاقی بــرای تصــدی هــای باالتــر نشــان نمــی دهــد و در 
پــی اقتــدار یــا کنتــرل نیــز نیســت. الجــرم انســانها بایــد مســئولیتی را بــدوش بکشــند 
ولــی بجــای تــالش بــرای برتــری و حاکمیــت، کســی کــه رهبــر واقعــی اســت، بــرای 
شــناخت و معرفــت قلبــی دعــا میکنــد تــا فــرق بیــن خــوب و بــد را تشــخیص دهــد. 
راهــی را کــه رهبــران در آن قــرار داده شــده انــد، مســیر آســانی نیســت. ولیکــن 
باید برای هر مشکلی دعا کنند. آنان هرگز نباید از مشورت جستن با سرچشمه 
قــادر  اعلــی  روشــنگری حضــرت  و  قــوت  بــا  آنــان  بردارنــد.  دســت  ازلــی  حکمــت 
خواهنــد بــود تــا بــر ضــد تأثیــرات نامقــدس اســتوار بایســتند و درســت را از غلــط 
تشخیص و خوب را از بد تمیز دهند. آنان چیزی را تصدیق خواهند کرد که خدا 
تأییــد فرمــوده اســت و بــا شــور و اشــتیاق بــر علیــه اصــول نادرســت جهــد میکننــد. 
خداونــد حکمتــی را کــه ســلیمان فراتــر از ثــروت و شــهرت و یــا زندگــی طوالنــی 
میخواســت بــه او ارزانــی داشــت. تقاضــای او بــرای تیــز هوشــی، ســعه صــدر و 

روحــی لطیــف اجابــت گردیــده بــود. 
» خداونــد بــه ســلیمان بینــش و خــردی شــگفت انگیــز و دانشــی بــی نهایــت 
بخشید. سلیمان از خردمندان شرق و مصر خردمند تر بود. او خردمند ترین مرد 
بود. او داناتر از ایتان ازراحی و پسران ماحول یعنی حیمان، کلکول و دردع بود. 
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شهرت او به همه سرزمینهای همسایه رسید « )اول پادشاهان 4 آیات 2۹ تا ۳1(.
» و تمامي اسرائيل ... از پادشاه بترسيدند زيرا ديدند كه حكمت خدايي به 
جهت داوري كردن در دل اوست « )اول پادشاهان ۳ آیه 28(. قلوب مردم بسوی 
ســلیمان گرایــش یافــت همانگونــه کــه نســبت بــه داود گرایــش داشــتند و در تمامــی 
امــور از او اطاعــت کردنــد. » و ســليمان پســر داود در ســلطنت خــود قــوي شــد و 
يَُهَوه خدايش با وي مي بود و او را عظمت بسيار بخشيد « )دوم تواریخ 1 آیه 1(.

بــرای ســالیان دراز زندگــی ســلیمان حاکــی از وقــف او نســبت بــه خــدا بــود، 
کــه بــا درســتکاری و اصــول پابرجــا تــوام بــود، و بــا اطاعــت محــض از فرامیــن خــدا 
گام بــر میداشــت. او مدیریــت همــه فعالیــت هــای مهــم را برعهــده داشــت و 
امــوری را کــه مربــوط بــه فرمانروائــی وی بــود، بــا خردمنــدی اداره میکــرد. ثــروت 
و حکمــت او، ســاختمانهای باشــکوه و امــور عــام المنفعــه کــه در طــی ســالهای 
اولیــه حکمرانــی او ایجــاد گردیــد، توانایــی، پارســایی، عدالــت، و بلنــد همتــی کــه 
او در کــردار و گفتــار خویــش آشــکار نمــود باعــث گردیــد تــا کســانی کــه تحــت امــر 
او بودنــد، بــا او پیمــان وفــا داری بســته و تحســین و بیعــت حاکمــان بســیاری از 

ســرزمینها را بــرای او بــه ارمغــان آورد.
نــام یهــوه در حــد اعلــی در طــی اولیــن دوره از زمامــداری ســلیمان حرمــت داده 
شــد. حکمــت و عدالــت آشــکار شــده توســط پادشــاه شــاهدی بــرای همــه اقــوام 
از علــو صفــات پــروردگاری بــود کــه او را خدمــت مــی نمــود. بــرای مــدت زمانــی بنــی 
اســرائیل نــور جهــان بشــمار میرفــت و مظهــر عظمــت یهــوه بــود. شــکوه ســلیمان در 
ســالهای اولیــه ســلطنت از حکمــت سرشــار، ثــروت افســانه ای، قــدرت گســترده 
و شــهرت او نبــود؛ بلکــه بخاطــر حرمــت بخشــیدن بــه نــام خــدای اســرائیل بواســطه 

بــکار بســتن حکیمانــه عطایــای آســمانی بــود. 
همچنان که زمان ســپری میشــد و شــهرت ســلیمان افزایش می یافت او در پی 
تکریم خداوند با قدرت اندیشه وقوت روحانی بود و برکاتی را که دریافت مینمود 
ارزانــی میداشــت. هیچکــس بهتــر از او نفهمیــد کــه بواســطه لطــف و مرحمــت یهــوه 
بــود کــه او بــه قــدرت و حکمــت و معرفــت دســت یافــت و آن عطایایــی را کــه بــه او 

ارزانــی گردیــده بــود بایــد بــرای شناســاندن پادشــاه پادشــاهان بــکار میرفــت. 
ســلیمان عالقــه خاصــی بــه تاریــخ طبیعــی داشــت ولــی تحقیقــات او بــه هیــچ 
یــک از شــاخه هــای دانــش محــدود نشــده بودنــد. بــا مطالعــه زیــاد همــه مخلوقــات، 
نیروهــای  نائــل شــد. در  از خالــق  بــه درک واضحــی  او  بیجــان،  چــه جانــدار چــه 
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طبیعتــی، در مــواد معدنــی و دنیــای حیوانــات و در هــر درخــت و بوتــه و گل، او 
مکاشــفه ای از حکمــت خــدا دیــد و همچنــان کــه در پــی فراگیــری بیشــتر و بیشــتر 

بــود دانــش او نســبت بــه خــدا و محبــت او دائمــاً افزایــش یافــت. 
حکمتــی کــه از طــرف خــدا بــه ســلیمان الهــام شــده بــود بــا ســرودهای حمــد و 
َمثَــل  ابــراز گردیــد. » همچنيــن او ســه هــزار  پرســتش در بســیاری ازکتــاب امثــال 
گفــت و يــک هــزار و پنــج ســرود نوشــت. او دربــاره درختــان و گياهــان از درخــت 
ســرو لبنــان گرفتــه تــا زوفــا کــه در روي ديــوار مــي روينــد، ســخن گفــت. او همچنيــن 
دربــاره حيوانــات، پرنــدگان، خزنــدگان و ماهيــان ســخن گفــت « )اول پادشــاهان 

4 آیــات ۳2 و ۳۳(. 
اســت  ملکوتــی  کــه  اصولــی  و  مقدســانه  زندگــی  اصــول  ســلیمان  امثــال  در 
فهرســت گردیــده کــه بــه خداشناســی و اصولــی کــه بایــد در هــر فعالیــت و امــوری 
از زندگــی حکمرانــی کنــد، انســانها را رهنمــون میســازد. انتشــار گســترده ایــن اصــول 
و برســمیت شــناختن خــدا بعنــوان یگانــه کســی کــه همــه حمــد و ثناهــا شایســته 
بــه اعتــالی معنــوی و همچنیــن کامیابــی  اوســت، ســلیمان را در اوان ســلطنت 

دنیــوی نائــل نمــود. 
» خوشــا بــه حــال کســي کــه حکمــت و دانايــي پيــدا مــي کنــد. زيــرا ارزش آن از 
طــال و نقــره بيشــتر اســت. حکمــت از جواهــرات گرانبهاتــر و از هرچــه آرزو کنــي 
باارزشــتر اســت. حکمــت بــه تــو عمــر دراز و ثــروت و احتــرام مــي بخشــد. حکمــت 
در زندگــي تــو را کاميــاب کــرده و بــه راه امنيّــت و شــادماني راهنمايــي مــي کنــد. 
کســاني کــه حکيــم مــي شــوند، شــادمان خواهنــد بــود. جــان و حيــات را خــدا مــي 

بخشــد « )امثــال ســلیمان ۳ آیــات 1۳ تــا 18(.
» تحصيل حکمت از هر کاري ارزنده تر است، پس عالوه بر همه چيزهايي 

که به دست مي آوري، بينش را هم بیاموز « )امثال سلیمان 4 آیه 7(.
بــه کســاني کــه از او اطاعــت  » تــرس از خداونــد شــروع حکمــت اســت. او 
مــي کننــد، فهــم و شــعور مــي بخشــد. او را تــا بــه ابــد ســپاس بــاد! « )مزامیــر 111 
آیــه 10(. » احتــرام بــه خداونــد يعنــي نفــرت کــردن از بــدي. مــن از غــرور و تکبّــر، از 

راههــاي بــد و زبــان دروغگــو نفــرت دارم « )امثــال 8 آیــه 1۳(. 
بــه واژه هــای حیــرت انگیــز حکیمانــه  ای کاش ســلیمان در ســالهای مــا بعــد 
خــود توجــه مینمــود کــه گفــت »  لبهــاي حكيمــان معرفــت را منتشــر مــي ســازد، امــا 
دل احمقــان، مســتحكم نيســت « )امثــال 1۵ آیــه 17(. و اگــر همــان ســلیمان کــه 
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پادشــاهان بــالد دیگــر را آموخــت تــا حمــد و ثنــای خــود را بــه پادشــاه پادشــاهان کــه 
خداونــد باشــد نثــار کننــد و نــه بــه او – و ایــکاش ایــن مــرد بــا » دهــان متمردانــه « 
و بــا » غــرور و تکبــر «، شــکوه و جاللــی را کــه فقــط بــه خــدا تعلــق داشــت، بــرای 

خــود قائــل نمیشــد! 
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بــرای برپایــی معبــد خداونــد، توســط  برنامــه طویــل المــدت و ارزشــمند داود 
ســلیمان ادامــه یافــت. بــرای مــدت هفــت ســال اورشــلیم مملــو از کارگرانــی بــود کــه 
مشــغول تســطیح محــل احــداث بنــا بودنــد، دیوارهــای حافــظ بنــا میکردنــد، شــالوده 
هــای عریــض میریختنــد، – ازســنگهای عظیــم، ســنگهای گــران قیمــت، و ســنگهای 
حجاری شده استفاده میکردند – » و الوارهای سنگینی را که از لبنان آورده شده 
بود را تراش میدادند تا حرم مطهر باشکوه را برپا سازند « )اول پادشاهان ۵ آیه 17(. 
همزمــان بــا آمــاده ســاختن چــوب و ســنگ بــرای انجــام وظیفــه ای کــه هــزاران 
نفر در آن انرژی خود را بکار میبردند، ســاختن اثاثیه و لوازم برای معبد به رهبری 
حــورام صــوری بطــور مســتمر بــه پیــش میرفــت، » مــن صنعتگــر پــدرم، حــورام را 
ميفرستم. او مردي دانا و با استعداد است. مادرش يهودي و از قبيله دان است 
و پــدرش اهــل صــور ميباشــد. او در زرگــري و نقــره کاری و فلــزكاري بســيار ماهــر 
اســت. در ضمــن در سنگتراشــي و نجــاري و نســاجي سررشــته دارد. در حكاكــي 
تجربه زيادي دارد و از عهده انجام هر طرحي بر ميآيد. او با صنعتگران تو و آناني 
كه سرور من داود تعيين كرده، كار خواهد كرد « )دوم تواریخ 2 آیات 1۳و 14(. 
بدینســان بنــای کــوه موریــاه بــدون ســر و صــدا بــر پــا مــی شــد چــرا کــه » تمــام 
در  كــه  بطــوري  ميگرديــد  آمــاده  و  تراشــيده  معــدن  در  قبــالً  ســاختمان  ســنگهاي 
شــنيده  ديگــر  آهنــي  آالت  و  ابــزار  و  چكــش  و  تيشــه  صــداي  ســاختمان  فضــاي 
نميشــد «. لــوازم و متعلقــات زیبــا مطابــق بــا الگوئــی کــه داود بــه پســرش داده بــود 
بــه خانــه خــدا بودنــد «  بطــور کمــال درســت شــدند »  همــه ظروفــی کــه متعلــق 
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)اول پادشــاهان 6 آیــه 7؛ 4 آیــه 1۹(. اینهــا شــامل مجمــر بخــور ســوختنی، میــز 
نــان مقــدس، چراغــدان و چراغهــا بــا ظــروف و اســباب وابســته بــه اجــراء فرایــض 
بــود « )دوم تواریــخ  نــاب  در جایــگاه مقــدس همگــی » از طــال بودنــد کــه طــالی 
4 آیــه 21(. اثاثیــه برنجــی، مجمــر بخــور ســوختنی، حوضچــه بــزرگ بــا دوازده گاو 
مفرغــی زیــر آنهــا، ســطلها بــا انــدازه هــای کوچکتــر و بســیاری از ظــروف دیگــر، – 
» بــه دســتور ســليمان ايــن اشــياء در دشــت اردن كــه بيــن ســوكوت و صــرده قــرار 
داشــت قالبريزي شــده بود « )دوم تواریخ 4 آیه 17(. این اســباب و لوازم به وفور 

آمــاده شــده بودنــد تــا هیــچ کمبــودی وجــود نداشــته نباشــد. 
برپــا  نیایــش او  بــرای خــدا و  او  ســاختمان مجللــی کــه ســلیمان و وابســتگان 
ســنگهای  بــا  ســاختمان  داشــت.آن  نظیــر  بــی  شــکوه  و  اســتثنایی  زیبایــی  کردنــد 
گرانبهــا زینــت داده شــده بــود و حیــاط وســیعی داشــت کــه دورتــا دور آن معابــری 
وجــود داشــت وســاختار معبــد بــا چوبهــای ســرو حکاکــی شــده و طــالی صیقــل 
داده اســکلت بنــدی شــده، بــا آویزهــا و پــرده هــای گلــدوزی شــده و لــوازم بــا شــکوه 
– شایســته نشــان کلیســای زنــده خــدا بــر روی زمیــن بــود کــه در طــی اعصــار مطابــق 
بــا الگــوی الهــی بنــا شــده بــود – بــا مصالحــی از » طــال و نقــره و ســنگهای قیمتــی «، 
12؛  آیــه   ۳ قرنتیــان  )اول  بــود «  شــده  داده  تــراش صیقــل  خــوش  پیکرهــای  » و 
مزامیــر 144 آیــه 12(. » در ایــن معبــد روحانــی مســیح ســنگ زاویــه آن اســت و 
بواســطه او بــود کــه بنــا بطــور شایســته اســکلت بنــدی و ســاخته شــد تــا اینکــه معبــد 

مقدســی بــرای خــدا باشــد « )افسســیان 2 آیــات 20 و 21(. 
ســر انجــام معبــدی کــه بوســیله داود پادشــاه طراحــی شــده بــود توســط پســرش 
ســلیمان تکمیــل شــد. » پــس از آنكــه ســليمان بنــاي خانــه خداونــد و كاخ ســلطنتي 
خــود را تمــام كــرد، تمــام طرحهايــي را كــه بــراي آنهــا داشــت تكميــل نمــود « )دوم 
تواریخ 7 آیه 11(. و حال معبد مانند تاجی بر فرق کوه موریاه شده بود همانطور 
کــه آرزوی داود بــود و مســکنی » نــه بــرای انســان بلکــه بــرای خداونــد بــود « )اول 
تواریــخ 2۹ آیــه 1( و مراســم تشــریفاتی رســمی و موقرانــه ای بــرای وقــف کــردن آن 

بــرای یهــوه و عبــادت او برگــزار گردیــد. 
منطقــه ای کــه معبــد ســاخته شــده بــود بــرای مدتهــا بعنــوان مکانــی وقــف شــده 
و مقــدس در نظــر گرفتــه شــده بــود. ایــن ابراهیــم پــدر مومنیــن بــود کــه رضایــت خــود 
را بــرای قربانــی تنهــا پســرش بــرای اطاعــت از فرمــان یهــوه ابــراز داشــت. در اینجــا 
خداونــد میثــاق و عهــد مبــارک خــود را تجدیــد کــرد کــه شــامل وعــده هــای باشــکوه 
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مســیح بــه نــژاد بشــر از رهایــی و رســتگاری بواســطه قربانــی کــردن پســر اعلــی علییــن 
بــود. پیدایــش 22 آیــات ۹ و 16 تــا 188 را ببینیــد. در اینجــا بــود کــه داود قربانــی 
هدایای سوختنی و سالمتی را پیشکش نمود تا از شمشیر انتقام فرشته ویرانگر 
در امــان بمانــد و خداونــد از آســمان بــا آتــش بــه او پاســخ داد. اول تواریــخ بــاب 21 
را بخوانیــد. و حــال یکبــار دیگــر پرســتندگان یهــوه اینجــا آمــده بودنــد تــا خداونــد را 

مالقــات نمــوده و عهــد خــود را بــرای بیعــت بــا او تجدیــد کننــد. 
مطلوبتریــن زمــان بــرای وقــف معبــد انتخــاب شــده بــود یعنــی مــاه هفتــم آنطــور 
کــه مرســوم بــود مــردم از اطــراف و اکنــاف مملکــت در اورشــلیم گــرد هــم مــی آمدنــد 
تــا عیــد ســایبانها را جشــن بگیرنــد. ایــن عیــد موقعیتــی بســیار عالــی بــرای شــادی و 
وجــد بــود. کارهــای درو و برداشــتن محصــول خاتمــه یافتــه و کارهــای پــر زحمــت 
ســال جدیــد هنــوز آغــاز نشــده بــود، مــردم فــارغ از کار بودنــد و مــی توانســتند از 

موقعیــت شــاد آن زمــان بهــره ببرنــد. 
ازنماینــدگان  بســیاری  بــا  اســرائیل  بنــی  جماعــت  شــده  تعیــن  زمــان  در 
باشــکوه و غیــر  آمدنــد. صحنــه  مــی  گــرد هــم  قومهــای خارجــی در حیــاط معبــد 
میــان  در  نفــوذ  پــر  بســیار  مــردان  و  اســرائیل  مشــایخ  بــا  ســلیمان  بــود.  معمولــی 
صنــدوق  آنجــا  از  کــه  جایــی   – بودنــد  بازگشــته  شــهر  دیگــر  جاهــای  از  مــردم 
همــه  جبعــون  بلندیهــای  در  مطهــر  حــرم  » از  و  بودنــد.  آورده  خــود  بــا  را  عهــد 
 )۵ آیــه   ۵ تواریــخ  )دوم  آوردنــد «  را  بــود  مقــدس  در خیمــه  کــه  مقدســی  ظــروف 
طــی  در  اســرائیل  بنــی  اولیــه  تجربیــات  شــده  داشــته  گرامــی  خاطــرات  ایــن  و 
ســرگردانی در بیابــان و فتــح کنعــان بــود – و حــال خانــه ای دائمــی در ســاختمان 
بگیــرد.  را  حمــل  قابــل  ســازه  جــای  تــا  بــود  یافتــه  بــود  شــده  برپــا  کــه  باشــکوهی 
با آوردن تابوت )صندوق( مقدس که شامل دو لوحه سنگی که بر روی آن احکام 
دهگانــه بــا انگشــتان خــدا نوشــته شــده بــود، ســلیمان از الگــوی پــدر خویــش متابعــت 
کرد. در هر شش قدم او یک قربانی پیشکش نمود. با سرود خوانی و موسیقی و با 
مراســمی بــزرگ » كاهنــان تابــوت عهــد خداونــد را بــه مكانــش در محــراب خانــه، يعنــي 
در قدس االقداس زير بالهاي كروبيان درآوردند « )دوم تواریخ ۵ آیه 7(. همانطور که 
از محوطــه اندرونــی حــرم بــه بیــرون مــی آمدنــد بــه جاهایــی کــه برایشــان تعیــن شــده بــود 
میرفتند. سرود خوانان – الویان با کتانهای سفید آراسته شده بودند و سنج و قانون 
و چنگ با خود داشــتند – و در قســمت شــرقی قربانگاه می ایســتادند و بهمراه آنان 

صدو بیست کاهن شیپور و کرنا مینواختند. آیه 12 را ببینید. 
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پــس واقــع شــد كــه چــون کرنــا نــوازان و مغنیــان مثــل يــك نفــر بــه يــك آواز در 
حمــد و تســبيح خداونــد بــه صــدا آمدنــد، و چــون بــا کرناهــا و ســنجها و ســاير آالت 
موســيقي بــه آواز بلنــد مــي خواندنــد و خداونــد را حمــد گفتنــد كــه او نيكــو اســت 
زيــرا كــه رحمــت او تــا ابداالبــاد اســت، آنــگاه خانــه يعنــي خانــه خداونــد از ابــر پــر 
شــد. و كاهنان به ســبب ابر نتوانســتند براي خدمت بايســتند زيرا كه جالل يَُهَوة 

خانــه خــدا را پــر كــرده بــود. 
ســلیمان بــا درک اهمیــت ایــن اَبــر اظهــار نمــود: » خداونــد فرمــوده اســت كــه 
در تاريكــي غليــظ ســاكن مــي شــوم. امــا مــن خانــه اي بــراي ســكونت تــو و مكانــي را 

كــه تــا بــه ابــد ســاكن شــوي بنــا نمــوده ام « )دوم تواریــخ 6 آیــات 1 و 2(.
» اي قومها بترسيد، زيرا خداوند سلطنت ميكند!

اي تمــام زميــن بلرزيــد، زيــرا خداونــد بــر تخــت خــود كــه بــر بــاالي سرفرشــتگان 
قــرار دارد نشســته اســت! خداونــد در اورشــليم جلــوس فرمــوده و بــر تمــام قومهــا 
مســلط اســت. همــه مــردم نــام بــزرگ او را گرامــي بدارنــد، زيــرا او مقــدس اســت. 
در  تــو  داري.  دوســت  را  انصــاف  تــو  )توانــا(،  مقــدر  » پادشــاه «  اي  خــدا،  اي 
اســرائيل عدالــت و برابــري را بنيــاد نهادهــاي. خداونــد، خــداي مــا را ســتايش كنيــد 
و در پيشــگاه او بــه خــاك بيفتيــد زيــرا او مقــدس اســت « )مزامیــر ۹۹ آیــات 1 تــا ۵(

» در وسط حیاط « معبد، جایگاه یا » سکوئی مفرغی « برپا گردیده بود. که 
» پنــج ذراع طــول و ســه ذراع بلنــدی داشــت «. و ســلیمان بــر روی آن ایســتاده و بــا 
دســتان بر افراشــته جماعت عظیمی را که در مقابل او بودند برکت داد. جایی که 

» همــه جماعــت بنــی اســرائیل ایســتاده بودنــد « )دوم تواریــخ 6 آیــه 1۳ و ۳(.
بنــی اســرائیل كــه آنچــه را  بــاد خداونــد خــدای  بانــگ زد » متبــارک  ســلیمان 
شــخصاً بــه پــدرم داود وعــده داده بــود، امــروز بــا دســت خــود بجــا آورده اســت... 
امــا اكنــون اورشــليم را بــراي حرمــت نــام خــود انتخــاب کــرده ام و داود را برگزیــده ام 

تــا بــر قــوم مــن حكومــت كنــد « )آیــات 4 تــا 6(.
آنــگاه ســلیمان بــر روی آن ســکو زانــو زده و در مقابــل جماعــت و مســتمعین 
حالیکــه  در  آســمان  بســوی  برافراشــته  دســتانی  بــا  نمــود.  ایــراد  را  وقــف  دعــای 
جماعــت ســر تعظیــم فــرود آورده بودنــد پادشــاه اینگونــه دعــا نمــود: » اي خداونــد، 
خــداي بنــی اســرائیل، در تمــام زميــن و آســمان خدايــي هماننــد تــو وجــود نــدارد. تــو 
خدايــي هســتي كــه عهــد پــر از رحمــت خــود را بــا كســاني كــه بــا تمــام جــان و دل 

احــكام تــو را اطاعــت ميكننــد، نــگاه ميــداري « )دوم تواریــخ 6 آیــه ١4(.

38, 39

PK-Body-FA.indd   30 11/26/18   2:13 PM



معبد و وقف آن  |  ۳1

ولــي آيــا ممكــن اســت كــه خــدا واقعــاً روي زميــن در ميــان آدميــان ســاكن شــود؟ 
اي خداونــد، حتــي آســمانها گنجايــش تــو را ندارنــد، چــه رســد بــه ايــن خانــه ای كــه 
مــن ســاخته ام! بــا وجــود ايــن، اي خداونــد، خــداي مــن، تــو دعــاي مــرا بشــنو و آن را 
مســتجاب فرمــا. چشــمان تــو شــبانه روز بــر ايــن خانــه باشــد كــه بــراي خــود انتخــاب 
کــرده ای. هــر وقــت در ايــن مــكان دعــا ميكنــم، دعــاي مــرا بشــنو و اجابــت فرمــا. نــه 
تنهــا مــن، بلكــه هــر وقــت قــوم تــو اســرائيل نيــز در اينجــا دعــا كننــد، تــو دعــاي آنهــا را 
اجابــت فرمــا و از آســمان كــه محــل ســكونت توســت، اســتغاثه ايشــان را بشــنو و 

گناهانشــان را ببخــش... 
وقتــي قــوم تــو اســرائيل گنــاه ورزنــد و در نتيجــه مغلــوب دشــمن شــوند ولــي بعــد 
بســوي تــو روي آورنــد و اعتـــراف نماينــد و در ايـــن خانــه بحضـــور تــو دعــا كننــد، آنــگاه 
از آســمان ايشــان را اجابــت فرمــا و گنــاه قــوم خــود را بيامــرز و بــار ديگــر آنــان را بــه 

ايــن ســرزميني كــه بــه ايشــان و اجدادشــان بخشــیده ای، بازگــردان. 
وقتــي قــوم تــو گنــاه كننــد و آســمان بخاطــر گناهشــان بســته شــود و ديگــر بــاران 
نبــارد ولــي بعــد آنهــا از گناهشــان بازگشــت نمــوده، اعتــراف نماينــد و بســوي ايــن 
خانــه دعــا كننــد، آنوقــت از آســمان ايشــان را اجابــت فرمــا و گنــاه بنــدگان خــود را 
بيامرز، و راه راســت را به ايشــان نشــان بده و بر زميني كه به قوم خود به ملكيت 

داده ای بــاران بفرســت.
اثــر  در  آن  يــا محصــول  يــا طاعــون شــود،  ايــن ســرزمين دچــار قحطــي  هــرگاه 
بادهــاي ســوزان و هجــوم ملــخ از بيــن بــرود، يــا دشــمن، قــوم تــو را در شــهر محاصــره 
كنــد و يــا هــر بــال و مــرض ديگــر پيــش آيــد، و قــوم تــو، هــر يــك دســتهاي خــود را 
بســوي ايــن خانــه دراز كــرده، دعــا كننــد، آنــگاه تــو نالــه هــای ايشــان را از آســمان 
كــه محــل ســكونت توســت، بشــنو و گناهانشــان را ببخــش. اي خــدا، تــو كــه از 
دل مــردم آگاهــي، هــر كــس را بــر حســب كارهايشــان جــزا بــده تــا قــوم تــو در ايــن 

ســرزمين كــه بــه اجدادشــان بخشــيدهاي همــواره از تــو اطاعــت كننــد.
بــا خبــر  تــو  انگیــز  تــو و معجــزات شــگفت  نــام  از عظمــت  بيگانــگان  » وقتــي 
شــوند و از ســرزمينهاي دور بــه اينجــا بياينــد و رو بــه ايــن خانــه دعــا كننــد، آنــگاه از 
آســمان كــه محــل ســكونت توســت، دعــاي آنهــا را بشــنو و هــر چــه ميخواهنــد بــه 
آنهــا ببخــش تــا تمــام اقــوام روي زميــن تــو را بشناســند و ماننــد قــوم خــودت اســرائيل 
تــو را احتــرام كــرده، بداننــد كــه حضــور تــو در ايــن خانهــاي اســت كــه مــن ســاخته ام. 
قــوم تــو بــه فرمــان تــو بــه جنــگ دشــمن برونــد، و از ميــدان جنــگ بســوي ايــن شــهر 
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برگزيــده تــو و ايــن خانــه ای كــه مــن بــه اســم تــو ســاخته ام بــدرگاه تــو دعــا كننــد، آنــگاه 
از آســمان دعــاي ايشــان را اجابــت فرمــا و آنهــا را در جنــگ پيــروز گــردان «. 

» اگــر قــوم تــو نســبت بــه تــو گنــاه كننــد و كيســت كــه گنــاه نكنــد؟ و تــو بــر آنهــا 
خشــمگين شــوي و اجــازه دهــي دشــمن آنهــا را بــه ســرزمين خــود، خــواه دور، خــواه 
نزديك، به اســارت ببرد، هرگاه در آن كشــور بيگانه به خود آيند و توبه كرده، به تو 
پنــاه آورنــد و دعــا نمــوده، بگوينــد: خداونــدا مــا بــه راه خطــا رفتــه ایــم و مرتكــب گنــاه 
شده ایم. اگر آنان واقعاً از گناهان خود دست بكشند و بطرف اين سرزمين كه به 
اجداد ايشان بخشيدي و اين شهر برگزيده تو و اين خانه ای كه به اسم تو ساخته 
ام، دعــا كننــد؛ آنوقــت از آســمان كــه محــل ســكونت توســت دعاهــا و نالــه هــای 
ايشان را بشنو و به داد آنان برس و قوم خود را كه به تو گناه کرده اند ببخش «.

» بلــي، اي خــداي مــن، بــر مــا نظــر كــن و تمــام دعاهايــي را كــه در ايــن مــكان 
بــا صنــدوق عهــد  تــو كــرده ميشــود، بشــنو! حــال اي خداونــد، برخيــز و  بحضــور 
خويــش كــه مظهــر قــوت توســت بــه ايــن خانــه وارد شــو و در آن بمــان. خداونــدا، 
كاهنــان تــو بــه لبــاس نجــات آراســته شــوند و مقدســان تــو بســبب اعمــال نيكــوي تــو 
شــادي كننــد. اي خداونــد، روي خــود را از مــن كــه برگزيــده تــو هســتم برنگــردان. 

محبــت و رحمــت خــود را در حــق داود بيــاد آور « )آیــات ١4-42(. 
وقتی که دعای ســلیمان خاتمه یافت » از آســمان آتشــي فرود آمد و قربانيها 
را ســوزانيد و حضــور پــر جــالل خداونــد عبادتــگاه را پــر كــرد، بطــوري كــه كاهنــان 
نتوانســتند داخــل خانــه خداونــد شــوند «. وقتــی بنــی اســرائیل چنیــن مشــاهده 
کردنــد » چــون ايــن منظــره را ديدنــد بــر خــاك افتــاده، خداونــد را بســبب نيكويــي و 

محبــت بــی پایانــش ســجده و ســتايش كردنــد «.
» آنــگاه پادشــاه و مــردم نــزد خداونــد قربانیهــا پیشــکش نمــوده و خانــه خداونــد 
را تبــرک نمودنــد « )دوم تواریــخ 7 آیــات 1 تــا ۵(. » بــرای هفــت روز جمعیــت از 
هــر قســمت از مملکــت از ســرحدات حمــات تــا رودخانــه مصــر عیــد را بــا شــادمانی 
نــگاه داشــتند. جماعــت بــا شــادمانی عیــد خیمــه هــا را هفــت روز جشــن گرفتنــد. 
در پایــان دوره تبــرک و شــادمانی مــردم بــه خانــه هــای خویــش بازگشــتند، شــادمان 
و بــا روحيــه خــوب بــه خاطــر نيکويــي کــه خداونــد بــه داوود، ســليمان و قــوم خــود 

اســرائيل نشــان داده بــود « )دوم تواریــخ بــاب 7 آیــات ٨ و ١٠(. 
پادشــاه از تمامــی قــدرت خویــش اســتفاده نمــود تــا مــردم را ترغیــب نمــوده تــا 
خــود را کامــالً وقــف خــدا و بــرای خدمــت خــود را بــه او بســپارند و نــام مقــدس او را 
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متعــال ســازند. و حــال یکبــار دیگــر ماننــد حکومــت خــود در ابتــدا در جبعــون حاکــم 
اسرائیل از پذیرش و برکات الهی گواهی داد. با الهام شبانه ای که خداوند به او 
داد چنین فرمود: » من نيايش تو را شنيده ام و اين مکان را براي قربانگاه برگزيده 
ام. هنگامــي کــه آســمان را مــي بنــدم و بارانــي نيســت، يــا فرمــان مــي دهــم تــا َملخهــا 
کشــتزارها را بخورنــد و يــا باليــي در ميــان قــوم خــود بفرســتم، اگــر قــوم مــن کــه بــه نــام 
مــن خوانــده مــي شــوند، نــزد مــن دعــا کننــد و توبــه نماينــد و از راههــاي پليــد خــود بــاز 
گردنــد، آنــگاه مــن از آســمانها خواهــم شــنيد و گناهــان ايشــان را خواهــم بخشــيد 
و کاميابــي بــه ســرزمين آنهــا خواهــم داد. اکنــون چشــمهاي مــن بــاز و گوشــهاي مــن 
متوّجــه نيايشــي اســت کــه در ايــن مــکان بجــا آورده مــي شــود. زيــرا اکنــون مــن ايــن 
خانــه را برگزيــده ام و تقديــس نمــوده ام تــا نــام مــن بــراي هميشــه در آنجــا باشــد و 
چشــم مــن هميشــه در آن خواهــد بــود « )دوم تواریــخ بــاب 7 آیــات ١2 تــا ١6(.

» اگر اســرائیل با خداوند صادق و رو راســت میبود این ســاختمان باشــکوه تا 
ابــد پایــدار مــی مانــد، و نشــانه ای ابــدی از لطــف خــاص خــدا بــه امــت برگزیــده خــود 
مــی بــود. خداونــد بــه بيگانگانــي کــه بــه قــوم او مــي پيوندنــد و او را دوســت دارنــد و 
بــه او خدمــت مــي کننــد، ســبت را نــگاه مــي دارنــد، و پيمــان او را بــا وفــاداري حفــظ 
مــي کننــد، مــي گويــد: مــن تــو را بــه صهيــون، بــه کــوه مقــّدس خــودم برمــي گردانــم 
و در نمازخانــه مــن شــاد خواهــي بــود، و قربانــي هايــي کــه تــو بــر قربانــگاه مــن مــي 
گذرانــي، خواهــم پذيرفــت. معبــد بــزرگ مــن بــه نــام نمازخانــه همــه ملّتهــا خوانــده 

خواهــد شــد « )اشــعیا ۵6 آیــات 6 و 7(.
ایــن تضمیــن هــا در گــرو شــروطی بــود و خداونــد طریقــه ایفــای مســؤلیت را 
بطــور ســاده و آشــکار در پیــش روی پادشــاه قــرار داد. اّمــا اگــر تــو ماننــد پــدرت، 
داود در حضــور مــن گام بــرداري و طبــق فرمانهايــي کــه مــن بــه تــو داده ام، عمــل 
کنــي و دســتورات و احــکام مــرا نــگاه داري، آنــگاه مــن تخــت پادشــاهي تــو را اســتوار 
مــي کنــم و طبــق پيمانــي کــه بــا پــدرت داود بســتم و گفتــم: تــو هميشــه جانشــيني 
در اســرائيل خواهــي داشــت کــه بــر آن فرمانروايــي کنــد، عمــل خواهــم کــرد. )دوم 

تواریــخ بــاب 7 آیــات ١7 و ١٨(. 
اگــر ســلیمان بــا تواضــع بــه خدمتگــزاری بــرای خــدا ادامــه میــداد، کل قلمــرو 
بــکار  اطــراف  قومهــای  بــرای خیریــت همــه  را  ای  قدرتمندانــه  نفــوذ  و  تفــوق  او 
مــی بســت، اقوامــی کــه در حکمرانــی پــدرش داود و بــا کالم حکیمانــه و کارهــای 
قــرار گرفتــه  تأثیــر  تحــت  تفقــد و  مــورد  اولیــه ســلطنتش  او در ســالهای  باشــکوه 
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افتخــار  و  کامیابــی  کــه  هــای هولنــاک  بینــی وسوســه  پیــش  بــا  بودنــد. خداونــد 
بــود  داده  ارتــداد هشــدار  اهریمــِن  علیــه  بــر  بــه ســلیمان  داشــت  بهمــراه  دنیــوی 
زیبــا  معبــد  آن  دربــاره  حتــی  بــود.  کــرده  آگهــی  پیــش  از  را  گنــاه  مهیــب  نتایــج  و 
کــه بتازگــی وقــف شــده بــود خداونــد آشــکارا فرمــوده بــود کــه، اگــر بنــی اســرائیل 
ديگــر  ملتهــاي  زبانــزد  شــده،  رســوا  کنــد:  رهــا  و  فرامــوش  را  پدرانــش  خداونــد 

آیــات 20 و 22(. خواهــد شــد )دوم تواریــخ 7 
ســلیمان قــوت قلــب یافتــه بــود و بــا شــنیدن پیــام آســمانی از اینکــه دعایــش 
بخاطــر بنــی اســرائیل مــورد اجابــت واقــع شــده، بــه شــور و وجــد در آمــد و حــال در 
اوج باشــکوه ســلطنتش بــود وقتــی کــه » همــه پادشــاهان زمیــن « در پــی شــرفیابی 
او بودنــد » تــا حکمتــی را کــه خداونــد در دل او گــذارده بــود بشــنوند « )دوم تواریــخ 
امــور  اداره  دربــاره  و  ببیننــد  را  او  تــا شــیوه حکومــت  آمــده  بســیاری  آیــه 2۳(.   ۹

دشــوار، راهنمایــی و ارشــاد شــوند. 
همچنانکــه ایــن مــردم ســلیمان را مالقــات میکردنــد، او بــه آنــان از خــدای خالــِق 
تــر از خــدای اســرائیل  بــا مفهومــی روشــن  آنــان  همــِه موجــودات تعلیــم میــداد و 
و محبــت او بــرای نــوع بشــر بــه خانــه هــای خویــش بــاز مــی گشــتند. در کارهــای 
طبیعــت آنــان تجلــی محبــت خــدا و مکاشــفه صفــات او را مشــاهده میکردنــد و 

بســیاری هدایــت میشــدند تــا او را بعنــوان خــدای واقعــی پرســتش کننــد. 
تواضــع ســلیمان در زمــان بــه تصــدی گرفتــن امــور وقتــی کــه در مقابــل خــدا مــورد 
تصدیــق قــرار گرفــت » مــن خــود را بــراي رهبــري يــك قــوم، بســيار كوچــك و بــی 
تجربــه ميدانــم « )اول پادشــاهان بــاب ۳ آیــه 7(، عشــق او نســبت بــه خــدا، احتــرام 
عمیــق او بــرای امــور الهــی، عــدم اعتمــاد بــه نفــس امــاره، و متعــال ســاختن آفریننــده 
خالیق،همگی ویژگیهای شخصیت او بودند، که شایسته تقلید بودند، همگی در 
خالل خدمات وابسته به تکمیل معبد آشکار گردیده بود، و در هنگام دعای وقف 
و تبــرک بــا حالتــی فروتنانــه زانــو زده و التمــاس مینمــود. پیــروان مســیح امــروز بایــد بــر 
ضــد گرایــش از دســت دادن روح احتــرام و تــرس از خــدا خــود را محافظــت کننــد. 
کالم بــه بشــر تعلیــم میدهــد کــه چطــور بــا آفریننــده خــود تقــرب جوینــد – بــا تواضــع و 
تــرس آمیختــه بــا احتــرام، بواســطه ایمــان بــه شــفاعت کننــده الهــی. نویســنده مزامیــر 
چنیــن میگویــد: » زيــرا خداونــد، خــداي عظيمــي اســت؛ او پادشــاهي اســت كــه بــر 
همــه خدايــان فرمــان ميرانــد... بياييــد دربرابــر خــدا، ســر فــرود آوريــم و او را عبــادت 
كنيــم. بياييــد در حضــور آفريننــده خــود زانــو بزنيــم « )مزامیــر بــاب ۹۵ آیــات ۳ تــا 6(. 
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چه در جمع و چه در خلوت، این حق ویژه ماســت تا وقتی اســتدعایی داریم 
در مقابــل خــدا زانــو بزنیــم. عیســی اســوه و الگــوی مــا » زانــو زده و دعــا میکــرد « 
)لوقــا 22 آیــه 41(. از نگاشــته هــای حواریــون نیــز چنیــن بــر مــی آیــد کــه آنــان نیــز 
» زانــو زده و دعــا میکردنــد « )اعمــال رســوالن ۹ آیــه 40(. پولــس گفتــه بــود » مــن 
عــزرا  آیــه ١4(.  زانــو میزنــم « )افسســیان ۳  پــدر خداوندمــان عیســی مســیح  نــزد 
وقتــی کــه گناهــان اســرائیل را اعتــراف مینمــود زانــو زد. عــزرا ۹ آیــه ۵ را ببینیــد. 
دانیــال » هنگامــي كــه بــه خانــه رســيد بــه باالخانــه رفــت و پنجــره هــا را كــه رو بــه 

اورشــليم بــود، بــاز كــرد و زانــو زده دعــا نمــود « )دانیــال 6 آیــه١٠(.
احتــرام و تکریــم واقعــی بــرای خــدا بــا حــس کبریایــی ازلــی او و در حضــور او 
الهــام میشــود. بــا حســی از نادیــده هــا هــر قلبــی بایــد عمیقــاً تحــت تأثیــر قــرار گیــرد. 
زمــان و مــکان دعــا مقــدس هســتند زیــرا خــدا در آنجــا حضــور دارد. و هنگامــی کــه 
حرمــت در رفتــار و ســلوک هویــدا میشــود احساســی کــه آنــرا الهــام نمــوده ژرفــا 
خواهــد یافــت. زمــان و مــکان دعــا مقــدس اســت زیــرا خــدا آنجاســت. نویســنده 
مزامیــر میگویــد » نــام او قــّدوس و مهيــب اســت « )مزامیــر ١١١ آیــه ۹(. فرشــتگان 
وقتــی کــه از آن نــام ســخن میگوینــد صورتهــای خویــش را مــی پوشــانند. آنــگاه بــا چــه 

احترامــی مــا کــه در غــرق گناهیــم بایــد نــام او را بــر زبــان بیاوریــم! 
بســیار بجاســت که پیر و جوان در کالم خدا تعمق کنند که نشــان میدهد که 
چطــور مــکان حضــور خــاص خــدا بایــد در نظــر گرفتــه شــود. » کفشــهای خــود را از 
پــا در آور «، در محلــی کــه بوتــه مشــتعل بــود بــه موســی امــر شــد » چــرا کــه مکانــی 
از مشــاهده  پــس  یعقــوب  آیــه ۵(.   ۳ )خــروج  اســت «  مقــدس  ای  ایســتاده  کــه 
رؤیــای فرشــته بانــگ بــر آورد » البتــه يهــوه در ايــن مــكان اســت و مــن ندانســتم. پــس 
ترســان شــده، گفــت: ايــن چــه مــكان ترســناكي اســت! ايــن نيســت جــز خانــه خــدا و 

ايــن اســت دروازه آســمان « )پیدایــش 28 آیــات 16 و 17(.
در آنچــه کــه در طــی مراســم وقــف و تخصیــص معبــد گفتــه شــد، ســلیمان در 
طلــب تهــی کــردن ذهنهــای خرافاتــی و موهــوم پرســت در رابطــه بــا خــدا بــود چــرا کــه 
اذهان بی دینان را مغشوش ساخته بود. خدای آسمان مانند رب النوعهای بت 
پرســتان ســاخته دســت بشــر نبــود کــه در معابــد محبــوس و محصــور شــده باشــد، 
بــا ایــن حــال خداونــد بــا روح القــدس خویــش بــا مــردم مالقــات مینمــود خصوصــاً 
هنگامــی کــه در خانــه ای کــه وقــف عبــادت او شــده بــود گــرد هــم مــی آمدنــد. قرنهــا 
بعــد پولــس حقیقــت مشــابه را تعلیــم داد: خدايــي كــه جهــان و آنچــه در آن اســت 
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آفريد، چونكه او مالك آسمان و زمين است، در هيكلهاي ساخته شده به دستها 
ســاكن نمــي باشــد و از دســت مــردم خدمــت كــرده نمــي شــود كــه گويــا محتــاج 
چيــزي باشــد، بلكــه خــود بــه همــگان حيــات و نََفــس و جميــع چيزهــا مــي بخشــد ... 
تــا خــدا را طلــب كننــد كــه شــايد او را تفحــص كــرده، بيابنــد، بــا آنكــه از هيــچ يكــي از 
مــا دور نيســت. زيــرا كــه در او زندگــي و حركــت و وجــود داريــم چنانكــه بعضــي از 
شــعراي شــما نيــز گفتــه انــد كــه از نســل او مــي باشــيم. )اعمــال ١7آیــه 24 تــا 2٨(.

» خوشــابحال قومــي كــه خداونــد، خــداي ايشــان اســت! خوشــابحال مردمــي 
كــه خداونــد، ايشــان را بــراي خــود برگزيــده اســت! خداونــد از آســمان نــگاه ميكنــد 
و همــه انســانها را ميبينــد؛  او از محــل ســكونت خــود، تمــام ســاكنان جهــان را زيــر 
نظر دارد. خداوند تخت فرمانروايي خود را در آسمانها قرار داده است و از آنجا 
بــر همــه موجــودات حكمرانــي ميكنــد. اي خــدا، تمــام راههــاي تــو پــاك و بيعيــب 
اســت! خدايــي بــه بزرگــي و عظمــت تــو وجــود نــدارد. تــو آن خدايــي هســتي كــه 
معجــزه ميكنــي و قــدرت خــود را بــر قومهــا نمايــان ميســازي «. )مزامیــر ۳۳ آیــات ١٢ 

تــا١4؛ ١٠۳ آیــه ١۹؛ 77 آیــات ١۳ و ١4(
گرچــه خداونــد در معابــد ســاخته دســت ســاکن نمیشــود بــا ایــن حــال بــا حضــور 
در گردهمایــی جماعــت خویــش آنــرا حرمــت مــی بخشــد. او وعــده داد وقتــی کــه 
مــردم گــرد هــم آینــد تــا او را جســتجو کننــد و بــه گناهــان خویــش اعتــراف نماینــد و 
بــرای یکدیگــر دعــا کننــد او بــا روح القــدس، ایشــان را مالقــات خواهــد نمــود. ولــی 
کســانی کــه جمــع شــده تــا او را عبــادت نماینــد بایــد شــرارت خــود را کنــار بگذارنــد. 
در غیــر اینصــورت جمــع آنــان ســودی نخواهــد داشــت زیــرا کــه زیبایــی قدوســیت 
وی و روح و حقیقــت او در جایــی کــه شــرارت وجــود دارد متجلــی نمیشــود. در 
چنیــن مــوردی خداونــد میفرمایــد: » ايــن مــردم بــا زبــان خــود بــه مــن احتــرام مــي 
زيــرا رســوم  باطــل اســت  آنــان  مــن دور اســت . عبــادت  از  امــا دلشــان  گذارنــد، 
بشــري را بجــاي احــكام الهــي بــه مــردم تعليــم مــي دهنــد. « چــه چيــز انســان را نجــس 
مــي كنــد؟ « )متــی 1۵ آیــات 8 و ۹(. کســانی کــه خــدا را عبــادت میکننــد بایــد » بــا 

روح و راســتی او را پرســتش کننــد « )یوحنــا 4 آیــه ٢۳(.
» خداونــد در خانــه مقــدس خويــش اســت؛ پــس تمــام جهــان در حضــور او 

خامــوش باشــد « )حبقــوق بــاب 2 آیــه 20(.
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بــود  بــا او  هنگامــی کــه ســلیمان احــکام ملکــوت را متعــال ســاخت خداونــد 
و حکمتــی بــه او عطــا گردیــده بــود تــا اســرائیل را بــا بــی طرفــی و از روی مرحمــت 
ثــروت و افتخــار دنیــوی نصیــب وی شــد او  ابتــدا وقتــی کــه  حکمرانــی کنــد. در 
فروتــن باقــی مانــد و تأثیــر و نفــوذ او بــا عظمــت وســعت یافــت. » قلمــرو پادشــاهي 
سليمان شامل تمام ملّتها از رود فرات و فلسطين تا مرز مصر مي بود که در تمام 
طــول عمــر او مطيــع بودنــد و بــه او ماليــات مــي پرداختنــد ... قلمــرو فرمانروايــي او 
را تمام قســمت غربي رود فرات و از تِفَســح تا غزه و تمام ســرزمينهاي پادشــاهان 
ماورالنهــر تشــکيل مــي دادنــد. و در سراســر ســرزمينهاي اطــراف او صلــح و آرامــش 
حکمفرمــا بــود. در زمــان حيــات ســليمان، مــردم اســرائيل و يهــودا در امنيّــت زندگــي 
مــي کردنــد و هــر خانــواده تاکســتان و بــاغ انجيــر خــود را داشــت « )اول پادشــاهان 

4 آیــات 21 و 24 و 2۵(.
ولــی پــس از اینکــه ســپیده آن پیمــان عظیــم طلــوع کــرد، زندگــی او بــا تاریکــی 
ارتــداد رو بــه افــول نهــاد. تاریــخ در واقــع ســابقه ای حــزن انگیــز را ثبــت نمــوده کــه او 
» يديديــا يعنــي محبــوب خــدا خوانــده میشــد « )دوم ســموئیل 12 آیــه 2۵( – او 
کــه بواســطه خداونــد عــزت یافتــه و بــا لطــف الهــی کــه مرهــون وی گردیــده بــود بــه 
چنــان حکمــت و فضیلتــی دســت یافتــه بــود کــه او را شــهره آفــاق نمــوده بــود؛ او کــه 
دیگــران را هدایــت نمــود تــا خــدای اســرائیل را تکریــم و تمجیــد کننــد، از پرســتش 

یهــوه رویگــردان شــده و بــه بتهــای بــت پرســتان ســر تعظیــم فــرود آورد. 
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خداونــد  بنشــیند  ســلطنت  تخــت  بــر  ســلیمان  اینکــه  از  پیــش  ســال  صدهــا 
کــرده  بینــی  پیــش  کنــد،  احاطــه  را  اســرائیل  اســت حاکمــان  ممکــن  کــه  خطراتــی 
بــود و از طریــق موســی بــه آنــان آمــوزه داده بــود. دســتور العملــی داده شــده بــود 
بــر تخــت پادشــاهی اســرائیل مــی نشــیند » بايــد نســخه اي از  کــه آن کســی کــه 
قوانيــن خداونــد و تعاليــم او را از روي نســخه اصلــي کــه توســط کاهنــان نگهــداري 
مــي شــود داشــته باشــد و او بايــد ايــن کتــاب را در دســترس خــود نــگاه دارد و در 
تمــام طــول عمــرش از آن بخوانــد تــا يــاد بگيــرد کــه چگونــه خداونــد را احتــرام بگــذارد 
و از همــه فرمانهــاي او بــا دقّــت پيــروي کنــد. ايــن کار باعــث مــي شــود کــه فکــر 
نکنــد از ديگــر مــردم اســرائيل برتــر اســت و از فراميــن خداونــد منحــرف نشــود. پــس 
بــراي ســاليان زيــادي پادشــاهي خواهــد کــرد و فرزنــدان او بــراي نســلها بــر اســرائيل 

حکومــت خواهنــد کــرد « )تثنیــه 17 آیــات 1٨ تــا 20(.
کــه  فــردی  کــه  نمــود  اخطــار  خــاص  بطــور  خداونــد  آمــوزه  ایــن  بــا  رابطــه  در 
بعنــوان پادشــاه تدهیــن میشــود » نبايــد زنهــاي فراوانــي داشــته باشــد، زيــرا ايــن 
باعــث مــي شــود کــه از خداونــد دور بشــود. او نبايــد بــراي خــود نقــره و طــالي زيــاد 

جمــع کنــد « )آیــه ١7(. 
ســلیمان بــا ایــن هشــدارها آشــنا بــود و بــرای مدتــی آنهــا را رعایــت مینمــود. 
بزرگتریــن آرزوی او زندگــی و حکمرانــی مطابــق بــا احکامــی بــود کــه در کــوه ســینا 
داده شــده بــود. روش اداره امــور حکومــت بطــور برجســته ای بــا رســوم قومهــای 
آنهــا  نمــی ترســیدند و حاکمــان  از خــدا  کــه  اقوامــی  او مغایــرت داشــت –  دوره 

زیــر پاهایشــان لگدمــال میکردنــد.  احــکام مقــدس را 
بــه  اســرائیل  جنوبــی  مقتــدر  ســلطنت  بــا  روابــط  اســتحکام  بمنظــور  ســلیمان 
مخاطــره ای دســت زد و پــای خــود را در منطقــه ممنوعــه گــذارد. شــیطان پیامــد 
هــای فرمانبــرداری را میدانســت و در خــالل ســالهای اولیــه حکومــت ســلیمان – 
ســالهای بــا شــکوه بخاطــر حکمــت، احســان و نیکــوکاری، و درســتکاری – شــیطان 
بــا دسیســه در پــی تخریــب وفــاداری ســلیمان نســبت بــه اصــول و احــکام بــود تــا 
بدیــن ســبب او را از خــدا جــدا بســازد. و بدیــن ســبب خصــم در تالشــهای خویــش 
موفــق بــود و ایــن موضــوع را از ســابقه هــای حفــظ شــده مــی خوانیــم: » ســليمان 
بــا فرعــون پيمــان دوســتي بســت و بــا دختــر او ازدواج کــرد. ســليمان دختــر فرعــون 
را بــه شــهر داود آورد تــا ســاختن کاخ خــود، معبــد بــزرگ و ديوارهــاي اورشــليم را بــه 

پايــان برســاند « )اول پادشــاهان ٣ آیــه 1(. 
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از دیــدگاه بشــری ایــن ازدواج گرچــه بــا تعالیــم احــکام خــدا در تضــاد بــود، بنظــر 
مبارک میرســید چرا که همســر بت پرســت ســلیمان تغییر کیش داد و با ســلیمان 
در عبــادت خــدای حقیقــی متحــد شــد. از ایــن گذشــته فرعــون بــرای نشــان دادن 
خشــنودی خــود از ایــن اتحــاد، جــازر را تصــرف کــرد و بــه آتــش کشــيد و کنعانيانــي 
را کــه در آنجــا زندگــي مــي کردنــد بــه هالکــت رســاند. و بعــد آن شــهر را بــه عنــوان 
جهیزيــه بــه دختــر خــود یعنــی زن ســليمان داد.)اول پادشــاهان ۹ آیــه ١6(. ســلیمان 
ایــن شــهر را بازســازی نمــود و بظاهــر قلمــرو ســلطنت خــود را در امتــداد ســواحل 
مدیترانــه مســتحکم ســاخت. ولــی در شــکل گیــری یــک اتحــاد و پیوســتگی بــا یــک 
قــوم بــت پرســت و بســتن معاهــده بواســطه ازدواج بــا یــک شــاهزاده بــت پرســت، 
بــرای  بــی احتیاطــی شــرایط خردمندانــه ای را کــه خــدا  بــی پروائــی و  بــا  ســلیمان 
نگاهداشــتن خلــوص و پاکدامنــی امــت خویــش در نظــر گرفتــه بــود، نادیــده گرفــت. 
امیــدی کــه همســر مصــری او ممکــن اســت تغییــر کیــش دهــد وجــود داشــت ولــی 

عــذر و بهانــه ضعیفــی بــرای گنــاه بــود. 
بــرای مدتــی خداونــد از روی رحمــت و شــفقت از ایــن اشــتباه هولنــاک چشــم 
پوشــی کــرد و پادشــاه بــا روشــی خردمندانــه مــی توانســت نیروهــای شــرارت آمیــز را 
کــه بــا بــی مباالتــی او بــه جریــان افتــاده بودنــد را بررســی کنــد. ولــی ســلیمان بصیــرت 
خــود را از مرجــع قــدرت و جــالل خویــش از دســت داد. وقتــی کــه تمایــالت او بــر 
عقــل و خــرد او تفــوق یافــت، غــرور و اعتمــاد بنفــس بیجــا افزایــش یافتــه و در پــی 
انجــام اهــداف خــود بطریقــه خویــش برآمــد. او اســتدالل کــرد کــه اتحــاد ]سیاســی – 
تجــاری[ بــا قومهــای اطــراف باعــث خواهــد شــد تــا ایــن اقــوام بــه دانــش و معرفــت 
خــدا دســت یابنــد و او بــا قومهــا یکــی پــس از دیگــری اتحــاد نامقدســی برقــرار نمــود. 
اغلــب ایــن اتحادهــا بــا ازدواج بــا شــاهزادگان بــت پرســت بســته میشــد. فرمــان 

یهــوه بــرای رســوم مردمــان اطــراف و اکنــاف بکنــاری رانــده شــد. 
سلیمان خود را فریب داد که حکمت و قدرت او بعنوان یک اسوه همسران 
بــت پرســت وی را هدایــت خواهــد نمــود تــا خــدای حقیقــی را عبــادت نماینــد و 
همچنین این اتحادها باعث خواهد شــد تا قومهای دیگر جذب اســرائیل شــوند. 
امید بیهوده ای بود! اشتباه سلیمان با در نظر گرفتن قدرت کافی برای مقابله با 
تأثیــرات وابســتگان بــت پرســت مهلــک بــود. و نیرنگــی کــه او را امیــدوار ســاخت بــا 
وجــود بــی توجهــی بــه احــکام خــدا از ســوی او دیگــران ممکــن اســت هدایــت شــوند 
تــا بــه احــکام مقــدس احتــرام گــذارده و آنهــا را رعایــت کننــد نیــز مصیبــت بــار بــود. 
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معاهــدات پادشــاه و روابــط تجــاری بــا اقــوام بــت پرســت بــرای او شــهرت و 
افتخــار و ثروتهــای ایــن جهــان را ببــار آورد. او قــادر شــده بــود تــا بانــدازه زیــادی طــال 
را از اوفیــر و نقــره را از ترشــیش بیــاورد. » پادشــاه طــال و نقــره را ماننــد ســنگ در 
اورشليم کرد و چوب سرو به فراواني چوب چنار در تپّه هاي يهودا « )دوم تواریخ 
بــاب 1 آیــه 1۵(. تمــول بــا همــه وسوســه هــای وابســته بــه آن در زمــان ســلیمان بــه نــزد 
قشــر کثیــری از مــردم آمــد ولــی طــالی نــاِب شــخصیت، ُمکــّدر و معیــوب گردیــد. 
از  آگاه شــود،  آن  از  اینکــه  از  پیــش  کــه  بــود  تدریجــی  ارتــداد ســلیمان چنــان 
خــدا دور شــده بــود – ماننــد مــوج آرامــی کــه او را بــه اعمــاق دریــا میکشــید. تقریبــاً 
بطــور ناآشــکار کــم کــم تــوکل خــود را بــه هدایــت و برکــت الهــی از دســت داد و بــر 
قدرت خویش مغرور شد. کم کم او از خدا دور شد، از آن فرمانبرداری راسخی 
کــه بنــی اســرائیل را امتــی خــاص کــرده بــود، و او بیــش از پیــش خــود را بــا رســوم 
اقــوام مجــاور تطبیــق داده بــود. تســلیم شــدن در برابــر وسوســه هــا بــرای موفقیــت و 
موقعیــت بــا افتخــار او ناگــوار بــود و او منشــاء کامیابــی خــود را فرامــوش کــرده بــود. 
جــاه طلبــی او بــرای برتــری مقتدرانــه بــر همــه اقــوام، او را بــه اهــداف خودخواهانــه 
ســوق داده و منحــرف ســاخت – عطایــای آســمانی کــه تــا پیــش از ایــن بــرای جــالل 
خــدا بــکار گرفتــه میشــد. پولــی کــه بایــد بــرای امــور مقــدس ســرمایه گــذاری شــده و 
بــه نفــع فقیــران بــکار رود و بــرای گســترش اصــول زنــده مقــدس در سراســر جهــان 

حفــظ شــود بــا خودخواهــی جــذب طرحهــای جــاه طلبانــه میشــد. 
از  بــود  بــر قومهــای دیگرشــده  برتــری  مجــذوب اســتیال و  کــه ظاهــراً  پادشــاه 
بدســت آوردن زیبایــی و کمــاِل خصلــت چشــم پوشــی کــرد. او در پــی بدســت 
فروخــت.  را  خــود  عــزت  و  احتــرام  جهــان،  مقابــل  در  جبــروت  و  جــالل  آوردن 
ســرزمینها،  از  بســیاری  بــا  تجــارت  بواســطه  شــده  حاصــل  هنگفــت  عایــدی 
مالیــات و خــراج ســنگینی را نیــز بــه آن اضافــه کــرده بــود. بدینســان غــرور، جــاه 
بــود.  طلبــی، اســراف، و افــراط، ثمــرات ســتم و مطالبــات اجبــاری )باجگیــری( 
وجــدان و روح بــا مالحظــه در ســالهای اولیــه حکومــت کــه در طــرز برخــورد بــا مــردم 
مــورد توجــه بــود حــال تغییــر کــرده بــود. او از خردمندتریــن و کریــم تریــن حاکــم بــه 
یــک ســلطان ســتمگر تغییــر و رو بــه افــول گذاشــته بــود. بــه یکبــاره قیّــم مهربــان و 
خداتــرس مــردم بــه یــک ســتمگر مســتبد تبدیــل شــده بــود. مالیــات و خــراج یکــی 
پــس از دیگــری از مــردم اخــذ میشــد کــه از محــل ایــن درآمــد خــرج تاالرهــای مجلــل 

پادشــاهی میشــد.  قصــر 
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مــردم شــروع بــه شــکوه و شــکایت کردنــد. احتــرام و تحســینی کــه قبــالً بــرای 
پادشــاه روا مــی داشــتند بــه تنفــر و بیــزاری مبــدل شــد. 

بعنــوان مامنــی در مقابــل وابســتگی بــه زور و بــازو، خداونــد بــه کســانی کــه بــر 
اســرائیل حکومــت میکردنــد هشــدار داد تــا بــر تعــداد اســبها بــرای خــود نیفزاینــد. 
ایــن فرمــان » ســلیمان اســبهایی را از مصــر  بــه  بــی توجهــی زیــاد نســبت  بــا  ولــی 

آورد «. » و اســبهایی را از مصــر و همــه ســرزمینها بــرای ســلیمان آوردنــد «.      
» سليمان به جمع آوري اّرابه ها و اسبها پرداخت، او هزار و چهارصد اّرابه 
و دوازده هــزار اســب داشــت کــه در شــهرهاي اّرابــه هــا و در اورشــليم نــزد خــود، 
مســتقر کرده بود « )دوم تواریخ 1 آیه 16؛ ۹ آیه 28؛ اول پادشــاهان ١٠ آیه 26(. 
هر چه بیشتر و بیشتر پادشاه به تجمل گرایی و افراط توجه کرد، دنیا برایش 
نشــانی از بزرگــی و عظمــت شــد. زنــان زیبــا و جــذاب از مصــر و فنیقیــه و ادوم و 
مــوآب و از بســیاری جاهــای دیگــر بــرای او آورده مــی شــدند. ایــن زنــان نزدیــک بــه 
صدهــا نفــر میشــدند. آنــان کیــش بــت پرســتی داشــتند و بــه آنــان تعلیــم داده شــده 
بود تا تشــریفات و آداب پســت و ظالمانه ای را ممارســت کنند. پادشــاه مســحور 
و شــیفته زیبایــی آنــان شــده بــود و از انجــام تکالیــف خــود نســبت بــه خداونــد و امــور 

مربــوط بــه ســلطنت خویــش قصــور میکــرد. 
زنــان او تاثیــر بســزایی بــر او گذاردنــد و بتدریــج بــر او مســتولی گردیــده بطــوری 
کــه بــه شــیوه آنــان عبــادت کنــد. ســلیمان بــه آمــوزه هــای خداونــد کــه موانعــی در 
مقابــل ارتــداد بودنــد بــی توجهــی کــرد و حــال خــود را در پرســتش بتهــا آزاد گــذارده 
بــه ســوی ســتایش خدایــان  پیــر شــد، ایشــان او را  بــود. » هنگامــی کــه ســلیمان 
بیگانــه کشــاندند. او بــه خداونــد خــدای خــود ماننــد پــدرش داوود وفــادار نبــود.  
ســلیمان َعشــتورَت، خدای صیدونیان و ِملکوم خدای منفور عمونیان را ســتایش 

مــی کــرد « )اول پادشــاهان 11 آیــات 4 و ۵(. 
یهــوه  زیبــای  معبــد  موریــاه  کــوه  روبــروی  زیتــون،  کــوه  جنوبــی  بلندیهــای  بــر   
برافراشــته شــده بــود. ســلیمان ســتونهای پــر ابهــت بناهایــی را کــه قــرار بــود بــرای 
پرستشــگاه بــت پرســتان اســتفاده شــود را برپــا کــرده بــود. او بــرای خشــنود ســاختن 
همســرانش بــت بزرگــی را قائــم نمــود. تمثالهــای بــی شــکل و قــواره چوبــی و ســنگی 
در میــان بیشــه زارهــای همیشــه ســبز و درختــان زیتــون برپــا شــده بودنــد در مقابــل 
نفــرت  بــت  مــوآب و مولــك  انگیــز  نفــرت  بــت  النوعهــای » كمــوش  قربانــگاه رب 
انگیز عمون قرار داشــتند و منحط ترین مراســم بت پرســتی در آنجا انجام میشــد. 
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ســليمان بــراي هــر يــك از ايــن زنــان اجنبــي نيــز بــت خانــه ای جداگانــه ســاخت تــا 
آنهــا بــراي بتهــاي خــود بخــور بســوزانند و قربانــي كننــد « )آیــه 7(. 

طریقــی کــه ســلیمان بــدان عمــل نمــود مجــازات قطعــی در بــر داشــت. جدایــی 
او از خــدا بواســطه گفتگــو بــا بــت پرســتان، او را تبــاه ســاخت. او بــا بــر هــم زدن 
بیعــت خــود بــا خــدا، برتــری خــود را از دســت داد. او ســیرت اخالقــی خــود را از 
دســت داد. حساســیتهای لطیــف او از بیــن رفــت و وجــدان او پژمــرده شــد. او 
همــان کســی بــود کــه در ســالهای ابتدایــی ســلطنت، حکمــت و شــفقت آنچنانــی 
را در محکمــه دربــاره آن طفــل درمانــده و مــادر بیچــاره از خــود نشــان داده بــود )اول 
پادشــاهان ۳ آیــات 16 تــا 2٨ را ببینیــد( او چنــان بــه انحطــاط گرائیــده بــود کــه بــه 
برپایــی بتــی کــه بچــه هــای خردســال بــرای آن قربانــی میشــدند تــن بــه رضایــت داده 
بود. کســی که در جوانی دارای درک و بصیرت بود و کســی که دردوران مردانگی 
بــه او الهــام شــده و نوشــته بــود » راههايــي هســتند كــه بنظــر انســان راســت مــی 
آیند اما عاقبت به مرگ منتهي ميشــوند « )امثال ١4 آیه ١2( در ســالهای بعدی 
چنــان از خلــوص و پاکدامنــی بــدور افتــاده بــود کــه از شــهوترانی حمایــت نمــوده 
وبــت کمــوش و اشــتوره را پرســتش میکــرد. او کــه در وقــف معبــد بــه مــردم خویــش 
گفتــه بــود » بــا تمـــام دل از خداونـــد، خدايمـــان پيـــروي كنيـــد و ماننـــد امـــروز، از 
احــكام و دســتورات او اطاعــت نماييــد « )اول پادشــاهان 8 آیــه 61(، خــود یــک 
یاغــی ســرکش و متخلــف از احــکام شــده بــود و بــا قلــب و ســبک زندگــی، گفتــه 
هــای خویــش را نقــض میکــرد. او بــه اشــتباه بــرای آزادی جــواز صــادر کــرده بــود. او 
ســعی کــرد – ولــی بــه چــه قیمتــی! – تــا تاریکــی و روشــنایی را بهــم پیونــد دهــد و 
خــوب و بــد را بــا هــم تلفیــق کنــد و پاکدامنــی و رجاســت را بهــم بیامیــزد و مســیح 

را بــا اهریمــن متفــق ســازد. 
از یک پادشــاه عظیم که تا کنون بدین خوبی امور را اداره کرده بود، ســلیمان 
بــه یــک فــرد بــی بنــد و بــار و بعنــوان اســیر و ابــزاری بــرای بــازی دیگــران مبــدل شــده 
بــود. خصایــل او کــه ســابقا شــریف و مردانــه بــود سســت و بیرنــگ شــد. ایمــان او 
بــه خــدای زنــده جــای خــود را بــه شــکاکان منکــر خــدا داده بــود. بــی ایمانــی، شــادی 
او را تبــاه نمــوده، و اصــول و معیارهــای زندگــی او را تضعیــف و زندگــی او را بــه 
انحطــاط کشــید. عدالــت وجوانمــردی ســالهای ابتدایــی حکومــت او بــه اســتبداد 
و ســتمگری تبدیــل گردیــد. چقــدر ذات انســان پســت و شــکننده اســت! خداونــد 

بــرای فــردی کــه حــس وابســتگی بــه وی را از دســت بدهــد چــه میتوانــد بکنــد. 
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در طــی ایــن ســالهای ارتــداد، انحطــاط روحانــی اســرائیل بطــور پیوســته رو بــه 
فزونــی گذاشــت. هیــچ دلیلــی بــرای ایــن انحــراف وجــود نــدارد مگــر اینکــه پادشــاِه 
آنــان عالیــق خــود را بــا عوامــل شــیطانی متحــد ســاخته باشــد. از طریــق ایــن عوامــل، 
و غلــط  عبــادت درســت  بــه  راجــع  را  اســرائیل  بنــی  اذهــان  تــا  کــرد  تــالش  خصــم 
پریشــان و مغشــوش ســازد و آنــان طعمــه آســانی بــرای شکارشــدند. داد و ســتد 
بــا اقــوام دیگــر آنــان را بــه کســانی کــه بــه خــدا عشــق و عالقــه ای نداشــتند نزدیــک 
بــه خــدا کاهــش داد. حــس و اشــتیاق واال مرتبــه  آنــان را نســبت  کــرد و محبــت 
مقــدس آنــان نســبت بــه خــدا از دســت رفتــه بــود. آنــان بــا نپذیرفتــن راِه اطاعــت، 
تابعیــت خــود را بــه دشــمن عدالــت واگــذار کردنــد. ازدواج بــا اقــوام مختلــف بــت 
پرســت امــری عــادی و متــداول شــده بــود و بنــی اســرائیل بســرعت انزجــار خــود را 
از پرســتش بــت هــا از دســت دادنــد. چنــد همســری مجــاز شــده بــود. مــادران بــت 
پرســت فرزنــدان خــود را بگونــه ای بــزرگ کردنــد تــا آئیــن هــای بــت پرســتی را رعایــت 
کننــد. در زندگــی برخــی افــراد، خدمــت و فرائــض مذهبــی خالصانــه ای کــه توســط 
خداونــد بنیــان گــذارده شــده بــود بــا بــت پرســتی مشــمئز کننــده و نفــرت انگیــزی 

جایگزیــن شــده بــود.  
مسیحیان باید خود را از دنیا و روح دنیوی و تأثیرات آن متمایز و جدا سازند. 
خداونــد قــادر اســت تــا از مــا در ایــن دنیــا کامــالً محافظــت کنــد ولــی مــا نبایــد هــوی 
و هوســهای دنیــوی داشــته باشــیم. محبــت او نــا معلــوم و بــی ثبــات نیســت. او 
همیشــه و بــی انــدازه از فرزنــدان خــود مراقبــت میکنــد. ولــی او بیعتــی میخواهــد 
کــه ناگسســتنی باشــد. » هيچکــس دو اربــاب را خدمــت نتوانــد کــرد، زيــرا يــا از 
يکــي نفــرت خواهــد داشــت و بــه ديگــري مهــر خواهــد ورزيــد، و يــا سرســپرده يکــي 
خواهــد بــود و ديگــري را خــوار خواهــد شــمرد. نميتوانيــد هــم بنــده خــدا باشــيد، هــم 

بنــده پــول « )متــی 6 آیــه 24(.
بــه ســلیمان حکمــت شــگفت انگیــزی عطــا شــده بــود ولــی دنیــا او را از خــدا 
دور کــرد. انســانهای امــروزی از او قــوی تــر نیســتند. آنــان مســتعد تســلیم شــدن 
در برابــر تأثیراتــی هســتند کــه باعــث ســقوط او شــدند. همانطــور کــه خداونــد بــه 
ســلیمان دربــاره خطــری کــه بــا آن مواجــه بــود هشــدار داد، بدینســان امــروز نیــز او 
بــه فرزنــدان خــود هشــدار میدهــد تــا جانهــای خــود را بــا نزدیــک شــدن بــه دنیــا بــه 
مخاطــره نیندازنــد: » پــس، خداونــد ميگويــد: از ميــان ايشــان بيــرون آييــد و جــدا 
شــويد. هیــچ چیــز ناپــاک را لمــس مکنيــد و مــن شــما را خواهــم پذيرفــت. مــن شــما 
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را پــدر خواهــم بــود و شــما مــرا پســران و دختــران خواهيــد بــود، خداونــِد قــادر مطلــق 
ميگويــد « )دوم قرنتیــان 6 آیــه 17 و 18(.

در قلــب کامیابــی، دشــمن بــه کمیــن نشســته اســت. در تمامــی اعصــار، تمــول 
و شــهرت همــواره در انتظــار بــه خطــر انداختــن فروتنــی و معنویــت هســتند. بــرای 
ایــن جــام  کــه  یــک جــام خالــی مشــکلی نخواهیــم داشــت، ولــی هنگامــی  حمــل 
لبالــب پــر اســت، بایــد بــا دقــت در تعــادل حمــل شــود. رنــج و بدبختــی ممکــن اســت 
ســبب حــزن شــود ولــی کامیابــی اســت کــه بــرای زندگــی روحانــی خطرنــاک اســت. 
اگــر هــدف بشــر بطــور دائــم تســلیم اراده خــدا باشــد، اگــر او بــا حقیقــت خــود را 
خالــص کــرده باشــد، بطــور مســلم کامیابــی بطــور طبیعــی حاصــل خواهــد گردیــد. 
در خضــوع و فروتنــی، انســان وابســته بــه خدایــی اســت کــه او را تعلیــم داده 
و گامهــای او را هدایــت مــی کنــد، و آنــگاه ایمنــی نســبی وجــود خواهــد داشــت. 
ولــی انســانهایی کــه در اوج غــرور ایســتاده و کســانی کــه بخاطــر موقعیــت و مقــام 
ایســتاده  گــودال خطــر  باشــند – در  باالیــی  بایــد دارای حکمــت  فــرض  بــه  خــود 
انــد. مگــر اینکــه آن قبیــل انســانها خداونــد را ملجــا و تکیــه گاه خــود نســازند حتمــا 

ســقوط خواهنــد کــرد.
هــرگاه در غــرور و جــاه طلبــی افــراط شــود، زندگــی تبــاه میگــردد چــرا کــه بــرای 
غــرور احساســات وجــود نــدارد و دروازه قلبهــا بــر علیــه بــرکات ازلــی ملکــوت بســته 
میشــوند. کســی کــه هــدف او تفاخــر و خودســتایی اســت در برابــر فیــض خــدا 
خــود را بیچــاره و بینــوا خواهــد یافــت. زیــرا بواســطه اوســت کــه ثروتهــای حقیقــی 
و محظــوظ کننــده بدســت مــی آیــد. ولــی کســی کــه همــه چیــز خــود را بــرای مســیح 
میدهــد انجــام وعــده را خواهــد دانســت » خداونــد انســان را ثروتمنــد ميســازد 
بــدون اينكــه زحمتــي بــراي وي بــه بــار آورد « )امثــال 1٠ آیــه 22(. منجــی بــا فیــض 
بــه  را  کــرده و کینــه  را دور  نامقــدس  لطیــف خــود، آشــفتگی و جــاه طلبــی هــای 
محبــت و بــی ایمانــی را بــه اعتمــاد تبدیــل مــی نمایــد. وقتــی کــه او بــا جانهــا ســخن 
مــی گویــد کــه » مــرا متابعــت کنیــد «، طلســم دنیــا پرســتی شکســته میشــود. بــا 
نــدای او روح حــرص و جــاه طلبــی از قلــب مــی گریــزد و انســان برخاســته، از قیــد 

رهــا شــده و او را پیــروی خواهــد نمــود. 
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داد،  ســوق  ســتمگری  و  عیاشــی  بــه  را  ســلیمان  کــه  دالیلــی  عمــده  میــان  در 
بــود.  خودگذشــتگی  از  روح  پــرورش  و  ابقــا  در  او  قصــور  و  کوتاهــی 

نشــان  خاطــر  مــردم  بــه  را  الهــی  احــکام  موســی  ســینا  کــوه  دامنــه  در  وقتــی 
ســاخت، خداوند به او گفت » بنی اســرائیل بايد خيمه مقدســي برايم بســازند تا 
در ميان ايشــان ســاكن شــوم «، پاســخ بنی اســرائیل هدایای شایســته ای را بهمراه 
داشــت. » امــا كســاني كــه تحــت تأثيــر قــرار گرفتــه بودنــد بــا اشــتياق بازگشــتند و 
هدايايــي بــراي آمــاده ســاختن لباســهاي مقــدس، خيمــه و وســايل موردنيــاز جهــت 
خدمــت در آن، بــا خــود آوردنــد تــا بــه خداونــد تقديــم كننــد « )خــروج 2۵ آیــه 8؛ ۳۵ 
آیه 21(. برای ساختن حرم مطهر به تدارکات هنگفت و وسیعی نیاز بود؛ مقدار 
عظیمــی از نفیــس تریــن و قیمتــی تریــن مصالــح و اجنــاس الزم بــود، ولــی خداونــد 
تنهــا هدایــای را پذیرفــت کــه از روی اختیــار و رضــای دل آورده شــده بودنــد. » بــه 
بنی اسرائیل بگو كه براي من هدايا بياورند؛ از هر كه به ميل دل بياورد، هداياي 
فــداکاری  بــرای خــدا و روح  آیــه ٢(. از خودگذشــتگی  مــرا بگيريــد « )خــروج ٢۵ 
اولیــن پیــش نیــاز در آمــاده ســاختن مکانــی بــرای ســاکن شــدن اعلــی علییــن بــود. 
بطــور مشــابه، داود بــه ســلیمان گفتــه بــود کــه بــرای مســئولیت ســاختمان معبــد 
بایــد از خودگذشــتگی داشــته باشــد. داود از جماعتــی کــه گــرد آمــده بودنــد پرســید 
)اول  کنــد؟ «  مــي  تقديــم  خــدا  بــه  اي  ســخاوتمندانه  چنيــن هديــه  » چــه کســي 
تواریــخ 2۹ آیــه ۵(. ایــن از خــود گذشــتگی و وقــف بــرای خدمــت، همیشــه در ذهــن 

کســانی کــه در بنــای معبــد دخیــل بودنــد باقــی بــود. 
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و  خــاص  مهــارت  برگزیــده،  مــردان  بــه  بیابــان  در  مقــدس  خیمــه  بنــای  بــرای 
)پســر  بصلئيــل  خداونــد،  گفــت:  قــوم  بــه  موســي  » ســپس  شــد.  عطــا  حکمــت 
پــر  از روح خــود  او را  يهــودا اســت برگزيــده و  از قبيلــه  نــوه حــور و  كــه  اوري( را 
ســاخته اســت و حكمــت و توانايــي و مهــارت بخشــيده، تــا خيمــه عبــادت و تمــام 
وســايل آن را بســازد. او در ســاختن ظــروف طــال و نقــره و مفــرغ، همچنيــن در كار 
خراطــي وجواهــر ســازي و هــر صنعتــي اســتاد اســت. خــدا بــه او و اهوليــاب )پســر 
اخيســامك از قبيلــه دان( اســتعداد تعليــم دادن هنــر بــه ديگــران را عطــا فرمــوده 
آبــي،  هــای  پارچــه  طــرازي  و  نســاجي  طراحــي،  دركار  آنهــا  بــه  خداونــد  اســت. 
ارغوانــي، قرمــز و كتــان لطيــف مهــارت خاصــي بخشــيده اســت. ايشــان صنعتگــران 
ماهــري هســتند «... » صنعتگــران ديگــر هــم بــا اســتعداد هــای خــدادادی خــود 
بايــد بصلئيــل و اهوليــاب را در ســاختن و آراســتن خيمــه عبــادت، طبــق طرحــي 
كــه خداونــد داده، كمــك كننــد « )خــروج ٣۵ آیــات ٣٠ تــا ٣۵؛ ٣6 آیــه ١(. فهــم و 

بصیــرت آســمانی بــا کارگرانــی کــه خداونــد برگزیــده بــود همیــاری میکــرد. 
بــه نســلهای ایــن کارگــران در حــد باالیــی اســتعداد بــه ارث رســیده بــود کــه بــه 
پدرانشــان ارزانــی شــده بــود. بــرای مــدت زمانــی ایــن مــردان یهــودا و دان متواضــع 
و فروتــن باقــی ماندنــد ولــی بتدریــج تقریبــاً بطــور غیــر مشــهود تــوکل خــود را نســبت 
بــه خــدا از دســت داده و میــل آنــان بــرای خدمــِت خاضعانــه از بیــن رفــت. آنــان 
بخاطــر برتــری در مهــارت بعنــوان کارگــران ماهــر کارمــزد بیشــتری را بــرای خدمــات 
خــود طلــب کردنــد. در برخــی مــوارد درخواســت آنــان اجابــت شــد ولــی اغلــب در 
قومهــای مجــاور کار پیــدا میکردنــد. در عــوض روح شــریِف از خــود گذشــتگی کــه 
قلــوِب نیــاکاِن برجســته آنــان را لبریــز کــرده بــود، آنــان روح طمعــکاری را ارج نهادنــد 
تــا بیشــتر و بیشــتر بچنــگ بیاورنــد. بخاطــر اینکــه خواســته خودخواهانــه آنــان اقنــاع 
شــود، آنــان مهــارت خــدادادی را در راه خدمــت بــه پادشــاهان بــت پرســت بــکار 

بــرده و اســتعداد خــود را بــرای بــی احترامــی بــه خالــق خویــش فروختنــد.  
سلیمان در میان این مردان بدنبال کارگران استاد و زبردستی برای سرپرستی 
بنــای معبــد بــر کــوه موریــاه مــی گشــت. خالصــه جزییــات بطــور مکتــوب در رابطــه 
بــا هــر قســمت از بنــای مقــدس بــه پادشــاه واگــذار شــده بــود و او مــی توانســت بــا 
ایمــان بــه خداونــد چشــم انتظــار همیــاران وقــف شــده باشــد. کســانی کــه بــه آنــان 
مهــارت خاصــی عطــا شــده بــود تــا بــا دقــت کار خواســته شــده را بانجــام رســانند. 
» او پیامــی بــرای پادشــاه صــور فرســتاد و بدنبــال صنعتگــری ماهــر بــود کــه زرگــري، 
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نقــره کاری و فلــزكاري بدانــد و در بافتــن پارچــه هــای ارغوانــي، قرمــز و آبــي ماهــر 
باشــد تــا در كنــار صنعتگــران يهــودا و اورشــليم کار کنــد « )دوم تواریــخ ٢ آیــه 7(. 

پادشــاه فنیقــی در اجابــت ایــن درخواســت، حــورام را فرســتاد کــه » مــادرش 
)آیــه ١٤(. حــورام از جانــب  بــود «  پــدرش اهــل صــور  از قبيلــه دان و  يهــودي و 
و  بــود  زیســتند  مــی  او  از  تــر  پیــش  ســال  کــه صدهــا  اهولیــاب  نســل  از  مــادرش 

بــود.  بــه او حکمــت داده  بــرای ســاختن خیمــه مقــدس  خداونــد 
بدینســان در سرپرســتی کارگران ســلیمان مردی بکار گمارده شــد که تالشــهای 
بــرای خداونــد خدمــت  تــا  بــود  نشــده  متواضعانــه هماهنــگ  ای  بــا خواســته  او 
رســانی کنــد. او خــدای ایــن دنیــا یعنــی ثــروت و مــال را خدمــت کــرد. ریســمانهای 

وجــود او بــا اصــول خودخواهــی تنیــده شــده بــود. 
حــورام بخاطــر مهــارت خــارق العــاده خــود مــزد هنگفتــی را طلــب کــرد. بتدریــج 
بــا  اصــول اشــتباهی کــه توســط او گرامــی داشــته شــده بــود بوســیله کســانی کــه 
او وابســته بودنــد پذیرفتــه شــد. زیردســتان و همــکاران او همانطــور کــه روز بــروز 
بــا او کار میکردنــد تمایــل پیــدا کردنــد تــا دســتمزدهای خــود را بــا او مقایســه کننــد 
و بصیــرت خــود را از ویژگــی کار مقــدس خــود از دســت دادنــد. نتیجــه، مطالبــه 

دســتمزد باالتــر بــود کــه پذیرفتــه شــد. 
تأثیــرات مصیبــت بــار بــه همــه شــاخه هــای کارهــای خــدا ســرایت کــرده بــود و 
بــه سراســر قلمــرو پادشــاهی تعمیــم داده شــده بــود. دســتمزدهای بــاال مطالبــه و 
دریافت شد و این قضیه به بسیاری فرصت داد تا در تجمل گرائی افراط و تفریط 
کننــد. فقیــران توســط متمــوالن مــورد ســتم قــرار میگرفتنــد و روح فــداکاری تقریبــاً 
محــو شــد. اثرگــذاری گســترده ایــن تاثیرهــا میتوانــد ردیابــی شــود کــه معلــول عمــده 
ارتــداد هولنــاک او بــود – کســی کــه در زمــره خردمنــد تریــن انســانهای فانــی بــود. 
مقایســه تنگاتنــگ بیــن روحیــه و انگیــزه مردمــی کــه خیمــه مقــدس را در بیابــان 
بنــا کــرده بودنــد و کســانی کــه در بنــای معبــد ســلیمان بکارگمــارده شــده بودنــد درس 
پــر معنایــی اســت. خــود خواهــی کــه کارگــران در معبــد بــه آن متصــف شــده بودنــد 
ماننــد و مشــابه خودخواهیهــای متــداول جهــان امــروز اســت. روح طمعــکاری بــرای 

مطالبــه موقعیتهــای عالــی و حقوقهــای بــاال شــایع اســت. 
کارگــران خیمــه مقــدس بنــدرت از خدمــت اختیــاری و خودانکارانــه مســرور 
بودنــد. ولــی ایــن تنهــا روحــی اســت کــه میتوانــد بــه پیــروان مســیح انگیــزه ببخشــد. 
بــه کســانی کــه او فرمــود » بدنبــال مــن بياييــد و مــن بــه شــما نشــان مــي دهــم كــه 
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چگونــه مــردم را بــراي خــدا صيــد كنيــد « )متــی 4 آیــه ١۹( او بــرای بــه خدمــت 
گیــری آنــان مبلغــی را پیشــنهاد ننمــود. آنــان بایــد بــا خــود انــکاری و فــداکاری بــا 

او مشــارکت مینمودنــد.  
مــا بــرای دســتمزدی کــه دریافــت میکنیــم زحمــت نمــی کشــیم. انگیــزه ای کــه مــا 
را بــه فعالیــت وادار مــی کنــد تــا بــرای خــدا کار کنیــم، نبایــد در آن خودخواهــی وجــود 
داشــته باشــد. از خــود گذشــتگی و وقــف خاضعانــه و روح فــداکاری همــواره وجــود 
داشــته اســت و همیشــه اولیــن شــرط الزم پذیــرش بــرای خدمــت اســت. خداونــد و 
آفریــدگار مــا چنیــن برنامــه ریــزی نمــوده اســت کــه حتــی یــک ریســمان خــود خواهــی 
نبایــد در کار او بافتــه شــود. مــا بایــد در تالشــهای خــود درایــت و مهــارت را دخیــل 
کنیــم – دقــت و حکمــت را وارد نمائیــم کــه خــدای کمــال از ســازندگان خیمــه زمینــی 
آنــرا مطالبــه میکنــد. بــا ایــن حــال در تمامــی کارهایمــان بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه 
عالیتریــن اســتعداد هــا یــا عالیتریــن خدمــات تنهــا زمانــی قابــل پذیــرش هســتند کــه 

نفــس بــر قربانــگاه گــذارده شــود کــه ایــن امــر مســتلزم فــداکاری اســت. 
یکــی دیگــر از انحرافــات از اصــول درســت کــه نهایتــا موجــب ســقوط پادشــاه 
اســرائیل شــد تســلیم شــدن او در برابــر وسوســه ای بــود کــه شــکوه و جاللــی را کــه 

فقــط شایســته خــدا بــود را بــرای خــود طلــب میکــرد. 
از روزی کــه کار بنــای معبــد بــه ســلیمان واگــذار گردیــد تــا زمانــی کــه تکمیــل 
شــد هدفــی کــه برایــش پیمــان بســته بــود ایــن بــود کــه » خانــه ای بــرای نــام خــدای 
اســرائیل بنــا کنــد « )دوم تواریــخ 6 آیــه 7(. ایــن قصــد و نیــت در حضــور جماعــت 
اســرائیل که برای وقف معبد گرد آمده بودند، کامالً تشــخیص داده شــد. پادشــاه 
در دعــای خویــش تصدیــق نمــود کــه یهــوه فرمــوده اســت کــه » نــام مــن در آنجــا 

خواهــد بــود « )اول پادشــاهان 8 آیــه 2۹(.
یکــی از بخشــهای مؤثــر دعــای تَبَــّرک ســلیمان، اســتدعای او از خــدا بــرای غریبــه 
هایــی بــود کــه از کشــورهای دوردســت مــی آینــد تــا بیشــتر دربــاره او یــاد بگیرنــد کــه 
ایــن امــر باعــث شــهرت او در میــان اقــوام بــود. » وقتــي بيگانــگان از عظمــت نــام تــو 
و معجزات شــگفت انگیزت با خبر شــوند و از ســرزمينهاي دور براي پرســتش تـــو به 
اينجــا بياينـــد و در ايـــن خانــه دعـــا كننـــد آنــگاه از آســمان كــه محــل ســكونت توســت، 
دعاي آنها را بشــنو و هر چه ميخواهند به آنها ببخش تا تمام اقوام روي زمين تو را 
بشناســند و ماننــد قومــت اســرائیل تــو را احتــرام كــرده، بداننــد كــه حضــور تــو در ايــن 

خانــه ای اســت كــه مــن ســاخته ام « )اول پادشــاهان ٨ آیــات 4٢ و 4۳(.
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در خاتمه مراسم، سلیمان به بنی اسرائیل نصیحت کرد تا نسبت به خدا وفادار 
و صــادق باشــند. بخاطــر اینکــه » همــه قومهـــاي جهــان بداننــد كــه فقــط خداونــد، 
خداســت و غيـــر از او خــداي ديگــري وجـــود نـــدارد « )اول پادشــاهان ٨ آیــه6٠(.

عظیــم تــر از ســلیمان، طــراح معبــد بــود؛ حکمــت و جــالل خدایــی کــه در آنجــا 
آشــکار گردیــد. کســانی کــه بــا ایــن واقعیــت آشــنا نبودنــد بطــور طبیعــی ســلیمان را 
بعنــوان طــراح و ســازنده تحســین نمــوده و ســتودند؛ ولــی پادشــاه از حرمــت دادن 

بــه بانــی و برپــا کننــده آن اســتنکاف نمــود. 
معبــد  و  حکمــت  شــنیدن  بــا  آمــد.  ســلیمان  بدیــدار  ســبا  ملکــه  اینــرو  از 
پرشــکوهی کــه ســاخته بــود، ملکــه ســبا مصمــم شــده بــود تــا ســوال ســختی از او 
بپرســد و خــودش از نزدیــک آن کارهــای عالــی را ببینــد. او بهمــراه خــدم و حشــم 
» ادویــه جــات و مقــدار زیــادی طــال و ســنگهای قیمتــی بــا خــود آورد «. و هنگامــی 
کــه نــزد ســلیمان آمــد هــر چــه را کــه در قلــب خــود داشــت بــا ســلیمان در میــان 
گذاشــت. او دربــاره عجایــب طبیعــت بــا ســلیمان گفتگــو کــرد و ســلیمان دربــاره 
خــدای طبیعــت، آفریننــده بــزرگ کــه در اعلــی علییــن ســاکن اســت و بــر همــه چیــز 
حکومــت میکنــد بــا او ســخن گفــت. »  چــون ملكــه َســبا آوازه ســليمان را دربــاره 
اســم خداونــد شــنيد، آمــد تــا او را بــه مســائل امتحــان كنــد. پــس بــا موكــب بســيار 
عظيــم و بــا شــتراني كــه بــه عطريّــات و طــالي بســيار و ســنگهاي گرانبهــا بــار شــده 
بــود، بــه اورشــليم وارد شــده، بــه حضــور ســليمان آمــد و بــا وي از هرچــه در دلــش 
بــود، گفتگــو كــرد. و ســليمان تمامــي مســائلش را برايــش بيــان نمــود و چيــزي از 
پادشــاه مخفــي نمانــد كــه برايــش بيــان نكــرد  « )اول پادشــاهان ١٠ آیــات 1 تــا ٣؛ 

دوم تواریــخ ۹ آیــات 1 و 2(.
» وقتــي ملكــه ســبا حكمــت ســليمان را ديــد و كاخ زيبــا، خــوراك شــاهانه، 
و  ســاقيان،  و  خدمتــكاران  منظــم  خدمــت  مقامــات،  و  درباريــان  تشــريفات 
قربانيهايــي كــه در خانــه خداونــد تقديــم ميشــد، همــه را از نظــر گذرانــد مــات و 
مبهــوت مانــد! پــس بــه ســليمان گفــت: حــال بــاور ميكنــم كــه هــر چــه در مملكتــم 
دربــاره حكمــت تــو و كارهــاي بزرگــت شــنیده ام، همــه راســت بــوده اســت. بــاور 
برايــم  هــم  را  نصفــش  حتــي  ديــدم،  خــود  بــا چشــمان  و  آمــدم  اينكــه  تــا  نميكــردم 
تعريــف نكــرده بودنــد. حكمــت و ثــروت تــو خيلـــي بيشتـــر از آن اســـت كــه تصـــورش 
را ميكـــردم. خوشــابحال ايــن قــوم و خوشــابحال ايــن درباريــان كــه هميشــه ســخنان 
حكيمانــه تــو را ميشــنوند! خداونــد، خــداي تــو را ســتايش ميكنــم كــه تــو را برگزيــده 
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تــا بــر تخــت ســلطنت اســرائيل بنشــيني. خداونــد چقــدر ايــن قــوم بــزرگ را دوســت 
دارد كــه تــو را بــه پادشــاهي ايشــان گمــارده تــا بــه عــدل وانصــاف بــر آنــان ســلطنت 

كنــي « )اول پادشــاهان ١٠ آیــات 4-٨؛ دوم تواریــخ ۹ آیــات 7-۳(. 
بــا نزدیــک شــدن خاتمــه دیــدار، ســلیمان کامــالً بــه ملکــه آموخــت کــه منشــاء 
حکمت و کامیابی او از کجاست که نه از انسان است بلکه : » ستایش خدایی 
را سزاســت کــه او را برگزیــده تــا بــر تخــت ســلطنت اســرائیل بنشــیند تــا بــه عــدل 
ایــن تدبیــر و مشــیت  آیــه ۹(.  و انصــاف ســلطنت نمایــد « )اول پادشــاهان ١٠ 
خداســت کــه بــر هــر بنــی بشــری مصــداق دارد. و هنگامــی کــه » همــه پادشــاهان 
جهــان بــه حضــور ســليمان مــي آمدنــد تــا حکمتــي را کــه خــدا در دل او نهــاده بــود، 
بشــنوند « )دوم تواریــخ ۹ آیــه ٢۳(، ســلیمان بــرای مدتــی بــا اشــاره بــه آفریننــده زمیــن 

و آســمانها، فرمانــروای گیتــی و همــه دانــش هــا، خداونــد را تکریــم نمــود. 
چنانچــه ســلیمان بــا تواضــع، توجــه انســانها را در عــوض خــود، بــه خدایــی کــه 
بــه او حکمــت و ثــروت و افتخــار بخشــیده معطــوف میداشــت، تاریخچــه زندگــی 
بســیار متفاوتــی میداشــت. ولــی در حالیکــه کِلــِک ســروش خصایــل نیــک او را قلــم 
مــی زد بنــاگاه شــاهد انحطــاط او نیــز شــد. در اوج عظمــت و در برداشــتن مــال و 
ثــروت، ســلیمان گیــج شــده و تعــادل خــود را از دســت داد و ســقوط کــرد. او کــه 
بطــور دائــم توســط بشــر مــورد تمجیــد قــرار میگرفــت، دیگــر تــاب تحمــل چاپلوســی را 
نداشــت. حکمتــی کــه بــه او ســپرده شــده بــود، بایــد خــدای بخشــنده را تجلیــل مــی 
نمــود ولــی او را از غــرور مســتغرق ســاخت. او نهایتــا بــه انســانها اجــازه داد تــا در 
مورد او بعنوان فرد شایســته ســتایش برای طراحی و ســاخت بنای پر شــکوه و بی 

نظیــر کــه » نــام خــدای اســرائیل را تکریــم کنــد « گفتگــو کننــد. 
بدیــن گونــه بــود کــه معبــد یهــوه در سراســر قومهــا بعنــوان » معبــد ســلیمان « 
شــهرت یافــت. عامــل بشــری، جاللــی را کــه متعلــق بــه » حضــرت اعلــی « بــود بــه 
خــود اختصــاص داد )جامعــه ۵ آیــه ٨(. حتــی تــا بــه امــروز معبــدی را کــه ســلیمان 
اظهــار داشــته بــود » خانــه اي کــه مــن ســاخته ام، بــه نــام تــو خوانــده شــده اســت « 
)دوم تواریــخ 6 آیــه ۳۳( اغلــب نــه بعنــوان معبــد یهــوه بلکــه بعنــوان معبــد ســلیمان 

شــناخته میشــود. 
ایــن ضعــف بشــری اســت کــه اجــازه میدهــد تــا انســانها افتخــار عطایایــی کــه 
خداونــد ارزانــی داشــته اســت را بــه خــود نســبت دهــد. مســیحی واقعــی، خداونــد 
را مقدمــه و موخــره امــور خــود مــی دانــد. هیــچ جــاه طلبــی و بلنــد همتــی محبــت او 
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را نســبت بــه خــدا کــم نمیکنــد. و بطــور راســخ و اســتوار پــدر آســمانی را مایــه افتخــار 
خــود قــرار خواهــد داد. و ایــن هنگامــی خواهــد بــود کــه بــا وفــاداری و ایمــان، نــام 
خــدا را متعــال میســازیم، او کــه انگیــزه هــای مــا تحــت نظــارت الهــی اوســت و مــا را 

قــادر ســاخته اســت تــا قــدرت فکــری و روحانــی را رشــد بدهیــم. 
عیســی آن ســرور الهــی همــواره نــام پــدر آســمانی خــود را تمجیــد میکــرد. او بــه 
حواریــون خــود آموخــت کــه دعــا کننــد » ای پــدر مــا کــه در آســمانی نــام تــو مقــدس 
بــاد « )متــی 6 آیــه ۹( و آنــان فرامــوش نمیکردنــد بگوینــد » جــالل و حرمــت از آن 
توســت « )آیــه ١۳(. آن شــفا دهنــده اعظــم بســیار مراقــب بــود کــه توجهــات را از 
خــود بــه منشــاء و مصــدر قــدرت معطــوف ســازد کــه جماعــِت شــگفت زده وقتــی 
لنــگان را خرامــان، گنــگان را متکلــم و کــوران را بینــا دیدنــد، وی را تجلیــل ننمودنــد 
بلکــه » خــدای اســرائیل را تمجیــد نمودنــد « )متــی ١۵ آیــه ٣١(. در دعــای شــگفت 
انگیــزی کــه مســیح قبــل از مصلــوب شــدن اقامــه نمــود اظهــار داشــت » تــرا در زمیــن 
جــالل دادم «. او درخواســت نمــود »  پســرت را جــالل بــده « تــا اینکــه » فرزنــدت 
نیــز تــرا جــالل دهــد «. » اي پــدر عــادل، اگــر چــه جهــان تــو را نشــناخته اســت، 
مــن تــو را شــناخته ام و اينهــا مــي داننــد كــه تــو مــرا فرســتادي. مــن تــو را بــه آنــان 
شناســانيدم، و بــاز خواهــم شناســانيد تــا آن محبّتــي كــه تــو نســبت بــه مــن داشــته 

اي در آنهــا باشــد و مــن در آنهــا باشــم « )یوحنــا ١7 آیــات ١ و 4 و ٢۵ و ٢6(. 
» خداونــد مــي گويــد: افــراد دانــا نبايــد بــه دانــش خــود ببالنــد، و آدمهــاي قــوي 
نبايــد بــه قــدرت خــود افتخــار کننــد، و نــه اشــخاص ثروتمنــد بــه ثــروت خويــش. اگــر 
کســي مــي خواهــد بــه چيــزي ببالــد، بايــد بــه ايــن ببالــد کــه مــرا مــي شناســد، چــون 
محبّــت مــن پايــدار اســت و آنچــه را راســت و درســت اســت، انجــام مــي دهــم. ايــن 
چيزهايــي اســت کــه مــرا خشــنود مــي ســازند. مــن خداونــد چنيــن گفتــه ام « )ارمیــا 

۹ آیــات ٢۳ و ٢4(.
» مــن بــا ســرود، خــدا را ســتايش خواهــم كــرد؛ و بــا شــکرگزاري عظمــت او را 
بيان خواهم کرد. اي خداوند و خداي ما، تو تنها شايسته اي كه صاحب جالل 
و حرمت و قدرت باشي، زيرا تو همه چيز را آفريدي و به اراده تو، آنها هستي و 
حيــات يافتنــد. مــا را هميشــه در پنــاه خــود نگــه دار و از ايــن زمانــه شــرير محافظــت 
فرمــا. آنــگاه در برابــر قربانــگاه تــو خواهــم ايســتاد و بــراي تــو اي خــدا، خــداي مــن کــه 
سرچشــمه شــادي هســتي، بــا بربــط خواهــم نواخــت و ســرود شــکرگزاري خواهــم 
ســراييد «. )مزامیــر 6۹ آیــه۳٠؛ مکاشــفه 4 آیــه١١؛ مزامیــر 86 آیــه ١٢؛ ۳4 آیــه ۳( 
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معرفــی اصولــی کــه روح فــداکاری را دور ســاخته و بــه خودســتایی متمایــل کــرده 
بــود، انحــراف فاحشــی بــرای برنامــه الهــی اســرائیل بــود. تدبیــر خداونــد چنیــن بــود 
که امت وی نور جهان باشند. و از طریق آنان نور جالل او که در تکالیف زندگی 
با احکام وی آشــکار شــده بود. بمنظور پیش بردن چنین برنامه ای او ســبب شــده 
بــود تــا قــوم برگزیــده موقعیــت راهبــردی را در در زمیــن بــرای مــردم جهــان ایفــا کننــد.

در ایــام ســلیمان قلمــرو پادشــاهی اســرائیل از حمــات در شــمال تــا مصــر در 
جنــوب تعمیــم داده شــده بــود و از دریــای مدیترانــه تــا رود فــرات امتــداد داشــت. 
در ایــن خطــه بســیاری از شــاهراه هــای تجــارت جهانــی عبــور میکــرد و کاروانهــا از 
ســرزمینهای دور دائمــاً در حــال عبــور و مــرور بودنــد. از اینــرو بــه ســلیمان و امــت 
وی فرصتــی داده شــده بــود تــا بــه انســانهای همــه اقــوام صفــات و خصایــل پادشــاه 
ایــن  او آموختــه شــود.  از  آنــان حرمــت و اطاعــت  بــه  و  گــردد  پادشــاهان آشــکار 
شــناخت و معرفــت بایــد بــه همــه جهــان داده میشــد. از طریــق تعلیــم، فرائــض 

قربانــی مســیح بایــد در برابــر اقــوام متعــال و تجلیــل میشــد. 
نــور هدایــت بــه قومــی ســپرده شــده بــود تــا قومهــای اطــراف را هدایــت کننــد و 
ســلیمان بایــد از حکمــت خــدادادی و قــدرت نفــوذ خوداســتفاده میکــرد تــا عظیمــی 
را ســازمان دهــی و هدایــت کنــد تــا کســانی کــه نســبت بــه خــدا و حقیقــت او نــا 
آگاهنــد بــه روشــنگری نائــل شــوند. و جماعتــی کــه بــا آنــان متحــد شــده بودنــد بایــد بــا 
احــکام خداونــد محافظــت میشــدند و اســرائیل بایــد از شــرارتهایی کــه بــت پرســتان 
ممارســت مینمودنــد محافظــت شــده و خــدای جــالل بطــور عظیمــی حرمــت داده 
میشــد. ولــی ســلیمان بصیــرت خــود را از ایــن هــدف عالــی از دســت داد. او از 
اعتــالی ایــن فرصــت عالــی بــرای روشــن ســاختن افــکار کســانی کــه بطــور مســتمر از 

قلمــرو او عبــور میکردنــد یــا در شــهرهای اصلــی مــی ماندنــد قصــور کــرد. 
روح رســالت و تبشــیر کــه خداونــد در قلــب ســلیمان و همــه بنــی اســرائیل 
راســتین گــذارده بــود، بــا روح تجــارت و ســوداگری جابجــا شــده بــود. فرصتهــای 
حاصــل شــده بــرای تمــاس بــا بســیاری از اقــوام، بــرای اعــزاز شــخصی بــکار بــرده 
دروازه  در  را  خــود  موقعیــت سیاســی  تــا  بــود  شــده  آن  بــر  ســلیمان  بــود.  شــده 
در  کــه  را  جــازر  شــهر  او  نمایــد.  مســتحکم  دار  حصــار  شــهرهای  تجــارت  هــای 
 – نمــود  بازســازی  داشــت  قــرار  ســوریه  و  مصــر  راه  مســیر  در  و  یافــا  نزدیکــی 
گذرگاههــای  بــه  مشــرف  اورشــلیم  باختــری  مســیر  در  حــورون  بیــت  همچنیــن 
مجــدو  و  نمــود –  ترمیــم  را  و ســاحل  جــازر  تــا  یهودیــه  قلــب  از  عمــده  شــاهراه 
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کــه واقــع در مســیر کاروان رو از دمشــق تــا مصــر و از اورشــلیم تــا بخــش شــمالی 
کاروانهــا  امتــداد مســیر  در   )4 آیــه   8 تواریــخ  )دوم  بیابــان «  در  » تدمــور  و  بــود 
شــده  مســتحکم  شــدیداً  هــا  شــهر  ایــن  همــه  کــرد.  بازســازی  را  زمیــن  مشــرق  از 
بــا  احمــر(  )بحــر  ســرخ  دریــای  دماغــه  در  فــروش  بــازار  تجــاری  مزیتهــای  بودنــد. 
ســاخت کشــتیهایی در عصیــون جابــر ... در کرانــه بحــر احمــر در ســرزمین ادوم. 
دریانــوردان ورزیــده از صــور بــا خادمــان ســلیمان در ســفر دریایــی بســوی اوفیــر 
بودنــد و از آنجــا طــال آوردنــد و مقــدار زیــادی چــوب صنــدل و ســنگهای قیمتــی 
بهمــراه خــود آوردنــد. )آیــه ١8؛ اول پادشــاهان ۹ آیــات ٢6 و ٢8؛ 10 آیــه 11(.

دارایــی پادشــاه و بســیاری از مالزمــان او بطــور شــگرفی افزایــش یافــت ولــی 
بــه چــه قیمتــی! بواســطه حــرص و طمــع و بــی توجهــی کســانی کــه بــه آنــان الهامــات 
خداونــد رســیده بــود؛ بدیــن ســبب جماعــت بیشــماری کــه در مســیر شــاهراه در 

مســافرت بودنــد در بــی خبــری مــی آمدنــد و در جهــل از خــدا بــاز مــی گشــتند. 
در مقایســه ای قابــل توجــه ســلیمان همــان طریقــه ای را اتخــاد کــرده بــود کــه 
مســیح هنگامیکــه بــر روی زمیــن بــود آنــرا دنبــال میکــرد. منجــی بــا اینکــه قدرتهــای 
بهــره  آن  از  معــزز ســاختن خویــش  بــرای  بــود هرگــز  او  از  اطاعــت  گــرو  در  عالــم 
نگرفــت. او رؤیــای ظفــر هــا و کبریایــی دنیــوی را در ســر نداشــت کــه مــی توانســت 
کمــال خدمــت وی بــه نــوع بشــر را زایــل کنــد. او گفــت » روباهــان بــراي خــود النــه و 
پرنــدگان بــراي خــود آشــيانه دارنــد، اّمــا پســر انســان جايــي نــدارد كــه در آن بيارامــد « 
)متــی 8 آیــه٢٠(. کســانی کــه بــه فراخــوان زمــان پاســخ داده و وارد خدمــت بــرای 
ســرور کارگران و زحمتکشــان شــدند میتوانند شــیوه او را بخوبی مطالعه کنند. او 

در مســیر هــای ســفر خــود در راه هــا، فرصــت هــا را مغتنــم مــی شــمرد. 
مســکن  کفرناحــوم  در  عیســی  آمــد  و  رفــت  در  خــود  ســفرهای  خــالل  در 
در  کفرناحــوم   .)١ آیــه   ۹ )متــی  شــد  شــناخته  او  شــهر  عنــوان  بــه  کــه  گزیــد 
بــود  بــه اورشــلیم و مصــر در کنــار دریــای مدیترانــه واقــع شــده  شــاهراه دمشــق 
ســرزمین  از  بســیاری  از  مــردم  داشــت.  قــرار  منجــی  کار  کانــون  در  درســت  و 
آنجــا  در  ماندنــد.  مــی  درآنجــا  اســتراحت  بــرای  یــا  میگذشــتند  شــهر  از  هــا 
او  دروس  بدیــن جهــت  و  میکــرد  برخــورد  قشــری  هــر  از  اقــوام  همــه  بــا  عیســی 
بدیــن وســیله  ای میرســید.  هــر خانــه  بــه  و  یافــت  مــی  انتقــال  دیگــر  بــه ممالــک 
و  یافــت  مــی  افزایــش  مســیح  بــه  کننــده  اشــاره  نبوتهــای  بــه  نســبت  عالقــه 
توجهــات بــه منجــی معطــوف میشــد و رســالت او در برابــر جهــان قــرار میگرفــت. 
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زنــان همــه  مــردان و  بــا  کــردن  برقــرار  تمــاس  بــرای  ایــام فرصتهایــی  ایــن  مــا در 
قشــرها و بســیاری از ملیتهــا داریــم. فرصتهایــی کــه بســیارعظیم تــر از دوران بنــی 

اســرائیل اســت. شــاهراه هــای ســفر هــزاران مســیر دارنــد. 
هماننــد مســیح، رســوالن آن حضــرِت اَعلــی امــروزه در ایــن شــاهراه هــای ســفر 
بــا جماعــت در حــال گــذر از همــه بخشــهای  قــرار میگیرنــد، جایــی کــه میتواننــد 
جهــان مالقــات کننــد. ماننــد او خــود را در خداونــد پنهــان کننــد و بایــد بذرهــای 
انجیل و حقایق ارزشــمند کالم مقدس را بکارند که ریشــه عمیق در ذهن و قلب 

بدوانــد و بــرای زندگــی ابــدی جوانــه بزنــد. 
ســقوط اســرائیل در خــالل ســالهایی کــه حاکمــان و مــردم از آن هــدف متعالــی 
کــه بــرای بــه کمــال رســاندن آن فراخوانــده شــده و روی برگرداندنــد، دروس عبرتــی 
مــی باشــد. در اثنــای اینکــه ضعیــف بودنــد و حتــی در مــرز ســقوط قــرار داشــتند، 
اســرائیِل امــروز، یعنــی نماینــدگان ملکــوت کــه کلیســای واقعــی خــدا را تشــکیل 
داده انــد بایــد قــوی باشــند زیــرا وظیفــه دارنــد کاری کــه بــه انســان واگــذار شــده را 
تمــام کننــد و راهنمــای روز جــزا باشــند. بــا ایــن حــال تأثیراتــی کــه بــر ضــد اســرائیل 
مســتولی شــده بــود در زمانــی کــه ســلیمان ســلطنت میکــرد معذالــک بایــد برطــرف 
خــدا  قــدرت  بــا  تنهــا  و  قــدرت محاصــره شــوند  بــا  بایــد  نیروهــای خصــم  میشــد. 
پیــروزی بدســت مــی آیــد. نبــرد پیــش رو فراخــوان بــرای تمریــن روح خــود انــکاری 
بــه خــدا باشــد؛  بــرای تبعیــت و وابســتگی  بــه نفــس و تنهــا  بــرای عــدم اعتمــاد  و 
کــه بــرای اســتفاده خردمندانــه از همــه فرصتهــا بــرای نجــات جانهاســت. بــرکات 
خــدا شــامل کلیســایی میشــود کــه بــا اتحــاد رشــد میکننــد و زیبایــی قدوســیت را 
همانطــور کــه در روح فــداکاری مســیحانه عیــان گردیــده بــه دنیایــی کــه در تاریکــی 
فــرو رفتــه آشــکار مینمایــد – بــرای جــالل الهــی و نــه بشــری و بــا محبــت و خدمــِت 

خســتگی ناپذیــر بــرای کســانی کــه بســیار بــه بــرکات انجیــل نیازمندنــد. 
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توبه و استغفار 

سلیمان
بــا کالم تأییــد و  در طــی زمانــی کــه ســلیمان ســلطنت میکــرد خداونــد دوبــار 
انــدرز بــه او ظاهــر گشــت – در رؤیــای شــبانه در جبعــون کــه بــا وعــده حکمــت، 
ثــروت و افتخــار همــراه بــود و بــا تذکــر و هشــدار بمنظــور خاضــع و فرمانبــردار بــودن؛ 
و پــس از وقــف و تبــرک معبــد، خداونــد یکبــار دیگــر بــه او تذکــر داد تــا وفــادار و 
خــوش عهــد باقــی بمانــد. تذکــرات و هشــدارها واضــح و آشــکار بودنــد و وعــده 
هــای داده شــده بــه ســلیمان شــگفت انگیــز بودنــد، بــا اینحــال بــا اینکــه بنظــر او در 
خصلــت و در زندگــی شایســته ملکــوت بــود، بــا اینحــال در وصــف حــال او اینگونــه 
نگاشــته شــده اســت کــه » او فرمــان خداونــد را رعایــت ننمــود «. » آنــگاه خداونــد 
از ســليمان خشــمگين شــد، زيــرا دل او از خداونــد خــداي اســرائيل، خدايــي کــه دو 
بــار بــر او ظاهــر گشــته بــود، منحــرف شــد. بــه او در ايــن مــوارد فرمــان داده بــود کــه 
نبايــد بــه دنبــال خدايــان ديگــر باشــد، اّمــا او فرمــان خداونــد را بجــا نيــاورد « )اول 
پادشــاهان ١١ آیات ۹ و ١٠( و انحراف او منتج به ارتداد او شــد و قلب او چنان 

در تخطــی و ســرپیچی ســخت گردیــد کــه تقریبــاً دیگــر بــه او امیــدی نبــود. 
ســلیمان از َحــظِّ مشــارکت الهــی روی گردانــده تــا بــه اغنــا و ارضــای احساســات 
خویــش دســت یابــد. او از ایــن تجربــه چنیــن میگویــد: » کارهــاي بزرگــي انجــام دادم. 
بــراي خــود خانــه هــا ســاختم و تاکســتانها غــرس نمــودم. باغهــاي پــر از گل ســاختم 
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و در آنهــا از هــر نــوع درخــت ميــوه دار نشــاندم؛ و آب انبارهــاي بــزرگ بــراي آبيــاري 
آنهــا ســاختم. غالمــان و کنيــزان بســيار خريــدم و صاحــب غالمــان و کنيــزان خانــه زاد 
شــدم. هيــچ يــک از کســاني کــه پيــش از مــن در اورشــليم حکومــت مــي کردنــد، بــه 
انــدازه مــن گلّــه و رَمــه و دارايــي نداشــتند. نقــره و طــال و گنجينــه هــاي پادشــاهاني 
را کــه مــن بــر سرزمينشــان حکومــت مــي کــردم، بــراي خــود جمــع کــردم. ســرايندگان 
مــرد و زن بــراي ســرگرمي مــن مــي ســراييدند. هــر چقــدر کــه دلــم مــي خواســت، بــراي 
خــود زنهــاي زيبــا گرفتــم. بلــي، مــن شــخص بزرگــي بــودم، بزرگتــر از همــه کســاني کــه 
قبــل از مــن در اورشــليم زندگــي مــي کردنــد. در عيــن حــال از حکمــت و دانــش نيــز 
برخوردار بودم. هر چيزي که مي ديدم و مي خواســتم به دســت آوردم و خود را از 
هيــچ خوشــي و لّذتــي محــروم نســاختم. از هــر کاري کــه مــي کــردم، لــّذت مــي بــردم و 
هميــن بــراي مــن پــاداش بزرگــي بــود. اّمــا وقتــي بــه کارهايــي کــه کــرده بــودم و زحماتــي 
کــه کشــيده بــودم فکــر کــردم، فهميــدم کــه همــه آنهــا ماننــد دنبــال بــاد دويــدن اســت، 
بيهــوده و بــي فايــده بــوده انــد. يــک پادشــاه مــي توانــد فقــط همــان کاري را بکنــد کــه 
پادشاهان پيش از او کرده بودند. بنابراين حکمت و حماقت و جهالت را مطالعه 
و مقايســه کــردم. ديــدم، همــان طــور کــه روشــني بــر تاريکــي برتــري دارد، حکمــت هــم 
برتــر از جهالــت اســت. شــخص حکيــم، داناســت و مــي دانــد از چــه راهــي بــرود، اّمــا 
مــرد احمــق در نادانــي بــه ســر مــي بــرد. اّمــا ايــن را هــم دانســتم کــه عاقبــت هــردوي 
ايشــان يکي اســت. در دل خود گفتم: چون من و جاهل به يک سرنوشــت گرفتار 
مــي شــويم، پــس فايــده حکمــت چيســت؟ هيــچ، حکمــت هــم بيهــوده اســت. زمانــي 
مــي رســد کــه نــه يــادي از مــرد حکيــم باقــي مــي مانــد و نــه از مــرد احمــق، بلکــه هــر دو 
فرامــوش خواهنــد شــد. مــرد احمــق همــان گونــه مــي ميــرد کــه مــرد حکيــم خواهد مرد. 
پــس، از زندگــي بيــزار شــدم، چــون همــه چيــز آن برايــم دردســر آورده اســت. زندگــي 
تمامــش بيهــوده و بــه دنبــال بــاد دويــدن بــود. از تمــام زحماتــي کــه در ايــن دنيــا کشــيده 
بــودم بيــزار شــدم، زيــرا مــي دانــم کــه بايــد همــه آنهــا بــراي جانشــين خــود واگــذارم « 

)جامعــه ٢ آیــات 4 تــا ١٨(.
ســلیمان بــا تجربــه تلخــی کــه داشــت، بــه پــوچ بــودن زندگــی آگاه شــد کــه آنــرا در 
عالــی تریــن امــور زندگــی جســتجو کــرده بــود. او قربانــگاه هــا را بــرای بتهــا بــر افراشــته 
بــود تنهــا بخاطــر اینکــه بدانــد چگونــه بطالــت و عبــث میباشــند. افــکار تاریــک و 
آزار دهنــده جــان روز و شــب او را رنــج میــداد. بــرای او خوشــی دیگــری در زندگــی 
یــا آرامــش فکــر وجــود نداشــت و آینــده تاریــک و نومیــد کننــده بــود. بــا ایــن حــال 
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خداونــد او را رهــا نکــرد. بــا پیامهــای مالمــت کننــده و بــا اخطارهــای شــدیدالحن، 
خداونــد در پــی برانگیختــن پادشــاه بــرای درک روش گنــاه آلــوِد او بــود. خداونــد از 
مراقبــت او دســت برداشــت و اجــازه داد تــا دشــمنان، او را آزار داده و پادشــاهی 
او تضعیــف شــود. » خداونــد اجــداد اَدومــي را کــه از شــاهزادگان اَدوم بودنــد، بــه 
دشمني عليه سليمان برانگيخت. هنگامي که داوود در اَدوم بود، يوآب فرمانده 
ارتــش، بــراي بــه خــاک ســپردن کشــته شــدگان بــه اَدوم رفــت و همــه مــردان اَدوم را 
کشــت. يــوآب و همــه اســرائيل بــه مــّدت شــش مــاه در آنجــا ماندنــد تــا همــه مــردان 
اَدومــي را کشــتند. اّمــا هــدد و گروهــي از خدمتــکاران پــدرش بــه مصــر گريختنــد، 
در آن زمــان هــدد کودکــي خردســال بــود. آنهــا از مديــان بــه فــاران رفتنــد، در آنجــا 
گروهــي از مــردان بــه آنهــا پيوســتند. آنــگاه بــه مصــر ســفر کردنــد و بــه نــزد فرعــون 
پادشــاه مصــر رفتنــد، پادشــاه بــه هــدد، خانــه، زميــن و غــذا داد « )اول پادشــاهان 

11 آیــات 14 تــا 2٨(.
ســلیمان  نــزد  ای  دهنــده  تــکان  پیــام  نبــی  یــک  طریــق  از  خداونــد  ســرانجام 
فرســتاد: » پــس خداونــد بــه ســليمان گفــت: » چــون انديشــه تــو چنيــن بــوده اســت 
و پيمــان و فرمانهــاي مــرا کــه بــه تــو داده بــودم، نــگاه نداشــتي، ســلطنت را از تــو 
پــدرت  بــه خاطــر  يكــي از خدمتگزارانــت خواهــم داد. ولــي  بــه  خواهــم گرفــت و 
داوود ايــن کار را در زمــان حيــات تــو نخواهــم کــرد، بلکــه در زمــان ســلطنت پســرت 

ايــن کار را عملــي خواهــم کــرد « )آیــات 11 و 12(. 
بــا ایــن فتــوای شــدیداللحنی کــه بــر علیــه او و خانــه اش ایــراد گردیــد وجــدان 
ســلیمان از خــواب بیــدار شــد و بــا نــور حقیقــی بالهــِت خــود را مشــاهده نمــود. او 
در روح و ذهــن و جــان متنبــه شــد. او بــا تشــنگی از چاههــای آب مخــروب زمینــی 
از پــای درآمــده و یکبــار دیگــر در طلــب نوشــیدن از چشــمه آب حیــات ازلــی بــر آمــد. 
برای او ســرانجام تادیِب عذاب، کار خود را بپایان رســانیده بود. او از بیم ویرانی 
مطلــق بخاطــر ناتوانــی از رویگردانــی از بالهــت مــدت طویلــی رنــج کشــید ولــی حــال 
او در پیــاِم داده شــده، نــور امیــد را تشــخیص داد. خداونــد کامــالً از او دل نبریــد 
بلکــه منتظــر بــود تــا او را از اســارت ســتمگری و بیدادگــری رهــا ســازد – از دام آن 

چیــزی کــه او تــوان نداشــت تــا خــود را آزاد ســازد.
» اعلــی  کــه  کســی  عنایــت  و  لطــف  و  اقتــدار  از  سپاســگزاری  بــا  ســلیمان 
علییــن « اســت، بــا صبــوری از راِه منحــط خــود بازگشــت و در مســیر نــاب الهــی 
وآن قــدوس متعالــی راهــی شــد. او هرگــز نمــی توانســت نســبت بــه نتایــج ویــران 
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بــه گریــز داشــته باشــد، او هرگــز نمــی توانســت ذهــن خــود را  کننــده گنــاه امیــد 
از همــه خاطــراِت تــن پــروری و عیاشــی کــه اتخــاذ کــرده بــود برهانــد ولــی بــا تــالش 
فــراوان در پــی ایــن شــد تــا دیگــران را از مســیر پیــروی از بالهــت و بطالــت منصــرف 
ســازد. او میخواســت تــا بــا فروتنــی بــه راههــای خطــای خــود اعتــراف کنــد و صــدای 
خــود را بلنــد کــرده و اخطــار دهــد تــا مبــادا کــه بــراه بازگشــت ناپذیــر ُخســران برونــد 

– بخاطــر نفوذهایــی کــه شــیطان بــکار گمــارده بــود. 
او  بیــاورد.  یــاد  بــه  را  خــود  گذشــته  گناهــان  نمیخواهــد  واقعــی  کار  توبــه 
نمیخواهــد – بمحــض اینکــه بــه آرامــش دســت یافــت – نســبت بــه خطاهایــی کــه 
کــرده نمیتوانــد بیتفــاوت باشــد. او بــه کســانی کــه از طریــق راههــای غلــط وی بــه 
گمراهــی کشــیده شــده بودنــد فکــر میکــرد و از هــر راه ممکنــی میخواســت تــا آنــان را 
بــراه راســت بازگردانــد. هــر چــه نــور هدایــت شــفاف تــر شــد میــل او بــرای قــرار دادِن 
گامهــای دیگــران در راه درســت قــوی تــر میشــد. او راههــای بــد خــود را خــوب جلــوه 

نــداد بلکــه غریــو اخطــار را بیشــتر نمــود شــاید کــه دیگــران هشــیار شــوند. 
مــي دهنــد  کــه در جهــان رخ  تمــام حوادثــي  کــه » از  نمــود  ســلیمان تصدیــق 
بدتريــن آنهــا ايــن اســت کــه ايــن اتّفاقــات بــراي همــه رخ مــي دهــد. انســان تــا روزي 
که زنده اســت، از شــرارت و ديوانگي دســت نمي کشــد « )جامعه ۹ آیه ۳(. و او 
مجــدداً اظهــار نمــود » چــون گناهــکاران فــوراً مجــازات نمــي شــوند، مــردم فکــر مــي 
کننــد کــه مــي تواننــد گنــاه کننــد. گرچــه ممکــن اســت يــک گناهــکار صــد بــار گنــاه 
کند و باز هم زنده بماند، اّما در واقع کســاني ســعادتمند خواهند بود که از خدا 
مــي ترســند و بــه او احتــرام مــي گذارنــد. کســي کــه گنــاه مــي کنــد، روي ســعادت 
را نخواهــد ديــد. عمــر او ماننــد ســايه زودگــذر و کوتــاه اســت، چونکــه از خــدا نمــي 

ترســد « )جامعــه 8 آیــات ١١ تــا ١۳(.
بــا  بــه هــدر رفتــه خــود را  تاریــخ ســالهای  بــرای نســلها  الهــام، پادشــاه  بــا روح 
درســهای هشــدار دهنــده قلــم زد. و بدیــن ســبب گرچــه بذرهــای کاشــته شــده او، 
خرمــن شــرارت را بــرای امــت وی حاصــل نمــود ولــی زندگــی وقــف شــده او کامــالً 
از دســت نرفــت. ســلیمان بــا فروتنــی و خضــوع در ســالهای دیگرعمــر خــود » آنچــه 
را کــه مــي دانســت بــه مــردم تعليــم داد و پــس از تحقيــق و تفّکــر ضــرب المثلهــای 
زيــادي را نوشــت «. آن مــرد حکيــم کوشــش زيــادي کــرد تــا حقايــق را بــا زبــان ســاده 
و عبــارات شــيرين بيــان کنــد: » کالم شــخص دانــا ماننــد ُســک گاورانــان اســت و 
همچــون ميخهايــي اســت کــه محکــم بــه زميــن کوبيــده شــده باشــند. اّمــا فرزنــدم، 
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عــالوه بــر اينهــا، برحــذر بــاش؛ نوشــتن کتابهــا پايانــي نــدارد و مطالعــه زيــاد انســان را 
خســته مــي ســازد « )جامعــه ١٢آیــات ۹ تــا ١٢(.

» خالصه کالم اينکه، انســان بايد از خدا بترســد و اوامر او را بجا آورد، زيرا که 
اين تمام وظيفه اوست؛ چون خدا هر کار خوب يا بد انسان را، حتّي اگر در خفا 

هم انجام شده باشد، داوري خواهد کرد « )جامعه 12 آیات 1۳ و 14(.
نوشــته هــای ســلیمان بعدهــا آشــکار کــرد کــه او بیشــتر و همچنــان بیشــتر بــه 
راههــای بــد خــود پــی بــرده بــود؛ توجــه خــاص او اخطــار بــه جوانــان بــر اجتنــاب از 
افتــادن در دام خطایــا بــود تــا عطایــای منتخــب آســمانی را بــر بــاد ندهنــد. او بــا 
انــدوه و شــرم اعتــراف کــرد کــه در آغــاز جوانــی بایــد خداونــد را تســلی دهنــده و 
مایــه آســودگی و پشــتیبان و زندگــی خــود قــرار مــی داده اســت – او از نــور ملکوتــی 
و حکمــت خدایــی روی گردانــده بــود و بــت پرســتی را بجــای عبــادت یهــوه قــرار 
داده بــود. و حــال بواســطه تجربــه اندوهنــاک بالهــت و بطالــت آن طریقــه زندگــی 
را آموختــه بــود – آرزوی او ایــن بــود تــا دیگــران را از ورود بــه تجربــه تلخــی کــه او در 

گذشــته داشــت بــر حــذر دارد. 
او بــا حســی ُحــزن آلــود دربــاره مزیتهــا و مســئولیتهای جوانــان در قبــال خدمــت 
بــه خــدا چنیــن نوشــت: » زندگــي شــيرين و نــور آفتــاب دلپذيــر اســت پــس بــراي 
هــر ســالي کــه زندگــي مــي کنيــد، شــکرگزار باشــيد و از آن لــّذت ببريــد. بدانيــد کــه 
روزهــاي تاريکــي در پيــش رو خواهيــد داشــت و ســرانجام خواهيــد مــرد و اميــدي 
و  بگــذران  را خــوش  مانــد. اي جــوان، روزهــاي جوانيّــت  نخواهــد  باقــي  برايتــان 
از آنهــا لــّذت ببــر. هرچــه چشــمت مــي بينــد و دلــت مــي خواهــد انجــام بــده، اّمــا 
فرامــوش مکــن کــه بــراي هــر کاري بايــد بــه خــدا جــواب بدهــي. غــم و درد را در دلــت 
راه مــده، زيــرا دوران جوانــي کوتــاه و زودگــذر اســت «. )جامعــه ١١ آیــات 7 تــا١٠(

» آفريننــده خــود را در روزهــاي جوانيّــت بــه يــادآور، پيــش از آن کــه روزهــا و 
ســالهاي ســخت برســند و بگويــي: مــن ديگــر از زندگــي لّذتــي نمــي بــرم. 

آفريننــده خــود را بــه يــادآور، قبــل از آن کــه آفتــاب و مــاه و ســتارگان ديگــر بــر 
زندگــي تــو ندرخشــند و ابرهــاي تيــره، آســمان زندگيــت را تاريــک کننــد، دســتهايت 
کــه از تــو محافظــت مــي کننــد بلرزنــد و پاهايــت سســت گردنــد، دندانهايــت بيفتنــد 
نــور و گوشــهايت ســنگين شــوند و  و ديگــر نتوانــي غــذا بخــوري، چشــمانت کــم 
اّمــا  بشــنوند،  را  موســيقي  نــواي  و  آســياب  آواز  و  کوچــه  و صــداي  ســر  نتواننــد 
صــداي پرنــدگان از خــواب بيــدارت کنــد، از بلنــدي بترســي، و بــا هــراس راه بــروي، 
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موهاي ســرت ســفيد شــوند، نيرويت از بين برود و اشــتهايت را از دســت بدهي. 
مــا رهســپار ابديـّـت خواهيــم شــد و در کوچــه هــا نوحــه گــري خواهــد بــود، پيــش از 
آنکــه رشــته نقــره اي عمــر گسســته شــود و جــام طــال بشــکند و کــوزه در کنــار چشــمه 
ُخــرد گــردد و چــرخ بــر ســر چــاه شکســته شــود. بــدن مــا کــه از خــاک ســاخته شــده 
اســت بــه خــاک برمــي گــردد و روح نــزد خــدا برمــي گــردد کــه آن را بــه مــا بخشــيده 

بــود « )جامعــه 12 آیــات 1 تــا 7(.
نه تنها برای جوانان بلکه برای سالخوردگانی که به غروب زندگی خود نزدیک 
میشــوند، زندگــی ســلیمان پــر از هشــدار و عبــرت اســت. از سســتی جوانــان مــی 
شــنویم و می بینیم – جوانان در بین درســت و غلط، در نوســان قرار دارند و آنان 
توان ایستادگی در برابر سیل اغراض شیطانی را ندارند. در سالهای سالمندی و 
بلوغ فکری بدنبال این سستی و بد عهدی نیستیم؛ ما انتظار داریم که شخصیت 
بنــا نهــاده شــود و اصــول بــا اســتواری ریشــه بدوانــد. ولــی همیشــه چنیــن نخواهــد 
شــد. وقتی که ســلیمان مانند درخت بلوط محکم و اســتوار بود، او تحت قدرت 
وسوســه از بلندمرتبگــی بــه زیــر افتــاد و ســقوط کــرد. وقتــی کــه او بایــد در قــوت 
خویــش اســتوارترین شــرایط میبــود، دریافــت کــه ضعیــف تریــن فــرد بــوده اســت. 
از چنیــن مثــال هایــی بایــد بیاموزیــم کــه مراقبــه )هشــیاری( و دعــا تنهــا مامــن و 
ملجــا بــرای پیــر و جــوان اســت. امنیــت در موقعیــت هــای عالــی و امتیــازات بــزرگ 
یافــت نمیشــود. فــردی ممکــن اســت بــرای ســالها از تجربــه اصیــل مســیحی بــودن 
برخــوردار بــوده باشــد ولــی او همچنــان در معــرض حملــه هــای بیرحمانــه شــیطان 
اســت. در نبــرد بــا گنــاِه باطنــی و وسوســه هــای ظاهــری، حتــی ســلیماِن حکیــم و 
قدرتمنــد شکســت خــورد. ســقوط او بــه مــا مــی آمــوزد کــه هــر چقــدر یــک انســان 
توانایــی فکــری داشــته باشــد و هــر چقــدر هــم کــه بــا صداقــت و وفــاداری خداونــد 
را در گذشــته خدمــت کــرده باشــد، هرگــز نمیتوانــد بــا حکمــت و کمــال خــود ضامــن 

ســالمت خــود بــوده و خوداتــکاء باشــد. 
در هر نسلی و در هر سرزمینی شالوده و الگوی واقعی برای بنای شخصیت 
یکســان بــوده اســت. احــکام الهــی میگویــد » خــداي خــود را بــا تمــام دل و تمــام 
جــان و تمــام قــدرت و تمــام ذهــن خــود دوســت بــدار و همســايه ات را ماننــد جــان 
خــود دوســت بــدار « )لوقــا 10 آیــه 27(. » او هميشــه قــوم خــود را حفــظ و بــه آنهــا 
حکمــت و دانــش عطــا مــي کنــد. تــرس و حرمــت خداونــد بزرگتريــن گنجينــه آنهــا 

خواهــد بــود « )اشــعیا ۳۳ آیــه 6(.
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اکنــون بــه همــان درســتی کــه کالم بــه بنــی اســرائیل گفتــه شــد تــا فرامیــن خــدا را 
اطاعــت کننــد: » اگــر از آنهــا بــا دل و جــان اطاعــت کنيــد، پيــش مــردم در داشــتن 
حکمــت و بصيــرت مشــهور مــي شــويد و چــون مــردم کشــورهاي ديگــر ايــن قوانيــن 
را بشــنوند، بگوينــد: » ايــن قــوم بــزرگ واقعــاً داراي حکمــت و بصيــرت هســتند « 
)تثنیــه 4 آیــه 6(.در اینجــا تنهــا مامــن بــرای کمــال فــردی – بــرای پاکدامنــی و خلــوص 
در خانــه – بــرای خیریــت جامعــه یــا ثبــات یــک ملــت و قــوم ســخن گفتــه شــده 
اســت. در میانــه همــه سرگشــتگی هــا و خطــرات و کشــمکش هــا، یکــی از قوانیــن 

قطعــی و ایمــن چیــزی اســت کــه خدوانــد میفرمایــد:
» دســتورات خداونــد درســت اســت و دل را شــاد مــي کنــد. اوامــر خداونــد 
پــاک اســت و بــه انســان آگاهــي مــي بخشــد « و » از رباخــواري پرهيــز نمايــد و 
بــا رشــوه گرفتــن، عليــه مــردم بــي گنــاه شــهادت ندهــد. کســاني کــه اينهــا را انجــام 

دهنــد، هميشــه اســتوار خواهنــد بــود « )مزامیــر ١۹ آیــه 8؛ 1۵ آیــه ۵(. 
بــر  کــه  گناهانــی  ازاولیــن  میکننــد،  اعتنــا  ســلیمان  هشــدارهای  بــه  کــه  آنانــی 
الزامــات  از  اطاعــت  تنهــا  میورزنــد.  دوری  و  اجتنــاب  شــدند  مســتولی  ســلیمان 
آســمانی اســت کــه انســان را از ارتــداد حفــظ میکنــد. خداونــد بــه انســان نــور عظیــم 
هدایت و بسیاری از برکات را ارزانی داشته است ولی چنانچه این نور و برکات 
پذیرفتــه نشــوند هیــچ مامنــی بــر علیــه نافرمانــی و ارتــداد نخواهنــد داشــت. وقتــی 
کســانی کــه خداونــد بــه آنــان موقعیــت عالــی واگــذار نمــوده از او روی گردانــده و 
بــه حکمــت بشــری بســنده میکننــد نــور آنــان رو بــه تاریکــی میگرایــد. و توانایــی هــای 

واگــذار شــده بــه آنــان تبدیــل بــه دام میشــود. 
تــا روزی کــه نبــرد خاتمــه یابــد، افــرادی یافــت خواهنــد شــد کــه از خداونــد دوری 
می گزینند. شیطان شرایطی ترتیب خواهد داد که اگر با قدرت الهی محافظت 
نشــویم بطــور غیــر قابــل ملمــوس حفــاظ هــای جــان را ضعیــف میگردانــد. مــا بایــد 
در هــر گامــی کــه بــر مــی داریــم بپرســیم کــه »  آیــا ایــن راه خداســت؟  «. مــادام 
کــه زندگــی دوام دارد بــرای جلوگیــری از ابتــالء بــه گنــاه و اغــراض نفســانی بایــد بــه 
ســختی از خــود مراقبــت کنیــم. حتــی یــک لحظــه نیــز در امــان نخواهیــم بــود مگــر 
اینکــه بــه خداونــد تکیــه داشــته باشــیم و مســیح مــا را تحــت پوشــش خــود قــرار دهــد. 

مراقبــه و دعــا حفــاظ هــای پاکدامنــی و خلــوص هســتند. 
همــه کســانی کــه از طریــق دروازه باریــک وارد شــهر خــدا میشــوند، بــا تــالش 
نــه کســي  و تقــال وارد میشــوند چــرا کــه » هيــچ ناپاكــي وارد آن نخواهــد شــد و 
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کــه گفتــارش ناراســت و كارهايــش زشــت و پليــد اســت، بلكــه تنهــا آن کســاني 
شــوند «  مــي  وارد  آن  بــه  اســت  شــده  نوشــته  بــرّه  حيــات  دفتــر  در  نامشــان  کــه 
)مکاشــفه ٢١ آیــه ٢٧(. ولــی کســانی کــه ســقوط کــرده انــد نبایــد نومیــد شــوند. 
مــردان ســالخورده کــه ســابقا مــورد احتــرام خــدا بــوده انــد ممکــن اســت جــان خــود 
را آلــوده ســاخته باشــند – تقــوی و پاکدامنــی را در مذبــح شــهوت قربانــی کــرده 
باشــند – ولــی چنانچــه توبــه کــرده و گنــاه را رهــا کننــد و بســوی خــدا بازگردنــد 
همچنــان بــرای آنــان امیــدواری خواهــد بــود. او میفرمایــد » از رنجــي كــه بــه شــما 
روي مــي آورد، نترســيد. البتّــه ابليــس بعضــي از شــما را بــه زنــدان خواهــد افكنــد 
مــرگ  َدم  تــا  ولــي  كشــيد  رنــج خواهيــد  روز  ده  مــّدت  بــه  و  بيازمايــد  را  شــما  تــا 
تــاج حيــات را خواهــم بخشــيد «. » شــريران راه  بــه شــما  وفــادار بمانيــد و مــن 
هــاي خــود را تــرک کننــد، و بــدکاران افــکار خــود را تغييــر دهنــد. بگذاريــد آنهــا 
بــه نــزد خداونــد، خــداي مــا بازگردنــد « )مکاشــفه 2 آیــه 10؛ اشــعیا ۵۵ آیــه 7(. 
خداونــد از گنــاه بیــزار اســت ولــی گناهــکاران را دوســت دارد. » خداونــد مــي 
ايمانــي شــفا خواهــم بخشــيد و محبــت  بــي  و  پرســتي  بــت  از  را  فرمايــد: شــما 
مــن حــد و مــرزي نخواهــد داشــت، زيــرا خشــم و غضــب مــن بــراي هميشــه فــرو 

خواهــد نشســت « )هوشــع 14 آیــه 4(. 
توبــه ســلیمان بــی ریــا و صادقانــه بــود ولــی ُخســرانی را کــه اُســوه شــرارتکاری 
ببــار آورده بــود، جبــران ناپذیــر بــود. در مــدت ارتــداد او در طــی ســلطنتش مردانــی 
بــه امانــت خــود وفــادار باقــی ماندنــد و خلــوص و صداقــت  وجــود داشــتند کــه 
خــود را حفــظ نمودنــد. ولــی بســیاری گمــراه شــدند و نیروهــای شــیطانی بــا معرفــی 
بــت پرســتی و اعمــال دنیــوی دســت بــکار شــدند کــه پادشــاه صبــور بســادگی نمــی 

توانســت آنــرا مهــار کنــد.
تاثیرگــذاری او بــرای نیکــی بطــور شــگرفی رو بــه تضعیــف نهــاده بــود. بســیاری از 
اعتمــاد کامــل بــه رهبــری او تردیــد داشــتند. گرچــه پادشــاه بــه گنــاه خــود اقــرار نمــود 
و بــرای عبــرت و منفعــت نســلهای بعــدی، بطالــت و توبــه خــود را بــه رشــته تحریــر 
در آورد امــا او هرگــز بطــور کامــل امیــدوار نبــود کــه بتوانــد ویرانــی مصیبــت بــاری 
کــه تاثیــر کــردارش بــود را ترمیــم نمایــد. بخاطــر جســارت او در ارتــداد، بســیاری بــه 
شــرارت و زشــتکاری ادامــه داده بودنــد. و در سلســله مراتــب پائیــن تــر، بســیاری از 
حاکمــان کــه او را متابعــت میکردنــد، میتــوان تأثیــر غــم انگیــز قــدرت هــای خــدادادی 

کــه بــه هــرز رفتــه بــود را رد یابــی نمــود. 
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شــد  اعتــراف  بــه  مجبــور  اندوهبــار  شــرارت  بازتــاب  از  تلخــی  بــه  ســلیمان 
» حکمــت بهتــر از هــر ســالح جنگــي اســت، اّمــا کار يــک احمــق خرابــي هــاي زيــادي 
بــه بــار مــي آورد «، » بــدي ديگــر هــم در ايــن جهــان ديــدم کــه در اثــر اشــتباه حاکمــان بــه 
وجــود مــي آيــد «، » بــه اشــخاص نــادان مقــام و منصــب عالــي داده مــي شــود، اّمــا بــه 
ثروتمندان اهمیّتي نمي دهند «، » همان طور که مگس هاي ُمرده شيشه عطر را 
متعّفــن مــي ســازند، يــک عمــل کوچــک احمقانــه نيــز مــي توانــد حکمــت و عــزّت يــک 

شــخص را از بيــن ببــرد « )جامعــه ۹ آیــه ١8؛ ١٠ آیــه ۵ و 6 و 1(.
تعلیــم داده شــد،  کــه توســط زندگــی ســلیمان  از دروســی  میــان بســیاری  در 
هیچکــدام شــدید تــر از قــدرت نفــوذ بــرای نیکویــی یــا بــرای بــدکاری نیســت. هرچنــد 
دایــره فعالیــت مــا محــدود باشــد امــا همچنــان میتوانیــم بــرای ســعادت ویــا بدبختــی 
دیگــران مؤثــر واقــع شــویم. دانــش یــا روش کار مــا فراتــر از هــر چیــز، برکــت و یــا 
لعنت برای دیگران ببار می آورد. ممکن اســت با ناخشــنودی و خودخواهی یا با 
آلودگیهــای مهلــک گنــاه لــذت بخــش تــوام باشــد یــا ممکــن اســت بــا قــدرت حیــات 
بخــش ایمــان، دلیــری، و امیــد پــر شــود و بــا رایحــه محبــت عطــر آگیــن شــود. ولــی 

قــدرت نفــوذ بــرای نیکــی یــا بــرای بــدی مطمئنــاً وجــود خواهــد داشــت.
مــا بایــد مراقــب باشــیم کــه تأثیــر هالکــت بــاری بــرای دیگــران نداشــته باشــیم 
و دیگــران را منحــرف و مغشــوش نکنیــم. فــردی کــه گمــراه شــود ســعادت ابــدی را 
از دســت میدهــد – و چــه کســی میتوانــد مقــدار ایــن ُخســران را بــر آورد کنــد! و 
بــا اینحــال یــک عمــل عجوالنــه و یــک واژه ناشــی از بــی فکــری از ســوی مــا، تأثیــر 
بســزایی در زندگــی دیگــران خواهــد گــذارد کــه موجــب تباهــی جــان او خواهــد شــد. 

یــک نقــص در شــخصیت میتوانــد بســیاری را از مســیح دور ســازد. 
وقتــی بــذر کاشــته میشــود محصولــی را تولیــد میکنــد. بــا کاشــتن بــذر اســت کــه 
محصــول چنــد برابــر میشــود. در روابطمــان بــا دیگــران ایــن قانــون واقعیــت دارد. هــر 
عمل و هر کالمی، بذری است که ثمر خواهد داد. هر عمل از روی خیرخواهی 
و مهربانــی، از روی اطاعــت، از روی خویشــتنداری و تــرک نفــس، محصــول خــود 
را در دیگــران تکثیــر میکنــد و از طریــق آنــان بدیگــران نیــز منتقــل میشــود. پــس هــر 
عمــل حســادت آمیــز، کینــه تــوزی یــا نفــاق، بــذری اســت کــه جوانــه زده و » ریشــه 
تلخــی « نمــو خواهــد کــرد کــه بموجــب آن بســیاری آلــوده خواهنــد شــد )عبرانیــان 
١٢ آیــه ١۵(. و چــه بیشــمار هســتند کــه مســموم خواهنــد شــد! پــس کِشــِت نیکــی 

یــا بــدی ادامــه یافتــه و تــا ابــد ادامــه خواهــد یافــت. 
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متالشی شدن 

پادشاهی
خــاک  بــه  داود  پــدرش  شــهر  در  را  او  گذشــت  در  ســليمان  کــه  » هنگامــي 
آیــه 4۳(.   ١١ پادشــاهان  )اول  شــد «  او  رحبعــام جانشــين  فرزنــدش  و  ســپردند 
رحبعام بالفاصله پس از جلوس بر تخت ســلطنت به شــکیم رفت که انتظار 
داشت قبایل دیگر بطور رسمی او را بپذیرند. » رحبعام به شکيم رفت، زيرا تمام 
قوم اسرائيل براي مراسم تاجگذاري او جمع شده بودند « )دوم تواریخ ١0 آیه ١(.

کــه در  یربعــام  نبــاط حضــور داشــت – همــان  پســر  یربعــام  ُحّضــار  میــان  در 
خــالل حکومــت ســلیمان مشــهور بــود بــه مــرد مقتــدر و شــجاع و کســی کــه اخیــا 
نبــی شــیلون پیــام تــکان دهنــده را رســانید، » مــن پادشــاهي را از ســليمان خواهــم 
گرفــت و مــن بــه تــو ده طايفــه خواهــم داد « )اول پادشــاهان 11 آیــات 2٨ و ۳1(.

لــزوم  بــا  رابطــه  در  یربعــام  بــا  بطــور صریــح  خویــش  رســول  طریــق  از  خداونــد 
منقســم شــدن پادشــاهی ســخن گفــت. او اظهــار داشــت ایــن تقســیم بایــد واقــع 
میشــد » زيــرا او مــرا تــرک کــرده اســت و الهــه صيدونيــان، کمــوش بــت مــوآب و 
ملکــوم بــت عمونيــان را پرســتش کــرد و در راههــاي مــن گام برنداشــته و آنچــه را از 
ديــدگاه مــن نيکوســت، بجــا نيــاورده و احــکام و دســتورات مــرا ماننــد پــدرش، داود 

پيــروي نکــرده اســت « )آیــه ۳۳(. 
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منقســم  ســلیمان  خاتمــه حکومــت  از  پیــش  ســلطنت  کــه  بــود  گفتــه  یربعــام 
نخواهــد گردیــد. » اّمــا بــا ايــن وجــود همــه ســرزمين را از دســت او خــارج نخواهــم 
کــرد، ولــي بــه خاطــر داود خدمتگــزار برگزيــده مــن کــه فرمانهــا و احــکام مــرا بجــا آورد 

او را در طــول حياتــش فرمانــروا خواهــم ســاخت « )آیــه ۳4 و ٣۵(.
گرچــه ســلیمان اشــتیاق داشــت تــا ذهــن رحبعــام را آمــاده کنــد کــه جانشــین 
خــدا  نبــی  توســط  کــه  کنــد  برخــورد  بحرانــی  بــا  حکمــت  بــا  تــا  بــود،  او  منتخــب 
پیشــگویی شــده بــود؛ اوهرگــز قــادر نشــد تــا تأثیــر بالقــوه خوبــی بــر ذهــن پســر خویــش 
بگــذارد، زیــرا کــه در آمــوزش ابتدایــی او بطــور بســیار ناخوشــایندی غفلــت گردیــده 
بــود. رحبعــام متاثــر از مــادر عمونــی خــود، شــخصیت در نوســان و بــی ثباتــی پیــدا 
کــرده بــود. او گاهگاهــی تــالش نمــود تــا خــدا را خدمــت کنــد و بــه او تــا انــدازه ای 
کامروایــی ارزانــی شــد، ولــی ثابــت قــدم نبــود و ســرانجام تســلیم تأثیــرات شــریر شــد 
که او را از طفولیت احاطه کرده بود. اشتباهات رحبعام در زندگی و ارتدادی که 
سرانجام از خود نشان داد نتیجه ترسناک اتحاد سلیمان با زنان بت پرست بود. 
قبایــل بــرای مدتهــا از خطایــای اندوهنــاک تحــت اقدامــات ســتمکتارانه حاکــم 
او  ارتــداد  طــی  در  ســلیمان  گرانــه  تعــدی  بودنــد. حکومــت  کشــیده  رنــج  پیشــین 
موجــب شــد تــا خــراج ســنگینی از مــردم طلــب کنــد و آنــان را بــه انجــام خدمــات 
نوکرمابانــه و پســتی وادار کنــد. پیــش از بــه تخــت نشســتن حاکــم جدیــد، رهبــران 
طوایــف مصمــم شــدند تــا بداننــد کــه مســئولیت ســنگینی کــه ســلیمان بــر دوش 
آنــان گذاشــته شــده بــود تقلیــل مــی یابــد یــا نــه. » پــس یربعــام و جمیــع اســراییل نــزد 
رحبعــام رفتــه و گفتنــد: پــدرت يــوغ مــا را ســنگين کــرد. پــس اکنــون وظايــف و يــوغ 
ســنگيني را کــه پــدرت بــر مــا نهــاده، ســبک کــن و مــا خدمتگــذار تــو خواهيــم بــود « 

)دوم تواریــخ ١٠آیــات ۳ و 4(. 
بــه شــور  بــا مشــاورانش  رحبعــام مشــتاقانه پاســخ داد قبــل از سیاســتگذاری 
خواهــد پرداخــت، » مــردم طايفــه هــاي شــمالي بــه دنبــال او فرســتادند و همگــي 
بــه ديــدن رحبعــام رفتنــد و بــه او گفتنــد: پــدرت يــوغ مــا را ســنگين کــرد. پــس اکنــون 
وظايــف و يــوغ ســنگيني را کــه پــدرت بــر مــا نهــاده، ســبک کــن و مــا خدمتگــذار تــو 
خواهيــم بــود. او بــه ايشــان گفــت: » ســه روز ديگــر نــزد مــن بياييــد. « پــس مــردم 
بودنــد،  پــدرش ســليمان  کــه مشــاور  ريــش ســفيداني  بــا  پادشــاه  رفتنــد. رحبعــام 
مشــورت کــرد و پرســيد: » بــه نظــر شــما بــه ايــن مــردم چــه پاســخي بدهــم؟ ايشــان 
بــه او پاســخ دادنــد: » اگــر تــو بــا ايــن مــردم مهربــان باشــي و ايشــان را راضــي کنــي و 
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بــا ايشــان ســخن خــوب بگويــي، آنــگاه ايشــان تــا ابــد بنــده تــو خواهنــد بــود « )دوم 
تواریــخ ١0 آیــات ۳ تــا ٧(.

رحبعــام بــا نارضایتــی بــه مــردان جوانتــری کــه در نوجوانــی و ابتــدای جوانــی بــا 
آنــان در ارتبــاط بــود رو کــرده و از ايشــان پرســيد: » شــما چــه پيشــنهادي داريــد؟ 
بــه ايــن مــردم کــه مــي گوينــد بــار مــا را ســبکتر کــن چــه بگويــم؟ « )اول پادشــاهان 
١٢ آیــه ۹(. مــردان جــوان پیشــنهاد کردنــد کــه او در امــور ســلطنت ســختگیر بــوده 
و صراحتــاً اعــالم دارد کــه از همــان ابتــدا او هیــچ مداخلــه ای در امــور و خواســته 

هــای شــخصی اش را تحمــل نمــی نمایــد. 
رحبعــام بــا خــود ســتایی از دیــدگاه قــدرت مطلقــه والیــی مصمــم شــد تــا رایزنــی 
مشــاوران مســن تــر را نادیــده بگیــرد و مشــورت رایزنــان جــوان را در نظــر بگیــرد. بدیــن 
جهــت چنیــن واقــع شــد کــه در روز تعیــن شــده وقتــی »  یربعــام و همــه مردمــی کــه 
نــزد رحبعــام آمدنــد  « بــرای دســتور راجــع بــه خــط مشــی و سیاســتی کــه او قصــد 
داشــت تــا دنبــال کنــد، رحبعــام پاســخ داد » پــدرم يــوغ شــما را ســنگين ســاخت، 
امــا مــن آن را زيــاده خواهــم گردانيــد؛ پــدرم شــما را بــا تازيانــه هــا تنبيــه مــي نمــود، امــا 

مــن بــا عقربهــا « )آیــه هــای ١٢تــا ١4(. 
اگــر رحبعــام و مشــاوران ناکارآزمــوده اش اراده الهــی را راجــع بــه اســرائیل درک 
میکردنــد آنــگاه بــه درخواســت مــردم بــرای اصالحــات قطعــی در امــور حکومتــی تــن 
در میدادنــد. ولــی بــا فرصــت مغتنمــی کــه در طــی مالقــات در شــکیم یافتــه بودنــد 
از اســتدالل در علــت و معلــول قصــور کردنــد و بدیــن ســبب نفــوذ آنــان بــر گــروه 
کثیــری از مــردم بــرای همیشــه کاســته شــد. عــزم قاطــع آنــان بــرای دائمــی کــردن و 
اضافه کردن فشــار در طی حکومت ســلیمان آغاز شــده بود که جنگ مســتقیم با 
برنامه خدا برای اســرائیل بود و به مردم در حد زیادی فرصتی داد تا در صداقت 
بــه انگیــزه هــای خویــش تردیــد نشــان دهنــد. در ایــن تــالش نابخردانــه و ســتمگرانه 
بــرای اعمــال قــدرت، پادشــاه و مشــاوران منتخــب، غــرور و تفرعــن حاکــی ازمقــام و 

منصــب خــود را عیــان نمودنــد. 
میــان  بــرد. در  پیــش  بــه  را  تــا رحبعــام خــط مشــی خــود  نــداد  اجــازه  خداونــد 
طوایــف هــزاران نفــر بودنــد کــه از حکومــت مســتبدانه و ســتم پیشــه ســلیمان کامــالً 
بســتوه آمده بودند و حال حس کردند که هیچ کاری از دستشــان بر نمی آید مگر 
اینکــه بــر علیــه خانــدان داود شــورش کننــد. » هنگامــي کــه همــه مــردم ديدنــد کــه 
پادشــاه بــه ايشــان گــوش فــرا نمــي دهــد، بــه پادشــاه چنيــن گفتنــد: مــا چــه ســهمي 
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از داود داريــم؟ مــا هيــچ ميراثــي از پســر يَســي نداريــم. اي مــردم اســرائيل بــه خانــه 
هــاي خــود بــاز گرديــد؛ اکنــون، اي داوود، از خانــه خــود نگــه داري کــن. پــس همــه 

مــردم، بــه خانــه هــاي خــود رفتنــد « )آیــه ١6(. 
شــکافی که ســخنان عجوالنه و نســنجیده رحبعام ایجاد کرده بود ترمیم ناپذیر 
بــود. از آن پــس دوازده طایفــه اســرائیل منقســم شــدند و طوایــف یهــودا و بنیامیــن 
تحــت حاکمیــت رحبعــام در حکومــت جنوبــی یهــودا ایجــاد گردیدنــد در حالیکــه ده 
طایفــه شــمالی حکومــت جداگانــه ای را تشــکیل دادنــد کــه بــه ســلطنت اســرائیل 
معــروف بــود و یربعــام پادشــاه آنــان بــود. بدیــن ســبب پیشــگوئی نبــی در رابطــه بــا 
منقســم شــدن پادشــاهی کامــل شــد. » پــس پادشــاه بــه مــردم گــوش فــرا نــداد. ايــن 
رويدادهــا بــه اراده خــدا انجــام مــي شــد تــا کالمــي کــه خداونــد بــه اخيــاي شــيلوني 

دربــاره يربعــام، پســر نبــاط فرمــوده بــود، بــه حقيقــت بپيونــدد « )آیــه ١۵(. 
وقتــی رحبعــام دیــد کــه ده طایفــه از اتحــاد بــا او صرفنظــر میکننــد دســت بــه کار 
شــد. او از طریــق یکــی از مــردان دارای نفــوذ و قــدرت » هــدورام کــه دارای احتــرام 
بــا آن قاصــد صلــح رفتــار مناســبی  آنــان را آرام کنــد. ولــی  تــا  تــالش کــرد  بــود «، 
صــورت نگرفــت کــه حاکــی از ضدیــت بــا رحبعــام بــود. » رحبعــام پادشــاه، ادونيــرام 
را که سرپرســت کارگران اجباري بود فرســتاد و همه مردم اســرائيل او را سنگســار 
کردنــد تــا ُمــرد و رحبعــام پادشــاه بــا شــتاب بــر ارابــه خــود ســوار شــد و بــه اورشــليم 

گريخــت « )آیــه ١8(. 
يهــودا و  افــراد طايفــه هــاي  آمــد، همــه  اورشــليم  بــه  کــه رحبعــام  » هنگامــي 
بنياميــن را کــه يکصــد و هشــتاد هــزار نفــر جنــگاور برگزيــده بودنــد، جمــع کــرد تــا بــه 
جنــگ اســرائيل برونــد و ســلطنت را بــه رحبعــام، پســر ســليمان بازگردانــد. امــا کالم 
خــدا بــر شــمعيا مــرد خــدا، آمــد و فرمــود: بــه رحبعــام، پســر ســليمان، و تمــام مــردم 
يهــودا و بنياميــن بگــو خداونــد چنيــن مــي فرمايــد: شــما نبايــد برويــد و بــا بــرادران 
اســرائيلي خــود بجنگيــد. هرکــس بــه خانــه خــود بازگــردد، زيــرا ايــن خواســت مــن 
اســت. همــه آنهــا فرمــان خداونــد را پيــروي کردنــد و بــه خانــه خــود رفتنــد « )اول 

پادشــاهان 12 آیــات 21 تــا 24(.
بــرای ســه ســال رحبعــام تــالش نمــود تــا بــر ایــن تجربــه اندوهبــار خــود در آغــاز 
ســلطنت فایــق آیــد و در ایــن تــالش کامیــاب شــد. او » در اورشــليم مانــد و بــراي 
دفــاع از يهوديــه و بنياميــن شــهرهای قلعــه دار ســاخت «. او دژهــای مســتحکمی 
ســاخت و در آنــان فرماندهانــی گمــارد و در آنهــا غــذا، روغــن و شــراب انبــار کــرد. 
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او همچنیــن در همــة شــهرها ســپرها و نیــزه هــای بــزرگ قــرار داد و آنهــا را بســیار 
اســتوار کــرد. بــه ایــن ترتیــب او یهــودا و بنیامیــن را در کنتــرل خــود نــگاه داشــت. 
)دوم تواریــخ ١١ آیــات ۵ و ١١ و ١2(. ولــی راز موفقیــت یهــودا در ســالهای اولیــه 
حکومــت رحبعــام بخاطــر چنیــن کارهایــی نبــود. بنــا بــه تشــخیص خداونــد بعنــوان 
حاکــم مطلــق بــود کــه قبایــل یهــودا و بنیامیــن تفــوق و برتــری یافتنــد. در شــمار آنــان 
بســیاری از مــردان خداتــرس از قبایــل شــمالی وجــود داشــتند. » کســاني کــه پيــروي 
کردن از خداوند، خداي اســرائيل را در دل داشــتند، از همه طايفه هاي اســرائيل 
بــه دنبــال کاهنــان و الويــان بــه اورشــليم آمدنــد تــا بــراي خداونــد، خــداي نياکانشــان 
مــّدت ســه ســال  و  نيرومنــد ســاختند  را  يهــودا  پادشــاهي  ايشــان  کننــد.  قربانــي 
رحبعام، پســر ســليمان را حمايت نمودند. ايشــان در مّدت ســه ســال در راه داود 

و ســليمان گام برداشــتند « )دوم تواریــخ ١١ آیــات ١6 و 17(.
در ادامــه چنیــن راهــی، رحبعــام فرصتــی یافــت تــا در حــد زیــادی خطاهــای 
گذشــته را جبــران و اعتمــاد بــه توانائــی فرمانروائــی بــا حکمــت را کســب نمایــد. ولــی 
کلــِک ســروش ســابقه اندوهبــاری را بــر جانشــین ســلیمان قلــم زده بــود، بعنــوان 
کســی کــه از وفــا داری نســبت بــه یهــوه کوتاهــی کــرده بــود. بطــور ذاتــی خودســر، 
بــی پــروا، خــود رای و تمایــل بــه بــت پرســتی داشــت؛ بــا ایــن وجــود چنانچــه کامــالً 
بــه خــدا تــوکل مینمــود مــی توانســت شــخصیتی قــوی را پــرورش دهــد – در ایمــان 
استوار باقی بماند و به خواسته های الهی سر تعظیم فرود آورد. ولی همچنانکه 
زمــان میگذشــت پادشــاه بــه قــدرت مقــام و قلعــه هایــی کــه ســاخته بــود تکیــه میکــرد. 
کــم کــم ضعــف موروثــی آشــکار شــد تــا اینکــه او را بکلــی بــه ســوی بــت پرســتی ســوق 
داد. » هنگامــي کــه پادشــاهي رحبعــام اســتوار و نيرومنــد شــد او و تمامــي يهــودا 

قوانيــن خداونــد را تــرک کردنــد « )دوم تواریــخ 1٢ آیــه ١(.
» و همــه اســرائیل بــا او بودنــد «... ایــن کالم چقــدر اندوهنــاک بــود. مردمــی 
را کــه خداونــد برگزیــده بــود تــا چــراغ و نــور هدایــت اقــوام اطــراف باشــند، از مرجــع 
باشــند.  اقــوام و ملــل دیگــر  تــا ماننــد  بودنــد  ایــن  پــی  خــود روی برگردانیــده و در 
ماننــد ســلیمان و همچنیــن رحبعــام – تأثیــر ســوء الگوهــای غلــط، بســیاری را بــه 
انحــراف و گمراهــی کشــاند. و هماننــد آنــان در حــد باالتــر یــا پائیــن تــر – امــروزه 
هرکســی کــه خــود را بــه اهریمــن واگــذار کنــد – تأثیــر ســوء خطــاکاری بــه انجــام 
دهنــده خطــا محــدود نمیشــود. هیــچ فــردی بــرای خــودش زندگــی نمیکنــد. هیــچ 
فــردی بــه تنهایــی در شــرارت و بــی انصافــی خــود هــالک نمیشــود. هــر زندگــی نــوری 
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اســت کــه مســیر را بــرای دیگــران درخشــان و باعــث خوشــی میگــردد و یــا تاریکــی 
و تأثیــر مخربــی اســت کــه بــه یــاس و نابــودی منتهــی میشــود. مــا دیگــران را بــه اوج 
شادی و حیات جاودانی سوق میدهیم و یا اینکه به قهقرای اندوه و مرگ ابدی 
هدایــت میکنیــم. و چنانچــه بــا کــردار خــود فعالیتهــای قدرتهــای اهریمنــی را کــه در 
اطرافمــان هســتند تقویــت و یــا تحمیــل کنیــم، بــا گنــاه آنــان شــریک خواهیــم شــد. 
خداونــد اجــازه نــداد تــا ارتــداد حاکــم یهــودا بــدون مجــازات باقــی بمانــد. » در 
بــه خــدا وفــادار نبودنــد، شيشــق، فرعــون  ســال پنجــم پادشــاهي رحبعــام، چــون 
مصر عليه اورشــليم برخاســت. او با هزار و دويســت اّرابه و شــصت هزار ســواره 
و همــراه بــا ســربازان بــي شــمار ليبــي يايــي و ســکيان و حبشــي از مصــر آمــد. او 
شــهرهاي حصــاردار يهــودا را تســخير کــرد و تــا اورشــليم رســيد. آنــگاه شــمعياي نبــي 
نــزد رحبعــام و رهبــران يهــودا کــه بــه خاطــر شيشــق در اورشــليم جمــع شــده بودنــد 
آمــد و بــه ايشــان گفــت: خداونــد چنيــن مــي فرمايــد: شــما مــرا تــرک کــرده ايــد، پــس 
مــن شــما را در دســت شيشــق رهــا مــي کنــم « )دوم تواریــخ 12 آیــات 2 تــا ۵(. 
مــردم تــا آن حــد در ارتــداد غــرق نشــده بودنــد کــه مجازاتهــای خداونــد را خــوار 
بشــمارند. با خســارتهای قابل توجهی که از یورش شیشــق متحمل شــدند دســتان 
خداونــد را در کار دیدنــد و بــرای مــدت زمانــی خاضــع شــدند. آنــان اعتــراف کردنــد 

کــه » خداونــد عــادل اســت «. 
» آنگاه رهبران اسرائيل و پادشاه فروتن شدند و گفتند: خداوند عادل است. 
هنگامــي کــه خداونــد ديــد کــه ايشــان فروتــن شــده انــد، کالم خداونــد بــر شــمعيا آمــد 
و فرمــود: ايشــان فروتــن شــده انــد، مــن ايشــان را نابــود نخواهــم کــرد و بــه ايشــان 
رهايــي خواهــم داد. خشــم مــن بــه دســت شيشــق بــر اورشــليم فــرود نخواهــد آمــد. 
بــا ايــن وجــود ايشــان بنــده او خواهنــد شــد، تــا تفــاوت بيــن خدمــت کــردن بــه مــن و 
پادشــاهان ســرزمين هاي ديگر را بدانند. پس شيشــق فرعون عليه اورشــليم برآمد. 
او خزانــه هــاي معبــد بــزرگ و کاخ پادشــاه را بــا خــود بــرد، او هرچــه بــود را برداشــت. 
او همــه چيــز را، شــامل ســپرهايي طاليــي کــه ســليمان ســاخته بــود، بــا خــود بــرد. اّمــا 
رحبعــام پادشــاه بــه جــاي آنهــا ســپرهاي برنــزي ســاخت و آنهــا را بــه دســت نگهبانــان 
دروازه هــاي کاخ پادشــاه داد. هــرگاه پادشــاه بــه معبــد بــزرگ مــي رفــت، نگهبانــان بــا 
او مــي آمدنــد و ســپرها را مــي آوردنــد و ســپس بــه اتــاق نگهبانــان بــاز مــي گرداندنــد. 
چون او خود را فروتن کرد، خشــم خداوند از او دور گشــت و ايشــان را کامالً نابود 

نکــرد و شــرايط يهــودا رو بــه خوبــي بــود « )دوم تواریــخ 8 آیــات 6 تــا 12(.
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ولــی وقتــی مصیبــت برداشــته شــد و قــوم بــار دیگــر کامیــاب شــد بســیاری از 
آنــان خداترســی را فرامــوش کردنــد و مجــدداً بــه بــت پرســتی روی آوردنــد. در زمــره 
آنــان رحبعــام پادشــاه نیــز بــود. گرچــه از مصیبــت واقــع شــده فروتــن گردیــده بــود 
ایــن تجربــه بعنــوان نقطــه عطفــی تعیــن کننــده، درس عبــرت نیاموخــت.  ولــی از 
او درســی را کــه خداونــد تــالش کــرده بــود بــه او بیامــوزد، فرامــوش کــرده بــود و بــه 
گناهــی کــه غضــب را بــرای قــوم بــه ارمغــان آورده بــود بازگشــته بــود. پــس از چنــد 
ســال شــرم آور بخاطــر » پلیــدی و عــدم خداجوئــی «، » رحبعــام در گذشــت و 
بــه خــاک ســپردند و پســرش ابيــا  بــه نيــاکان خــود پيوســت. او را در شــهر داوود 

جانشــين او شــد « )دوم تواریــخ 12 آیــات 14 و 16(.
بــه  ابتــدای حکومــت رحبعــام، شــکوه اســرائیل رو  انشــقاق پادشــاهی در  بــا 
نخواهــد  بدســت  را  خــود  کمــال  دوبــاره  گاه  هیــچ  و  گــذارد  اضمحــالل  و  افــول 
آورد. گهگاهــی در طــی قــرون کــه ادامــه یافــت تخــت ســلطنت داود از مردانــی بــا 
شایســتگی ســیرت و دور اندیــش اشــغال گردیــد و تحــت حاکمیــت ایــن پادشــاهان 
بــرکات از ســوی مــردان یهــودا بــه قومهــای دیگــر منتشــر گردیــد. نــام یهــوه بــر هــر رب 
النوعــی تفــوق یافــت و احــکام او بــا حرمــت نــگاه داشــته شــد. هــر چنــدگاه انبیــای 
بــزرگ برخاســته تــا دســتان حاکمــان را تقویــت نمــوده و مــردم را بــه ادامــه ایمانــداری 
ترغیــب مینمودنــد. ولــی بذرهــای اهریمــن کــه هــم اکنــون جوانــه زده بــود، هنگامــی 
کــه رحبعــام پادشــاه شــد، کامــالً از ریشــه در آورده نشــد و هــر چنــدگاه مردمــی کــه 
ســابقاً مــورد لطــف و عنایــت خــدا قــرار گرفتــه بودنــد چنــان بــه قهقــرا میرفتنــد کــه در 

میــان بــت پرســتان انگشــت نمــا و ضــرب المثــل میشــدند. 
بــا وجــود انحــراف کســانی کــه تمایــل بــه اعمــال بــت پرســتانه داشــتند رحمــت 
خــدا بــا قــوت خویــش هــر کاری را انجــام میــداد تــا پادشــاهی منقســم شــده را از 
ویرانــی مطلــق نجــات دهــد. و همچنــان بــا گــردش ســالها اهــداف او در رابطــه بــا 
اســرائیل بوســیله شــیوه هــای انســانی کــه از عوامــل شــیطانی ملهــم شــده بــود بــی 
نتیجــه و عقیــم مانــده بــود. بــا اینحــال خداونــد نقشــه رحیمانــه خــود را از طریــق بــا 

اســارت گرفتــن و بازســازی قــوم برگزیــده آشــکار مینمــود. 
آن  در  کــه  بــود  انگیــزی  شــگفت  تاریــخ  آغــاز  پادشــاهی  شــدن  منقســم  ولــی 
رحمــت مشــفقانه و حلیمانــه خــدا آشــکار گردیــد. آنــان از بوتــه آزمایــش مصایــب و 
ســختیها گــذر کردنــد زیــرا گرایشــهای موروثــی و کِشــت شــده اهریمنــی داشــتند و 
کســانی کــه خداونــد در پــی تطهیــر امــت خــاص و مجاهــدان خیرخــواه و نیکــوکار 
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بــود در نهایــت تأییــد کردنــد: » اي خداونــد، هيــچ کــس مثــل تــو نيســت، تــو قــادري 
و نامــت عظيــم و تواناســت. اي پادشــاه تمــام ملّتهــا، کيســت کــه از تــو نترســد؟ 
تــو تنهــا شايســته احترامــي، مثــل تــو در ميــان تمــام حکيمــاِن ملّتهــا و در ميــان ســاير 
پادشــاهان يافــت نمــي شــود. اّمــا تــو، اي خداونــد، خــداي حقيقــي هســتي، تــو 
خــداي زنــده و پادشــاه ابــدي هســتي. وقتــي تــو خشــمگين شــوي، جهــان مــي لــرزد 

ملّــت طاقــت تحّمــل آن را ندارنــد « )ارمیــا ١٠ آیــات 6 و 7 و 10(.
و بــت پرســتان ســرانجام درس عبرتــی را آموختنــد کــه خدایــان دروغــی تــوان 
بگوييــد:  ميپرســتند  بــت  كــه  » بــه كســاني  ندارنــد.  را  دادن  نجــات  و  برخیزانــدن 
خدايانــي كــه در خلقــت آســمان و زميــن نقشــي نداشــته انــد از روي زميــن محــو و 
نابــود خواهنــد شــد « )آیــه ١١(. تنهــا اتحــاد بــا خــدای زنــده، آن آفریننــده هســتی 

بخــش و حاکــم بــر همــه چیــز میتوانــد بــه انســان آرامــش و صلــح عطــا نمایــد. 
را  رابطــه خــود  القــول  متفــق  توبــه کار  و  متنبــه  یهــودای  و  اســرائیل  ســرانجام 
داشــتند:  اظهــار  او  خصــوص  در  و  کردنــد  تجدیــد  پدرانشــان  خــدای  یهــوه،  بــا 
» خداونــد بــا قــدرت خــود زميــن را ســاخت و بــا حکمــت خويــش جهــان را آفريــد، و 
بــا فهــم خــود آســمانها را گســترانيد. بــه فرمــان اوســت کــه ابرهــا مــي غرّنــد. اوســت 
کــه ابرهــا را از دورتريــن نقــاط جهــان مــي آورد. اوســت کــه در ميــان بــاران بــرق ايجــاد 
مــي کنــد، و هــم اوســت کــه بــاد را از خزانــه هــاي خــود بيــرون مــي فرســتد. بــا ديــدن 
چنيــن چيزهايــي، انســانها فکــر مــي کننــد کــه چقــدر احمــق و بــي شــعورند، آنهــا کــه 
بُتهــا را مــي ســازند آدمهــاي ســرخورده اي هســتند، چــون خدايانــي کــه مــي ســازند، 
دروغيــن و بــي جــان انــد. آنهــا بــي ارزش و منفورنــد. وقتــي خداونــد بــراي رســيدگي 
بــه حســاب آنهــا بيايــد، آنهــا همــه نابــود خواهنــد شــد. خــداي يعقــوب مثــل آنهــا 
نيســت. او خالــق همــه چيــز اســت، او اســرائيل را برگزيــد تــا قــوم خــاص او باشــند، 

و نــام او خــداي متعــال اســت « )ارمیــا 10 آیــات 12 تــا 16(.
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یربعــام خــادم پیشــین ســلیمان، توســط ده طایفــه اســرائیل کــه بــر ضــد خانــدان 
داود شــوریده بودنــد بــر تخــت ســلطنت قــرار گرفــت تــا در امــور مذهبــی و مدنــی 
اصالحاتــی انجــام دهــد. تحــت حاکمیــت ســلیمان او شایســتگی و عقــل ســلیم را 
از خود نشان داده بود و دانشی را که در طی سالهای خدمت صادقانه بدست 
آورده بــود، او را شایســته نمــود تــا بــا بصیــرت فرمانروائــی کنــد. ولــی یربعــام از تــوکل 

کــردن بــه خــدا قصــور کــرد. 
بزرگتریــن تــرس یربعــام ایــن بــود کــه در زمــان آینــده قلــوب کســانی کــه مطیــع او 
هســتند توســط کســی کــه بــر تخــت داود تکیــه زده اســت ربــوده شــود. او اســتدالل 
کــرد کــه چنانچــه ده طایفــه مجــاز شــمرده شــوند تــا کــرارا بــه مالقــات مســند کهــن 
سلطنت یهودی بروند جایی که فرائض معبد همچنان مانند سالهای فرمانروایی 
ســلیمان اداره میشــود، بســیاری ممکــن اســت متمایــل شــوند تــا بــا حکومتــی کــه 
کانــون آن اورشــلیم اســت بیعــت خــود را تجدیــد کننــد. یربعــام بــا مشــاوران خــود 
رایزنــی نمــوده مصمــم شــد تــا بــا یــک حرکــت متهورانــه تــا آنجــا کــه ممکــن اســت 
احتمــال شــورش بــر ضــد حکومــت خــود را کاهــش دهــد. بدیــن ســبب او بــر آن شــد 
تا دو کانون پرستش را یکی در دان و دیگری در بیت ئیل در سرحدات پادشاهی 
تــازه تشــکیل شــده خــود ایجــاد نمایــد. ایــن مکانهــا در عــوض اورشــلیم جایگزینــی 

بمنظــور گردهمایــی بــرای عبــادت میشــدند. 
بــرای ســازماندهی ایــن انتقــال، یربعــام در نظــر داشــت تــا افــکار بنــی اســرائیل 
را مجــذوب ســازد و بدیــن جهــت تمثالــی قابــل رویــت را بعنــوان ســمبل و نمــادی از 
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حضــور خــدای نامشــهود بســازد. بــر ایــن اســاس باعــث شــد تــا دو گوســاله طالیــی 
بــرای  تــالش  ایــن  قــرار داده شــوند. در  ســاخته شــده و در مراکــز پرستشــگاه هــا 
معارفــه خــدای جعلــی )بــت(، یربعــام حکــم صریــح یهــوه را نقــض کــرد کــه اشــعار 
میداشــت: » هيــچ مجســمه و يــا هيــچ تمثالــي از آنچــه بــاال در آســمان و يــا پاييــن در 
زمين و يا در آبهاي زير زمين اســت، براي خود مســاز. در مقابل هيچ بتي ســجده 
مکــن و آن را پرســتش منمــا، زيــرا مــن خداونــد، کــه خــداي تــو هســتم هيــچ رقيبــي را 

تحّمــل نمــي كنــم « )خــروج ٢٠ آیــات 4 و ۵(. 
خواســته یربعــام بــرای دور نگهداشــتن ده طایفــه از اورشــلیم چنــان شــدید بــود 
کــه بصیــرت و بینــش خــود را بواســطه نقشــه ُسســت بنیــاد خــود از دســت داد. 
او بــا قــرار دادن ســمبلها )رب النــوع( کــه بواســطه آن اجــداد ایشــان بــا آن در طــی 
قرنهــا اســارت در مصــر آشــنا بودنــد، بنــی اســرائیل را در معــرض خطــر بزرگــی قــرار 
میــداد. اقامــت اخیــر یربعــام در مصــر، بالهــِت قــرار دادن نمادهــای بــت پرســتی 
بــرای وادار  او  برنامــه هدفــدار  ولــی  او گوشــزد میکــرد.  بــه  بایــد  را  مــردم  برابــر  در 
نمــودن طوایــف شــمالی بجهــت ادامــه نــدادن بــه زیارتهــای ســاالنه بــه شــهر مقــدس 
ســبب شــد تــا او بــی تدبیرانــه تریــن اقدامــات را اتخــاذ کنــد. » بــرای شــما رفتــن تــا بــه 
اورشــلیم زحمــت اســت: هــان ای اســراییل خدایــان )بُتهــای( تــو کــه تــو را از زمیــن 

مصــر بــر آوردنــد! « )اول پادشــاهان 12 آیــه 28(. 
بدیــن ســبب آنــان دعــوت شــدند تــا در برابــر تمثالهــای طالیــی ســر تعظیــم فــرود 

آورنــد و شــکل عجیبــی از پرســتش را قبــول کننــد. 
پادشــاه اهتمــام ورزیــد تــا تعــدادی از الویانــی کــه در قلمــرو او زندگــی میکردنــد 
را ترغیــب نمایــد تــا بعنــوان کاهنــان در معابــد تــازه بنــا شــده در بیــت ئیــل و دان 
خدمــت کننــد ولــی در ایــن تــالش مذبوحانــه شکســت خــورد. بنابرایــن وادار شــد 
انتخــاب نمایــد « )اول  ايــن قربانگاههــا  بــراي  تــا » ازميــان مــردم عــادي كاهنانــي 
پادشــاهان ١٢ آیــه ۳١(. بســیاری از ایمانــداران شــامل تعــداد کثیــری از الویــان از 
عاقبــت ایــن خطــر آگاه شــده و بــه اورشــلیم گریختنــد تــا بتواننــد مطابــق بــا خواســته 

هــای الهــی عبــادت کننــد. 
» يربعام جشني در ماه هشتم در روز پانزدهم ماه مانند جشني که در يهودا 
بــود برگــزار کــرد و در قربانــگاه، قربانــي تقديــم مــي کــرد همچنيــن در بيــت ئيــل نيــز در 
برابــر گوســاله هايــي کــه ســاخته بــود، چنيــن کــرد و در بيــت ئيــل در پرستشــگاههايي 
که بر باالي تپّه ها ســاخته بود کاهناني گماشــت « )اول پادشــاهان ١٢ آیه ۳٢(.
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مبــارزه طلبــی گســتاخانه پادشــاه از خــدا در کنــار گذاشــتن اصــول مقــرر الهــی 
مجازات را بهمراه داشت. حتی در حالیکه او در اجرای مراسم و سوزندان بخور 
در طــی وقــِف مذبــِح عجیبــی کــه در بیــت ئیــل برپــا کــرده بــود مــردی از خــدا از ســوی 
پادشــاهی یهودا به او ظاهر گشــت که فرســتاده شــده بود تا او را از ادامه معرفی 
بــه قربانــگاه  بــه فرمــان خداونــد  شــکلهای مختلــف پرســتش تقبیــح کنــد. » او بنــا 
نــام  بــه  گفــت: اي قربانــگاه، اي قربانــگاه، خداونــد چنيــن مــي فرمايــد: کودکــي 
يوشــيا در خاندان داود به دنيا خواهد آمد. او کاهناني را که بر روي تو بُخور مي 
ســوزانند، قربانــي خواهــد کــرد و اســتخوان انســان را در روي تــو خواهــد ســوزانيد. 
ســپس ادامــه داده گفــت خداونــد میفرمایــد: ايــن قربانــگاه ويــران خواهــد شــد و 
خاکســترهاي آن پراکنــده خواهنــد گشــت. آنــگاه خواهيــد دانســت كــه آنچــه مــي 
گويــم از جانــب خداونــد اســت « )اول پادشــاهان 1۳ آیــات 2 و ۳(. » بالفاصلــه 
قربانــگاه ويــران شــد و خاکســترهاي آن بيــرون ريخــت همــان طــور کــه مــرد خــدا طبــق 

کالم خداونــد پيشــگويي کــرده بــود « )اول پادشــاهان ١٣ آیــه ۵(. 
یربعــام بــا مشــاهده چنیــن واقعــه ای از روح سرکشــی بــر ضــد خــدا پــر شــده و 

تــالش کــرد تــا کســی را کــه ایــن پیــام را آورده بــود دســتگیر کنــد. او بــا غضــب    
» دست خود را از قربانگاه بطرف او دراز کرد و گفت او را دستگیر کنید «. 
به این عمل تند و بی پروای او بالفاصله واکنش نشان داده شد. دستی که بر علیه 
رسول یهوه دراز شده بود بالفاصله از کار افتاد و خشک شد و نتوانست جمع شود. 
بــرای او از خداونــد شــفاعت  تــا  نبــی التمــاس کــرد  بــه  پادشــاه وحشــت زده 
جویــد. » هنگامــي کــه پادشــاه ايــن ســخنان را شــنيد دســت خــود را از قربانــگاه بــه 
طرف او دراز کرد و گفت: او را دستگير کنيد. دستي را که دراز کرده بود، چنان 
خشــک شــد که او نمي توانســت آن را به ســوي خود جمع کند... پادشــاه به نبي 
گفــت: خواهــش مــي کنــم بــراي مــن نــزد خداونــد خــداي خــود دعــا کــن تــا دســت مــرا 
شــفا دهــد. مــرد خــدا بحضــور خداونــد دعــا کــرد و دســت او شــفا يافــت و ماننــد 

ســابق شــد « )اول پادشــاهان ١۳ آیــات 4 و 6(. 
بــود،  عبــث  عجیــب  قربانــگاه  بــرای  تشــریفات  و  وقــف  بــرای  یربعــام  تــالش 
بزرگداشــت چیــزی کــه مایــه بــی حرمتــی بــه عبــادت یهــوه در معبــد اورشــلیم بــود. 
بــا پیــام نبــی، پادشــاه اســرائیل بایــد توبــه کــرده و از اهــداف شــریرانه خــود تبــّری مــی 
جســت کــه مــردم را از پرســتش واقعــی خــدا دور میســاخت. ولــی قلــب او ســخت 

شــده و مصمــم بــود تــا براهــی کــه خــود انتخــاب کــرده ادامــه دهــد. 
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در هنــگام ضیافــت و جشــن در بیــت ئیــل قلــوب بنــی اســرائیل بکلــی ســخت 
نشــده بــود. بســیاری مســتعد نفــوذ روح القــدس بودنــد. خداونــد مقــرر داشــته بــود 
تــا کســانی کــه بســرعت در وادی ارتــداد افتــاده بودنــد قبــل از اینکــه دیــر شــده باشــد 
خــود را کنتــرل کننــد. خداونــد رســول خــود را بــرای توقــف اقدامــات بــت پرســتی 
فرســتاد تــا بــه پادشــاه و مــردم آشــکار کنــد کــه گام برداشــتن بیــش از ایــن در ارتــداد 
عواقبــی را در بــر خواهــد داشــت. از هــم گســیختن مذبــح نشــانی از ناخشــنودی 

خــدا از شــناعتی بــود کــه در بنــی اســرائیل پدیــد آمــده بــود. 
خداوند در پی نجات بود و نه ویرانگری. او از نجات دادن گناهکاران محظوظ 
میشــود. » بــه ايشــان بگــو خداونــد متعــال مــي فرمايــد: بــه حيــات خــود ســوگند کــه 
از مــردن گناهــکار خشــنود نمــي گــردم، بلکــه از اينکــه پليــدکار از راه خــود بازگــردد و 
زنــده بمانــد. بازگرديــد، از روشــهاي پليــد خــود بازگرديــد. اي قــوم اســرائيل، چــرا مــي 
خواهيــد بميريــد؟ « )حزقیــال ۳۳ آیــه ١١(. خداونــد بــا درخواســت و هشــدارها، 
بــدکاری دســت کشــیده و بســوی او بازگشــت  تــا از  انســان هــا را فــرا میخوانــد 
نمــوده و حیــات یابنــد. او بــه رســوالن برگزیــده خــود شــجاعت مقدســانه ای عطــا 
میکنــد تــا کســانی کــه ســخنان آنانــرا میشــنوند بترســند و بــه توبــه روی بیاورنــد. مــرد 
خــدا بــا اســتواری پادشــاه را ســرزنش کــرد! و ایــن اســتواری واجــب بــود. بــه هیــچ 
طریــق دیگــری شــرارتهای موجــود نمــی توانســت مالمــت شــود. خداونــد بــه خادمــان 
خویــش شــجاعت و دلیــری میدهــد کــه تأثیــر پایــداری بــر کســانی کــه گــوش شــنوا 
دارنــد داشــته باشــد. مادامــی کــه آنــان بــه خــدا تــوکل کننــد نیــازی نیســت کــه تــرس و 
واهمــه داشــته باشــند چــرا کــه او بــه آنــان مأموریــت میدهــد، و بــه آنــان قــوت قلــب 

میدهــد کــه از آنــان محافظــت و نگهــداری کنــد. 
خــدا  مــرد  بــه  پادشــاه  » آنــگاه  بازگــردد  تــا  داشــت  پیــام قصــد  انتقــال  بــا  نبــی 
گفــت: بــا مــن بــه خانــه بيــا و غذايــي بخــور و مــن پــاداش تــو را خواهــم داد. مــرد خــدا 
بــه پادشــاه پاســخ داد: اگــر نيمــي از خانــه خــود را بــه مــن بدهــي مــن بــا تــو وارد آن 
نخواهــم شــد و مــن در اينجــا نــان نخواهــم خــورد و آب نخواهــم نوشــيد. خداونــد بــه 
مــن فرمــان داده اســت کــه در اينجــا نــان نخــورم و آب ننوشــم و از راهــي کــه آمــده 
ام بــاز نگــردم. پــس او از راه ديگــري رفــت و از راهــي کــه بــه بيــت ئيــل آمــده بــود 

بازنگشــت « )اول پادشــاهان ١٣ آیــات 7 تــا ۹(. 
عاقالنــه بــود کــه نبــی بــه هــدف خــود پابــر جــا بــوده و بــدون تاخیــر بــه یهودیــه 
بازگــردد. در حالیکــه از راه دیگــری بطــرف خانــه میرفــت از کنــار مــرد کهنســالی عبــور 
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کــرد کــه ادعــا میکــرد کــه نبــی اســت و او را فریفــت کــه مــرد خداســت و اظهــار 
داشــت » مــن نيــز ماننــد تــو نبــي هســتم و فرشــته از طــرف خداونــد بــه مــن گفــت 
کــه تــو را بــا خــود بــه خانــه ببــرم و از تــو پذيرايــي کنــم. اّمــا نبــي کــذاب پيــر دروغ مــي 
گفــت. پــس او بــه خانــه نبــي پيــر رفــت و در خانــه اش نــان خــورد و آب نوشــيد «. 
» هنگامي که آنها بر سفره نشسته بودند، کالم خداوند بر نبي پيري که او را 
بازگردانــده بــود آمــد. نبــي پيــر فريــاد بــرآورد و بــه نبــي اهــل يهــودا گفــت: خداونــد مــي 
فرمايــد چــون تــو از کالم خداونــد ســرپيچي کــردي و دســتورات خداونــد خدايــت را 
نــگاه نداشــتي، چــون تــو بازگشــتي و در آنجــا نــان خــوردي و آب نوشــيدي درحالــي 
کــه او بــه تــو گفــت: نــان نخــور و آب ننــوش پــس بــدن تــو در گورســتان نياکانــت بــه 

خــاک ســپرده نخواهــد شــد « )اول پادشــاهان 1۳ آیــات 1٨ تــا 22(.
ایــن پیشــگوئی بــد فرجــام بــزودی واقــع شــد. » بعــد از صــرف غــذا، نبــي پيــر 
االغ نبــي يهــودا را حاضــر کــرد. نبــي يهــودا ســوار شــده بــه راه خــود رفــت. اّمــا در راه 
شــيري بــه او حملــه کــرد و او را کشــت. جســد او در جــاده افتــاده بــود و االغ و شــير 
در کنــارش ايســتاده بودنــد. مردمــي کــه از آنجــا مــي گذشــتند، جســد را در راه و 
شــيري کــه در کنــارش بــود، ديدنــد. پــس بــه شــهري کــه نبــي پيــر زندگــي مــي کــرد، خبــر 
آوردنــد. هنگامــي کــه نبــي پيــر شــنيد، گفــت: ايــن نبــي از فرمــان خداونــد ســرپيچي 
کــرد، پــس خداونــد شــير را فرســتاد تــا بــه او حملــه کنــد و او را بکشــد، همــان طــور 

کــه خداونــد گفتــه بــود « )اول پادشــاهان 1۳ آیــات 2۳ و 26(.
مجازاتــی کــه بــر رســول بــد عهــد واقــع شــد گواهــی از حقیقــت پیشــگوئی بــود کــه 
در قربانــگاه فــاش گردیــده بــود. چنانچــه پــس از نافرمانــی از کالم خــدا بــه نبــی اجــازه 
داده میشــد تــا بــه ســالمت راه خــود را پیــش گیــرد پادشــاه آنــگاه مــی توانســت از ایــن 
واقعیــت در جهــت توجیــه نافرمانــی خــود اســتفاده کنــد. یربعــام بــا ســاختن قربانــگاه 
جعلــی، بــا دســت افلیــج و بــا سرنوشــت شــوم آن کســی کــه جــرات تخطــی بــه فرمــان 
صریــح یهــوه را داشــت، بایــد بســرعت ناخشــنودی خــدا را تشــخیص میــداد و ایــن 
غضبهــا بایــد بــه او هشــدار میــداد تــا در خطــاکاری ســماجت نکنــد. ولــی یربعــام از 
توبــه و ندامــت بــدور بــود » بعــد از ايــن وقايــع، يربعــام از کارهــاي پليــد خــود دســت 
برنداشــت و از ميــان همــه مــردم، کاهنــان بــراي پرستشــگاههاي بــاالي تپّــه هــا مــي 
گماشــت. او هرکســي را کــه مــي خواســت کاهــن شــود، بــه کهانــت مــي گماشــت. 
اين گناه او باعث ويراني و نابودي کامل خاندان او شد « و » خداوند اسرائيل را 
مجــازات خواهــد کــرد و او ماننــد نــي اي در رودخانــه خواهــد لرزيــد. او قــوم اســرائيل 
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را از اين ســرزمين خوبي که به نياکانشــان داده بود، ريشــه کن خواهد کرد و ايشــان 
را در آن سوي رود فرات پراکنده خواهد ساخت، زيرا ايشان با ساختن الهه اشره 

خشــم او را برانگيختــه انــد « )اول پادشــاهان ١٣آیــات ۳۳ و ۳4؛ 14 آیــه 16(. 
مقــارن بــا خاتمــه حکومــت آشــفته بیســت و دو ســاله، یربعــام بطــور فجیعــی در 
جنــگ بــا ابیــا کــه جانشــین رحبعــام بــود شکســت خــورد » در دوران ســلطنت ابيــا، 
يربعــام قــدرت از دســت رفتــه خــود را بــاز نيافــت و ســرانجام خداونــد او را زد و او 

ُمــرد « )دوم تواریــخ ١۳ آیــه ٢٠(. 
ارتــدادی کــه در طــی حکومــت یربعــام معرفــی شــده بــود بیــش از پیــش مشــخص 
بــود و مــورد توجــه قــرار گرفــت تــا اینکــه نهایتــا منتــج بــه ویرانــی مطلــق پادشــاهی 
اســرائیل گردیــد. حتــی قبــل از مــرگ یربعــام اخیــا نبــی کهنســال شــیلوه کــه ســالها 

پیــش بــه تخــت رســیدن یربعــام را پیــش بینــی کــرده بــود اظهــار داشــت:  
» خداوند اسرائيل را مجازات خواهد کرد و او مانند ني اي در رودخانه خواهد 
لرزيد. او قوم اســرائيل را از اين ســرزمين خوبي که به نياکانشــان داده بود، ريشــه کن 
خواهد کرد و ايشان را در آن سوي رود فرات پراکنده خواهد ساخت، زيرا ايشان با 
ساختن الهه اشره خشم او را برانگيخته اند. خداوند اسرائيل را به خاطر گناه يربعام 
که اسرائيل را به گناه کشيد، ترک خواهد کرد « )اول پادشاهان ١4آیات ١۵ و ١6(. 
بــا اینحــال خداونــد دســت از اســراییل نکشــید و از هیــچ کاری دریــغ ننمــود تــا 
آنــان را هدایــت نمــوده کــه بــه تبعیــت بــا وی در آینــد. بواســطه ســالهای دراز تاریــک 
وقتــی حاکمــان پــس از حاکمــان بــا جســارت برخاســته و در برابرملکــوت مخالفــت 
می ورزیدند و عمیق تر و همچنان عمیق تر در بت پرستی فرو میرفتند، خداوند 

یکــی پــس از دیگــری بــرای امــت از دیــن برگشــته خــود پیــام مــی فرســتاد. 
ارتــداد دســت  از  تــا  داد  آنــان فرصتهایــی  بــه  خــود  انبیــای  از طریــق  خداونــد 
شسته و بسوی او بازگردند. در خالل سالهایی که باید دنبال میشد تا پادشاهی 
متالشــی گــردد، ایلیــا و الیشــع زندگــی و کار میکردنــد و درخواســتها و تضرعــات 

هوشــع و عامــوس و عوبدیــا در ســرزمینها شــنیده میشــد. 
رهــا  گنــاه  از  نجــات  بــرای  مطلــق خداونــد  قــدرت  بــدون  اســرائیل  پادشــاهی 
الهــی خــود  بــه حاکــم  تاریکتریــن زمانهــا برخــی توانســتند نســبت  نشــد. حتــی در 
وفــادار و درســتکار باقــی بماننــد و در میانــه بــت پرســتی توانســتند در منظــر خــدای 
باقــی مانــدگان ارجمنــد  ایــن وفــاداران در زمــره  بماننــد.  باقــی  بــی عیــب  قــدوس 

بشــمار میرفتنــد کــه بواســطه آنــان هــدف ازلــی یهــوه ســرانجام بوقــوع بپیونــدد. 
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یــک  از  اســرائیل  بنــی  اَخــاب،  از  قبــل  ایلیــا  ظهــور  تــا  یربعــام  مــرگ  زمــان  از 
انحطــاط روحانــی مــداوم رنــج کشــید. بنــی اســرائیل توســط مردانــی کــه ترســی از 
اداره میشــد و  ترغیــب میکردنــد  را  پرســتش  یهــوه نداشــتند و شــکلهای عجیــب 
بــه  خــود در خدمــت  تکلیــف  از  را  خــود  بینــش  بســرعت  مــردم  از  کثیــری  تعــداد 

پذیرفتنــد.  را  پرســتانه  بــت  اعمــال  و  دادنــد  از دســت  زنــده  خــدای 
نــاداب پســر یربعــام کرســی ســلطنت اســرائیل را فقــط بــرای چنــد مــاه اشــغال 
نمــود. زندگــی شــریرانه او بناگهــان توســط یکــی از ســرداران بنــام بعشــا بــا دسیســه 
پایــان یافــت تــا کنتــرل حکومــت را بدســت گیــرد. نــاداب و همــه خویشــاوندانش بــه 
قتــل رســیدند » بــه مجــرّدي کــه بعشــا پادشــاه شــد تمــام خانــدان يربعــام را کشــت. 
طبــق کالم خداونــد کــه براخيــاي شــيلوني ســخن گفتــه بــود. بــه خاطــر گناهــي کــه 
يربعــام مرتکــب شــد و قــوم اســرائيل را وادار بــه گنــاه کــرد، خشــم خداونــد خــداي 

اســرائيل برافروختــه شــد « )اول پادشــاهان ١۵ آیــات ٢۹ و٣٠(. 
بدینگونــه خانــدان یربعــام هــالک گردیدنــد. بــت پرســتی کــه توســط او ابــداع 
ایــن حــال  بــا  و  بهمــراه داشــت  را  بــر خطــاکاران غضــب و کیفــر آســمانی  گردیــد 
حاکمانــی کــه متعاقبــاً پــس از بعشــا، ایــال، زمــری و عمــری در طــی دوره ای نزدیــک 

بــه 4٠ ســال آمدنــد همــان مســیر مصیبــت بــار شــریرانه را ادامــه دادنــد. 
درقلمــرو  آســا  اســرائیل،  در  ارتــداد  دوراِن  ایــن  از  بزرگتــری  بخــش  خــالل  در 
پادشــاهی یهــودا ســلطنت میکــرد. بــرای ســالهای زیــادی » آســا آنچــه را كــه درنظــر 
يَُهــَوه خدايــش نيكــو و راســت بــود بــه جــا مــي آورد، و مذبــح هــاي غريــب و مكانهــاي 
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بلند را برداشــت و بتها را بشكســت و اَُشــوريم را قطع نمود؛ و يهودا را امر فرمود 
نــگاه دارنــد. و  پــدران خــود را بطلبنــد و شــريعت و اوامــر او را  يَُهــَوه خــداي  كــه 
مكانهاي بلند و تماثيل شمس را از جميع شهرهاي يهودا دور كرد؛ پس مملكت 

بــه ســبب او آرامــي يافــت « )دوم تواریــخ ١4 آیــات 2 تــا ۵(.
بــا هــزار هــزار  ایمــان آســا شــدیداً محــک زده شــد وقتــی کــه » زارح حبشــی 
ســپاه و ســیصد ارابــه « بــر ضــد قلمــرو پادشــاهی او یــورش بــرد )دوم تواریــخ ١4 
آیــه ١٠(، در ایــن بحــران، اطمینــان خــود را بــر » شــهرهای حصــار دار یهــودا « کــه 
دارای » دیوار ها، برجها، دروازه ها و پشــت بندها « و به » مردان آموزش دیده 
تــوکل و اطمینــان  تــا ٨(.  بــاک « نگذاشــت )دوم تواریــخ 14 آیــات 6  بــی  جنگــی 
انگیــزی  نــام او اســرائیل کهــن بصــورت حیــرت  بــا  بــود کــه  یهــوه  بــر ســپاه  پادشــاه 

رهایــی یافتــه بــود. او قــوای خــود را آرایــش جنگــی داد و یــاری خــدا را طلبیــد. 
لشــکریان اکنــون بــرای مصــاف رو در رو ایســتاده بودنــد. االن زمــان آزمــون و 
بــود کــه خداونــد را خدمــت کــرده بودنــد. آیــا همــه گناهــان  محــک زدن کســانی 
بخــش  رهایــی  قــدرت  بــه  کامــل  اعتمــاد  یهــودا  مــردان  آیــا  بودنــد؟  شــده  اعتــراف 
خداونــد داشــتند؟ ایــن قبیــل افــکار در اندیشــه هــای رهبــران بــود. از هــر دیــدگاه 
بشری، سپاه عظیم مصر می توانست هر چه را که در مقابل او بود منهدم سازد.

 ولــی در زمــان صلــح و آرامــش آســا در پــی خوشــگذرانی و تفریــح خــود نبــود او 
بــرای هــر امــر غیــر منتظــره ای خــود را آمــاده کــرده بــود. او لشــکری دوره دیــده بــرای 
نبــرد داشــت. او بــا جــد و جهــد مــردم خویــش را هدایــت کــرده بــود تــا بــا خداونــد 
دشــمن  از  کمتــر  تعــداد،  در  او  قــوای  گرچــه  حــال  و  باشــند.  آشــتی  و  در صلــح 
بودنــد ولــی ایمــان او بــه یگانــه کســی کــه بــه او تــوکل داشــت متزلــزل نشــده بــود. 
پادشــاه در ایــام کامیابــی اش خداجــو بــود و حــال نیــز در روز مصیبــت بــه او 
انگیــز  شــگفت  قــدرت  بــا  او  کــه  بــود  داده  نشــان  او  درخواســت  داشــت.  تــوکل 
خداونــد بیگانــه نبــود. او التمــاس نمــوده و گفــت » اي خداونــد نصــرت دادن بــه 
زور آوران يــا بــه بيچــارگان نــزد تــو يكســان اســت؛ پــس اي يَُهــَوه خــداي مــا، مــا را 
اعانــت فرمــا زيــرا كــه بــر تــو تــوكل مــي داريــم و بــه اســم تــو بــه مقابلــه ايــن گــروه عظيــم 
آمــده ايــم، اي يَُهــَوه تــو خــداي مــا هســتي پــس مگــذار كــه انســان بــر تــو غالــب آيــد « 

)دوم تواریــخ ١4 آیــه ١1(.
دعــای آســا بایــد دعایــی باشــد کــه هــر ایمانــدار مســیحی بطــور شایســته تقدیــم 
دارد. مــا در یــک پیــکار هســتیم، نــه بــر علیــه گوشــت و خــون بلکــه بــر علیــه قلمــرو 
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هــا و قدرتهــا و بــر ضــد روحهــای بــد کار در رتبــه هــای بــاال. افسســیان 6 آیــه ١٢ را 
ببینیــد. در کشمکشــهای زندگــی بایــد بــا عوامــل اهریمنــی برخــورد کنیــم کــه بــر علیــه 
درستکاری صف کشیده اند. امید ما به انسان نیست بلکه بر خدای زنده است. 
بــا اطمینــان کامــل از ایمــان مــی توانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه او قــدرت مطلــق خــود 
را بــا تالشــهای بشــری بــرای جــالل نــام خــود متحــد ســاخته اســت. خداونــد بــا زره 

پــوش عدالــت خــود ملبــس گردیــده و مــا میتوانیــم بــر هــر دشــمنی غلبــه یابیــم. 
ایمــان آســای پادشــاه بطــور برجســته ای اجــر داده شــد. » و آســا يَُهــَوه خــداي 
خــود را خوانــده، گفــت: اي خداونــد نصــرت دادن بــه زور آوران يــا بــه بيچــارگان نــزد 
تــو يكســان اســت؛ پــس اي يَُهــَوه خــداي مــا، مــارا اعانــت فرمــا زيــرا كــه بــر تــو تــوكل 
ــَوه تــو خــداي  مــي داريــم و بــه اســم تــو بــه مقابلــه ايــن گــروه عظيــم آمــده ايــم، اي يَُه
مــا هســتي پــس مگــذار كــه انســان بــر تــو غالــب آيــد. آنــگاه خداونــد َحبَشــيان را در 
حضــور آســا و يهــودا شكســت داد و َحبَشــيان فــرار كردنــد «. آســا و ارتــش او تــا 
جــرار، حبشــی هــا را دنبــال کردنــد و همــة ایشــان را از پــای در آوردنــد، زیــرا ایشــان 
در برابــر خداونــد و لشــکر او شکســت خــورده بودنــد. مــردم یهــودا غنایــم فراوانــی 

گرفتنــد. )دوم تواریــخ ١4 آیــات ١2 و ١٣(. 
همچنانکــه لشــکریان ظفرمنــد یهــودا و بنیامیــن در حــال بازگشــت بــه اورشــلیم 
بودنــد » روح خــدا بــه َعَزْريــا ابــن عوديــد نــازل شــد. و او بــراي مالقــات بــا آســا بيــرون 
آمــده، وي را گفــت: اي آســا و تمامــي يهــودا و بنياميــن از مــن بشــنويد! خداونــد 
بــا شــما خواهــد بــود هــرگاه شــما بــا او باشــيد؛ و اگــر او را بطلبيــد او را خواهيــد 
يافــت؛ امــا اگــر او را تــرك كنيــد او شــما را تــرك خواهــد نمــود «. » امــا شــما قــوي 
باشــيد و دســتهاي شــما سســت نشــود زيــرا كــه اجــرات اعمــال خــود را خواهيــد 

يافــت « )دوم تواریــخ ١۵ بــاب 1 و 2 و 7(.
آســا بطــور عظیمــی بــا ایــن کالم دلگــرم شــده بــود و بــزودی دومیــن اصــالح و 
تذهیــب را در یهــودا رهبــری کــرد. » پــس چــون آســا ايــن ســخنان و نبــوت )پســر( 
عوديــد نبــي را شــنيد، خويشــتن را تقويــت نمــوده، رجاســات را از تمامــي زميــن 
يهــودا و بنياميــن و از شــهرهايي كــه در كوهســتان افرايــم گرفتــه بــود دور كــرد، و 
مذبــح خداونــد را كــه پيــش روي رواق خداونــد بــود تعميــر نمــود و تمامــي يهــودا و 
ي و شمعون درميان ايشان ساكن بودند،  بنيامين و غريبان را كه از افرايم و َمَنسَّ
جمــع كــرد زيــرا گــروه عظيمــي از اســرائيل چــون ديدنــد كــه يَُهــَوه خــداي ايشــان بــا او 
مــي بــود بــه او پيوســتند... پــس در مــاه ســوم از ســال پانزدهــم ســلطنت آســا در 
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اورشــليم جمــع شــدند... و در آن هفتصــد گاو و هفــت هــزار گوســفند از غنيمتــي 
كــه آورده بودنــد، بــراي خداونــد ذبــح نمودنــد. و بــه تمامــي دل و تمامــي جــان خــود 
عهــد بســتند كــه يَُهــَوه خــداي پــدران خــود را طلــب نماينــد «. » و تمامــي يهــودا بــه 
ســبب اين قســم شــادمان شــدند زيرا كه به تمامي دل خود قســم خورده بودند، و 
چونكــه او را بــه رضامنــدي تمــام طلبيدنــد وي را يافتنــد و خداونــد ايشــان را از هــر 

طــرف امنيــت داد « )دوم تواریــخ ١۵ آیــات ٨ تــا ١٢ و ١۵(. 
ســابقه بلنــد مــدت خدمــت صادقانــه آســا بــا چنــد اشــتباه ضایــع گردیــد و آن 
زمانــی بــود کــه او از تــوکل کامــل بــه خــدا قصــور نمــود. وقتــی در یــک موقعیــت 
پادشــاه اســرائیل وارد قلمرو پادشــاهی یهودا شــده و رامه را بتصرف خود در آورد 
که شــهری محصور و قلعه دار بود و از اورشــلیم هشــت کیلومتر فاصله داشــت، 
در صــدد اتحــاد بــا بنهــدد پادشــاه ســوریه بــر آمــد. ایــن قصــور در اعتمــاد و تــوکل تنهــا 
بــه خــدا در زمــان نیــاز، بشــدت توســط حنانــی نبــی مالمــت شــد کــه بــا پیــام خــود نــزد 

آســا رفــت و گفــت: 
» چــون تــو بــر پادشــاه ســوريه تکيــه کــردي و نــه بــه خداونــد خــداي خــود، ارتــش 
پادشــاه ســوريه از چنگ تو خالصي يافت. آيا ارتش حبشــه و ليبي ارتشــي عظيم 
بــه  تــو  بــا وجــود ايــن، چــون  نبودنــد کــه اّرابــه هــا و ســواره نظــام بزرگــي داشــتند؟ 
خداونــد تکيــه کــردي، او ايشــان را بــه دســت تــو تســليم کــرد. چشــمان خداونــد تمــام 
جهــان را زيــر نظــر دارد تــا بــه کســاني کــه نســبت بــه او بــا تمــام دل وفادارنــد، توانايــي 
بخشــد. تــو کار احمقانــه اي کــردي. از ايــن پــس تــو در جنــگ خواهــي بــود « )دوم 

تواریــخ 16 آیــات 7 تــا ۹(.
نبــي  از  چنــان  » آن  اشــتباهش  بخاطــر  خــدا  برابــر  در  تواضــع  عــوض  در  آســا 
خشــمگين شــد کــه او را بــه زنــدان انداخــت، چــون از ايــن موضــوع بســيار غضبنــاک 
بــود. و از آن بــه بعــد آســا بــا مــردم بــا بــي رحمــي رفتــار کــرد « )دوم تواریــخ ١6 آیــه ١٠(.

پــا دچــار شــد ولــي حتّــي  بيمــاري  بــه  نهــم ســلطنت، آســا  » در ســال ســي و 
وقتــي بيمــاري اش وخيــم شــد، از خداونــد کمــک نخواســت بلکــه از طبیبــان يــاري 
گرفت « )دوم تواریخ ١6 آیه ١٢(. پادشــاه در ســال چهل و یکم از ســلطنت خود 

وفــات یافــت و پســرش یهوشــافاط جایگزیــن او شــد. 
پادشــاهی  را در قلمــرو  اَخــاب حکومــت خــود  مــرگ آســا،  از  قبــل  دو ســال 
اســرائیل شــروع نمــود. از همــان ابتــدا حکومــت او نشــانی از ارتــدادی عجیــب و 
هولنــاک داشــت. پــدر او ُعمــري کــه بنیــان گــذار ســامریه بــود » بيــش از پيشــينيان 
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خــود عليــه خداونــد گنــاه ورزيــد « )اول پادشــاهان ١6 آیــه ٢۵( ولــی گناهــان اَخــاب 
حتــی عظیــم تــر بــود. » همچنيــن او الهــه اشــره را ســاخت. او بيــش از پادشــاهان 
پيشــين گنــاه کــرد و خشــم خداونــد خــداي اســرائيل را برانگيخــت « و » گويــا گام 
برداشــتن در راه گنــاه آلــود يربعــام، پســر نبــاط برايــش کافــي نبــود کــه بــا ايزابــل دختــر 
اَتبََعــل، پادشــاه صيــدون هــم ازدواج کــرد و بــت بََعــل را خدمــت و پرســتش نمــود « 
)اول پادشــاهان ١6 آیــات ۳1 و ۳۳(. او از چارچــوب فرائــض دینــی کــه در بیــت 
ئیل و دان پیروی میشد قانع نبوده و با گستاخی مردم را به کنار گذاردن عبادت 

یهــوه بــرای پرســتش بََعــل بــه فاحــش تریــن بــت پرســتی هدایــت نمــود. 
گويــا گام برداشــتن در راه گنــاه آلــود يربعــام، پســر نبــاط برايــش کافــي نبــود کــه بــا 
ايزابل دختر اَتبََعل، پادشاه صيدون هم ازدواج کرد و بت بََعل را خدمت و پرستش 
نمود. او پرستشــگاه و قربانگاهي براي بََعل در ســامره ســاخت )آیات ٣١ و ۳٢(. 
اَخــاب نــه تنهــا پرســتش بََعــل را در پایتخــت ابــداع نمــود بلکــه تحــت رهبــری ایزابــل 
مذبــح هایــی را در بســیاری از مکانهــای مرتفــع برپــا داشــت کــه در پنــاه بیشــه زارهــای 
اطــراف توســط کاهنــان و دیگــران در آنجــا اعمــال شــنیع بــت پرســتانه اعمــال میشــد 
و تأثیــر مصیبــت بــاری داشــت تــا اینکــه تقریبــاً همــه اســرائیل بََعــل را پیــروی میکردنــد. 
» در واقــع هيــچ كســي نبــود كــه ماننــد اَخــاب خــود را فروختــه باشــد تــا آنچــه را کــه در 
چشــم خداونــد پليــد بــود، بــه جــا آورد زيــرا توســط زنــش ايزابــل تحريــک مــي شــد. او بــا 
پرســتش بُتهــا بــه شــيوه آمــوري هــا کــه خداونــد از برابــر قــوم اســرائيل بيــرون رانــده بــود 

بــه شــرم آورتريــن گناهــان دســت زد « )اول پادشــاهان 21 آیــات 2۵ و 26(.
پرســت  بــت  زن  بــا  ازدواج  بــا  او  وصلــت  داشــت.  اخالقــی  ضعــف  اَخــاب 
بــه مصیبــت  بــود منتــج  تنــد و جابرانــه ای  کــه دارای شــخصیت و خلــق و خــوی 
بــرای خــودش و قــوم گردیــد. او در درســتکاری و معیارهــای عالــی بــی مــرام بــود و 
شــخصیت او بســادگی بــا روح مصمــم ایزابــل قالــب گرفــت. ذات خودخــواه او از 

قدردانــی الطــاف خداونــد نســبت بــه اســرائیل ناتــوان و عاجــز بــود. 
تحت تأثیرات سوء ویرانگر حکومت اَخاب، اسرائیل از خدای زنده دور شد 
و راههــای خــود را بــه تباهــی کشــاند. آنــان بــرای ســالها حــس حرمــت و خداترســی 
را از دســت دادنــد و حــال بنظــر میرســید هیچکســی بطــور آشــکار جــرات مخالفــت 

بــا کفــر شــایع شــده را نداشــته باشــد. 
بواســطه تأثیــر و نفــوذ ایزابــل و کاهنــان بــی دیــن، مــردم بــاور کــرده بودنــد کــه 
بتهایــی کــه برافراشــته شــده بودنــد الهــی و ربانــی هســتند و بــا عناصــر زمیــن و آتــش 
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و آب قــدرت اســرارآمیر دارنــد. همــه ارزانیهــا و نعمــت هــای آســمانی – جویبارهــا، 
جریــان رودخانــه هــا، شــبنم، بارانهایــی کــه زمیــن را طــراوت مــی بخشــد و ســبب 
داده  نســبت  َعشــتاروت  و  بََعــل  بتهــای  بــه   – آیــد  حاصــل  فراوانــی  تــا  میشــود 
میشــدند – در عــوض اینکــه بــه بخشــنده همــه خیــرات و عطایــای کامــل نســبت 
داده شــوند. مــردم فرامــوش کــرده بودنــد کــه تپــه هــا و دره هــا، رود هــا و چشــمه هــا 
در دســت خــدای زنــده هســتند و اوســت کــه خورشــید و ابرهــای آســمان و همــه 

قــوای طبیعــت را کنتــرل میکنــد. 
بــه پادشــاه و مــردم  از طریــق رســوالن وفــادار، خداونــد هشــدارهایی را کــراراً 
مرتــد فرســتاد ولــی کالِم نکوهــش کننــده تاثیــری در آنــان نداشــت و بیهــوده بــود. در 
تالشــی بیهــوده رســوالنی کــه بــه آنــان الهــام شــده بــود تــا قاطعانــه بگوینــد کــه ایــن حــق 
یهــوه مــی باشــد تــا تنهــا خــدای اســراییل باشــد؛ تــالش آنــان بــرای اینکــه بــرای رفعــت 
بخشــیدن بــه احکامــی کــه خداونــد بــه آنــان ســپرده بــود عبــث بــود. مــردم شــیفته 
نمایشــهای مجلــل شــده و تشــریفات افســون کننــده بــت پرســتی را برگــزار میکردنــد 
و از پادشــاه و بــارگاه او الگــو گرفتــه و خــود را تســلیم پرســتش مســکرانه و پســِت 
شــهوانی نمودنــد. آنــان بــا حماقــِت کــوِر خــود، خداونــد و عبــادت او را انــکار کــرده 
بودنــد. نــور هدایتــی کــه رئوفانــه بــه آنــان ارزانــی شــده بــود بــه تاریکــی گرائیــد و طــالی 

نــاب جلــوه خــود را از دســت داد. 
افســوس کــه چطــور شــکوه اســرائیل از آنــان رخــت بــر بســت! قبــالً هرگــز امــت 
برگزیــده اینچنیــن در منجــالب ارتــداد فــرو نرفتــه بــود. از » انبیــای بــت بََعــل چهــار 
صــد و پنجــاه جــدای از چهارصــد نبــی الهــه اشــره وجــود داشــتند « )اول پادشــاهان 
١8 آیــه ١۹(. هیــچ چیــزی ماننــد کار اعجــاز گرانــه قــدرت خــدا نمــی توانســت قــوم را 
از نابــودی مطلــق حفــظ کنــد. اســرائیل از روی اراده خــود را از یهــوه جــدا ســاخته 
بــود بــا اینحــال خداونــد بــا شــفقت مشــتاق کســانی بــود کــه بــه گنــاه کشــیده شــده 
بودنــد و او مترصــد بــود تــا یکــی از مقتــدر تریــن انبیــای خــود را بفرســتند کــه بواســطه 

او بســیاری بــه اتحــاد بــا خــدای پدرانشــان بازگردنــد.
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»  کساني که دانا و خردمند هستند معني اين سخنان را درک مي 

کنند و آنهايي که صاحب دانش و بينش هستند گوش مي دهند، 

زيرا راههاي خداوند راست است و مردمان صادق و نيک آن راهها را 

مي پيمايند، اّما اشخاص خطاکار مي لغزند و مي افتند  «

)هوشع 14 آیه ۹(.
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۹
ایلیای تشبی

این فصل بر اساس کتاب اول پادشاهان ١7 آیات ١ تا ٧ تدوین گردیده است.

ایمــان و  بــا  اَخــاب مــردی  ایــام  در میــان کوههــای جلعــاد در شــرق اردن، در 
خداپرســت میزیســت که بی باکانه به خدمت خدا می پرداخت وعازم شــده بود 
تــا از انتشــار ســریع ارتــداد در اســرائیل جلوگیــری نمایــد. ایلیــای تشــبی از شــهرهای 
معــروف بســیار دور بــود و در زندگــی دارای مقــام و منصــب عالــی نبــود، بــا اینحــال 
تــا راه را  بــه اهــداف خــدا عــازم گردیــد  بــا اطمینــان  بــرای انجــام رســالت خویــش 
گشــوده و بــه توفیــق فــراوان دســت یابــد. کالم ایمــان و قــدرت بــر لبــان او بــود و 
تمامــی زندگــی او بــه کار اصالحــات اختصــاص یافتــه بــود. غریــو او بطــور آشــکار 
در بیابــان گنــاه را مالمــت و مــوج گنــاه را بــه عقــب مــی رانــد. و در حالیکــه بعنــوان 
مالمــت کننــده گنــاه، نــزد مــردم آمــد پیــام او مرهــم جلعــاد بــرای جانهــای از گنــاه 

بیمارشــده همــه کســانی بــود کــه شــفا میطلبیدنــد. 
وقتــی ایلیــا دیــد کــه اســرائیل هــر چــه عمیــق تــر در بــت پرســتی فــرو میــرود جــان 
او مضطــرب گردیــد و خشــم او برافروختــه شــد. خداونــد کارهــای عظیمــی بــرای 

امــت خویــش انجــام داده بــود. 
بــا تمــام  بــت پرســتان را  آنــان را از اســارت رهایــی بخشــیده و » ســرزمين  او 
محصوالتــش بــه آنهــا داد تــا احــکام او را بجــا آورنــد و قوانيــن او را اطاعــت نماينــد « 
تقریبــاً  یهــوه  خیرخواهانــه  هــای  برنامــه  ولــی   ،)4۵ و   44 آیــات   10۵ )مزامیــر 

بــود.  شــده  ســپرده  بفراموشــی 
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بــی ایمانــی بســرعت قــوم برگزیــده را از مرجــع قــوت آنــان جــدا میکــرد. ایلیــا بــا 
مشــاهده ایــن ارتــداد از عزلــت در کــوه، غــرق در انــدوه شــد. 

او بــا دلتنگــی نــزد خداونــد التمــاس نمــوده تــا قومــی را کــه ســابقاً مــورد تفقــد 
و مرحمــت بــود، از راه شــریرانه ایشــان بــازدارد و اگــر الزم باشــد بــر آنــان غضــب 
کنــد تــا اینکــه ببیننــد کــه از نــور هدایــت واقعــی ملکوتــی چقــدر دور افتــاده انــد. او 
اشــتیاق داشــت کــه آنــان توبــه کننــد پیــش از اینکــه بــا اعمــال اهریمنــی، غضــب خــدا 

بــر افروختــه شــده و آنــان را کامــالً نابــود ســازد. 
دعــای ایلیــا اجابــت شــد. التماســهای پــی در پــی، ســرزنش هــا، و هشــدار هــا 
بــرای وادار کــردن بنــی اســرائیل بــه توبــه بــا شکســت مواجــه شــده بــود. زمــان آن 
رســیده بــود کــه خداونــد بــا روش قاطعانــه و زبــان مجــازات بــا آنــان ســخن بگویــد. 
چنانچــه پرســتندگان بََعــل ادعــا کننــد کــه خزانــه هــای )نعمــات( آســمان، شــبنم و 
بــاران از ســوی یهــوه نــازل نمیگــردد بلکــه بــا نیروهــای فرمانــروای طبیعــت و از طریــق 
انــرژی آفریننــده خورشــید اســت کــه زمیــن رشــد کــرده و غنــی شــده و ثمــره هــای 
فــراوان میدهــد، آنــگاه لعنــت خداونــد بــر ســرزمینهای نــا مطهــر نــازل خواهــد شــد. 
بــرکات  بعنــوان منشــاء و مرجــع  او را  بازنگردنــد و  توبــه بســوی خــدا  بــا  آنــان  اگــر 

تصدیــق نکننــد بــاران و شــبنم بــر ســرزمینهای آنــان نخواهــد آمــد. 
ایلیــا مأموریــت یافــت تــا پیــام داوری و غضــب خــدا را بــه اَخــاب برســاند. او 
در پــی ایــن نبــود کــه از ســوی خــود پیــام آور خداونــد باشــد بلکــه کالم خداونــد نــزد 
او آمــد. و او بــرای حرمــت دادن بــه خــدا غیــور بــود و در اطاعــت از فراخوانــی 
ویرانــی  او  دعــوت  بــا  کــه  میرســید  بنظــر  گرچــه  نــداد،  راه  بخــود  تردیــدی  الهــی 
ســریعی در انتظارســرزمین پادشــاه نابــکار خواهــد بــود. نبــی عــازم گردیــده و روز 
و شــب بــه ســفر پرداخــت تــا اینکــه بــه ســامرا رســید. ایلیــا در قصــر اَخــاب اذن 
دخــول نکــرد و منتظــر نشــد تــا بطــور رســمی شــرفیاب شــود. او ملبــس بــه جامــه 
ای خشــن و ژنــده بــود کــه معمــوالً توســط انبیــای آن زمــان پوشــیده میشــد و بــرای 

لحظــه ای در مقابــل پادشــاِه متحیــر ایســتاد. 
حاکــم  از  عظیمتــر  فــردی  ننمــود.  اعتــذار  خــود  ناگهانــی  حضــور  از  ایلیــا 
اســرائیل بــه او فرمــان داده بــود تــا ســخن بگویــد و دســتان خــود را بســوی آســمان 
برافراشــت و بطــور جــدی و موقرانــه از ســوی خداونــد اظهــار داشــت کــه غضــب 
اعلــی علییــن قریــن بــه نــزول بــر بنــی اســرائیل اســت. » بــه نــام خداونــد خــداي 
زنــده اســرائيل، کــه مــن خدمتگــزار او هســتم، بــه شــما مــي گويــم در چنــد ســال 
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آينــده، نــه شــبنمي خواهــد بــود و نــه بــاران خواهــد باريــد، مگــر مــن بگويــم « )اول 
پادشــاهان ١7 آیــه ١(. 

تنهــا بــا ایمــان قــوی در قــدرت الیــزال کالم خــدا بــود کــه ایلیــا آن پیــام را ابــالغ 
نمــود. اگــر او اعتمــاد مطلقــی بــه آن کســی کــه او را خدمــت میکــرد نداشــت هرگــز 
نمــی توانســت در مقابــل اَخــاب ظاهــر شــود. ایلیــا در راه خــود بســوی ســامرا از 
رودهــای جــاری و تپــه هایــی کــه بــا گیاهــان پوشــیده شــده بــود و از جنگلهــای بــا 

شــکوهی عبــور کــرد کــه خشــک شــدن آن بســی دور از ذهــن و انتظــار بــود.
هــر چیــزی را کــه چشــم بــر آن مینگریســت بــه زیبایــی پوشــیده و مزیــن گردیــده 
بــود. نبــی ممکــن اســت از ایــن شــگفت زده شــده باشــد کــه چطــور رودخانــه ای 
یــا چطــور آن تپــه هــا و دره هــا  کــه همیشــه جریــان داشــته اســت خشــک بشــود 
خشک و عریان شود. ولی او در ایمان خود تردید نکرد. او کامالً اعتقاد داشت 
کــه خداونــد اســرائیل، مرتــد ســرکش را متواضــع و فروتــن خواهــد ســاخت و آنــان 
ابــالغ گردیــده  بــه توبــه روی خواهنــد آورد. حکــم آســمانی  بواســطه غضــب خــدا 
بــود و کالم خداونــد تغییــر نخواهــد کــرد و ایلیــا کــه در خطــر بــود، بــی پــروا ماوریــت 

خویــش را انجــام داد. 
پیــام داوری قریــب الوقــوع ماننــد رعــدی ازآســمان شــفاف بــر گوشــهای پادشــاه 
بــدکار نشســت ولــی قبــل از اینکــه اَخــاب از حیــرت و شــگفتی بیــرون بیایــد و یــا 
اینکــه پاســخی در ذهــن بیابــد، ایلیــا بــه همــان ســرعتی کــه آمــده بــود ناگهــان ناپدیــد 
شــد، بــدون اینکــه شــاهد تأثیــر پیــام خــود باشــد. و خداونــد در پیــش روی او بــود و 
راه را برایــش همــوار ســاخت. » از اينجــا بــه ســوي شــرق بــرو و در نزديکــي وادي 
کَريــت کــه در شــرق رود اردن اســت پنهــان شــو. از آب جــوي بنــوش و مــن بــه زاغهــا 
فرمــان داده ام تــا بــراي تــو خــوراک بياورنــد « )اول پادشــاهان ١7 آیــات ٣ و 4(. 
ایزابــل  ملکــه  نکــرد.  پیــدا  را  نبــی  ولــی  گشــت  را  جــا  همــه  بســختی  پادشــاه 
بســته شــده خشــمگین گردیــده  آنهــا  بــر  آســمانی  کــه خزائــن  پیــام  ایــن  ازشــنیدن 
بــا او در  نــداد، آن کســانی کــه  بََعــل از دســت  بــا کاهنــان  بــرای رایزنــی  زمــان را 
لعنــت کــردن نبــی بــر ضــد خشــم و غضــب یهــوه متحــد شــده بودنــد. ولــی علیرغــم 
خواســته آنــان بــرای یافتــن او کــه کالم پریشــانی را ادا کــرده بــود، مقــدر گردیــده 

بــود تــا بــا نومیــدی مواجــه شــوند.  
و همچنیــن نتوانســتند آگهــی غضــب را کــه دســتاورد ارتــداد شــایع شــده بــود را 
پنهان سازند. خبر اخطار تهدید آمیز گناهان اسرائیل توسط ایلیا و از پیشگوئی او 
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از مجــازات قریــب الوقــوع بســرعت در ســرزمین پخــش شــد. تــرس در وجــود بعضــی 
افــراد بیــدار شــد ولــی بطــور کلــی پیــام آســمانی مــورد تمســخر و اســتهزاء قــرار گرفــت. 
کالم نبــی نتیجــه آنــی داشــت. کســانی کــه در ابتــدا پیــام مصیبــت را بــه ســخره 
گرفتنــد ســریعاً بازتــاب آن را مشــاهده کردنــد چــرا کــه پــس از چنــد مــاه زمیــن بــدون 
شــبنم و بــاران طــراوت خــود را از دســت داد و گیاهــان پژمــرده و خشــک شــدند. 
همچنانکــه زمــان ســپری میشــد جریــان رودخانــه کــه هرگــز متوقــف نشــده بــود شــروع 

بــه کاهــش و تنــزل کــرد و جویبــار هــا شــروع بــه خشــک شــدن نمودنــد. 
 بــا اینحــال توســط رهبــران بــه مــردم اصــرار میشــد تــا بــه قــدرت بََعــل اعتمــاد 
بگذارنــد. کاهنــان همچنــان  کنــاری  بــه  را  ایلیــا  پیشــگوئی  بیهــوده  و کالم  داشــته 
پافشــاری میکردنــد کــه از طریــق قــدرت بََعــل اســت کــه بــاران مــی بــارد. و میگفتنــد 
کــه از خــدای ایلیــا واهمــه نداشــته باشــید و از حرفهــای او لــرزان مشــوید و اصــرار 
داشــتند کــه ایــن بََعــل اســت کــه محصــول فصــل هــا را ببــار مــی آورد و بــرای انســان 

و بهایــم توشــه تــدارک میبینــد. 
پیــام خداونــد بــه اَخــاب بــه ایزابــل و کاهنــان او و همــه پیــروان بََعــل و عشــتاروت 
فرصتــی داد تــا قــدرت خدایــان )بُتهــای( خــود را بیازماینــد و چنانچــه ممکــن اســت 
اثبــات کننــد کــه کالم ایلیــا غلــط و نادرســت بــوده اســت. نبــوت ایلیــا بــه تنهایــی 
در مقابــل پشــتگرمی هــای صــد هــا کاهــن بــت پرســت قــرار گرفتــه بــود. چنانچــه 
علیرغــم اعــالن نبــی، بََعــل همچنــان مــی توانســت شــبنم و بــاران بیــاورد و ســبب 
آنــگاه پادشــاه  نمــو کننــد  یابــد و گیاهــان رشــد و  تــا جریــان رودخانــه ادامــه  شــود 

اســرائیل بایــد او را پرســتش کنــد و مــردم بگوینــد کــه او خداســت. 
نــگاه  اغفــال  و  فریــب  در  را  مــردم  تــا همچنــان  بودنــد  بََعــل مصمــم  کاهنــان 
دارنــد و بــه پیشــکش دادن بــرای بََعــل و بُتهــای خــود ادامــه دهنــد و روز و شــب 
از آنــان بخواهنــد تــا زمیــن را طــراوت و تازگــی بخشــد. کاهنــان بــا پیشــکش هــای 
بــا شــور و  تــا خشــم خدایــان خــود را فــرو نشــانند و  گــزاف خــود قصــد داشــتند 
بــا  و  بــوده  پرســتی  بــت  قربانگاههــای  اطــراف  در  آخــر  تــا دم  پشــتکار  و  حــرارت 
تــا ســحر در  از شــام  آنــان  اســتغاثه  بــاران دعــا میکردنــد. فریــاد و  بــرای  جدیــت 
سراســِر ســرزمیِن محکــوم بــه فنــا پیچیــده بــود. ولــی در آســمان هیــچ ابــری پدیــدار 
نشــد تــا بتــوان از تابــش ســوزان خورشــید پنهــان شــد. هیــچ شــبنم و بارانــی زمیــن 
تشــنه را ســیراب نکــرد. کالم یهــوه بــدون تغییــر باقــی مانــد و کاهنــان بََعــل هیــچ 

دهنــد.  انجــام  نتوانســتند  کاری 
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یکســال گذشــت و هنــوز خبــری از بــاران نبــود. زمیــن گوئــی کــه از آتــش برشــته 
شــده بــود. حــرارت ســوزان خورشــید هــر گیــاه کوچکــی را کــه زنــده مانــده بــود از بیــن 
برد. نهرها خشــک شــدند و گله های گاو و گوســفند و بز در پریشــانی به اینطرف 
ماننــد  بودنــد  سرســبز  ســابقاً  کــه  مراتعــی  بودنــد.  ســرگردان  بیابــان  در  آنطــرف  و 
صحــرای خشــک و ســوزان شــده بــود – متــروک و بــی حاصــل. بیشــه زارهایــی کــه 
برای پرســتش بُتها اختصاص داده شــده بود بی برگ و بر شــدند و درختان جنگل 
همچــون اســکلت هــای نحیفــی بودنــد کــه ســایه ای نمــی توانســتند ایجــاد کننــد. 
هــوا خشــک و خفــه کننــده بــود. طوفانهــای شــن چشــمها را کــور میکــرد و تقریبــاً 
نفــس از کار مــی افتــاد. شــهرها و روســتاهایی کــه قبــالً پررونــق بودنــد بــه مکانهــای 
عــزا تبدیــل شــدند. گرســنگی و تشــنگی ســایه مــوت را بــر انســان و بهایــم افکنــده 

بــود. قحطــی دهشــتناک نزدیکتــر و نزدیکتــر میشــد. 
ولــی بــا وجــود ایــن قرائــن از قــدرت خدایــی، اســرائیل توبــه نمیکــرد و از درســی 
کــه خداونــد بــه آنــان داده بــود عبــرت نمیگرفــت. آنــان نمــی دیدنــد کــه آن کســی کــه 
آفریننــده طبیعــت اســت قوانیــن آنــرا نیــز کنتــرل میکنــد و آنهــا را میتوانــد وســیله ای 
از بــرکات و یــا ویرانــی بســازد. آنــان از قلبهــای مغــرور خــود شــیفته و گرفتــار پرســتش 
کــذب خــود شــده بودنــد و تمایلــی نداشــتند کــه خــود را تحــت دســتان قدرتمنــد 
بــا اعمــال ناشایســت خــود ســبب مصیبــت هــا و رنــج  خداونــد فروتــن ســازند و 

هــای دیگــر شــدند. 
ایزابــل خشکســالی را بعنــوان قهــر و غضــب خداونــد تشــخیص نــداده و آنــرا 
بــه مبــارزه  تــا خــدای آســمانها را  بــود  بــا گردنکشــی مصمــم  انــکار کــرد. او  مطلقــاً 
بدیــن خاطرکــه  کردنــد  تقبیــح  را  ایلیــا  اســرائیل،  بنــی  تمامــی  تقریبــاً  و  او  بطلبــد. 
اوســت کــه مســبب همــه بدبختیهــای آنــان شــده اســت. آیــا ایــن شــهادتی بــر ضــد 
تمثالهــا و شــکلهای پرســتش آنــان نبــود؟ او اســتدالل کــرد چنانچــه ایلیــا کشــته شــود 
خشــم بتهــای آنــان فــرو خواهــد نشســت و رنجهــای آنــان خاتمــه خواهــد یافــت. 
با استدالل ملکه، اَخاب دستور داد تا همه مخفیگاه ها برای یافتن نبی جستجو 
شود. او قاصدانی را برای جستجوی مردی که از او تنفر داشت به قومهای دور 
و نزدیک فرستاد، با این حال واهمه داشت. و با تشویش خاطر دستور داده بود 
تا جایی که ممکن اســت جســتجو بطور کامل انجام شــود و از پادشــاهان و اقوام 
دیگــر خواســت تــا پیمــان ببندنــد کــه اگــر هــر چیــزی دربــاره نبــی مــی داننــد بگوینــد. 
ولــی جســتجو بیهــوده بــود. نبــی از کینــه تــوزی و عــداوت پادشــاه در امــان بــود کــه 
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گناهــان او محکومیــت و مذمــت را از ســوی خــدا بــرای ســرزمین آنــان آورده بــود. 
ایزابــل در تــالش خــود بــرای یافتــن ایلیــا درمانــده و مصمــم شــد تــا انتقــام خــود 
را بــا کشــتار همــه انبیــای یهــوه در اســرائیل بگیــرد. حتــی یــک نفــر نبایــد زنــده بمانــد. 
آن زن خشــمگین بســیاری از خادمــان خداونــد را بــه قتــل رســانید. بــا اینحــال همــه 
کشــته نشــدند. عوبدیــا حاکــم خانــدان اَخــاب همچنــان بــه خداونــد وفــادار بــود » و 
هنگامــي کــه ايزابــل مــي خواســت انبيــاي خداونــد را بکشــد، او يکصــد نفــر از آنهــا را 
در دو غــار در گروههــاي پنجــاه نفــري پنهــان کــرد و بــراي ايشــان نــان و آب تهيّــه مــي 
کــرد « )اول پادشــاهان ١٨ آیــه 4(. دومیــن ســال خشکســالی ســپری شــد و آســمان 
همچنان بیرحمانه نشــانی از باران از خود نشــان نمیداد. خشکســالی و قحطی به 
ویرانــی خــود در سراســر قلمــرو پادشــاهی ادامــه داد. پــدران و مــادران کــه از تســلی 
رنجهــای فرزنــدان خــود عاجــز بودنــد مجبــور بودنــد تــا شــاهد مــرگ آنــان باشــند. آنــان 
بنظــر قــادر نبودنــد تــا علــت رنــج و محنتهــای خــود را تشــخیص داده و توبــه کننــد و 
شــفاعت الهــی مــی توانســت آنــان را از قــدم گــذاردن بــه مــرز مهلــک بــاز داشــته و 

بــه آمــرزش ملکوتــی دســت یابنــد. 
قحطــی  خــوف  از  دهشــتناک  برابــر  چندیــن  اســرائیل  بنــی  ارتــداد  شــرارت 
بــود و  اوهــام خــود  از  مــردم  پــی رهــا ســاختن  بــود. خداونــد در  و خشکســالی 
کــه زندگــی خــود  باریتعالــی  بــه آن خالــق  کــه  بفهمنــد  تــا  نمــود  آنــان را هدایــت 
را مدیــون او هســتند بایــد جوابگــو باشــند. خداونــد کوشــش میکــرد تــا بــه آنــان 
بــاز یابنــد و نــازل شــدن مصیبــت  تــا ایمــان از دســت رفتــه خــود را  کمــک کنــد 

بــر آنــان الزم بــود. 
» آيــا گمــان مــي کنيــد کــه مــن از مــردن شــخص گناهــکار خوشــحال مــي شــوم؟ 
بــه هيــچ وجــه! بلکــه برعکــس مــي خواهــم از راه بــدي کــه در پيــش گرفتــه اســت 
برگــردد و زنــده بمانــد «. » از گناهانــي کــه در برابــر مــن مرتکــب شــده ايــد، دســت 
بکشــيد و قلــب و روح تــازه بــراي خــود فراهــم آوريــد. اي قــوم اســرائيل، چــرا مــي 
خواهيــد بميريــد؟ زيــرا خداونــد، خــدا، مــي فرمايــد: مــن از مــرگ هيــچ کــس شــاد 
نمــي شــوم، پــس بازگرديــد و زنــده بمانيــد «. » بــه ايشــان بگــو خداونــد متعــال مــي 
فرمايــد: بــه حيــات خــود ســوگند کــه از مــردن گناهــکار خشــنود نمــي گــردم، بلکــه از 
اينکــه پليــدکار از راه خــود بازگــردد و زنــده بمانــد. بازگرديــد، از روشــهاي پليــد خــود 
بازگرديــد. اي قــوم اســرائيل، چــرا مــي خواهيــد بميريــد؟ « )حزقیــال ١8 آیــات ٢۳ 

و ٣١ و ٣2؛ ۳۳ آیــه 11(.
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خداونــد رســوالنی را بــرای اســرائیل فرســتاد تــا از آنــان بخواهــد کــه از راههــای 
خــود بازگشــته و وفــادار باشــند. چنانچــه بــه ایــن تقاضاهــا اعتنــا میکردنــد، چنانچــه 
از بََعــل رویگردانیــده و بســوی خــدای زنــده بــاز مــی گشــتند، پیــام غضــب ایلیــا هرگــز 
ابــالغ نمیشــد. ولــی پیامــی کــه بایــد بــرای آنــان زندگــی بخــش میشــد برایشــان مــرگ و 
فغــان ببــار آورد. غــرور آنــان خدشــه دار شــده بــود و خشــم آنــان بــر علیــه رســوالن بــر 
انگیختــه گردیــده بــود و حــال شــدت نفــرت خــود را متوجــه ایلیــای نبــی نمودنــد. بــه 
خیــال خــام خــود اگــر فقــط او بدســتان آنــان مــی افتــاد او را بــا خوشــحالی نــزد ایزابــل 
میبردنــد و بــا خامــوش کــردن صــدای او مــی توانســتند عقوبــت کالم او را متوقــف 
کننــد! در مواجهــه بــا بدبختــی، آنــان همچنــان مصمــم بودنــد تــا بــه بــت پرســتی خــود 
ادامــه دهنــد. بدیــن جهــت آنــان بــه تقصیــرات خــود افــزوده و غضــب آســمانی را بــر 

ســرزمین خــود نــازل کردنــد. 
یــک عــالج وجــود داشــت و آن  بنــی اســرائیل مصیبــت زده  بــرای  اینحــال  بــا 
بازگشــت از گناهانــی بــود کــه بــر آنــان مجــازات آن قــادر متعــال را فــرود آورده بــود و 
بازگشــت بســوی خداونــد بــا تمــام قلــب و وجــود. بــه آنــان اطمینــان داده شــده بــود 
» هنگامــي کــه آســمان را مــي بنــدم و بارانــي نيســت، يــا فرمــان مــي دهــم تــا َملخهــا 
کشــتزارها را بخورنــد و يــا باليــي در ميــان قــوم خــود بفرســتم، اگــر قــوم مــن کــه بــه نــام 
مــن خوانــده مــي شــوند، نــزد مــن دعــا کننــد و توبــه نماينــد و از راههــاي پليــد خــود بــاز 
گردنــد، آنــگاه مــن از آســمانها خواهــم شــنيد و گناهــان ايشــان را خواهــم بخشــيد 
و کاميابــي بــه ســرزمين آنهــا خواهــم داد « )دوم تواریــخ 7 آیــات 1۳ و 14(. ایــن 
کار مــی توانســت بــرکات شــبنم و بارانــی کــه خداونــد دریــغ نمــوده بــود را بــا اصــالح 

قطعــی برطــرف ســازد. 
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آوای توبیخ شدید

این فصل بر اساس کتاب اول پادشاهان ١7 آیات ٨ تا 24؛ ١ آیات 1٨ و 1۹ 
تدوین گردیده است.

بــرای مدتــی ایلیــا در کنــار جویبــار کریــت پنهــان باقــی مانــد. بــرای او ماههــا، 
بطــور معجــزه آســایی غــذا تهیــه میشــد. بعدهــا بخاطــر ادامــه خشکســالی جویبــار 
خشــک شــد و خداونــد بــه خدمتگــزار خــود فرمــان داد تــا در ســرزمین بــت پرســتان 
پناهگاهــی بیابــد. » برخیــز بــه شــهر صرفــه کــه در نزدیکــی شــهر صیــدون اســت بــرو 
و در آنجــا ســاکن شــو. مــن بــه بيــوه زنــي در آنجــا فرمــان داده ام تــا بــه تــو خــوراک 

دهــد « )اول پادشــاهان 17 آیــه ۹(.
ایــن زن بنــی اســرائیلی نبــود. او هرگــز از امتیــاز و برکاتــی کــه امــت برگزیــده خــدا 
از آن برخــوردار بودنــد بهــره ای نداشــت ولــی بــه خــدای راســتین اعتقــاد داشــت و 
در نــور هدایتــی کــه در مســیر روی او مــی تابیــد گام بــر میداشــت. و حــال وقتــی کــه 
در ســرزمین اســرائیل محــل امنــی بــرای ایلیــا وجــود نداشــت خداونــد او را نــزد ایــن 

زن فرســتاد تــا پناهگاهــی در خانــه او بیابــد. 
» پس او برخاســت و به صرفه رفت. هنگامي که به دروازه شــهر رســيد، بيوه 
زني را ديد که هيزم جمع مي کرد. او به بيوه زن گفت: خواهش مي کنم کمي آب 
بــه مــن بدهيــد. هنگامــي کــه زن بــراي آوردن آب مــي رفــت او را صــدا کــرد و گفــت: 
خواهش مي کنم تّكه ناني هم براي من بياور « )اول پادشاهان ١7 آیات ١0 و ١١(.
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قحطــی در ایــن خانــه بینــوا، زخــم خــود را وارد ســاخته بــود و بنظــر میرســید کــه 
بطــور رقــت آوری خــوراک ناچیــزدر آنجــا یافــت نمیشــد. آمــدن ایلیــا در همــان روزی 
کــه زن بیــوه هــراس داشــت کــه او بایــد از زندگــی دســت بشــوید ایمــان او را در 
منتهــا درجــه محــک زد، توســط قــدرت خــدای زنــده، تــا نیازهــای او را بــرآورده ســازد. 
ولــی حتــی بــا ایــن شــدت مضیقــه بــا اجابــت کــردن درخواســت غریبــه ای کــه از او 

آخریــن غــذا را طلــب میکــرد ایمــان او محــک خــورد. 
در پاســخ بــه درخواســت ایلیــا بــرای خــوراک و نوشــیدنی، بیــوه زن گفــت » بــه 
خداوند زنده، خداي تو سوگند، که من ناني ندارم. آنچه دارم يک مشت آرد در 
کاســه و کمــي روغــن زيتــون در کــوزه اســت. مــن بــه اينجــا آمــدم تــا کمــي هيــزم جمــع 
کنم و به خانه ببرم تا براي پسرم و خودم آن را بپزم و اين آخرين خوراک ما خواهد 
بــود و مــا از گرســنگي خواهيــم ُمــرد. ایلیــا بــه او گفــت نگــران نبــاش. بــه خانــه بــرو و 
آنچه را که گفتي انجام بده، اّما ابتدا يک نان کوچک از آنچه داري براي من بپز و 
براي من بياور و پس از آن براي خودت و پسرت خوراکي آماده کن چون خداوند 
خــداي اســرائيل مــي گويــد: تــا زمانــي کــه خداونــد بــاران بفرســتد نــه کاســه تــو از آرد 
خالــي خواهــد شــد و نــه کــوزه تــو از روغــن « )اول پادشــاهان ١7 آیــات ١2 تــا ١4(. 
هیــچ آزمــون ایمانــی بزرگتــر از ایــن نمــی توانســت باشــد. بیــوه زن تــا پیــش از ایــن 
بــا همــه غریبــان بــا مهربانــی و ســخاوت رفتــار کــرده بــود. حــال صرفنظــر از رنجــی کــه 
ممکــن اســت بــه او و فرزنــدش برســد و اعتمــاد بــه خــدای اســرائیل بــرای تامیــن همــه 
نیازهــای او بــا ایــن آزمــون بــزرگ از مهمــان نــوازی » مطابــق بــا گفتــه هــای ایلیــا « 

مواجــه شــده بــود. 
مهمــان نــوازی کــه بــه نبــی خداونــد بواســطه ایــن زن فینیقــی نشــان داده شــد 
شــگفت انگیــز بــود و ایمــان و ســخاوت او بطــور شــگفت انگیــزی اجــر داده شــد.    
» بيــوه زن رفــت و آنچــه را ايليــا گفتــه بــود، انجــام داد و همــه آنهــا بــراي روزهــا غــذاي 
کافــي داشــتند. همــان گونــه کــه خداونــد بــه وســيله ايليــا وعــده داده بــود، نــه کاســه 

از آرد خالــي شــد و نــه کــوزه از روغــن تهــي گشــت «.
چنــد روز بعــد پســر بيــوه زن بيمــار شــد. حــال او بدتــر و بدتــر شــد و عاقبــت 
ُمــرد. بيــوه زن بــه ايليــا گفــت: اي مــرد خــدا، چــرا بــا مــن چنيــن کــردي؟ آيــا تــو بــه اينجــا 
آمــده اي کــه گناهــان مــرا بــه خداونــد يــاد آوري کنــي و باعــث مــرگ پســرم شــوي؟

ايليــا بــه او گفــت: پســرت را بــه مــن بــده. ايليــا پســرش را از آغــوش او گرفــت و 
او را بــه بــاال خانــه، در اتاقــي کــه زندگــي مــي کــرد بــرد و در بســتر خوابانــد. آنــگاه او بــا 
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صــداي بلنــد دعــا کــرد: اي خداونــدا، خــداي مــن! چــرا چنيــن بــالي وحشــتناکي بــر 
ســر ايــن بيــوه زن آورده اي؟ او مــرا در خانــه اش پنــاه داده و حــاال تــو باعــث مــرگ 
پســر او شــده اي. ســپس ايليــا ســه بــار روي جســد دراز کشــيد و چنيــن دعــا کــرد: 
اي خداونــد خــداي مــن، ايــن کــودک را زنــده گــردان. خداونــد دعــاي ايليــا را پاســخ 

داد، کــودک حيــات دوبــاره يافــت و زنــده شــد.
ايليــا کــودک را برداشــت و پاييــن نــزد مــادرش بــرد و گفــت: ببيــن، پســر تــو زنــده 
اســت. زن بــه ايليــا گفــت: حــاال مــي دانــم کــه تــو مــرد خــدا هســتي و هرچــه مــي 

گويــي، از جانــب خداونــد اســت و حقيقــت دارد.
بیــوه ســفره غــذای خــود را بــا ایلیــا قســمت کــرد و در عــوض زندگــی او و پســرش 
حفظ شد. و همه کسانی که در زمان آزمون و احتیاج به دیگران کمک کنند و به 
آنــان همــدردی نشــان دهنــد خداونــد وعــده بــرکات عظیــم میدهــد. خداونــد تغییــر 
ناپذیــر اســت. قــدرت او کمتــر از ایــام ایلیــا نیســت. و کمتــر از وقتــی نیســت کــه بــا 
منجی ما سخن گفته وعده داد » هرکس نبي را به خاطر اينكه نبي است بپذيرد، 
اجر يک نبي را به دست خواهد آورد و هرکس شخص نيكوكاري را به خاطر اينكه 
نيكــوكار اســت بپذيــرد، اجــر يــک نيكــوكار را خواهــد يافــت « )متــی ١٠ آیــه 4١(. 
» هميشــه مهمــان نــواز باشــيد، زيــرا بعضــي هــا بــا چنيــن كاري بــي آنكــه خــود 
بداننــد، از فرشــتگان پذيرايــي كردنــد « )عبرانیــان ١۳ آیــه ٢(. ایــن کالم، قــوت خــود 
را در طــی مــرور زمــان از دســت نــداده اســت. پــدر آســمانی مــا همچنــان فرصتهایــی 
را در پیــش روی فرزنــدان خــود قــرار میدهــد کــه بــرکات نهانــی هســتند و کســانی کــه 
از ایــن فرصتهــا بهــره ببرنــد شــادی عظیمــی را خواهنــد یافــت. » و اگــر گرســنگان را 
ســير کنيــد، و نيــاز محتاجــان را برآوريــد، آن وقــت تيــره گــي هــاي اطــراف شــما، بــه 
روشــنايي نيمــروز مبــدل خواهــد شــد در آن صــورت هميشــه شــما را در مکانهــاي 
خشــک هدايــت مــي کنــم و شــما را بــا چيزهــاي نيکــو ســير خواهــم کــرد. مــن شــما 
کــه آب  بــود  باغــي خواهيــد  مثــل  نــگاه خواهــم داشــت و شــما  قــوي و ســالم  را 
فــراوان دارد، و مثــل چشــمه اي کــه هيــچ وقــت خشــک نخواهــد شــد « )اشــعیا 

۵8 آیــات١0 و ١١(. 
مســیح بــه خادمــان امــروزی خــود میفرمایــد » هرکــه شــما را بپذيــرد، مــرا پذيرفتــه 
و هرکــه مــرا بپذيــرد فرســتنده مــرا پذيرفتــه اســت «. هیــچ عمــل محبــت آمیــزی در 
نــام او نیســت تــا تشــخیص داده نشــود و اجــر نیابــد. و در همیــن تشــخیص رئوفانــه 
مســیح حتــی از ضعیفتریــن و ناتــوان تریــن خانــواده خــدا اســتفاده خواهــد کــرد. 
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» يقيــن بدانيــد كــه هــرگاه کســي بــه يكــي از كوچكتريــن پيــروان مــن، بــه خاطــر اينكــه 
پيــرو مــن اســت، حتّــي يــک ُجرعــه آب ســرد بدهــد، بــه هيــچ وجــه بــي اجــر نخواهــد 

مانــد « )متــی ١٠ آیــات4٠ و42(. 
در طــی ســالهای طوالنــی خشکســالی و قحطــی، ایلیــا بــا شــور و حــرارت دعــا 
کــرد کــه قلبهــای بنــی اســرائیل از بــت پرســتی بــه بیعــت بــا خــدا بازگــردد. نبــی بــا 
صبــوری منتظــر مانــد، در حالیکــه دســت خداونــد ســختی را بــر ســرزمین مصیــب 
زده گــذارده بــود. او رنــج و نیــاز را در همــه جــا مشــاهده کــرد و قلــب او بــا انــدوه پــر 
شــد و او قدرتــی را آرزو کــرد کــه ســریعا تغییــری صــورت دهــد. ولــی خداونــد برنامــه 
خــود را میدانســت و تنهــا کاری کــه خــادم او مــی توانســت انجــام دهــد دعــا بــود و 

ایمــان و انتظــار زمانــی بــرای اقــدام قطعــی. 
ارتــدادی کــه در ایــام اَخــاب شــایع شــده بــود نتیجــه ســالها کار شــرایرانه بــود. 
و  دور  راســت  راه  و  درســتکاری  از  اســرائیل  ســالها،  از  پــس  ســالها  بقــدم  قــدم 
منحــرف شــده بــود. نســلها پــس از نســل، آنــان از گام برداشــتن در راه راســت طفــره 
میرفتنــد و ســرانجام جمعیــت کثیــری از مــردم خــود را تســلیم رهبــری قدرتهــای 

تاریکــی کــرده بودنــد. 
در حــدود یــک قــرن کــه از آن زمــان گذشــته بــود تحــت رهبــری داود پادشــاه، 
اســرائیل بــا خوشــی ســرود پرســتش را بــرای اعلــی علییــن میســرائید کــه مصــدق 
وابســتگی کلــی آنــان برحمــت روزانــه او بــود. بــه کالم پرستشــی آنــان هنگامــی کــه 
ســرود میخواندنــد گــوش کنیــد: » اي خدايــي کــه نجــات دهنــده مــا هســتي، تــو بــا 

کارهــاي عادالنــه و عجيــب مــا را نجــات مــي دهــي.
تــو اميــد مــردم سراســر جهــان هســتي... ســاکنان سراســر زميــن از کارهــاي 
عجيب تو حيرانند و کارهاي تو از يک سوي زمين تا آن سوي ديگر آن شادماني 
مي آفريند. باران را بر زمين مي فرستي و از آن مراقبت مي کني تا آن را سيراب 
و حاصلخيــز کنــد. رودخانــه هــا را پـُـر آب مــي ســازي و زميــن را بــا غــالّت بــارور مــي 
گردانــي. بــاران فــراوان بــر زميــن مــي فرســتي و بــا بارانهــاي ســيل آســا زميــن را نــرم و 
همــوار مــي کنــي تــا نباتــات از زميــن بروينــد. لطــف تــو، حاصــل فــراوان بــه بــار آورده 
و سراســر زميــن از نعمــات تــو لبريــز اســت. چمنزارهــا پُــر از گلّــه و دامنــه کوههــا، 
سرشــار از شــادي اســت. مــزارع پوشــيده از گوســفندان اســت و دشــتها از غلّــه 
بــا هــم ســرود مــي خواننــد «. لبريــز هســتند. همــه از خوشــي فريــاد مــي زننــد و 

)مزامیــر 6۵ آیــه ۵ و ٨ تــا 1۳(.
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اســرائیل خداونــد را بعنــوان کســی کــه » شــالوده زمیــن را بنیــان گــذارده بــود « 
تصدیــق کــرد. و ایمــان خــود را بایــن ســرود ابــراز نمودنــد: » شــالوده زميــن را چنــان 
اســتوار کــردي کــه هرگــز تــکان نمــي خــورد. درياهــا آن را ماننــد ردا دربــر گرفــت و 
آب، کوههــا را پوشــانيد. از توبيــخ تــو، آبهــا خروشــيدند و از شــنيدن صــداي فرمــان 
تو، آنها گريختند. از روي کوهها به دشــتها جاري شــدند و دشــتها را پُر کردند، به 
جاهايــي کــه بــراي آنهــا تعييــن نمــوده بــودي. بــراي آنهــا حــدودي را معيّــن کــردي تــا از 
آن نگذرنــد و بــار ديگــر تمــام روي زميــن را نپوشــانند « )مزامیــر 104 آیــات ۵ تــا ۹(.

کــه عناصــر طبیعــت در زمیــن و دریــا و  بــود  قــدرت مطلــق الیــزال خــدای  بــا 
خوشــی  بــرای  را  عناصــر  ایــن  وخداونــد  گرفتنــد.  جــای  خــود  حــدود  در  آســمان 
مخلوقــات خــود بــکار میبــرد. » گنجینــه هــای نیکــوی او « برایــگان مصــرف شــده 
انــد » خداونــد دريچــه هــاي آســمان را بــاز مــي کنــد و بــاران را در موســمش بــراي 
شــما مــي فرســتد. درهمــه کارهايتــان بــه شــما برکــت مــي دهــد. شــما بــه بســياري از 

اقــوام قــرض مــي دهيــد، اّمــا وام نخواهيــد گرفــت « )تثنیــه ٢8 آیــه ١٢(. 
» چشمه ها را در واديها و رودخانه ها را بين کوهها جاري ساختي. تا حيوانات 
وحشــي از آنهــا بنوشــند و االغهــاي وحشــي، تشــنگي خــود را فرونشــانند. پرنــدگان، 
بــر شــاخه هاي درختــاِن نزديــک آنهــا آشــيانه مــي ســازند و نغمه ســرايي مــي کننــد... از 
آسمان بر کوهها باران مي باراني و زمين را از نعماتت پُر مي سازي. براي مصرف 
حيوانــات علــف را مــي رويانــي و بــراي انســانها نباتــات را آفريــدي تــا غــذاي خــود را از 
آنهــا بــه دســت آورنــد. تــا بــراي شــادي دل خــود شــراب، و بــراي شــادابي چهــره شــان 
روغــن، و جهــت تقويــت جســماني خــود، نــان تهيّــه کننــد ... خداونــدا، کارهــاي تــو 
چــه بســيار اســت، همــه آنهــا را بــا حکمــت انجــام داده اي، زميــن از مخلوقــات تــو پـُـر 
اســت. اقيانوســها بــزرگ و وســيع هســتند و حيوانــات بــي شــمار، کوچــک و بــزرگ 
در آنها زندگي مي کنند. کشتي ها بر روي آنها حركت مي کنند و هيوالي دريايي 
در آنها بازي مي کند. همه آنها محتاج تو هستند، تا روزِي آنها را بدهي. هر آنچه 
تــو بــه آنهــا مــي دهــي، آنهــا جمــع مــي نماينــد. تــو برايشــان غــذا آمــاده مــي کنــي و آنهــا را 

ســير مــي ســازي « )مزامیــر ١04 آیــات ١0-١۵ و ٢4-٢8(.
بنی اسرائیل موقعیتهای زیادی برای شادمانی داشت. سرزمینی که خداوند 
بــه آنــان ارزانــی کــرده بــود ســرزمین شــیر و عســل بــود. در طــی دوران ســرگردانی در 
بیابــان، خداونــد آنــان را مطمئــن ســاخته بــود کــه ایشــان را بــه ســرزمینی هدایــت 
میکنــد کــه از فقــدان بــاران هرگــز رنــج نخواهــد بــرد. » ايــن ســرزميني کــه شــما بــزودي 

134

PK-Body-FA.indd   99 11/26/18   2:13 PM



100  | انبیاء و پادشاهان

وارد آن مي شــويد، مثل زمين مصر که از آنجا آمده ايد نيســت که در آن تخم مي 
کاشــتيد و بــا ســختي آبيــاري مــي کرديــد بلکــه ايــن ســرزمين از کوههــا و دشــتهايي 
تشــکيل شــده اســت کــه بــا آِب بــاران ســيراب مــي شــود و خداونــد خدايتــان آن را 
پرورش مي دهد و چشــمان او هميشــه و تمام ســال متوّجه آن مي باشــد « )تثنیه 

11 آیــات 11 و 12(. 
» اگــر شــما تمــام احکامــي را کــه امــروز بــه شــما مــي دهــم بجــا آوريــد، خداونــد 
خدايتــان را دوســت بداريــد و بــا تمــام قلــب و جــان او را خدمــت کنيــد، آنــگاه بــاران 
را بــه زمينتــان در بهــار و پاييــز مــي فرســتد تــا غلّــه، شــراب و روغــن فــراوان داشــته 
باشيد. چراگاهها را براي چريدن گلّه هايتان سبز و خرّم مي سازد و براي خودتان 
هــم غــذاي کافــي مــي دهــد کــه بخوريــد و ســير شــويد. احتيــاط کنيــد مبــادا فريــب 
بخوريــد و از خداونــد روي برگردانيــد و پيــرو خدايــان غيــر شــويد و آنهــا را بپرســتيد. 
خشــم خداوند عليه شــما برافروخته خواهد شــد و او دِر آســمان را خواهد بســت 
و باراني نخواهد بود و زمين محصولي نخواهد داد و شما بزودي در زمين خوبي 
کــه خداونــد بــه شــما داده اســت، نابــود مــي شــويد « )تثنیــه ١١ آیــات ١٠ تــا ١7(.

» اگر از خداوند خدايتان سرپيچي کنيد و با دقّت از تمام قوانيني که امروز به 
شما مي دهم پيروي نکنيد، به لعنت ها گرفتار مي شويد... باران از آسمان نمي 
بارد و زميِن زير پايتان مثل آهن، خشک مي شود. به جاي باران، خداوند توفان 
خاک و توفان شن مي فرستد تا شما را هالک کند « )تثنیه ٢8 آیات 1۵ و 2۳ و 24(.

اینهــا در زمــره پندهایــی بــود کــه یهــوه بــه بنــی اســرائیل کهــن داده بــود » پــس 
ايــن ســخنان را در دل و جــان خــود جــاي دهيــد و آن را ماننــد نشــانه اي بــر دســت 
تعليــم بدهيــد.  بــه فرزنــدان خــود  و  ببنديــد  يــادآوري  بــه عنــوان  پيشــاني خــود،  و 
هميشــه دربــاره آنهــا صحبــت کنيــد؛ خــواه در خانــه باشــيد، خــواه در بيــرون، خــواه 
در بســتر باشــيد، خــواه بيــدار « )تثنیــه ١١ آیــات ١٨ و ١۹(. ایــن فرامیــن، صریــح 
و آشــکار بودنــد بــا اینحــال وقتــی قرنهــا گذشــت نســل انــدر نســل بینــش خــود را از 
احــکام بــرای خیریــت روحانــی خــود از دســت داده و تأثیــرات ویرانگــری ارتــداد همــه 

حصارهــای محافظــت فیــض الهــی را بــه کنــاری زدنــد. 
بدینســان چنیــن واقــع شــد کــه خداونــد حــال بــا امــت خویــش بــا ســخت تریــن 
غضــب خــود رفتــار کنــد. پیشــگوئی ایلیــا بطــور دهشــتناکی عملــی شــد. بــرای ســه 
ســال رســول انــدوه از ایــن شــهر بــه آن شــهر و از ایــن قــوم بــه آن قــوم میرفــت. بــا 
فرمــان اَخــاب بســیاری از حاکمــان پیمــان بســته بودنــد کــه اگــر نبــِی غریبــه را دیدنــد 
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او را تســلیم کننــد. بــا ایــن حــال جســتجو ادامــه یافــت چــرا کــه ایزابــل و انبیــای بََعــل 
بــا نفــرت مرگبــاری از ایلیــا انزجــار داشــتند و از هیــچ تالشــی بــرای پیــدا کــردن او 

مضایقــه نمیکردنــد. و همچنــان بارانــی نباریــد. 
و بعــد از روزهــاي بســيار، كالم خداونــد در ســال ســوم، بــه ايليّــا نــازل شــده، 
گفــت: » بــرو و خــود را بــه اَخــاب بنمــا و مــن بــر زميــن بــاران خواهــم بارانيــد. پــس 
ايليــا بــا اطاعــت از دســتور خداونــد بــه نــزد اَخــاب رفــت تــا بــا او مالقــات کنــد. در آن 

هنــگام قحطــي بســيار ســختي در ســامره بــود «.
در آنزمــان کــه نبــی راهــی ســفر بســوی ســامرا گردیــد، اَخــاب بــه عوبدیــا حاکــم 
خانــدان خــود پیشــنهاد کــرد کــه جســتجوی کاملــی بــرای یافتــن چشــمه هــا و نهرهــا 
و رودهــا کننــد بــه امیــد اینکــه مرتعــی بــرای گلــه هــا و رمــه هــای گرســنه خــود بیابنــد. 
حتــی در ســرای ســلطنتی خشکســالی طویــل المــدت احســاس میشــد. پادشــاه 
عمیقــاً نگــران خانــدان خــود بــود و تصمیــم گرفــت تــا شــخصاً بــه خدمتگــزاران خــود 
برای جستجوی مناطق مساعد برای چرا بپیوندد. » پس آنها سرزميني را که مي 
بايست بررسي کنند بين خود تقسيم کردند و هر کدام به تنهايي به جهتي رفتند «. 
» عوبديــا در بيــن راه ناگهــان ايليــا را ديــد. او را شــناخت و ســر بــه خــاک نهــاد 

و گفــت: ســرور مــن ايليــا، شــما هســتيد؟ «
او  ســرور  بــود.  مانــده  باقــی  وفــادار  عوبدیــا  اســرائیل  بنــی  ارتــداد  خــالل  در 
بــه خــدای زنــده بازگردانــد. حــال  تــا او را از وفــاداری نســبت  پادشــاه قــادر نبــود 
او مفتخــر بانجــام ماموریتــی از ســوی ایلیــا شــده بــود کــه گفــت » بــرو بــه ســرورت 

پادشــاه بگــو کــه مــن اينجــا هســتم «. 
بــا شــگفتی فریــاد زد » مگــر مــن چــه گناهــي  بــود  عوبدیــا کــه بســیار ترســیده 
کــرده ام کــه مــي خواهــي مــرا بــه دســت اَخــاب بدهــي تــا مــرا بکشــد؟ «. بــردن چنیــن 
پیامــی بــرای اَخــاب مــرگ حتمــی را در پــی داشــت. او بــه نبــی توضیــح داد » بــه 
خداونــد زنــده، خــداي تــو ســوگند يــاد مــي کنــم کــه پادشــاه در همــه ســرزمينهاي 
جهــان در جســتجوي تــو بــوده اســت. هــرگاه فرمانــرواي ســرزميني خبــر مــي داد کــه 
تــو در ســرزمين آنهــا نيســتي، اَخــاب آن فرمانــروا را مجبــور مــي کــرد ســوگند يــاد کنــد 
کــه نمــي تواننــد تــو را پيــدا کننــد. اکنــون تــو مــي خواهــي مــن بــروم و بــه او بگويــم تــو 
اينجــا هســتي؟ هميــن کــه از نــزد تــو بــروم، روح خداونــد تــو را بــه جــاي ناشــناخته اي 
خواهــد بــرد و اگــر مــن بــروم و بــه اَخــاب بگويــم كــه تــو اينجــا هســتي و او تــو را نيابــد، 

او مــرا خواهــد کشــت «.

136

PK-Body-FA.indd   101 11/26/18   2:13 PM



102  | انبیاء و پادشاهان

عوبدیــا بــه نبــی التمــاس کــرد کــه چنیــن کاری را از او نخواهــد. » بنــده ات از 
طفوليّــت خــود از خداونــد مــي ترســد. مگــر آقايــم اطــالّع نــدارد از آنچــه مــن هنگامــي كــه 
ايزابــل انبيــاي خداونــد را مــي كشــت كــردم، كــه چگونــه صــد نفــر از انبيــاي خداونــد را 
پنجــاه پنجــاه در مغــاره اي پنهــان كــرده، ايشــان را بــه نــان و آب پــروردم؟ و حــال تــو مــي 
گويــي بــرو و آقــاي خــود را بگــو كــه اينــك ايليّــا اینجاســت؟ و او مــرا خواهــد كشــت «. 
» ایلیــا نــزد عوبدیــا ســوگند خــورد و قــول داد کــه پیغــام او عبــث نخواهــد بــود. 
ايليّــا گفــت: بــه حيــات يَُهــَوه، صبايــوت كــه بــه حضــور وي ايســتاده ام قســم كــه خــود 
را امــروز بــه وي ظاهــر خواهــم نمــود. پــس عوبديــا بــراي مالقــات اَخــاب رفتــه، او را 
خبر داد؛ و اَخاب به جهت مالقات ايليّا آمد « )اول پادشاهان ۵ آیات ١6 تا ١٨(. 
پادشــاه بــا شــگفتِی آمیختــه بــا تــرس پیغــام مــردی کــه از او تــرس و نفــرت داشــت 
را گوش داد – کســی که برای یافتن او از پای در آمده بود. او بخوبی میدانســت 
آیــا  انداخــت.  بــا او بخطــر نخواهــد  بــرای مالقــات  تنهــا  ایلیــا زندگــی خــود را  کــه 
ممکــن اســت کــه نبــی بخواهــد تــا انــدوه دیگــری را بــر ضــد اســرائیل بیــان کنــد؟ قلــب 
پادشــاه از تــرس ایســتاده بــود. او دســت خشــک شــده یربعــام را بیــاد آورد. اَخــاب 
نمــی توانســت از حکــم اجتنــاب کنــد و نــه اینکــه جــرات داشــت تــا دســت خــود را 
بــروی رســول خــدا دراز کنــد. و آنــگاه پادشــاه بــه همــراه ســربازان و نگهبانــان خــود بــا 

پــای لــرزان بــرای مالقــات نبــی راهــی شــد. 
پادشــاه و نبــی رو در روی یکدیگــر ایســتادند. گرچــه اَخــاب لبریــز از نفــرت بــود بــا 
اینحال در حضور ایلیا مردانگی خود را از دست داده و بی قوت شده بود. او با اولین 
کالم لــرزان خــود گفــت » آیــا ایــن تــو هســتی کــه اســرائیل را مضطــرب ســاخته ای؟ «. 
او بطور ناخودآگاه احساسات درونی خود را آشکار ساخت. اَخاب میدانست که 
به گفته خداست که آسمانها خشک شده اند با اینحال او میخواست تا تقصیر را 

بگردن نبی بیندازد، بخاطر غضب ســختی که بر ســرزمین فرو افتاده بود. 
ایــن طبیعــی بــود کــه خطــاکار، رســول خــدا را مســئول مصیبــت هایــی کــه نتیجــه 
مســلم جدایــی از راه راســتی و عدالــت بــود بدانــد. آنانیکــه خــود را در حیطــه و 
دام قــدرت شــیطان بیندازنــد قــادر نخواهنــد بــود تــا چیزهایــی را ببیننــد، آنگونــه کــه 
خداونــد مــی بینــد. وقتــی کــه آینــه حقیقــت در مقابــل آنــان گــذارده شــود آنــان از 
نکوهــش آزرده خاطــر خواهنــد شــد. آنــان توســط گنــاه کــور شــده و از توبــه انــکار 
مــی ورزنــد و احســاس مــی کننــد کــه خدمتگــزاران خــدا بــر ضــد آنــان بــوده و ســزاوار 

شــدید تریــن سرزنشــها هســتند. 
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ایلیــا کــه از بــی تقصیــری خویــش آگاه بــود در مقابــل اَخــاب ایســتاده و هیــچ 
تالشــی نکــرد تــا عــذری بیــاورد و یــا اینکــه تملــق پادشــاه را بگویــد. و در پــی ایــن نبــود 
کــه بــا خبــر خوشــی کــه خشکســالی دیگــر تمــام شــده، از خشــم پادشــاه بگریــزد. او 
هیــچ عذرخواهــی بــرای ارائــه نداشــت. اوکــه بــرای حرمــت خــدا خشــمگین و غیــور 
بــود عواقــب را متوجــه اَخــاب نمــود و بــدون واهمــه اعــالن نمــود کــه ایــن گناهــان 
پادشــاه اســت و گناهــان پــدران اوســت کــه ایــن مصیبــت وحشــتناک را بــر بنــی 
اســرائیل نــازل نمــوده اســت. ایلیــا بــا شــهامت گفــت » مــن اســرائیل را پریشــانحال 
نســاخته ام بلكــه تــو و خانــدان پــدرت؛ چونكــه اوامــر خداونــد را تــرك كرديــد و تــو 

پيــروي بََعليــم را نمــودي «. 
امروزه نیز نیاز به آوای توبیخ شــدید اســت، برای گناهان تالم آوری که مردم را از 
خداوند جدا ساخته است. کفر و الحاد گویی که ُمد روز گردیده است. » اّما اهل 
واليت او، چونكه او را دشمن مي داشتند ايلچيان در عقب او فرستاده گفتند، نمي 
خواهيــم ايــن شــخص بــر مــا ســلطنت كنــد « )لوقــا ١۹ آیــه ١4(. موعظــه هــای تســلی 
دهنده که اغلب اوقات وعظ میشــوند اثری بادوام ندارد – شــیپور برخی صداها را 

در نمی آورد. قلب انسانها با تیزی کالم حقیقت خدا شکافته نمیشود. 
کــه چنانچــه احساســات واقعــی  از مســیحیان مدعــی وجــود دارنــد  بســیاری 
خــود را ابــراز کننــد خواهنــد گفــت چــه نیــازی وجــود دارد کــه چنیــن بــا صراحــت 
ســخن گفتــه شــود؟ آنــان همچنیــن ممکــن اســت بپرســند چــرا الزم بــود تــا یحیــی 
تعمیــد دهنــده بــه فریســیان بگویــد » افعــي زادگان، چــه کســی شــما را نشــان داد 

كــه از غضــب آينــده بگريزيــد؟ « )لوقــا ٣ آیــه 7(. 
چــه نیــازی بــود تــا او هیرودیــس را خشــمگین کــرده و بگویــد کــه زندگــی بــا همســر 
بــرادرش هیرودیــا نامشــروع و حــرام اســت؟ طالیــه دار مســیح، بــا صراحــت لهجــه 
داشتن و ُرک بودن، زندگی خود را از دست داد. چرا او نمی توانست بدون اینکه 
موجب شــدن ناخرســندی کســانی که در گناه زندگی میکنند، با آنان مدارا کند؟

باشــند مجادلــه  خــدا  احــکام  وفــادار  نگهبانــان  بعنــوان  بایــد  کــه  مردانــی  پــس 
کردنــد کــه تــا اینکــه سیاســت جــای ایمــان را غصــب کــرد و گنــاه بــی آنکــه مذمــت 
گــردد رخصــت دخــول یافــت. چــه وقــت آوای ایمانــداری کــه مالمــت مــی کنــد بــاری 

دیگــر در کلیســا شــنیده خواهــد شــد؟ 
» آن مــرد تــو هســتی « )دوم ســموئیل 12 آیــه ٧(. کالم بــه همــان وضــوح و 
صراحتــی اســت کــه توســط ناتــان بــه داود گفتــه شــد و بنــدرت امــروزه در منبرهــای 
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نــادر  اگــر چنیــن  یــا در مطبوعــات عمومــی دیــده شــود.  عمومــی شــنیده شــده و 
نبودند، آنگاه می توانســتیم بیشــتر قدرت خداوند را در میان مردم آشــکار ببینیم. 
رســوالن خــدا نبایــد گالیــه کننــد کــه تالشهایشــان بــی ثمــر بــوده تــا اینکــه از عشــق 
بــه خودســتایی و بــرآورده ســاختن خواســته هــای مــردم کــه آنــان را بــه پایمــال کــردن 

حقیقــت ســوق میدهــد، توبــه کننــد. 
مبشران و کشیش هایی که در پی جلب رضایت مردم هستند و فریاد صلح 
و ســالمتی بــر مــی آورنــد در حالیکــه کــه خداونــد اصــالً از صلــح و ســالمتی ســخنی 
نگفتــه بهتــر اســت دلهــای خــود را نــزد خداونــد متواضــع ســاخته و بــرای ریــاکاری و 
فقــدان اخالقــی غیورمنــد، آمــرزش بطلبنــد. ایــن بخاطــر دوســت داشــتن همســایه 
نیست که پیامی را که به آنان سپرده شده است تغییر داده و آرام جلوه میدهند 
ولــی بخاطــر ایــن اســت کــه آنــان خوشــگذران و راحــت طلــب هســتند. عشــق و 
محبــت واقعــی، حرمــت خــدا و رســتگاری جانهــا را میطلبــد. آنانیکــه ایــن محبــت و 
عشــق را در وجــود خــود دارنــد از حقیقــت طفــره نمیرونــد تــا خــود را از نتایــج ناگــوار 
صریــح ســخن گفتــن نجــات دهنــد. وقتــی کــه جانهــا در خطــر هســتند خادمــان خــدا 
خویشــتن را مــورد توجــه قــرار نمیدهنــد بلکــه از کالمــی کــه بــرای گفتــن داده شــده 
ســخن خواهنــد گفــت و عــذر و بهانــه نمــی آورنــد تــا اهریمــن را موقتــا فــرو نشــانند. 
کار  و قدوســیت  مســئولیت  و  مقــام  اســت قدوســیت  ممکــن  هــر خادمــی 
خویــش را درک کنــد و جراتــی را کــه ایلیــا از خــود بــروز داد نشــان دهنــد. بعنــوان 
پیــام آوران منســوب شــده الهــی، خادمــان در مقــام پــر عظمتــی قــرار دارنــد. » در 
وقــت و بــي وقــت آمــاده كار بــاش و ديگــران را متقاعــد و توبيــخ و تشــويق كــن و بــا 
صبــر و شــكيبايي تمــام تعليــم بــده « )دوم تیموتائــوس 4 آیــه 2(. بجــای مســیح آنــان 
بایــد بعنــوان مباشــران اســرار ملکــوت کار کننــد و مطیعــان را تشــویق و نــا مطیعــان 
را هشــدار دهنــد. سیاســت و خــط مشــی دنیــوی بــرای آنــان دارای ارزش نیســت. 
آنــان هرگــز نبایــد از مســیری کــه مســیح امــر نمــوده منحــرف گردنــد. آنــان بایــد بــا 
پیــش برونــد و بخاطــر داشــته باشــند کــه توســط جماعتــی از شــاهدان  بــه  ایمــان 
احاطــه شــده انــد. آنــان نبایــد از کالم خــود ســخن بگوینــد ولــی بــا کالمــی متکلــم 
شــوندکه باشــکوه تریــن پادشــاه پادشــاهان بــه آنــان امــر فرمــوده اســت. پیــام آنــان 
بایــد ایــن باشــد کــه » خداونــد فرمــوده اســت «. خداونــد مردانــی همچــون ایلیــا، 
ناتــان و یحیــای تعمیــد دهنــده را فــرا میخوانــد – مردانــی کــه از حقیقــت بــا رشــادت 
ســخن میگویند، با این حال برای فداکردن هر آنچه که دارند آنان را فرا میخواند. 
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خداونــد نمیتوانــد از مردانــی اســتفاده کنــد کــه در زمــان خطــر وقتــی کــه همــه 
قوت و رشــادت و تأثیر نیاز باشــد هراســان بوده و نتوانند برای راه راســت اســتوار 
و راســخ بایســتند. او مردانــی را فــرا میخوانــد کــه بــا ایمــان بــر علیــه خطــا ســتیز کننــد 
بپــا  ایــن جهــان  تاریکــی  بــر ضــد حاکمــان  بــر علیــه حاکمــان و قدرتهــا بجنگنــد،  و 
خیزنــد، بــر علیــه روح شــریرانه مقامهــای عالــی رتبــه حرکــت کننــد. همچــون چیــزی 
کــه او دربــاره آن ســخن خواهــد رانــد: » آفريــن، اي غــالم خــوب و اميــن تــو در كار 
تــو  بــه  كوچكــي امانــت و درســتي خــود را نشــان دادي و حــاال كارهــاي بــزرگ را 

خواهــم ســپرد. بيــا و در شــادي اربــاب خــود شــريک بــاش « )متــی 2۵ آیــه 2۳(.
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َکرَمل

این فصل بر اساس کتاب اول پادشاهان ١8 باب 1۹ آیه 40 تدوین گردیده است.

ایلیا در مقابل اَخاب ایســتاده و از او خواســت تا همه بنی اســرائیل و انبیای 
را  اســرائيل  مــردم  آینــد. » اکنــون همــه  کــوه کرمــل گردهــم  بــر  اشــتاروت  و  بََعــل 
گردهم آور و نزد من در کوه کرمل بفرست و همچنين چهارصد و پنجاه نبي بت 
بََعــل و چهارصــد نبــي الهــه اشــره را کــه از ســفره ايزابــل مــي خورنــد نيــز بفرســت «. 
ایــن دســتور توســط کســی صــادر شــد کــه گوئــی در محضــر یهــوه ایســتاده اســت 
و اَخــاب فــوراً اطاعــت کــرد گوئــی کــه نبــی پادشــاه اســت و پادشــاه فــردی تحــت 
امــر اســت. فرســتادگان چابــک ســوار بــه سراســر قلمــرو پادشــاهی اعــزام شــدند 
تــا فراخــوان ایلیــا را بــرای رودر روئــی بــا انبیــای بََعــل و عشــتاروت اعــالم کننــد. در 
هــر شــهر و روســتا مــردم آمــاده شــدند تــا در زمــان تعیــن شــده گــرد هــم آینــد. وقتــی 
کــه بســوی مــکان مــورد نظــر عزیمــت کردنــد قلــوب بســیاری بــا تــرس غریبــی پــر شــد. 
چیــزی غیــر معمــول در شــرف وقــوع اســت و اال چــرا بــرای گردهمایــی در کرمــل 
فراخــوان داده شــده اســت؟ چــه مصیبــت جدیــدی در شــرف نــازل شــدن بــه مــردم 

و ســرزمین اســت؟
پیش از خشکســالی، کوه کرمل مکان زیبایی بود. نهرهای آن از چشــمه های 
بــا گلهــای ظریــف و بیشــه  الیــزال ســیراب میشــدند و دامنــه هــای حاصلخیــز آن 
زارهایــی پوشــش یافتــه بــود. ولــی اکنــون زیبایــی آن تحــت لعنتــی مخــرب پژمــرده 
شــده بــود. مذبــح هــا و محرابهــا بــرای پرســتش بََعــل و عشــتاروت برپــا شــده بــود و 
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حــال در بیــن بیشــه زارهــای بــی بــرگ و بــر. بــر فــراز قلــه یکــی از خــط الراســها، بســیار 
متفــاوت در قیــاس بــا آن معابــد، مذبــح در هــم شکســته یهــوه قــرار داشــت. 

کرمــل ُمشــرِف بــه پهنــه وســیعی از آن دیــار بــود و بلندیهــای آن از بســیاری از 
بخشــهای پادشــاهی اســرائیل قابــل رویــت بــود. در دامنــه کــوه مکانــی قــرار داشــت 
بــاال  آن  کــه در  آنچــه  بواســطه آن هــر  کــه  بــود  را مهیــا ســاخته  کــه منظــر وســیعی 
اتفــاق مــی افتــاد دیــده میشــد. خداونــد آشــکارا بوســیله بــت پرســتان در پوشــش 
سراشــیبی جنــگل بــی حرمــت میشــد و ایلیــا ایــن ارتفــاع قابــل رویــت را بــرای نمایــش 

قــدرت خــدا و بــرای حمایــت و دفــاع از حرمــت نــام وی برگزیــد. 
صبــح زود در آن روز تعیــن شــده، جماعــت انبــوه اســرائیِل مرتــد بــا انتظــار و 
اشــتیاق در نزدیکــی بــاالی کــوه جمــع شــدند. انبیــای ایزابــل بــا ابهــت در صــف گام 
قــرار  کاهنــان  در جلــوی  و  شــد  پادشــاه ظاهــر  پادشــاهی،  بــا شــکوه  برداشــتند. 
گرفــت و بــت پرســتان بــا فریــاد او را خــوش آمــد گفتنــد. ولــی بیــم و هراســی در 
قلبهــای کاهنــان وجــود داشــت چــرا کــه بخاطــر داشــتند کــه بــا کالم نبــی ســرزمین 
اســرائیل بــرای مــدت ســه ســال و نیــم از شــبنم و بــاران تهــی شــده بــود. بحرانــی در 
پیــش رو بــود و حتمــی بــودن آن را حــس میکردنــد. بتهایــی کــه بــه آن اعتمــاد داشــتند 
قــادر نبودنــد ثابــت کننــد کــه ایلیــا یــک نبــی جعلــی و دروغیــن اســت. فریــاد هــای 
وحشــیانه آنان، دعاهایشــان، اشکهایشــان، تواضع ایشــان، مراســم منقلب کننده 
آنهــا، قربانــی هــای دائمــی و گــزاف، و هدفهــای عبادتشــان بطــور عجیبــی بــی روح 

و بــی اهمیــت و ســهل انگارانــه بــود. 
ایلیــا رو در روی اَخــاب پادشــاه و انبیــای کذبــه در گــرد جماعــت انبــوه اســرائیل 
ایســتاده بــود – او تنهــا کســی بــود کــه بــرای حمایــت و دفــاع از حرمــت یهــوه ظاهــر 
گردیــده بــود. کســی کــه تمــام پادشــاهی او را بــرای انــدوه و بدبختــی متهــم کــرده بــود 
اکنون در مقابلشان ایستاده است – او بظاهر در حضور پادشاهی اسرائیل بی 
دفــاع بــود – و در محاصــره انبیــای بََعــل و مــردان جنــگاور و هــزاران نفــر دیگــر قــرار 
داشــت. ولــی ایلیــا تنهــا نبــود. بــر فــراز و اطــراف او فرشــتگان حامــی آســمان بودنــد 

کــه بــا قــوت برتــری داشــتند.
نبــی بــدون ســرافکندگی و بــدون واهمــه در مقابــل جماعــت ایســتاده و بطــور 
کامــل از مأموریــت خویــش آگاه بــود تــا حکــم الهــی را اجــرا نمایــد. ســیمای او بــا 
ابهتــی موقرانــه نورانــی شــده بــود. مــردم بــا اشــتیاق در انتظــار بودنــد تــا او ســخن 
بگویــد. ایلیــا ابتــدا بــه مذبــح ویــران شــده یهــوه و ســپس بــه جمعیــت نگریســته بــا 
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صراحــت فریــاد بــر آورد » تــا بــه کــي دو دل خواهيــد مانــد؟ اگــر خداونــد خداســت 
از او پيــروي کنيــد و اگــر بــت بََعــل، پــس از او پيــروي کنيــد «. 

نفــر در آن جمعیــت کثیــر  یــک  یــک کلمــه پاســخ ندادنــد. حتــی  مــردم حتــی 
جــرات نداشــت تــا آشــکارا وفــاداری خــود را نســبت بــه یهــوه اعــالم نمایــد. ماننــد 
ابــری تیــره، فریــب و بــی بصیرتــی بــر بنــی اســرائیل چیــره گشــته بــود. ارتــداد مهلــک 
یکبــاره بــر آنــان چنــگ نینداختــه بــود، بلکــه بطــور تدریجــی و لحظــه بــه لحظــه آنــان از 
اعتنــا بــه کالم هشــدار و نکوهشــی کــه خداونــد نــازل کــرده بــود غفلــت ورزیدنــد. 
هــر انحرافــی از درســتکاری، هــر ســرپیچی از توبــه، گنــاه آنــان را عمیقتــر کــرده بــود 
و آنــان را از ملکــوت دور تــر کــرده بــود. و حــال در ایــن بحــران آنــان بــا ســماجت از 

هواخواهــی بــرای خــدا طفــره میرفتنــد. 
خداوند از بی تفاوتی و سهل انگاری و بدعهدی در زمان بحران در کار خویش 
نفــرت دارد. کل جهــان بــا عالقــه ای غیــر قابــل بیــان در حــال دیــدن صحنــه هــای نهایــی 
جــدال عظیــم بیــن خیــر و شــر اســت. امــت خــدا در نزدیکــی مرزهــای جهــان ابــدی 
هســتند – چــه چیــزی مهــم تــر از وفــادار بــودن آنــان بــه خــدای آســمان اســت؟ در 
سراســر اعصــار، خداونــد دالوران ســیره اخالقــی داشــته اســت و االن نیــز دارد – 
کســانی کــه ماننــد یوســف و ایلیــا و دانیــال از شــهادت دادن بــه اینکــه امــت خــاص او 
هســتند خجــل نیســتند. بــرکات خــاص او مــردان را در نبــرد همراهــی میکنــد، مردانــی 
که از مسیر راست تکلیف خود منحرف نشده ولی با قدرت الهی جویا میشوند که 
» چــه کســی جانــب خداســت؟ « )خــروج ۳2 آیــه 26(. مردانــی کــه تنهــا بــا بازجویــی 
و اســتنطاق دســت از کار نمــی کشــند و کســانی کــه بــا انتخــاب خــود مــی خواهنــد 
تــا خــود را بعنــوان امــت خــدا هویــت ببخشــند بایــد یــک گام بــه جلــو بردارنــد و بطــور 
آشکار از پادشاه پادشاهان و خدای خدایان تبعیت کنند. این قبیل مردان اراده و 
برنامــه هــای خــود را تابــع احــکام خــدا قــرار میدهنــد. بــرای دوســت داشــتن او زندگــی 
خــود را عزیــز و گرامــی نمیدارنــد. کار آنــان، برگرفتــن نــور از کالم و تابانیــدن دائمــی 
اشــعه هــای آن بطــور شــفاف بــه جهــان اســت. وفــاداری بــه خــدا شــعار آنــان اســت. 
در حالــی کــه بنــی اســرائیل بــر کــوه کرمــل شــک و تردیــد داشــتند، صــدای ایلیــا 
دوبــاره ســکوت را شکســت: » مــن تنهــا نبــي خــدا هســتم کــه باقــي مانــده، ولــي 
انبيــاي بــت بََعــل چهارصــد و پنجــاه نفــر هســتند. دو گاو نــر بياوريــد، يــک گاو را 
انبيــاي بََعــل برگزيننــد، آن را بکشــند، تکــه تکــه کننــد و روي هيــزم بگذارنــد، ولــي 
آتــش روشــن نکننــد. مــن نيــز بــا گاو ديگــر چنيــن خواهــم کــرد. آنــگاه شــما نــام خــداي 
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خــود را بخوانيــد و مــن نــام خداونــد را، و خدايــي کــه بــا آتــش پاســخ دهــد خــداي 
حقيقــي اســت «. 

و  برونــد  آن طفــره  از  نتوانســتند  مــردم  کــه  بــود  ایلیــا چنــان معقــول  پیشــنهاد 
جــرات یافتنــد تــا پاســخ داده بگوینــد » نیکــو گفتــی «. انبیــای بََعــل جــرات نیافتنــد 
تــا بــرای مخالفــت صــدای خــود را بلنــد کننــد و ایلیــا آنــان را خطــاب کــرده گفــت 
» يــك گاو بــراي خــود انتخــاب كــرده، شــما اول آن را حاضــر ســازيد زيــرا كــه بســيار 

هســتيد و بــه نــام خــداي خــود بخوانيــد، امــا آتــش نگذاريــد «. 
بظاهر با شــهامت و جســور ولی وحشــت زده و با قلبهایی گناهکار، کاهنان 
کذاب، مذبح خود را آماده ســاخته، چوب و قربانی بر آن گذاردند و آنگاه دوباره 
ورد و جادو خواندند. صفیر فریاد های آنان در میان جنگل و ارتفاعهای اطراف 
طنیــن مــی افکنــد، وقتــی کــه نــام بــت خــود را میخواندنــد و میگفتنــد » ای بََعــل مــا 
را دریــاب «. کاهنــان در نزدیکــی مذبــح خــود گــرد آمدنــد و جســت و خیــز نمــوده 
و پیــچ و تــاب میخوردنــد و فریــاد و غوغــا میکردنــد و بــا کنــدن مــو و بریــدن گوشــت 

بدنشــان بــه بــت خــود التمــاس میکردنــد تــا آنــان را کمــک کنــد. 
صبــح گذشــت و ظهــر رســید و هنــوز دلیلــی بــر اینکــه بََعــل فریادهــای پیــروان 
اغفــال شــده خــود را میشــنود وجــود نداشــت. هیــچ صــدا و پاســخی بــه دعاهــای 

دیوانــه وار آنــان داده نشــد. و قربانــی همانطــور دســت نخــورده باقــی مانــد. 
همانطــور کــه بــه دعاهــای دیوانــه وار خــود ادامــه میدادنــد کاهنــان حیلــه گــر 
مداوماً سعی میکردند تا نقشه ای تدبیر کنند که بدانوسیله مذبح شعله ور شود 
و مــردم بــاور کننــد کــه آتــش مســتقیماً از ســوی بََعــل ســاطع شــده اســت. ولــی ایلیــا 
هــر حرکتــی را در زیــر نظــر داشــت و کاهنــان امیــد بــه فرصتــی داشــتند کــه تلبیــس 
کننــد و خدعــه ای بیافریننــد و بــه مراســم بــی معنــی و احمقانــه خــود ادامــه دادنــد. 
ایلیــا آنــان را اســتهزاء نمــود. »  هنــگام ظهــر ايليــا بــه ايشــان مــي خنديــد و مــي 
گفــت: » بلندتــر او را صــدا کنيــد، او خداســت؛ شــايد در انديشــه عميــق فــرو رفتــه 
يــا مشــغول باشــد، يــا شــايد بــه ســفر رفتــه، شــايد خوابيــده باشــد و بايــد او را بيــدار 
بــا  بََعــل بلندتــر دعــا کردنــد و طبــق مراســم خــود خويشــتن را  پــس انبيــاي  کنيــد. 
چاقــو و خنجــر بريدنــد تــا خــون جــاري شــود. آنهــا بــه هياهــوي خــود تــا نيمــروز ادامــه 

دادنــد، ولــي پاســخي نيامــد و هيــچ صدايــي شــنيده نشــد «. 
بــود  داده  فریبشــان  کــه  بیایــد  آنانــی  کمــک  بــه  تــا  داشــت  دوســت  شــیطان 
تــا بخدمــت او در آینــد. او دوســت داشــت تــا آتشــی بفرســتد و قربانــی آنــان را 
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مشــتعل ســازد. ولــی یهــوه، شــیطان را مقهــور ســاخته بــود و قــدرت او را محــدود 
بــود و هیــچ شــیوه ای نتوانســت جرقــه ای در مذبــح بََعــل ایجــاد کنــد.  کــرده 

ســر انجــام صداهــای آنــان بــا فریادهایــی کــه کشــیده بودنــد در حنجــره گرفتــه 
شد و جامه های آنان با خونی که بخود ضربت زده بودند لکه دار شد و کاهنان 
نومیــد و سرگشــته شــدند. بــا شــور دیوانگــی فــرو ننشســته، حــال بــت خورشــید را 
لعنــت میکردنــد و ایلیــا مصمــم آنــان را زیــر نظــر داشــت چــرا کــه میدانســت کــه 
اگــر بــه هــر وســیله ای کاهنــان موفــق شــوند تــا مذبــح خــود را شــعله ور ســازند، او 

بالدرنــگ تکــه تکــه خواهــد شــد. 
شــامگاه ســر مــی رســید. انبیــای بََعــل خســته و بــی رمــق و مغشــوش بودنــد. 
ســرانجام  اینکــه  تــا  میگفــت  دیگــر  چیــزی  دیگــری  میکــرد،  پیشــنهاد  چیــزی  فــردی 
تالشــهای خــود را متوقــف ســاختند. جیــغ و داد و لعــن هــای آنــان بیــش از ایــن در 

کــوه طنیــن نمــی افکنــد. آنــان بــا نومیــدی از مشــاجره کنــاره گیــری جســتند. 
در تمام روز مردم شاهد نمایش بی نتیجه کاهنان بودند. آنان شاهد جست 
و خیز وحشیانه کاهنان در اطراف قربانگاه بودند گوئی که میتوانند اشعه ای از 
خورشــید را بــرای بــه مقصــود رســیدن خــود بدســت آورنــد. مــردم بــا تــرس بــه کاهنــان 
کــه خــود را زخمــی و گوشــت تــن خــود را مــی کندنــد، نــگاه میکردنــد و ایــن فرصتــی 
بــود کــه بالهــِت بــت پرســتی را ببیننــد. بســیاری در جمعیــت از نمایــش دیوپرســتی 
بودنــد.  ایلیــا  حرکــت  منتظــر  مشــتاقانه  حــال  و  بودنــد  آمــده  بســتوه  و  خســته 
زمــان قربانــی شــامگاه بــود و ایلیــا بــه مــردم فرمــان داد » بــه نــزد مــن آئیــد « و آنــان 
بــا تــرس و لــرز نزدیــک شــدند و بســوی مذبــح تخریــب شــده رفــت – مکانــی کــه قبــالً 
انســان، خــدای آســمانها را عبــادت میکــرد – و آنــرا مرمــت نمــود. بــرای او ایــن تــوده 

ویرانــه ارزشــمند تــر از همــه قربانگاههــای بــا شــکوه کفــر پرســتی بــود. 
ایلیــا بــا تعمیــر مذبــح کهــن احتــرام خــود را بــه عهــدی کــه خداونــد بــا اســرائیل 
بســت، هنگامــی کــه از رود اردن گذشــتند تــا بــه ســرزمین موعــود برســند، عیــان 
نمــود. » ايليــا دوازده ســنگ برداشــت، هــر ســنگ بــه نشــانه يــک طايفــه پســران 

يعقــوب، ... او مذبــح را بنــام خــدا ســاخت «. 
کاهنــاِن نومیــِد بََعــل بــا تالشــهای عبــِث خــود درمانــده و خســته شــدند و منتظــر 
بخاطــر  متنفــر شــدند  نبــی  از  آنــان  کــرد.  چــه خواهــد  ایلیــا  کــه  ببیننــد  تــا  ماندنــد 
پیشــنهاد آزمونــی کــه ضعــف و ناتوانــی بتهــای آنــان را آشــکار ســاخته بــود، بــا اینحــال 
از قــدرت او هــراس داشــتند. مــردم کــه همچنــان در تــرس بودنــد، در انتظــار نفــس 
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نظــاره  میســاخت  آمــاده  را  خــود  در حالیکــه  را  ایلیــا  و  داشــتند  ســینه حبــس  در 
میکردنــد. رفتــار آرام نبــی در مقایســه بــا رفتــار دیوانــه وار و بــی معنــی پیــروان بََعــل 

کامــالً معکــوس بــود. 
قربانــگاه کامــل شــد و نبــی، جویــی در اطــراف آن حفــر کــرد و بــر روی آن چــوب 
گذارد و گاو نر قربانی را بر آن گذارد و به مردم فرمان داد تا بر روی قربانی و قربانگاه 
آب جــاری کننــد. او گفــت: » چهــار کــوزه از آب پــر کنيــد و روي قربانــي و هيزمهــا 
بريزيد. او گفت: دوباره چنين کنيد و آنها براي بار دوم چنين کردند و گفت: براي 
ســومين بــار و چنيــن کردنــد. آب از روي قربانــگاه جــاري شــد و جــوي را پــر کــرد «.

ایلیــا ارتــداد طویــل المــدت مــردم را کــه غضــب خــدا را بــر افروختــه بــود بــه آنــان 
تــا قلبهــای خــود را فروتــن ســاخته و بســوی  آنــان خواســت  یــاد آوری کــرده و از 
خــدای پدرانشــان بــاز گردنــد تــا اینکــه لعنتــی کــه بــر ســرزمین اســرائیل نــازل شــده 
نمــوده و دســتان خــود  نامشــهود تعظیــم  برابــر خــدای  برداشــته شــود. ســپس در 
را بســوی آســمان بــر افراشــت و دعــا نمــود. کاهنــان بََعــل از صبــح زود تــا قبــل از 
غــروب جیــغ و داد کــرده کــف از دهانشــان بیــرون زده بــود و جســت و خیــز کــرده 
بودنــد ولــی وقتــی ایلیــا دعــا کــرد هیــچ داد و فریــاد بــی معنــی بــر فــراز کرمــل شــنیده 
نشــد. او دعــا کــرد گوئــی کــه میدانســت کــه یهــوه در آنجاســت و شــاهد صحنــه 
اســت و اســتدعای او را میشــنود. انبیــای بََعــل وحشــیانه و بــی ربــط دعــا کــرده 
بودنــد. ایلیــا بــا ســادگی و شــور دعــا کــرده از خداونــد خواســت تــا برتــری خــود را بــر 

بََعــل نشــان دهــد تــا اینکــه بنــی اســرائیل بســوی او بازگشــت کننــد.  
نبــی دعــا کــرد » خداونــدا، خــداي ابراهيــم، اســحاق و اســرائيل، بگــذار امــروز 
آشکار گردد که تو خداي اسرائيل هستي و من خدمتگزار تو هستم و من همه اين 
کارهــا را بــه فرمــان تــو بجــا آورده ام مــرا پاســخ بــده اي خداونــد، مــرا پاســخ بــده تــا ايــن 
مردم بدانند که تو اي خداوند، خدا هستي و آنها را به سوي خود بازمي گرداني «. 
تــرس  بََعــل از  بــر همــگان چیــره شــد. کاهنــان  پــر هیبــت  افــزا و  ســکوتی غــم 
برعشــه افتادنــد. آنــان از تقصیــر خــود آگاه بــوده و در انتظــار کیفــر خــود بودنــد. 
دعــای ایلیــا پایــان نیافتــه بــود کــه شــعله هــای آتــش ماننــد آذرخشــی از المــاس 
درخشان از آسمان نازل شده بر قربانگاه فرود آمد و قربانی و آب خندق و حتی 
ســنگهای مذبــح را بلعیــد. درخشــندگی شــعله درخشــان، کــوه را منــور ســاخت و 
چشــمان جماعــت را خیــره ســاخت. در پاییــن دره جایــی کــه بســیاری بــا نگرانــی و 
اضطــراب حــرکات آنهایــی را کــه در بــاال بودنــد نظــاره میکردنــد نــزول آتــش را بوضــوح 
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دیدنــد و همگــی از آن منظــره متحیــر شــدند. آن شــعله شــبیه ســتونهای آتشــی بــود 
کــه در بحــر احمــر بنــی اســرائیل را از ســپاهیان مصــر جــدا ســاخت. 

مــردم بــر روی کــوه از هیبــت خــدای نادیــده بخــاک افتادنــد. آنــان جــرات نکردنــد 
تــا دیگــر بــه آتشــی کــه از آســمان فرســتاده شــده نــگاه کننــد. آنــان مــی ترســیدند کــه 
آتــش خــود ایشــان را بربایــد و و شــهادت دادنــد کــه خــدای ایلیــا خــدای پدرانشــان 
اســت، کســی کــه مرهــون بیعــت بــا او هســتند. آنــان بــا هــم فریــاد میزدنــد گوئــی کــه 
یــک صــدا بانــگ بــر آورده اســت. » خداونــد، خداســت! خداونــد، خداســت «. 
رســید.  دســت  پائیــن  مراتــع  بــه  و صــدا  انداخــت  طنیــن  کــوه  در  غریــو وحشــت 
بیــدار شــده از فریــب خــود آگاهــی یافــت  ســرانجام اســرائیل از خــواب غفلــت 
و توبــه کــرد. ســرانجام مــردم دیدنــد کــه تــا چــه حــد خداونــد را بــی حرمــت ســاخته 
انــد. خصوصیــات پرســتش بََعــل در تبایــن و تغایــر بــا خدمــت معقولــی کــه توســط 
خــدای حقیقــی خواســته شــده اســت، بطــور کامــل آشــکار شــد. آن مــردم عدالــت 
و رحمــت خــدا را تشــخیص دادنــد. آنــان در ضیــق شــبنم و بــاران بودنــد تــا اینکــه 
هدایــت شــدند و نــام او را اعتــراف کردنــد. حــال آنــان آمــاده بودنــد تــا اقــرار کننــد 

کــه خــدای ایلیــا مافــوق همــه بتهــا و خدایــان اســت. 
کاهنــان بََعــل بــا حیــرت شــاهد قــدرت آشــکار شــده و شــگفت انگیــز خداونــد 
بــا اینحــال حتــی در شرمســاری و تحقیــر خــود، از شــرارتکاری خــود توبــه  بودنــد. 
نکردنــد. آنــان همچنــان انبیــای بََعــل باقــی ماندنــد. بنابرایــن خــود را بــرای هالکــت 
آمــاده نشــان دادنــد. آن اســرائیل نــادم از تطمیــع و اغــوای آنانیکــه بایشــان تعلیــم 
دادنــد تــا بََعــل را بپرســتند محافظــت شــدند و ایلیــا بفرمــان خداونــد ایــن معلمیــن 
کــذاب را نابــود ســاخت. خشــم مــردم هــم اکنــون بــر ضــد رهبــران متخلــف از احــکام 
خــدا برانگیختــه شــد و وقتــی کــه ایلیــا فرمــان داد » انبيــاي بــت بََعــل را دســتگير 
کنيــد؛ نگذاريــد هيــچ کــس بگريــزد « آنــان گــوش بفرمــان بودنــد. آنــان کاهنــان را 
دســتگیر کردنــد و بــه وادی قیشــون بــرده و قبــل از پایــان روز کــه شــروع اصالحــات 
قطعی بود خادمان بََعل کشــته شــدند. حتی یک نفر اجازه نیافت تا زنده بماند. 
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از یزرعیل تا حوریب
این فصل بر اساس کتاب اول پادشاهان ١٨ آیات 4١ تا 46؛ ١۹ آیات ١تا ٨ 

تدوین گردیده است. 

قبیلــه  ده  میــان  در  قدرتمندانــه  اصالحــات  بــرای  راه  بََعــل  انبیــای  کشــتار  بــا 
پادشــاهی شــمالی گشــوده شــد. ایلیا ارتداد مردم را در پیش روی آنان نشــان داد. 
او از آنــان خواســت تــا قلبهــای خویــش را فروتــن ســاخته و بســوی خــدا بازگردنــد. 
داوری خداونــد اجــرا شــده بــود و مــردم گناهــان خــود را اعتــراف نمودنــد و خداونــد 
را بعنــوان خــدای زنــده پــدران خویــش تصدیــق کــرده بودنــد. و حــال لعنــت آســمان 
برداشــته میشــد و بــرکات دنیــوی زندگــی، مجــدداً تجدیــد حیــات یافــت. زمیــن بــا 
بــاران طــراوت یافــت. ایلیــا بــه اَخــاب گفــت » برخیــز بخــور و بنــوش زیــرا کــه بــاران 

بوفــور مــی بــارد «. آنــگاه نبــی بــرای دعــا بــه بــاالی کــوه رفــت. 
ایــن مطلــب بخاطــر قرائــن ظاهــری مبنــی بــر اینکــه بــاران خواهــد باریــد نبــود کــه 
ایلیــا بتوانــد بــا اطمینــان بــه اَخــاب فرمــان بدهــد کــه خــود را بــرای بــاران آمــاده ســازد. 
نبــی هیــچ ابــری را در آســمان ندیــده بــود و صــدای هیــچ رعــد و برقــی نشــنیده بــود. 
او بســادگی از روح خــدا کــه او را بحرکــت در آورده بــود ســخن گفــت کــه پاســخ بــه 

ایمانــی قــوی بــود کــه از آن برخــوردار بــود.
در سراســر روز، او بــی دریــغ اراده خــدا را بــه انجــام رســانیده بــود و اطمینــان 
خــود را بطــور آشــکار در پیشــگوئیهای کالم خــدا عیــان کــرده بــود و حــال بــا انجــام 
همــه ایــن امــور او میدانســت کــه ملکــوت میتوانــد بــرکات پیشــگوئی شــده خــود را 
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برایــگان ارزانــی دارد. همــان خدایــی کــه خشکســالی را نــازل کــرده بــود وعــده بــاران 
فــراوان را نیــز بعنــوان اجــر درســتکاری داده بــود و حــال ایلیــا در انتظــار بــارش وعــده 
بــود. بــا رفتــار خاضعانــه » او صــورت خــود را در بیــن زانوهــای خــود قــرار داد « و 

بــرای اســرائیل نــادم نــزد خــدا شــفاعت کــرد. 
دوبــاره و دوبــاره ایلیــا خــادم خــود را بــه نقطــه ای مشــرف بــه مدیترانــه فرســتاد 
کــه ببینــد کــه آیــا نشــانه ای از اجابــت دعــای او قابــل مشــاهده اســت یــا نــه. هــر بــار 
خدمتکار بازگشــته و گفت » هیچ چیزی نیســت «. نبی ناشــکیبا نشــد و یا ایمان 
خــود را از دســت نــداد ولــی بــا اســتغاثه بــه درخواســت خــود ادامــه داد. شــش بــار 
خدمتــکار بازگشــت و گفــت کــه هیــچ نشــانه ای از بــاران در آســمان نیســت. ایلیــا 
بــی واهمــه یکبــار دیگــر او را فرســتاد و اینبــار خدمتــکار بازگشــته و گفــت » اينــك 

ابــري كوچــك بــه قــدر كــف دســت آدمــي از دريــا برمــي آيــد «. 
همیــن کافــی بــود. ایلیــا منتظــر نبــود تــا آســمان ابرهــای تیــره را جمــع کنــد. او 
اعتمــاد داشــت کــه از ایــن ابــر کوچــک بــاران فراوانــی خواهــد باریــد و او مطابــق بــا 
ایمــان خــود عمــل نمــود و خدمتــکار خــود را بســرعت نــزد اَخــاب فرســتاد » بــرو و بــه 

اَخــاب بگــو كــه ارابــه خــود را ببنــد و فــرود شــو مبــادا بــاران تــو را مانــع شــود «. 
ایــن بدیــن خاطــر بــود کــه ایلیــا مــردی بــا ایمــاِن ســترگ بــود کــه خداونــد توانســت 

او را در بحــران ســخت تاریــخ اســرائیل بــکار گیــرد. 
ایلیــا در هنــگام دعــا از روی ایمــان، وعــده آســمانی را دریافــت کــرد و او بــه دعــا 
ادامــه داد تــا اینکــه درخواســتش اجابــت شــد. او منتظــر نشــانی از ایــن نشــد کــه 
خداوند درخواست او را شنیده است ولی تمایل داشت تا با نشانه ای کوچک 
از خــدا بــه کار و مأموریــت خویــش مبــادرت ورزد. هــر چــه را کــه او قــادر بــود تــا 
تحــت قیمومیــت و هدایــت خــدا انجــام دهــد دیگــران نیــز میتواننــد انجــام دهنــد – 
و بــرای انجــام هــر ماموریتــی کــه بــرای آنــان خوانــده شــده ایــد شــما میتوانیــد همــان 
کاری را کــه ایلیــا انجــام داد انجــام بدهیــد. )اگــر خداونــد بشــما نشــان کوچکــی داد 
کــه کار مــورد نظــر مــورد تأییــد اوســت منتظــر معجــزه ای بــا شــکوه نایســتید بلکــه بــکار 
ادامــه دهیــد(. » اليــاس مــردي بــود صاحــب حــواس مثــِل مــا و بــه تمامــِي دل دعــا 
كــرد كــه بــاران نبــارد و تــا مــّدت ســه ســال و شــش مــاه بــاران نباريــد. و بــاز دعــا كــرد و 

آســمان باريــد و زميــن ثمــر خــود را رويانيــد « )یعقــوب ۵ آیــه ١7(. 
چنیــن ایمانــی در دنیــای امــروزی نیــاز اســت – ایمانــی کــه بــر وعــده هــای کالم 
خــدا اســتوار اســت و از دعــا دســت نمیکشــد تــا اینکــه آســمان او را اجابــت کنــد. 
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چنیــن ایمانــی مــا را بــه آســمان پیونــد میدهــد و بمــا قــوت مــی بخشــد تــا از عهــده 
قــوای تاریکــی بــر آئیــم. از طریــق ایمــان، » آنهــا ســلطنت هــا را برانداختنــد و عــدل 
و داد را برقــرار ســاختند و آنچــه را كــه خــدا بــه آنهــا وعــده داده بــود بــه دســت آورنــد. 
َدم شمشــير  از  كردنــد.  را خامــوش  ســوزان  آتــش  بســتند.  را  شــيران  دهــان  آنهــا 
رهايــي يافتنــد. در عيــن ضعــف و ناتوانــي قــدرت يافتنــد. در جنــگ شــجاع گشــتند 
و لشــکريان دشــمن را تارومــار نمودنــد « )عبرانیــان ١١ آیــات ۳۳ و ۳٤( و بواســطه 
ایمــان امــروزه مــی توانیــم بــه هدفهــای عالــی کــه خــدا بــرای مــا در نظــر گرفتــه اســت 
دســت یابیــم. عيســي فرمــود: » اگــر بتوانــي ايمــان بيــاوري، بــراي کســي کــه ايمــان 

دارد، همــه چيــز ممكــن اســت « )مرقــس ۹ آیــه 2۳(. 
ایمــان رکــن اساســی بــرای دعایــی نافــذ اســت. » بــدون ايمــان محــال اســت كــه 
انسان خدا را خشنود سازد، زيرا هركس به سوي خدا مي آيد، بايد ايمان داشته 
باشــد كــه او هســت و بــه جوينــدگان خــود پــاداش مــي دهــد «. » اطمينــان مــا در 
حضــور خــدا ايــن اســت كــه اگــر از او چيــزي بخواهيــم كــه مطابــق اراده او باشــد بــه 
مــا گــوش خواهــد داد. مــا مــي دانيــم كــه هرچــه بخواهيــم او بــه مــا گــوش مــي دهــد. 
پــس ايــن را هــم بايــد بدانيــم كــه آنچــه از او بطلبيــم بــه مــا عطــا خواهــد فرمــود «. 
)عبرانیــان ١١ آیــه 6؛ اول یوحنــا ۵ آیــات ١4 و ١۵(. بــا ایمــان پشــتکارانه یعقــوب، 
بــا اصــرار مــداوم ایلیــا، مــا مــی توانیــم درخواســتهای خــود را نــزد پــدر ببریــم و همــه 
آنچــه را کــه وعــده داده اســت را ادعــا کنیــم. او کالم خویــش را حرمــت مــی نهــد.

 وقتی که اَخاب برای پایین رفتن آماده شد تاریکی بر کوه کرمل سایه افکنده 
بــود. » در انــدک زمانــي ابــر ســياه آســمان را پوشــاند. بــاد شــروع بــه وزيــدن کــرد و 
بــاران ســنگيني باريــد. اَخــاب ســوار بــر ارابــه خــود شــد و بــه يزرعيــل بازگشــت «. 
وقتــی کــه او بســوی شــهر حرکــت کــرد در میــان تاریکــی و بــاران کــور کننــده، اَخــاب 
را  اَخــاب  خــدا  نبــی  بعنــوان  کــه  ایلیــا  ببینــد.  بخوبــی  را  خــود  راه  توانســت  نمــی 
تحقیــر نمــود و کاهنــان بــت پرســت وی را کشــت، همچنــان او را بعنــوان پادشــاه 
اســرائیل مــی شــناخت. و حــال بعنــوان فــردی وفــا دار و قــوت یافتــه بــا قــدرت خــدا، 
در مقابــل ارابــه ســلطنتی مــی دویــد و پادشــاه را بــه دروازه شــهر هدایــت نمــود. 
بــدکار داد کــه چــه  بــه پادشــاه  ایــن عمــل رئوفانــه، رســول خــدا درســی را  در 
کســانی مدعــی خدمتگــزاری بــه خداونــد هســتند و چــه کســانی بــه گمــان خــود، 
متعالــی هســتند. افــرادی هســتند کــه حــس میکننــد کــه خــود را باالتــر از وظیفــه 
مایــه  را پســت و دون  انجــام دهنــد و کار محــول شــده  بایــد  کــه  داننــد  مــی  ای 
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میبیننــد. آنــان حتــی از انجــام خدمــات مــورد نیــاز دریــغ میکننــد و هــراس دارنــد 
بــا  مــی دهنــد.  انجــام  را  یــک خدمتــکار  کار  آنــان  کــه  بفهمنــد  دیگــران  نکنــد  کــه 
کالم او خزایــن آســمان بــرای مــدت ســه ســال بــه روی زمیــن بســته شــده بــود؛ او 
آشــکارا خداونــد را تمجیــد و تکریــم نمــوده بــود و در اجابــت دعاهــای او بــر روی 
کــوه کرمــل آتــش از آســمان زبانــه کشــید و قربانــی را بلعیــد؛ دســتان او بــا کشــتار 
انبیــای بــت پرســت، ُحکــم و داوری خــدا را اجــرا نمــود؛ درخواســت او بــرای بــاران 
اجابــت گردیــد. و پــس از ظفرمنــدی هــای آشــکار کــه خداونــد خشــنود بــود تــا او 
را در بشــارت عمومــی بــه انجــام آن مفتخــر ســازد، او تمایــل داشــت تــا خدمتــی 

همچــون خدمتــکار دون پایــه را انجــام دهــد. 
در دروازه یزرعیــل، ایلیــا و اَخــاب از هــم جــدا شــدند. نبــی بــر آن شــد تــا بیــرون 
از دروازه هــای شــهر بمانــد و ردا را دور خــود پیچیــد و بــر روی خــاک زمیــن دراز 
بــه مامــن قصــر خــود رســید و واقعــه شــگفت انگیــز  کشــیده و خســبید. پادشــاه 
ثابــت میکــرد  کــه  بــا همســر خــود در میــان گذاشــت  را  الهــی  قــدرت  و مکاشــفه 
یهــوه خــدای حقیقــی اســت و ایلیــا پیامبــر برگزیــده اوســت. وقتــی اَخــاب داســتان 
کشــتار انبیــای بــت پرســت را بــه ملکــه گفــت ایزابــل ســخت دل شــده و صبــر خــود 
را از دســت داد و خشــمگین شــد. او واقعــه کرمــل را بعنــوان مشــیت خداونــد 

انــکار کــرد و همچنــان معاندانــه بــا خشــم اعــالن نمــود کــه ایلیــا بایــد بمیــرد. 
آن شــب یــک قاصــد نبــی خســته را بیــدار کــرد و پیغــام ایزابــل را بــه او گفــت: 
بــا  فــردا هميــن موقــع، همــان کاري را کــه  تــا  مــرا بکشــند، وگرنــه  » مگــر خدايــان 

انبيــاي مــن کــردي بــا تــو خواهــم کــرد «. 
بنظــر میرســید کــه ایلیــا بــا نشــان دادن شــهامت بــی باکانــه پــس از ظفرمنــدی 
بــر پادشــاه و کاهنــان و مــردم دلنگــران نخواهــد شــد و نخواهــد ترســید. ولــی کســی 
کــه بــا بســیاری از شــواهد خــدای مراقــب برکــت داده شــده بــود فراتــر از انســانی 
ضعیــف نبــود و در ایــن ســاعت تاریــک، او ایمــان و دل و جــرات از او رخــت بــر 
بســته بــود. او گیــج و ســر در گــم از خــواب بلنــد شــد. بــاران از آســمان مــی باریــد 
و تاریکــی همــه جــا را فــرا گرفتــه بــود. او ســه ســال پیــش را فرامــوش کــرده بــود کــه 
خداونــد او را از نفــرت ایزابــل و جســتجوی اَخــاب از یــک مــکان بــه مــکان دیگــر بــرای 
پنــاه جســتن هدایــت کــرده بــود و حــال نبــی از تــرس جــان گریخــت. او بــه بئرشــبع 
رســید » ايليــا از تــرس جانــش گريخــت و بــا خدمتــکارش بــه شــهر بئرشــبع در يهــودا 

رفــت و خدمتــکارش را در آنجــا گذاشــت «. 
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ایلیــا نبایــد از وظیفــه خــود مــی گریخــت. او بایــد بــا تهدیــد ایزابــل روبــرو میشــد 
و از کســی کــه بــه او مأموریــت داده بــود تــا بــرای حرمــت نــام یهــوه بپاخیــزد تقاضــای 
مراقبــت و محافظــت مینمــود. او بایــد بــه قاصــد میگفــت کــه خدایــی کــه بــه او 
تــوکل دارد از او در مقابــل نفــرت ملکــه دفــاع خواهــد نمــود. تنهــا چنــد ســاعت از 
مکاشــفه شــگفت انگیــز قــدرت خــدا میگذشــت و ایــن بایــد بــه او دلگرمــی میــداد 
کــه او رهــا نشــده اســت. چنانچــه او در همانجایــی کــه بــود مــی مانــد، چنانچــه او 
خداونــد را ملجــا و قــوت خــود میســاخت و پابرجــا بــرای حقیقــت مــی ایســتاد مــی 
توانســت از هــر آســیبی در امــان بمانــد. خداونــد مــی توانســت نشــان دیگــری از 
داوری خویــش را نــزد ایزابــل بفرســتد و تاثیــری کــه بــر پادشــاه و مــردم مــی گــذارد مــی 

توانســت ســبب اصالحــات عظیمــی گــردد.  
امیــد  او  داد.  رخ  کرمــل  در  کــه  داشــت  ای  از معجــزه  بیشــتری  انتظــار  ایلیــا 
داشــت کــه پــس از نمایــش قــدرت خــدا، ایزابــل بیــش از ایــن نبایــد بــر ذهــن اَخــاب 
تأثیــر بگــذارد و انتظــار داشــت تــا در آنجــا اصالحــات ســریعی در سراســر اســرائیل 
رخ دهــد. او تمامــی روز را بــدون قــوت و غــذا بــر بلندیهــای کــوه کرمــل تحمــل کــرده 
بــود. بــا اینحــال وقتــی کــه او ارابــه اَخــاب را تــا دروازه یزرعیــل هدایــت نمــود او در 

شــهامت قــوی بــود، بــه رغــم خســتگی جســمی کــه بــه او تحمیــل شــده بــود. 
ولــی ایلیــا اینچنیــن واکنــش نشــان داد. او ترســیده بــود کــه اصالحــات آغــاز 
شده بر کوه کرمل ممکن است دوام نیابد و این اندیشه او را پریشان ساخت. 
او در بلندیهــای فســجه بــه اوج رســیده بــود حــال خــود را در تــه دره میدیــد. در 
حالیکــه تحــت الهــام قــادر مطلــق بــود لیکــن مــورد آزمــون شــدیدی قــرار گرفتــه بــود. 
ولــی در ایــن زمــان تهدیــد ایزابــل بــا نومیــدی در گوشــهایش زمزمــه میکــرد و شــیطان 
از  را  بــه خــدا  او تمســک  بــود و  بــدکار مســتولی  بــر توطئــه زن  همچنــان بظاهــر 
دســت داده بــود. او بیــش از انــدازه متعــال گردیــده بــود و عکــس العمــل مهیــب 
بــود. ایلیــا خــدا را فرامــوش کــرده و بــه فــرار خــود ادامــه میــداد تــا اینکــه خــود را 
دلتنــگ و عاجــز و تنهــا یافــت. او کامــالً خســته و درمانــده بــر زمیــن نشســت تــا 
مــرگ  بــود طلــب  کنــد. در حالیکــه نشســته  اســتراحت  اردجــی  زیــر درخــت  در 
کــرد. و گفــت » اي خداونــد بــس اســت! جــان مــرا بگيــر زيــرا كــه از پدرانــم بهتــر 
نيســتم «. یــک فــراری، دور از اماکــن مســکونی، روح او بــا تلخــی نومیــد کننــده 
بــود و آرزو کــرد کــه دیگــر روی هیــچ انســانی را نبینــد. ســرانجام  ای خــرد شــده 

کامــالً خســته و کوفتــه بخــواب رفــت. 
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در میــان ایــن رویدادهــا زمــان نومیــدی شــدید و دلســردی مطلــق رســیده بــود – 
روزهایــی کــه غــم و غصــه نصیــب انســان میشــود و بــاور آن مشــکل اســت کــه خــدا 
همچنــان ولینعمــت مهربــان فرزنــدان خاکــی خــود باشــد – روزهایــی کــه رنجهــا جــان 
را بســتوه مــی آورد – تــا اینکــه مــرگ بنظــر بــر زندگــی ارجــح اســت. و بدیــن ســبب 
اســت کــه بســیاری تــوکل خــود را بخــدا از دســت میدهنــد و اســیر و بــرده شــک 
و تردیــد میشــوند و بنــده بــی ایمانــی میگردنــد. اگــر بتوانیــم در ایــن قبیــل زمانهــا بــا 
بصیــرت روحانــی معنــی مشــیت و تقدیــر خــدا را تشــخیص دهیــم بایــد فرشــتگان را 
ببینیــم کــه در پــی نجــات دادن مــا از خودمــان هســتند و کوشــش میکننــد تــا پاهــای 
مــا را بــر شــالوده ای بگذارنــد کــه اســتوارتر از تپــه هــای جاودانــی اســت و ایمــان 

جدیــد، زندگــی تــازه، از چشــمه هســتی خواهــد جوشــید. 
ایــوب بــا ایمــان بــه روزهــای مصیبــت و تاریکــی خــود اظهــار داشــت: » روزي 
قــرار  رحــم  در  مــردي  گفتنــد  كــه  شــبي  و  شــود  هــالك  شــدم،  متولّــد  آن  در  كــه 
گرفــت. اگــر غــم و انــدوه مــرا در تــرازو وزن کنيــد و مشــکالت مــرا بســنجيد. اي 
بــرآورده ســازد، خواهــش مــرا قبــول فرمايــد و مــرا بکشــد  کاش خــدا آرزوي مــرا 
و رشــته زندگــي مــرا قطــع کنــد. اگــر خواهــش مــرا بپذيــرد، بــا همــه دردهايــي کــه 
دارم، از خوشــي ذوق خواهــم کــرد. مــن هرگــز از احــکام خــدا نافرمانــي نکــرده 
ام، زيــرا مــي دانــم کــه او مقــّدس اســت. از هميــن ســبب اســت کــه نمــي توانــم 
مــن چــاره  بنابرايــن  بيــان کنــم  را  رنــج خــود  مــي خواهــم درد و  بمانــم و  خامــوش 
رنــج خــود  از  پــر  ايــن زندگــي  بــه  و  بميــرم  اينکــه خفــه شــوم و  نــدارم، جــز  ديگــري 
خاتمــه بدهــم. از زندگــي بيــزارم و ديگــر نمــي خواهــم زندگــي کنــم « )ایــوب ٣ آیــه 

٣؛ 2 آیــه 6؛ ٨-١٠؛ 7 آیــات ١١ و ١۵ و ١6(.
امــا گرچــه ایــوب از زندگــی خســته شــده بــود ولــی اجــازه داده نشــد تــا بمیــرد. 
بــرای او احتمــاالت آینــده نشــان داده شــده بــود و بــه او پیــام امیــد داده شــده بــود:

» آن وقــت مــي توانــي بــا ســربلندي و بــا اطمينــان کامــل و بــدون تــرس، بــا دنيــا 
روبــه رو شــوي. مصيبتهــا را فرامــوش مــي کنــي و همــه همچــون آِب رفتــه بــه خاطــر 
نمــي آيــد. زندگــي ات درخشــانتر از آفتــاب نيمــروز و تاريکــي آن مثــل صبــح روشــن 
مــي شــود. بــا اميــد و اطمينــان خاطــر زندگــي مــي کنــي و در راحــت و آســايش بــه 
ســر مــي بــري. از دشــمنانت نخواهــي ترســيد؛ مــردم بســياري از تــو کمــک خواهنــد 
خواســت. اّمــا چشــمان بــدکاران کــور و راه گريــز از هــر ســو بــه رويشــان بســته مــي 

شــود و تنهــا اميدشــان مــرگ مــي باشــد « )ایــوب ١١ آیــات ١۵ تــا2٠(.
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بــه اوج اعتمــاد  آمــده و  بیــرون  ایــوب  یــاس و نومیــدی و دلســردی  از اعمــاق 
مطلــق بــه رحمــت خــدا و قــدرت نجــات بخــش خــدا رســید. او بــا ظفــر اعــالن نمــود: 
دفــاع  از خــود  او  بکشــد، در حضــور  مــرا  نــدارم. گرچــه خــدا  اميــدي  » هيــچ 
بــي  چــون شــخص  يابــم،  نجــات  خــود  راســتگويي  بــا  اســت  کــرد. ممکــن  خواهــم 
گناهــي هســتم، بــا جــرأت در پيشــگاه خــدا مــي ايســتم. اّمــا مــي دانــم کــه نجــات 
دهنــده مــن در آســمان اســت و روزي بــراي دفــاع مــن بــه زميــن خواهــد آمــد. يقيــن 
دارم کــه حتـّـي پــس از آن کــه گوشــت و پوســت بدنــم بپوســند، خــدا را مــي بينــم. او 
بــراي مــن بيگانــه نيســت. او را بــا هميــن چشــمان خــود خواهــم ديــد « )ایــوب ١۳ 

آیــات ١۵ و ١6؛ ١۹ آیــات 2۵ تــا 27(.
خداونــد ايّــوب را از ميــان گربــاد خطــاب کــرد )ایــوب ۳8 آیــه ١( و قــدرت خــود 
را بــر خــادم خویــش آشــکار نمود.وقتــی ایــوب نگاهــی اجمالــی از خالــق خــود را 
مشــاهده نمــود از خــود منزجــر شــده و در خــاک و خاکســتر افتــاده توبــه نمــود. 
فــراوان دهــد و آخریــن ســالهای عمــرش را  برکــت  را  او  توانســت  آنــگاه خداونــد 

بهتریــن ســالهای عمــرش بســازد. 
امیــد و شــجاعت بــرای خدمــت کامــل بــه خــدا ضــروری اســت. ایــن هــا ثمــره 
ایمــان هســتند. دلســردی و نومیــدی، خطــا و نابخردانــه اســت. خداونــد تواناســت 
و مایــل اســت تــا بــه خادمــان خــود بــرای آزمــون در ســختی هــا قوتــی را کــه نیــاز دارنــد 
عطــا کنــد. نقشــه هــای دشــمناِن کاِر او ممکــن اســت بنظــر مطــرح بــوده و راســخ 
و پابرجــا باشــند ولــی خداونــد میتوانــد قــوی تریــن آنهــا را ســرنگون ســازد. واو ایــن 
کار را در زمــان و طریــق خویــش انجــام میدهــد وقتــی کــه مشــاهده کنــد کــه ایمــان 

خادمــان او بطــور کافــی محــک خــورده اســت. 
برای کسانی که بی دل و جرات هستند مطمئناً عالجی وجود دارد – ایمان، 
دعــا و کار. ایمــان و حرکــت، اطمینــان و خشــنودی را ارزانــی داشــته و روز بــروز 
افزایــش خواهــد یافــت. آیــا فریفتــه شــده ایــد کــه مطیــع احساســات شــوم باشــید 
یــا دلســردی مطلــق؟ در تاریکتریــن ایــام وقتــی همــه چیــز بنظــر در نامســاعدترین 
وضــع باشــد هراســان نباشــید. بــه خــدا اعتمــاد و ایمــان داشــته باشــید. او نیازهــای 
شــما را مــی دانــد. همــه قــدرت هــا در دســتان اوســت. محبــت الیــزال و شــفقت او 
الیــزال اســت. از ایــن نگــران نباشــید کــه او وعــده خــود را عملــی نخواهــد ســاخت. 
او حقیقــت جــاودان اســت. او هرگــز پیمــان خــود را بــا کســانی کــه دوســت دارد 
نخواهــد شکســت. و بــه خادمــان مومــن وفــادار خــود کارایــی را عطــا میکنــد کــه بــه 
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آن نیاز اســت. پولس رســول شــهادت داد: » فيض من تو را كافي اســت، زيرا كه 
قــّوت مــن در ضعــف كامــل مــي گــردد. پــس بــه شــادي بســيار از ضعــف هــاي خــود 
بيشــتر فخــر خواهــم نمــود تــا قــّوت مســيح در مــن ســاكن شــود بنابرايــن، از ضعــف 
هــا و رســوايي هــا و احتياجــات و زحمــات و تنگيهــا بخاطــر مســيح شــادمانم، زيــرا 

كــه چــون ناتوانــم، آنــگاه توانــا هســتم « )دوم قرنتیــان ١2 آیــات ۹ و ١٠(. 
آیــا خداونــد ایلیــا را در زمــان ســختی رهــا کــرد؟ البتــه کــه خیــر! او خــادم خــود 
را دوســت داشــت بــه همــان صــورت کــه وقتــی ایلیــا احســاس کــرد کــه خداونــد او 
را رهــا ســاخته اســت در پاســخ بــه دعــای او آتــش از آســمان شــعله ور شــد و قلــه 
کــوه را منــور ســاخت. و حــال وقتــی ایلیــا بخــواب رفــت فرشــته ای او را لمــس 
نمــوده و بــا صدایــی دلنشــین او را بیــدار ســاخت. او بــا وحشــت از خــواب پریــد 
و قصــد فــرار داشــت و ترســید کــه دشــمن او را یافتــه اســت. ولــی صورتــی کــه بــا 
حــس ترحــم بســوی او متمایــل شــده بــود صــورت یــک دشــمن نبــود بلکــه صورتــی 
دوســتانه داشــت. خداونــد فرشــته ای را از آســمان نــازل ســاخته بــود تــا بــرای خــادم 
خویــش قــوت و غــذا ببــرد. فرشــته گفــت: » برخیــز و بخــور و چــون نــگاه كــرد، اينــك 
در کنــارش قرصــي نــان بــر ريگهــاي داغ و كــوزه اي از آب بــود. پــس خــورد و آشــاميد 

و بــار ديگــر خوابيــد «. 
دوبــاره  کــرد  تنــاول  بــود  شــده  مهیــا  برایــش  کــه  غذایــی  از  ایلیــا  اینکــه  از  پــس 
خوابیــد. فرشــته بــرای بــار دوم آمــد. و مــرد خســته را لمــس نمــود و بــا حــس ترحــم 
آمیــزی گفــت » برخيــز و بخــور زيــرا كــه راه بــراي تــو زيــاده اســت. پــس برخاســته، 
خورد و نوشــيد « و با قوتی که از غذا بدســت آورده بود قادر به ســفر شــد » و به 
قــوت آن خــوراك، چهــل روز و چهــل شــب تــا حوريــب كــه كــوه خــدا باشــد، رفــت « 

و وارد غــاری شــد تــا در آنجــا بیتوتــه کنــد. 
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1۳
اینجا چه میکنی؟

این فصل بر اساس کتاب اول پادشاهان ١۹ آیات ۹ تا ١٨ نوشته شده است. 

ایلیــا بــر کــوه حوریــب عزلــت گرفتــه بــود و گرچــه از انســان مخفــی شــده بــود 
ولــی خداونــد میدانســت و نبــی درمانــده و نومیــد و تنهــا رهــا نشــد تــا بــا قدرتهــای 
تاریکــی کــه بــر او هجــوم مــی آوردنــد ســتیز کنــد. در بــدو ورودی غــار جاییکــه ایلیــا 
پنــاه گرفتــه بــود خداونــد بــا او مالقــات کــرد. بواســطه فرشــته توانــا از او خواســت تــا 
نیازهــای خــود را گفتــه و آنــگاه هــدف الهــی را بــرای اســرائیل صراحتــاً اعــالم نمــود. 
تــا اینکــه ایلیــا متوجــه نمیشــد کــه بایــد کامــالً بــه خــدا تــوکل کنــد، نمــی توانســت 
بََعــل فریفتــه شــده بودنــد کامــل کنــد.  بــا پرســتش  بــرای کســانی کــه  کار خــود را 
نشــان ظفــر بــر بلندیهــای کــوه کرمــل، راه را بــرای پیروزیهــای عظیمتــر بــاز کــرده بــود بــا 
اینحــال فرصتهــای شــگفت انگیــزی در مقابــل او گشــوده شــده بــود. ایلیــا بــا تهدیــد 
ایزابــل از آن روی گردانــده بــود. مــرد خــدا بایــد موقعیــت برتــری کــه خداونــد بــرای او 

تــدارک دیــده بــود را بــا ضعــف موقعیــت خــود مقایســه و درک مینمــود. 
 خداونــد از خــادم مــورد آزمــون قــرار گرفتــه خــود ســوال کــرد » ایلیــا اینجــا چــه 
میکنــی؟ «. تــرا بــه جویبــار کریــت فرســتادم و پــس از آن نــزد بیــوه صرفــه صیــدون. 
بــه تــو مأموریــت داده شــد تــا نــزد اســرائیل بازگــردی و در مقابــل کاهنــان بــت پرســت 
بــر کــوه کرمــل بایســتی و کمــر تــرا بقــوت بســتم تــا راهنمــای ارابــه پادشــاه تــا دروازه 
و  بیابــان فرســتاد؟ چــه کار  ایــن  بــه  تــرا شــتابزده  ولــی چــه کســی  باشــی.  یزرعیــل 

ماموریتــی در اینجــا داری؟

167

PK-Body-FA.indd   123 11/26/18   2:13 PM



124  | انبیاء و پادشاهان

جــان ایلیــا تلــخ شــد و بــا ماتــم ِشــکِوه کــرد: » اي خداونــد خــداي متعــال، مــن 
هميشــه تــو را خدمــت کــرده ام، تنهــا تــو را، اّمــا مــردم اســرائيل پيمــان خــود را بــا تــو 
شکســته اند، قربانگاههاي تو را ويران کرده اند و انبياي تو را کشــته اند. من تنها 
باقــي مانــده ام و اينــک آنــان قصــد جــان مــرا دارنــد « )اول پادشــاهان ١۹ آیــه١٠(. 
فرشته، نبی را فراخواند تا از غار خارج شود و به او فرمان داد تا بر روی کوه 
در مقابــل خداونــد بایســتد و بــه کالم او گــوش فــرا دهــد. » آنــگاه خداونــد از آنجــا 
گذشت و باد شديدي فرستاد که کوه را شکافت و صخره ها را فرو ريخت، اّما 
خداونــد در بــاد نبــود. بــاد از وزيــدن ايســتاد، آنــگاه زلزلــه شــد، اّمــا خداونــد در زلزلــه 
نبود. بعد از زلزله آتش بود، اّما خداوند در آتش نبود و بعد از آتش صداي ماليمي 
شــنيده شــد. هنگامــي کــه ايليــا صــدا را شــنيد، صــورت خــود را بــا رداي خويــش 
پوشــاند و رفــت و در دهانــه غــار ايســتاد « )اول پادشــاهان ١۹ آیــات ١١ تــا ١۳(.

نــه بــا آشکارســازی قــدرت مطلــق الهــی بلکــه »  بــا صدایــی آرام  «، خداونــد 
خــود را بــه خــادم خویــش آشــکار نمــود. او میخواســت تــا بــه ایلیــا تعلیــم دهــد کــه 
همیشــه جلــوه گــری هــای بــزرگ نیســت کــه مقصــود او را بــا موفقیــت بــه انجــام 
بــود توفانــی خروشــید و  ایلیــا منتظــر مکاشــفه خداونــد  مــی رســاند. در حالیکــه 
رعــد و برقــی ظاهــر شــد – آتشــی شــرزه از کنــار گذشــت ولــی خداونــد در اینهــا 
نبود. آنگاه صدایی آرام ندا کرد و نبی صورت خود را در مقابل حضور خداوند 
پوشــانید. تندخویــی او فرونشســت و روح او آرام شــده و مقهــور گشــت. حــال 
دانســت کــه اعتمــاد و اتــکاء راســخ بــه خــدا همیشــه در هنــگام نیــاز بــه یــاری او 

خواهــد رســید. 
ایــن همیشــه جلــوه هــای حقیقــت خــدا نیســت کــه جــان را محکــوم و متبــدل 
میسازد. با شیوائی سخن یا منطق و استدالل نمی توان دلهای انسان را بدست 
آورد بلکــه بــا تأثیــرات نوشــین روح القــدس کــه بــا آرامــش بــرای تحــول و رشــد قطعــی 
شــخصیت فعالیــت میکنــد. ایــن نــدای آرام و ســاکت روح خداســت کــه قــدرت 

دارد تــا قلــب هــا را تغییــر دهــد. 
آن نــدا ســوال کــرد » ایلیــا اینجــا چــه میکنــی؟ « و نبــی پاســخ داد » اي خداونــد 
خــداي متعــال، مــن هميشــه تــو را خدمــت کــرده ام، تنهــا تــو را، اّمــا مــردم اســرائيل 
پيمــان خــود را بــا تــو شکســته انــد، قربانگاههــاي تــو را ويــران کــرده انــد و انبيــاي تــو 
را کشــته انــد. مــن تنهــا باقــي مانــده ام و اينــک آنــان قصــد جــان مــرا دارنــد « )اول 

پادشــاهان ١۹ آیــه١٠(.
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بــه  مجــازات  بــدون  نبایــد  اســرائیل  بــدکاران  کــه  داد  پاســخ  ایلیــا  بــه  خداونــد 
حــال خــود رهــا شــوند. انســانها مخصوصــاً برگزیــده میشــوند تــا هــدف الهــی را در 
مجــازات پادشــاه بــت پرســت کامــل کننــد. کار ســختی بایــد انجــام میشــد کــه بــه 
همــه فرصتــی داده شــده اســت تــا جانــب خــدای حقیقــی را بگیرنــد. ایلیــا بایــد بــه 
اســرائیل بــاز مــی گشــت و بــار ســنگین اصالحــات را بــا دیگــران بــدوش میکشــید. 
خداونــد بــه ایلیــا فرمــان داد » بــه بيابــان نزديــک دمشــق بازگــرد، ســپس وارد 
پســر  ييهــو،  همچنيــن  کــن.  مســح  ســوريه  پادشــاهي  بــه  را  حزائيــل  و  شــو  شــهر 
نِمشــي را بــراي پادشــاهي اســرائيل مســح کــن و اليشــع، پســر شــافاط از اهالــي 
شمشــير  از  کــه  هرکــس  گــردد.  نبــي  تــو  جــاي  بــه  تــا  کــن  تدهيــن  را  محولــه  آبــل 
حزائيــل بگريــزد ييهــو او را خواهــد کشــت و آن کــس کــه از شمشــير ييهــو بگريــزد، 

اليشــع او را خواهــد کشــت «.
ایلیــا فکــر میکــرد کــه او بتنهایــی عبــادت کننــده خــدای حقیقــی اســت. ولــی 
آنکســی کــه از دلهــا آگاه اســت بــه نبــی عیــان کــرد کــه بســیاری وجــود دارنــد کــه در 
میــان ســالهای ارتــداد بــه او وفــادار باقــی ماندنــد. خداونــد فرمــود » هفــت هــزار 
نفــر را كــه هنــوز بــه مــن وفادارنــد و در مقابــل بــت بََعــل تعظيــم نكــرده انــد و آن را 

نبوســيده انــد در اســرائيل زنــده خواهــم گذاشــت «. 
ایــام نومیــدی و بظاهــر شکســت، دروس بســیاری را  از تجربــه ایلیــا در طــی 
در  خــدا  خادمــان  بــرای  گرانبهــا  العــاده  فــوق  درســهایی  کــرد؛  اقتبــاس  میتــوان 
ایــن زمــان کــه همانطــور کــه نشــان داده شــده اســت بطــور کل از حقیقــت بــدور 
افتــاده انــد. ارتــداد شــایع امــروزه مشــابه همــان ارتــدادی اســت کــه در ایــام نبــی در 
اســرائیل شــایع شــده بــود. در اعتــالی بشــر ورای معنویــت، در ســتودن رهبــران 
ثــروت و تمــول و در جایگزینــی علــم و دانــش فراتــر از  عامــه پســند، در پرســتش 
حقیقتهــای مکاشــفه، جمعیــت کثیــری امــروزه از بََعــل پیــروی میکننــد. شــک و بــی 
ایمانــی تأثیــرات مصیبــت بــار خــود را بــر اذهــان و قلبهــا بجــای میگذارنــد و بســیاری 
از فرضیــات انســانی را جایگزیــن احــکام خداونــد میســازند. بطــور همگانــی تعلیــم 
داده شــده اســت کــه بــه زمانــی رســیده ایــم کــه اســتدالل بشــری بــر تعالیــم کالم 
رفعــت یافتــه اســت. احــکام خــدا، معیــار انصــاف و عدالــت الهــی اعــالم شــده 
اســت کــه مؤثــر نیســتند. دشــمن همــه حقایــق بــا قــدرت اغواگــر خــود تــالش میکنــد 
تــا زنــان و مــردان نهادهــای بشــری را جایگزیــن خــدا بســازد و فرامــوش کــرده انــد کــه 

احــکام خــدا بــرای شــادی و رســتگاری نــژاد انســان مقــدر گردیــده اســت. 
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بــا ایــن وجــود ایــن ارتــداد گســترش یافتــه و جهانــی شــده اســت. همــه جهــان 
گناهــکار و بــر علیــه احــکام و شــرایع خــدا نیســتند و همــه جانــب خصــم را نگرفتــه 
انــد. خداونــد هــزاران نفــر را دارد کــه ســرتعظیم بــه بََعــل فــرود نیــاورده انــد و بســیاری 
و  احــکام هســتند.  و  در خصــوص مســیح  کامــل  فهــم  کــه مشــتاق  دارنــد  وجــود 
بســیاری وجــود دارنــد کــه بــر علیــه امیــد بــه بازگشــت ســریع مســیح بــرای خاتمــه 
حکومــت گنــاه و مــرگ هســتند. و بســیاری وجــود دارنــد کــه از روی جهــل، بََعــل را 

میپرســتند ولــی روح خداونــد در آنــان همچنــان جهــد میکنــد. 
ایــن افــراد از ســوی کســانی کــه خــدا را میشناســند و قــدرت کالم او را مــی 
داننــد بــه کمــک شــخصی نیــاز دارنــد. در چنیــن زمانــی هریــک از فرزنــدان خــدا بایــد 
فعاالنــه بدیگــران کمــک کننــد. ماننــد کســانی کــه درک درســتی از حقایــق کتــاب 
مقــدس دارنــد، تــالش کنیــد تــا مــردان و زنانــی را بجوئیــد کــه مشــتاق نــور هدایــت 
هســتند و آنــگاه فرشــتگان خداونــد بــه آنــان رســیدگی خواهنــد نمــود. و جایــی کــه 
تالشــهای  نتیجــه  در  نیســت.  تــرس  بــه  نیــازی  پیشــروی  بــرای  میرونــد،  فرشــتگان 
مومنانــه کارگــران متعهــد و وقــف شــده، بســیاری از بــت پرســتی روی گردانــده و 
خدای زنده را عبادت خواهند نمود. بسیاری از بیعت با نهادهای ساخته شده 
دســت بشــر دســت کشــیده و بــدون تــرس، جانــب خــدا و احــکام او را میگیرنــد. 
بیــش ازهــر چیــز، بــه فعالیــت بــدون وقفــه کســانی نیــاز اســت کــه درســتکار و 
وفادارنــد و بهمیــن دلیــل شــیطان بــه هــر کاری دســت خواهــد زد تــا اهــداف الهــی 
را خنثی ســاخته تا آنان از فرمانبرداری دســت بکشــند. او ســبب میشــود تا برخی 
بصیــرت خــود را از مأموریــت متعالــی و مقــدس از دســت داده و بــا عیاشــی هــای 
دنیــوی ارضــا شــوند. شــریر آنــان را هدایــت میکنــد تــا در راحــت طلبــی رســوب کــرده 
یــا بخاطــر امتیــازات دنیــوی از جایگاههایــی کــه ممکــن اســت قوتــی بــرای خیریــت 
باشــد کنــار برونــد. او ســبب میشــود تــا دیگــران بــا نومیــدی از وظیفــه خــود بگریزنــد 
– یــا بــا مخالفــت و یــا بــا جفــا. و ملکــوت از همــه اینهــا متاثــر و مغمــوم میگــردد. از 
همــه فرزنــدان خــدا کــه صــدای دشــمن در ســکوت بــه جــان آنــان رخنــه کــرده ســئوالی 
پرســیده میشــود: » اینجــا چــه میکنــی؟ « مــن بتــو مأموریــت داده بــودم کــه بــه تمــام 
دنیــا بــروی و انجیــل را موعظــه کنــی و مــردم را بــرای روز خــدا آمــاده کنــی. چــرا اینجــا 

هســتی؟ چــه کســی تــرا بــه اینجــا فرســتاده اســت؟
حــظ و شــادی کــه در برابــر مســیح بــود،آن شــادی کــه او را در همــه فــداکاری هــا 
و رنــج هــای او تقویــت کــرد شــادی بخاطــر دیــدن گناهکارانــی بــود کــه نجــات داده 
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شــدند. ایــن خوشــی بــرای همــه پیــروان او خواهــد بــود و انگیــزه ای بــرای امیــدوار 
بــودن بــه او مــی باشــد. آنانــی کــه حتــی درک کمــی دارنــد، معنــی رســتگاری بــرای 
خــود و همنوعانشــان را درک نمــوده و آن را بعنــوان نیــاز عظیــم بشــری خواهنــد 
فهمیــد. وقتــی کــه فقــر و نیازهــای معنــوی و روحانــی هــزاران نفــر را ببیننــد کــه تحــت 
ســایه فالکــت هولناکــی قــرار گرفتــه انــد، قلــوب آنــان بــرای شــفقت و مهــرورزی بــه 

حرکــت در خواهــد آمــد. 
» اینجــا  کــه  پرســیده خواهــد شــد  افــراد ســوالی  هــا و همچنیــن  از خانــواده 
چــه مــی کنــی؟ «. در بســیاری از کلیســاها، خانــواده هایــی وجــود دارنــد کــه در 
حقیقــِت کالِم خداونــد خــوب تعلیــم دیــده انــد کــه محیــط نفــوذ و تأثیــر خــود را 
بســط و  آن هســتند  کــه مســتعد  بــرای خدمتــی  نیــاز  مــورد  بــه مکانهــای  رفتــن  بــا 
بــه مکانهــای  بــرای رفتــن  گســترش میدهنــد. خداونــد خانــواده هــای مســیحی را 
تاریــک دنیــا فــرا میخوانــد تــا خردمندانــه و بــا پشــتکار بــرای کســانی کــه در تیرگــی 

انــد کار کننــد.  روحانــی محبــوس شــده 
چنانچه تحت شرایط سخت، مردان روحانی مقتدر بیش از حد تحت فشار 
قــرار گرفتــه و مایــوس و افســرده شــوند، چنانچــه آنــان هیــچ چیــز خــوش آینــدی را در 
زندگــی نبیننــد کــه بتواننــد آنــرا انتخــاب کننــد، ایــن چیــز عجیــب یــا جدیــدی نیســت. 
بگذاریــد ایــن قبیــل افــراد بیــاد بیاورنــد کــه یکــی از مقتــدر تریــن انبیــا پیــش ازایــن بــا 
برافروختــه شــدن خشــم یــک زن، از تــرس جــان خــود گریخــت. یــک فــرد گریــزان، 
خســته و درمانــده از ســفر، کــه تلخــی نومیــدی روحــش را خــرد کــرده بــود مــرگ خــود 
را طلــب میکنــد. ولــی ایــن زمانــی بــود کــه امیــد رخــت بــر بســته بــود و نتیجــه یــک عمــر 
زندگــی او، بنظــر بــا شکســت مواجــه شــده بــود کــه بدیــن ســبب او یکــی از ارزشــمند 
تریــن دروس زندگــی خــود را فــرا گرفــت. در زمانــی کــه ضعــف عظیمــی احســاس 
گرفــت.  فــرا  نامطلــوب  بســیار  شــرایط  تحــت  را  خــدا  بــه  اعتمــاد  و  نیــاز  او  شــد 
کســانی کــه در زندگــی فداکارانــه خــود مــورد وسوســه قــرار میگیرنــد تــا راهــی را 
بــرای دلســردی و بــی اعتمــادی بــاز کننــد میتواننــد از تجربــه ایلیــا شــهامت یابنــد. 
مراقبــت ناظرانــه خداونــد، محبــت و قــدرت او، خصوصــاً بــرای خادمــان خویــش 
آشــکار میگــردد و کســانی کــه تالشهایشــان بــرای اصــالح ســریع اســت بــا نفــرت و 

مخالفــت روبــرو میشــوند. 
در زمانهای ضعف اســت که وسوســه ها و حمله های شــرزه شــیطان به جان 
فــرو مــی افتــد. و بدینســان بــود کــه او امیــد داشــت تــا بــر فرزنــد خــدا مســتولی شــود 
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چــرا کــه بــا ایــن رویــه، او بــر بســیاری از انســانها چیــره شــده بــود. وقتــی کــه قــدرت 
اراده ضعیــف شــده و ایمــان ســقوط کنــد، آنــگاه کســانی کــه بــرای مــدت طوالنــی 
بــرای راســتی، راســت قامــت و شــجاع ایســتاده بودنــد تســلیم وسوســه میشــوند. 
موســی کــه بــرای چهــل ســال در بیابــان خســته و ســرگردان شــده بــود بــرای لحظــه 
ای صبــر و امیــد خــود را بــه قــدرت ازلــی از دســت داد. او درســت قبــل از رســیدن 
بــود. کســی کــه در خــالل  ایلیــا هــم همینطــور  بــه ســرزمین موعــود ســقوط کــرد. 
ســالهای خشکســالی و قحطــی بــه اعتمــاد بــه خــدا ادامــه داد، او کــه بــی واهمــه در 
برابــر اَخــاب ایســتاد، او کــه در سراســر آن روز پــر مشــقت بــر کــوه کرمــل در مقابــل 
قــوم اســرائیل تنهــا بعنــوان شــاهد خــدای حقیقــی ایســتاده بــود، بــرای لحظــه ای 

بخاطــر خســتگی اجــازه داد تــا تــرس از مــرگ بــر ایمــان او غلبــه کنــد. 
و امــروز نیــز همینطــور اســت. وقتــی کــه بــا شــک و تردیــد محاصــره میشــویم 
و تحــت شــرایطی سرگشــته و حیــران مــی گردیــم یــا بــا تهیدســتی یــا انــدوه دچــار 
مصیبــت میشــویم، شــیطان در پــی ایجــاد تزلــزل نســبت بــه اعتمــاد بــه خداســت. 
در ایــن زمــان اســت کــه او اشــتباهات مــا را در پیــش روی مــا قــرار میدهــد و مــا را 
وسوســه میکنــد تــا نســبت بــه خــدا بــی اعتمــاد شــویم و محبــت او را زیــر ســوال 

ببریــم. او بــه نومیــد کــردن جــان و گسســتن تــوکل مــا بــه خــدا امیــدوار اســت. 
کســانی که در صف جلوی نبرد ایســتاده اند و با روح خداوند وادار شــده اند 
تــا کار خاصــی را انجــام دهنــد وقتــی کــه فشــار برداشــته میشــود مکــرراً واکنشــی را 
احســاس میکننــد. دلســردی، بــی بــاک تریــن ایمــان را متزلــزل میســازد و راســخ تریــن 
اراده را سســت میکنــد. ولــی خداونــد درک میکنــد و همچنــان رحــم و عطوفــت 
دارد. او انگیــزه هــا و نیــات دل مــا را مــی دانــد. شــکیبایی بــا انتظــار و تــوکل داشــتن، 
خصوصــاً وقتــی کــه همــه چیــز بنظــر تاریــک میرســد درســی اســت کــه رهبــران و 
مدیرانــی کــه در کار خــدا هســتند الزم اســت تــا یــاد بگیرنــد. ملکــوت در روزهــای 

مصیبــت، آنــان را بحــال خــود رهــا نمیکنــد. 
هیــچ چیــزی بظاهــر ضعیــف و بــا اینحــال شکســت ناپذیــر تــر از جانــی نیســت 

کــه پوچــی خــود را احســاس کنــد و کامــالً بــه خــدا تکیــه ننمایــد. 
بــرای مــردان بــا مســئولیت هــای عظیــم هیــچ درســی ارزشــمند تــر از تجربــه ایلیــا 
نیســت کــه چطــور در زمــان ســختیها بــه خــدا تــوکل میکــرد. کســی کــه قُــّوِت ایلیــا 
بــود قــدرت دارد تــا از فرزنــدان خویــش در کشــمکش هــا حمایــت کنــد، هــر چقــدر 
هــم کــه کوچــک باشــد. خداونــد از هــر کســی وفــاداری میطلبــد و او بــه هــر کســی 
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مطابــق بــا نیــاز قــدرت عطــا میکنــد. انســان بــا قــوت خویــش ضعیــف اســت ولــی بــا 
نیــروی خــدا میتوانــد قــدرت یابــد تــا بــر اهریمــن چیــره شــده و بدیگــران نیــز کمــک 
کنــد تــا غلبــه یابنــد. » آنهــا خواهنــد گفــت کــه فقــط از طريــق مــن، پيــروزي و قــدرت 
يافــت مــي شــود، اّمــا همــه کســاني کــه از مــن متنّفرنــد، دچــار شرمســاري خواهنــد 

شــد « )اشــعیا 4۵ آیــه 24(. 
یــاراِن مســیحی! شــیطان ضعــف شــما را مــی دانــد بنابرایــن بــه مســیح متمســک 
شــوید. بــا ســاکن شــدن و پایــدار مانــدن در محبــت خــدا قــادر خواهیــد بــود تــا در 
برابــر هــر آزمونــی بایســتید. عدالــت مســیح بتنهایــی میتوانــد بــه شــما قــدرت دهــد 
تــا در برابــر امــواج ســهمگین اهریمــن کــه بــر جهــان افکنــده شــده انــد پایــدار بمانیــد. 
ایمــان را در تجربیــات خــود بیامیزیــد. ایمــان هــر بــار ســنگینی را ســبک میکنــد و هــر 
خســتگی را آرامــش مــی بخشــد. مشــیت هــا و مقــدرات الهــی کــه اکنــون اســرارآمیز 
اســت میتوانــد بــا ادامــه اعتمــاد بــه خــدا گشــوده شــود. در مســیری کــه خداونــد 
تــدارک دیــده گام برداریــد. ســختیها خواهــد آمــد ولــی بــه پیــش برویــد. اینــکار ایمــان 
الهــی  تاریــخ  ســوابق  میکنــد.  را شایســته خدمــت  شــما  و  ســاخته  قــوی  را  شــما 
مکتــوب گردیــده انــد نــه بخاطــر اینکــه تنهــا بخوانیــم و شــگفت زده شــویم بلکــه همــان 
چیــزی کــه ایمــان خادمــان دیریــن خداونــد را شــکل داد، در مــا نیــز عمــل میکنــد. 
اراده خداونــد بــا شــیوه ای نــه کمتــر از ســابق اکنــون کار میکنــد، در هــر جایــی کــه 

دلهــای بــا ایمــان مجــاری قــدرت او هســتند. 
» اي  گویــد  مــی  ســخن  مــا  بــا  گفــت  ســخن  پطــرس  بــا  کــه  همانگونــه  کالم 
شــمعون، اي شــمعون، مراقــب بــاش: شــيطان خواســت ِمثــل دهقانــي كــه گنــدم 
را از كاه جــدا مــي كنــد همــه شــما را بيازمايــد. اّمــا مــن بــراي تــو دعــا كــرده ام كــه 
ايمانــت از بيــن نــرود و وقتــي برگشــتي بايــد برادرانــت را اســتوار گردانــي « )لوقــا 22 
آیــات ٣١ و٣٢(. خداونــد هرگــز کســانی را کــه بــرای آنهــا ُمــرد رهــا نخواهــد کــرد. مــا 
ممکــن اســت کــه او را تــرک کنیــم و بــا وسوســه هــا مســتغرق باشــیم ولــی مســیح 
از کســی کــه بــا فــدا کــردن زندگــی خــود جریمــه گناهــان مــا را پرداخــت، هرگــز از مــا 
روی نمــی گردانــد. اگــر دیــدگاه روحانــی مــا زنــده شــود میتوانیــم جانهایــی را ببینیــم 
کــه زیــر فشــار و بارســنگین انــدوه خــم شــده انــد، ماننــد یــک گاری کــه زیــر بــار بــه 
آن فشــار آمــده اســت و آمــاده اســت کــه در نومیــدی از هــم گسســته شــود. مــی 
توانیــم فرشــتگانی را ببینیــم کــه بســرعت پــرواز میکننــد تــا ایــن وسوســه شــدگان را 
کمــک کننــد و ســپاهیان اهریمنــی را کــه آنــان را محاصــره کــرده انــد بــه عقــب براننــد 
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و پاهــای آنــان را بــر شــالوده ای محکــم قــرار دهنــد. نبــردی کــه در بیــن دو لشــکر در 
جریــان اســت واقعــی اســت. بــرای کســانی کــه بــرای لشــکرهای دنیــا مــی جنگنــد و 

در موضــوع نبــرد روحانــی اســت کــه سرنوشــت ابــدی تعیــن میگــردد. 
در رؤیــای حزقیــال نبــی، ظهــور یــک دســت در زیــر بالهــای کروبیــان دیــده مــی 
شــد. ایــن بــرای تعلیــم خادمــان خداونــد بــود کــه ایــن قــدرت الهــی اســت کــه باعــث 
توفیــق میشــود. کســانی راکــه خداونــد بعنــوان پیــام آوران خــود بــکار میگمــارد نبایــد 
احســاس کننــد کــه کار خداونــد محتــاج و وابســته بــه آنــان اســت. موجــودات فانــی 
تنهــا رهــا نشــده انــد تــا ایــن بــار مســئولیت را حمــل کننــد. خدایــی کــه نمــی خوابــد 
و دائمــاً در کار بــرای کامــل کــردن نقشــه خــود اســت کار خــود را بــه پیــش میبــرد. او 
مقاصــد و نیــت هــای انســانهای بــدکار را خنثــی میکنــد و مشــاوره کســانی راکــه بــا 

مــوذی گــری بــر ضــد امــت خــدا دسیســه میکننــد، بــر هــم میزنــد. 
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در خــالل قرنهــای گذشــته دیریــن، از دوران ایلیــا، ســابقۀ یــک عمــر از زندگــی 
او باعــث الهــام گرفتــن و تشــجیع کســانی شــد کــه فراخوانــده شــده بودنــد تــا بــرای 
حقیقــت و راســتی در میانــه ارتــداد قائــم و پابرجــا بایســتند. و بــرای مــا » روزهــای 
آخــر دنیــا کــه بــه پایــان خــود نزدیــک مــی شــود « )اول قرنتیــان 10 آیــه 11(، اهمیــت 
خاصــی دارد. تاریــخ بــه همــان واقعیتــی کــه ایلیــا میزیســت تکــرار شــده اســت. هیــچ 
معبــدی بــه ظاهــر هویــدا نیســت و تصویــری نیســت کــه بــه آن چشــم دوخــت بــا 
اینحــال هــزاران نفــر، خدایــان )بتهــای( ایــن دنیــا را متابعــت میکننــد و بدنبــال ثــروت 
و مال و شــهرت و خوشــگذرانی و افســانه های کذب هســتند که به انســان اجازه 
میدهد تا از تمایالت گناهکارانه درون پیروی کند. جماعت کثیری تصور غلطی 
از خــدا و صفــات او دارنــد و بواقــع خدایــان جعلــی و دروغیــن را ماننــد پرســتندگان 
بََعــل پیــروی میکننــد. بســیاری از انســانها، حتــی کســانی کــه ادعــا میکننــد مســیحی 
بــر ضــد خــدا و حقیقــت او  بــا تأثیراتــی کــه بطــور تغییــر ناپذیــر  هســتند، خــود را 
تــا از معنویــت روی  انــد  بنابرایــن ســوق داده شــده  انــد.  هســتند متحــد ســاخته 

گردانــده و بــه تمجیــد و رفعــت بخشــیدن بشــر روی آورنــد. 
روح شــایع در زمــان مــا یکــی از روحهــای کفــر و ارتــداد اســت؛ گویــی کــه روح 
تشــخیص و بصیــرت روحانــی بخاطــر اســتحصال دانــش حقیقــت مــی باشــد، ولــی 
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در واقــع فــرض و گمانــی کورکورانــه اســت. فرضیــه هــای بشــری بزرگنمایــی و علــو 
درجــه یافتــه انــد و در جایگاهــی قــرار گرفتــه انــد کــه خــدا و احــکام او بایــد باشــد. 
شیطان زنان و مردان را اغوا میکند تا سرپیچی کنند، با وعده ای که با نافرمانی، 
آنــان آزادی و اختیــار خواهنــد داشــت، کــه آنــان را ماننــد بتهــا خواهــد ســاخت 
بــا کالم صریــح و روشــن  و خــدای خــود خواهنــد شــد. روح مغایــرت و ضدیــت 
خــدا دیــده شــده اســت و حکمــِت کفرآمیــز بشــری بــر مکاشــفه الهــی رفعــت یافتــه 
اســت. بــه ذهــن انســانها اجــازه داده شــده اســت تــا بــا پیــروی از رســوم دنیــوی و 
تأثیراتی که بواســطه از دســت دادن قدرت تشــخیص بین نور و تاریکی و حقیقت 
و خطــا، تاریــک و مغشــوش شــود. انســانها بقــدری از راه راســت فاصلــه گرفتــه 
انــد کــه بــر عقایــد چنــد فیلســوف کذایــی متمســک شــده گوئــی کــه بــرای آنــان قابــل 
اعتمــاد تــر از حقایــق کتــاب مقــدس اســت. درخواســت هــا و وعــده هــای کالم 
خــدا، هشــدارها بــر علیــه نافرمانــی و بــت پرســتی؛ اینهــا بنظــر کــم قــوت هســتند 
تــا قلبهــای ایشــان را ذوب کنــد. ایمانــی ماننــد ایمــان پولــس، پطــرس و یوحنــا را 
آنــان، بعنــوان چیــزی از مــد افتــاده و افســانه مــی بیننــد و متفکــران مــدرن آنــرا بــرای 

اندیشــیدن ناشایســت میبیننــد. 
در ابتدا خداوند احکام خود را بعنوان وسیله ای برای بدست آوردن خوشی 
و حیات جاودانی به بشــر داد. تنها امید شــیطان برای خنثی ســازی اهداف خدا 
ایــن اســت کــه زنــان و مــردان را بــه ســرپیچی از احــکام او هدایــت کنــد و تــالش 
مســتمر او بدجلــوه دادن تعالیــم آن و کــم ارزش جلــوه دادن اهمیــت آن اســت. 
ضربــه ماهرانــه او تالشــی بــرای تغییــر احــکام اســت کــه بدانوســیله انســانهایی را بــه 

نقــض احــکام وا داردکــه در عیــن حــال ادعــا بــه پیــروی از آن را دارنــد. 
یــک نویســنده تغییــر احــکام خــدا را بــه اعمــال و ممارســتهای شــیطانی کهــن 
پیونــد داده و تشــبیه کــرد کــه تــالش نمــود تــا شــرایع الهــی را بــه جهــت اشــتباهی 
ســوق دهــد، ماننــد تابلــوی راهنمایــی کــه در مســیر جــاده، ماشــینها را بــه پرتــگاه 
هدایــت میکنــد. اغتشــاش و مصیبتــی کــه ایــن ممارســت اغلــب ایجــاد کــرد عظیــم 

بــوده اســت. 
تابلــوی راهنمایــی کــه توســط خداونــد برپــا شــده بــرای کســانی اســت کــه در 
ایــن جهــان ســفر میکننــد. یــک قســمت از ایــن تابلــو بــه اطاعــت بــه خــدا اشــاره 
بعنــوان جــاده ای بســوی ســعادت و حیــات، در حالیکــه قســمت دیگــر  میکــرد، 
بــه نافرمانــی اشــاره میکــرد، بعنــوان معبــری بســوی بدبختــی و مــرگ. راه ســعادت 

178

PK-Body-FA.indd   132 11/26/18   2:13 PM



در روح و قوت الیاس  |  1۳۳

و خوشــی بــه همــان وضوحــی تعیــن شــده بــود کــه خــدا مســیر را بــه شــهر پناهــگاه 
تحــت مقــدرات یهــودی هدایــت میکــرد. دشــمن بــزرگ همــه خیریــت هــا، تابلــو را 

برگردانــد و جمعیــت کثیــری در مســیر غلــط قــرار گرفتنــد. 
خداونــد از طریــق موســی بنــی اســرائیل را هدایــت نمــود: » بــه بنــي اســرائيل 
بگــو: ســبت، روز مخصــوص مــن و روز اســتراحت را محتــرم بداريــد. ايــن بيــن مــن 
و شــما و تمــام نســلهاي آينــده شــما، نشــانه اي اســت تــا بدانيــد کــه مــن خداونــد 
هســتم، شــما را قــوم مخصــوص خــود نمــوده ام. شــما بايــد روز ســبت را محتــرم 
بداريــد زيــرا ايــن روز بــراي شــما مقــّدس اســت. کســي کــه حرمــت آن را نــگاه نــدارد، 
از قــوم مــن اخــراج گــردد و کســي کــه در ايــن روز کار کنــد، بايــد کشــته شــود. شــما 
روز  روز هفتــم،  اّمــا  انجــام دهيــد.  را  خــود  کارهــاي  آن  در  کــه  داريــد  روز  شــش 
استراحت و روز مقّدس خداوند است. هرکس که در آن روز کاري انجام بدهد 
بايد کشــته شــود. قوم اســرائيل بايد اين روز را به عنوان نشــانه پيمان، نگاه دارند. 
اين پيماني ابدي بين من و قوم اســرائيل مي باشــد. زيرا من – خداوند – آســمان 
و زميــن را در شــش روز ســاختم و روز هفتــم دســت از کار کشــيدم و اســتراحت 

نمــودم « )خــروج ٣١ آیــات ١٣ تــا ١7(.
بــا ایــن کالم، خداونــد بطــور واضــح اطاعــت را بعنــوان راه شــهر خــدا تعریــف 
کرد ولی انسان گناهکار تابلو را تغییر جهت داد و آنرا به جهت غلطی چرخاند. 
او ســبت دورغینــی را ترتیــب داد و باعــث شــد کــه مــردان و زنــان فکــر کننــد کــه بــا 

پذیرفتــن آن از احــکام آفریــدگار پیــروی میکننــد. 
ايــن  کــه روز هفتــم روز ســبت خداســت. وقتــی » بــه  نمــود  اعــالن  خداونــد 
ترتيــب تمــام آســمانها و زميــن تمــام گرديــد. در روز هفتــم خــدا كار آفرينــش را تمــام 
بــراي خــود  كــرد و از آن دســت كشــيد. او، روز هفتــم را مبــارک خوانــد و آن را 
اختصــاص داد، زيــرا در آن روز كار آفرينــش را تمــام كــرد و از آن دســت كشــيد « 

)پیدایــش ٢ آیــات ١ تــا ٣(. 
در زمــان خــروج از مصــر، اصــل ســبت بطــور برجســته ای در مقابــل امــت خــدا 
قــرار گرفــت. در حالیکــه آنــان همچنــان در اســارت بودنــد کارفرمــا هــای آنــان تــالش 
کردنــد تــا بــا افزایــش مقــدار کار در هــر هفتــه آنــان را وادار کننــد کــه در روز ســبت 
کار کننــد. دوبــاره و دوبــاره شــرایط کار ســخت تــر و ســختگیرانه تــر شــد. ولــی بنــی 
اســرائیل از اســارت رهــا گردیدنــد تــا احــکام خــدا در معــرض جفــا نباشــد. در کــوه 
سینا احکام خوانده شد و دو لوح سنگی » که با انگشت خدا نوشته شده بود « 
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به موســی تحویل داده شــد )خروج ٣١ آیه ١٨(. و قریب به چهل ســال ســرگردانی 
بنــی اســرائیل دائمــاً بــه روز اســتراحِت تعیــن شــده یــادآوری شــدند و در روزهــای 
ششم هفته خداوند با معجزه خود دوبرابر )منا یا مائده آسمانی( برای آنان نازل 
میکــرد مبنــی بــر اینکــه یــک ســهم از آنــرا بــرای تــدارک روز هفتــم ســبت نگهدارنــد. 
نصیحــت  بواســطه موســی  اســرائیل،  بنــی  موعــود  ســرزمین  بــه  ورود  از  قبــل 
شــدند تــا » ســبت را نــگاه دارنــد و آنــرا مقــدس بدارنــد « )تثنیــه ۵ آیــه ١٢(. خداونــد 
مقــدر فرمــوده بــود کــه بــا رعایــت وفادارانــه فرمــان روز ســبت بنــی اســرائیل دائمــاً 
بیــاد آورد کــه بــه او بعنــوان خالــق و رهایــی دهنــده پاســخگو هســتند. در حالیکــه 
وجــود  نبایــد  پرســتی  بــت  میداشــتند،  نــگاه  را  ســبت  درســت  روح  بــا  بایــد  آنــان 
میداشــت. ولــی اگــر خواســته هــای ایــن فرمــان از ده فرمــان بکنــاری گــذارده شــود، 
آفریــدگار فرامــوش شــده و انســان هــا خدایــان دیگــر را عبــادت میکردنــد. خداونــد 
فرمــود » روز ســبت را نشــانه پيمــان خــود بــا ايشــان ســاختم تــا بــه ايشــان يــاد آوري 
» ايشــان  حــال  ایــن  بــا  ام «.  ســاخته  مقــّدس  را  ايشــان  مــن خداونــد،  کــه  شــود 
قوانيــن مــرا نپذيرفتنــد و چــون دلهايشــان بــه دنبــال بُتهايشــان بــود، از احــکام مــن 
پيــروي نکردنــد و ســبت را بــي حرمــت کردنــد «. و بــا ایــن درخواســت از آنــان بــرای 
بازگشــت بســوی او نظــر ایشــان را جلــب کــرد کــه ســبت را مقــدس نــگاه دارنــد. 
بــا دقّــت کامــل  » مــن، خداونــد خدايتــان هســتم. از احــکام مــن پيــروي کنيــد و 
دســتورات مــرا بجــا آوريــد. روز ســبت مــرا کــه بــه يادبــود پيمــان مــن بــا شــما تعييــن 
شــده اســت نــگاه داريــد تــا بدانيــد کــه مــن خداونــد خدايتــان هســتم « )حزقیــال 2٠ 

آیــات ١٢ و ١6 و ١۹ و ٢٠(. 
در جلب توجه یهودا به گناهانیکه نهایتا اسارت توسط بابلیان را در پی داشت 
خداونــد فرمــود: » اماکــن مقــّدس مــرا خــوار شــمردند و روز ســبت مــرا بــي حرمــت 
کردنــد. مــن خشــم خــود را بــر ايشــان فــرو خواهــم ريخــت و چــون آتــش ايشــان را بــه 
خاطــر کارهايــي کــه کــرده انــد نابــود خواهــم ســاخت « )حزقیــال ٢٢ آیــات ٨ و٣١(. 
در ایام نحمیا درحین بازسازی اورشلیم، با نگهداشتن سبت بطورسختگیرانه 
ای برخــورد شــد » آيــا نيــاکان شــما بــا چنيــن کاري باعــث نشــدند کــه خــداي مــا ايــن 
همــه بــال بــر مــا و بــر ايــن شــهر وارد بيــاورد؟ و هنــوز شــما ســبت را بــي حرمــت مــي 
کنيــد و خــدا را بــر اســرائيل بيشــتر خشــمگين مــي ســازيد « )نحمیــا 1٣ آیــه 1٨(.

 مسیح در طی رسالت خویش بر روی زمین بر سبت تأکید داشت و در همه 
تعالیــم خویــش بــرای بنیانــی کــه خــود، آنــرا ایجــاد کــرده بــود، حرمــت قائــل میشــد. در 
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ایــام او ســبت بــه انحــراف کشــیده شــد کــه رعایــت آن منعکــس کننــده شــخصیت 
خودخواه و دلبخواه انسان بود و نه شخصیت خدا. مسیح تعالیم غلط را به کناری 
زد زیرا کسانی که ادعای خداشناسی داشتند جلوه غلطی از او معرفی میکردند. 
گرچــه کاهنــان بــی رحــم یهــودی ســبت را نــگاه میداشــتند بــا ایــن وجــود او خــود را بــا 
آنــان مطابقــت نــداده بلکــه مســتقیما ســبت را مطابــق بــا احــکام خــدا نــگاه داشــت. 
او بــا زبانــی صریــح بــه احــکام خــدا شــهادت داد: » فكــر نكنيــد كــه مــن آمــده ام 
تــا تــورات و نوشــته هــاي انبيــا را منســوخ نمايــم. نيامــده ام تــا منســوخ كنــم، بلكــه تــا 
بــه كمــال برســانم. يقيــن بدانيــد كــه تــا آســمان و زميــن بــر جــاي هســتند، هيــچ حــرف 
و نقطــه اي از تــورات از بيــن نخواهــد رفــت تــا همــه آن بــه انجــام برســد. پــس هــرگاه 
کســي حتـّـي كوچكتريــن احــكام شــريعت را بشــكند و بــه ديگــران چنيــن تعليــم دهــد 
در پادشــاهي آســمان پســت تريــن فــرد محســوب خواهــد شــد. حــال آنكــه هرکــس 
شــريعت را نــگاه دارد و بــه ديگــران نيــز چنيــن تعليــم دهــد، در پادشــاهي آســمان 

بــزرگ خوانــده خواهــد شــد « )متــی ۵ آیــات ١7 تــا ١۹(. 
در طــی دوران تثبیــت مســیحیت، دشــمن بــزرگ شــادی و ســعادت انســان، 
بطــور خــاص حکــم چهــارم ســبت را موضوعــی بــرای حملــه قــرار داد: خصــم میگویــد 
] مــن در اهــداف صلیــب بــا خــدا کار خواهــم کــرد. مــن بــه پیروانــم قــدرت خواهــم 
بخشــید تــا یادبــود خــدا را کنــار بگذارنــد کــه ســبت روز هفتــم اســت. بدیــن جهــت 
تغییــر  تقدیــس شــده ومتبــارک بوســیله خــدا  کــه روز  بــه دنیــا نشــان خواهــم داد 
کــرده اســت. آن روز در اذهــان مــردم نخواهــد زیســت. مــن خاطــره آنــرا از ذهــن 
مــردم خواهــم زدود. مــن روزی را کــه اعتبــاری بــرای خــدا نخواهــد داشــت جایگزیــن 
مــن  بــود.  او نخواهــد  امــت  و  بیــن خــدا  نشــان و عهــدی  کــه  کــرد روزی  خواهــم 
کســانی را کــه ایــن روز را بپذیرنــد هدایــت خواهــم کــرد تــا در جایــگاه مقدســی قــرار 

گیــرد کــه خــدا در روز هفتــم قــرار داد.
نیابــت و والیتــی کــه دارم خــود را رفعــت بخشــیده متعــال خواهــم  بواســطه 
ساخت. من حاکم زمین خواهم بود، سرور جهان. روز اول تجلیل خواهد گردید 
و جهان پروتستان این سبت ساختگی را بعنوان اصلی خواهد پذیرفت. بواسطه 
عدم رعایت سبت که خدا آنرا بنیان نهاد من احکام او را خوار میشمارم. نشانی 
بیــن مــن و شــما در سراســر نســلها. مــن جانــب ســبت خــود را خواهــم داشــت. 
بدیــن ســبب جهــان متعلــق بمــن خواهــد شــد. مــن حاکــم زمیــن خواهــم شــد 
و ســرور جهــان. مــن چنــان اذهــان را تحــت کنتــرل قــدرت خــودم خواهــم آورد کــه 
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ســبت خــدا موضــوع خاصــی بــرای تحقیــر و اهانــت شــود. مــن رعایــت روز هفتــم 
را نشــانه عــدم وفــاداری بــه حاکمــان و اولیــای امــور در زمیــن نشــان خواهــم داد. 
احــکام بشــری چنــان ســخت خواهنــد شــد کــه مــردان و زنــان جــرات رعایــت ســبت 
روز هفتــم را نداشــته باشــند. از تــرس نیــاز بــه غــذا و لبــاس آنــان در دنیــا مبــادرت بــه 
نقــض احــکام خداونــد خواهنــد ورزیــد. زمیــن کال تحــت ســیطره مــن خواهــد بــود [.

بواســطه برپائی ســبت جعلی، دشــمن خیال داشــت تا زمان و احکام را تغییر 
دهــد. ولــی آیــا او واقعــا در تغییــر حکــم خــدا توفیــق یافــت؟ ســی و یکمیــن فصــل 
امــروز  و  بــود  دیــروز  کــه  اســت  او همــان  را خواهــد داد.  پاســخ  کتــاب خــروج  از 
هســت و بــرای همیشــه خواهــد بــود، اظهــار داشــته اســت کــه ســبت روز هفتــم 
» روز مخصــوص مــن و روز اســتراحت را محتــرم بداريــد. ايــن بيــن مــن و شــما و 
تمــام نســلهاي آينــده شــما، نشــانه اي اســت تــا بدانيــد کــه مــن کــه خداونــد هســتم، 
شــما را قــوم مخصــوص خــود نمــوده ام. شــما بايــد روز ســبت را محتــرم بداريــد زيــرا 
ايــن روز بــراي شــما مقــّدس اســت. کســي کــه حرمــت آن را نــگاه نــدارد، از قــوم 
مــن اخــراج گــردد و کســي کــه در ايــن روز کار کنــد، بايــد کشــته شــود. شــما شــش 
روز داريــد کــه در آن کارهــاي خــود را انجــام دهيــد. اّمــا روز هفتــم، روز اســتراحت 
بايــد  بدهــد  انجــام  روز کاري  آن  در  کــه  اســت. هرکــس  مقــّدس خداونــد  روز  و 
کشــته شــود. قــوم اســرائيل بايــد ايــن روز را بــه عنــوان نشــانه پيمــان، نــگاه دارنــد. ايــن 
پيمانــي ابــدي بيــن مــن و قــوم اســرائيل مــي باشــد. زيــرا مــن – خداونــد – آســمان 
و زميــن را در شــش روز ســاختم و روز هفتــم دســت از کار کشــيدم و اســتراحت 
نمــودم « )خــروج ٣١ آیــات ١٣ و ١7(. تابلــوی راهنمــای تغییــر جهــت داده، راه 
غلطــی را نشــان میدهــد ولــی خداونــد تغییــر نکــرده اســت. او همچنــان خــدای 
مقتــدر اســرائیل اســت. ملّتهــا در برابــر او ناچيــز و مثــل يــک قطــره آب مــي باشــند. 

و جزايــر دوردســت بــراي او از غبــار ســبک ترنــد. 
» تمــام حيوانــات جنــگل هــاي لبنــان، بــراي قربانــي در حضــور خــداي مــا کافــي 
نيســت، و چــوب تمــام درختــان آن نمــي توانــد آتــش کافــي ايجــاد کنــد. ملّتهــا در 
برابــر او بــه حســاب نمــي آينــد « )اشــعیا 4٠ آیــات ١۵ تــا ١7(. و او االن بــه همــان 

انــدازه امــروز بــرای احــکام خــود غیــور اســت کــه در ایــام اَخــاب و ایلیــا بــود. 
ولــی چگونــه اســت کــه احــکام نادیــده گرفتــه شــده اســت. مشــاهده کنیــد کــه 
جهــان امــروز بطــور آشــکار بــر ضــد خــدا طغیــان کــرده اســت. ایــن نســل تــا بدانجــا 
پیــش رفتــه اســت کــه مملــو از ناشــکری و ظاهرپرســتی و ریــاکاری و غــرور و ارتــداد 
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نفــرت  از حقیقــت  از کتــاب مقــدس مســامحه ورزیــده و  انســانها  شــده اســت. 
دارنــد. عیســی میبینــد کــه احــکام او مــردود و محبــت او خــوار شــمرده شــده اســت 
وبا فرستادگان او با بی تفاوتی رفتار گردیده است. او با رحمت خود سخن گفته 
اســت ولی قدر آن دانســته نشــده اســت. او با هشــدار ســخن گفته اســت ولی به 
آن بــی اعتنایــی شــده اســت. معبــِد جــاِن بشــر بــه مــکان و گــذرگاه نامقدســی تبدیــل 
شــده اســت. خودخواهــی و حســد و تکبــر و کینــه تــوزی گرامــی داشــته شــده انــد. 
فزاینــده  اهانــت  نمیدهنــد.  راه  بخــود  تردیــد  خــدا  اســتهزاء کالم  از  بســیاری 
آشــکار  تخطــی  کــه مســتقیما  اســت  برشــد  رو  مقــررات  و  قوانیــن  بــه  نســبت  ای 
از احــکام خــدا هســتند. خشــونت و جنایــت نتیجــه چرخــش از مســیر اطاعــت 
اســت. بدبختــی و نکبــت جمعیــت کثیــری را ببینیــد کــه در پرستشــگاه هــای بتهــا 
عبــادت میکننــد و کســانی را ببینیــد کــه در باطــل بدنبــال شــادی و آرامــش هســتند. 
ببینیــد کــه جهــان تقریبــاً حکــم ســبت را مــورد بــی اعتنایــی قــرار میدهــد. همچنیــن 
بــی تقوایــی گســتاخانه کســانی را بنگریــد کــه در حیــن قانونــی کــردن روز اول هفتــه 
بجــای روز هفتــم هفتــه هســتند و همزمــان فــروش مشــروب الکلــی را در روز اول 
هفتــه قدغــن کــرده انــد. آنــان بــه زور بــه ذهــن انســان تحمیــل میکننــد در حالیکــه 
ســوگند خــود را بــه اهریمنــی عاریــه میدهنــد کــه بــا وحشــیگری هســتی هایــی را کــه 
بــا شــمایل خداونــد خلــق گردیــده انــد را نابــود میســازند. ایــن خــود شــیطان اســت 
کــه چنیــن قوانینــی را الهــام میکنــد. او بتدقیــق مــی دانــد کــه لعــن خــدا بــر کســانی 
واقــع خواهــد شــد کــه مصوبــه هــای قانونــی بشــری را باالتــر از الهــی قــرار میدهنــد 
و او همــه اینهــا را بــا قــدرت خویــش انجــام میدهــد تــا انســانها را بــه راههــای عریــض 

تــری هدایــت کنــد کــه پایــان آن نابــودی اســت. 
را ســتوده  بشــری  نهادهــای  و  انســانی  نظــرات  بشــر  بــرای مدتهــای طوالنــی، 
اســت بطــوری کــه تقریبــاً همــه دنیــا از بتهــا پیــروی میکننــد. و کســی کــه تــالش کــرده 
اســت تــا احــکام خــدا را تغییــر دهــد، هــر نیرنگــی را بــکار گرفتــه تــا مــردان و زنــان را 
بــر ضــد خــدا و نشــانه ای کــه بــا آن عدالــت و انصــاف شــناخته شــده اســت، بصــف 
در آورد. ولــی خداونــد نمــی گــذارد تــا شکســتن و تحقیــر احــکام بــی مجــازات بمانــد. 
زمانی فرا خواهد رســید که » غرور و تکبّر مردمان از بين مي رود و فقط خداوند 
جــالل مــي يابــد « )اشــعیا 2 آیــه ١١(. فلســفه شــک گرایــی ممکــن اســت تــا دربــاره 
خواســته هــای احــکام خــدا بــا طعنــه، تمســخر و انــکار برخــورد کنــد. روح دنیاپرســتی 
ممکــن اســت بســیاری را آلــوده ســازد و تعــداد کمــی را تحــت کنتــرل خــود در آورد 
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و ارکان خــدا تنهــا بــا تالشــهای شــدید و از خودگذشــتگی دائمــی در جــای خــود 
باقــی بمانــد، بــا ایــن وجــود در خاتمــه، حقیقــت شــکوهمندانه ظفــر خواهــد یافــت. 
در خاتمــه کار خــدا بــر روی زمیــن، معیــار احــکام او مجــدداً رفعــت خواهــد 
یافــت. مذاهــب جعلــی ممکــن اســت شــایع شــوند، بــی انصافــی ممکــن اســت 
فراوان شــده باشــد، محبت بســیاری ممکن اســت بســردی گرائیده باشــد، صلیب 
ممکن است بینش خود را از دست داده باشد و تاریکی مانند قبر مردگان شده 
باشــد و ممکــن اســت در جهــان گســترده شــده باشــد، تمامــی ســرزمینهای مشــهور 
بــر علیــه حقیقــت روی آورده باشــند، نقشــه پــس از نقشــه ممکــن  ممکــن اســت 
است کشیده شده باشد تا امت خدا را بر اندازد ولی در ساعتهای پر مخاطره، 
خداونــد ایلیــا را بــرای بشــر بــر خواهــد خیزانــد تــا پیامــی را حمــل کننــد کــه خامــوش و 
بــی صــدا نخواهــد بــود. در شــهرهای پرجمعیــت و در مکانهایــی کــه انســانها بانــدازه 
زیــادی بــر ضــد اعلــی علییــن ســخن رانــده انــد، نــدای مالمــت شــنیده خواهــد شــد. 
بــا  آنــان  بــی باکــی اتحــاد کلیســا و دنیــا را تقبیــح میکننــد.  بــا تهــور و  مــردان خــدا 
جدیــت مــردان و زنانــی را فــرا میخواننــد تــا از رعایــت چیــزی کــه بنیــان انســانی دارد 
بازگشــته و ســبت حقیقــی خــدا را رعایــت کننــد. » او بــا صدايــي بلنــد فريــاد مــي 
زد: از خــدا بترســيد و او را حمــد گوييــد، زيــرا كــه ســاعت داوري او آمــده اســت. 
آنــگاه  نماييــد.  كــه آســمان و زميــن و دريــا و چشــمه هــا را آفريــد، پرســتش  او را 
فرشــته ديگر، يعني فرشــته دوم ظاهر گشــت و فرياد برآورد: بابل بزرگ – آن زني 
كــه تمــام ملّتهــا را مجبــور كــرده اســت از شــراب شــهوت و زنــاكاري او بنوشــند – 
منهــدم شــد. فرشــته ســوم آمــد و بــا صــداي بلنــدي فريــاد زده گفــت: هــر آن کــس 
كه حيوان وحشي و پيكره او را پرستش نمايد و نشانه او را بر پيشاني و يا دست 
خــود بگيــرد، شــراب غضــب خــدا را خواهــد نوشــيد. يعنــي شــرابي كــه رقيــق نگشــته 
در جــام خشــم او ريختــه مــي شــود. آنهــا در برابــر فرشــتگان مقــّدس و در برابــر بــرّه در 
شــعله هــاي آتــش و گوگــرد عــذاب خواهنــد ديــد « )مکاشــفه ١4 آیــات ٧ تــا١٠(. 

خداونــد عهــد خویــش را نخواهــد شکســت و هــر آنچــه کــه از زبانــش جــاری 
شــده اســت را تغییــر نخواهــد داد. کالم او محکــم و پابرجــا خواهــد بــود و ماننــد 
همیشــه ماننــد ملکوتــش تغییــر ناپذیــر خواهــد بــود. در روز داوری ایــن عهــد آورده 
خواهــد شــد کــه بــا صراحــت توســط انگشــت خداونــد نوشــته شــده اســت و جهــان 
را  تــا حکــم خــود  ازلــی کیفرخواســت خواهــد شــد  میلــه هــای داوری  در پشــت 

دریافــت کنــد. 
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امــروز همچــون ایــام ایلیــا بیــن امــت رعایــت کننــده ســبت خــدا و پرســتندگان 
خدایــان جعلــی، مــرزی کشــیده شــده اســت. » تــا بــه کــي دو دل خواهيــد مانــد؟ 
اگــر خداونــد خداســت از او پيــروي کنيــد و اگــر بــت بََعــل، پــس از او پيــروي کنيــد. 
مــردم حتّــي يــک کلمــه پاســخ ندادنــد « )اول پادشــاهان ١٨آیــه2١(. و پیــام بــرای 
امــروز چنیــن اســت: » بابــل ســقوط كــرده اســت! بابــل بــزرگ ســقوط كــرده اســت! 
بابــل، مســكن ديوهــا، و مــکان ارواح خبيــث و قفــس پرنــدگان نجــس و نفــرت انگيــز 
شــده اســت، آنــگاه صــداي ديگــري از آســمان شــنيدم كــه مــي گفــت: از او بيــرون 
آييد. اي قوم من، مبادا در گناهان او ســهيم شــويد و در بالهايش شــريک گرديد 
زيــرا گناهــان او تــا بــه فلــک انباشــته شــده و خــدا تبهــكاري هايــش را از يــاد نبــرده 

اســت « )مکاشــفه 1٨ آیــات 2 و 4 و ۵(. 
زمانــی فــرا خواهــد رســید کــه هــر جانــی محــک بخــورد و آنــروز دور نخواهــد بــود. 
رعایت سبت جعلی به ما اصرار خواهد شد. مشاجره بین احکام خدا و احکام 
انســان وجــود خواهــد داشــت. کســانی کــه پلــه پلــه خــود را تســلیم مطالبــات دنیــوی 
کــرده انــد و خــود را بــا رســوم دنیــوی مطابقــت داده انــد آنــگاه تســلیم قدرتهایــی 
خواهنــد شــد کــه خــود را در معــرض اســتهزا و توهیــن و تهدیــد بــه زنــدان و مــرگ 
خواهنــد کــرد. در آن زمــان طــال از تفالــه هــا جــدا خواهــد شــد. خداشناســی واقعــی 
بطــور واضــح از زرق و برقهــای دنیــوی جــدا خواهنــد شــد. بســیاری کــه ســتاره ای را 
بخاطــر درخشــندگی آن ســتودند آنــگاه در تاریکــی فــرو خواهنــد رفــت. کســانی کــه 
بظاهــر گوهرهــای حــرم مطهــر، فــرض شــده بودنــد ولــی بــا عدالــت مســیح ملبــس 

نشــده انــد، آنــگاه بــا ســرافکندگی عریانــی ظاهــر خواهنــد گردیــد. 
در میان ســاکنان زمین که در ســرزمینها متفرق هســتند کســانی هســتند که به 
بََعــل تعظیــم نکــرده انــد. ماننــد ســتارگان آســمان کــه تنهــا در شــب ظاهــر میشــوند. 
در  درخشــید.  پوشــاند خواهنــد  مــی  را  زمیــن  تاریکــی  کــه  وقتــی  ایمانــداران  ایــن 
در  جنوبــی،  امریــکای  و  اروپــا  کاتولیــک  ســرزمینهای  در  پرســت،  بــت  آفریقــای 
چیــن و در هنــد، در جزایــر اقیانوســها و در همــه نقــاط تاریــک زمیــن خداونــد افــراد 
برگزیــده ای را ذخیــره کــرده اســت کــه بــا ایــن وجــود در میــان تاریکــی میدرخشــند و 
بطــور واضــح بــه جهــان مرتــد، قــدرت تبدیــل کننــده اطاعــت بــه احــکام وی را نشــان 
خواهنــد داد. حتــی االن در هــر قومــی ظاهــر میشــوند و در میــان هــر زبانــی از مــردم 
و در زمانهــای ژرف ارتــداد وقتــی کــه تالشــهای منتهــا درجــه شــیطان ســبب میشــود 
کــه » روي دســت راســت يــا پيشــاني خــود عالمــت مخصوصــي داشــته باشــند « 
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بــا تهدیــد مجــازات مــرگ دریافــت  بــرای روز اســتراحت غلــط را  تــا نشــان اتحــاد 
کننــد. ایــن ایمانــداران وفــادار » بــی تقصیــر و معصــوم، فرزنــدان بــي عيــب خــدا 
بــوده و ماننــد ســتارگان در جهــان تاريــک مــی درخشــند « )مکاشــفه 1۳ آیــه ١6(؛ 
)فیلیپیــان ٢ آیــه 1۵(. هــر چــه کــه شــب تاریکتــر باشــد آنهــا بیشــتر مــی درخشــند. 
چــه کار عجیبــی را ایلیــا در شــمارش بنــی اســرائیل در زمــان داوری خــدا انجــام 
داده اســت. او مــی توانســت تنهــا یکــی را در بــرای خــدا شــمارش کنــد. ولــی وقتــی 
کــه گفــت » اي خداونــد خــداي متعــال، مــن هميشــه تــو را خدمــت کــرده ام، تنهــا 
تو را. اّما مردم اســرائيل پيمان خود را با تو شکســته اند، قربانگاههاي تو را ويران 
کــرده انــد و انبيــاي تــو را کشــته انــد. مــن تنهــا باقيمانــده ام و اينــک آنــان قصــد جــان 
مــرا دارنــد «. » بــا ايــن وجــود هفــت هــزار نفــر را كــه هنــوز بــه مــن وفادارنــد و در 
مقابــل بــت بََعــل تعظيــم نكــرده انــد و آن را نبوســيده انــد در اســرائيل زنــده خواهــم 

گذاشــت « )اول پادشــاهان ١۹ آیــات ١4 و ١٨(. 
پــس نگذاریــد کــه انســان بــه شــمارش بنــی اســرائیل امــروز مبــادرت ورزد ولــی 
بگذاریــد هــر کــس کــه قلبــی رئــوف و مهربــان دارد ماننــد قلــب مســیح بــرای نجــات 

گمشــدگان جهــان بپاخیــزد. 
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یهوشافاط

یهوشــافاط در ســن ســی و پنــج ســالگی بــه تخــت ســلطنت فراخوانــده شــد و 
آســای پادشــاه الگــوی خوبــی بــرای او بــود چــرا کــه » آســا هرآنچــه را کــه در چشــم 
آیــه  بــود، ماننــد جــدش داود بجــا مــي آورد « )اول پادشــاهان ١۵  خداونــد نيکــو 
» در  آمیــز  موفقیــت  ســال حکومــت  پنــج  و  بیســت  خــالل  در  یهوشــافاط   .)١١
تمامــي طريقهــاي پــدرش، آســا ســلوك نمــوده، از آنهــا تجــاوز نمــي نمــود و آنچــه 

درنظــر خداونــد راســت بــود، بجــا مــي آورد «. 
یهوشــافاط بــرای اینکــه خردمندانــه حکومــت کنــد مجاهــدت نمــود تــا آنانــی کــه 
تحــت تســلط او هســتند را ترغیــب کنــد تــا بــا عــزم راســخ بــر ضــد ممارســتهای بــت 
پرســتی بایســتند. بســیاری از مــردم در قلمــرو او » قربانــي مــي کردنــد و بُخــور مــي 
ســوزاندند « )اول پادشــاهان 22 آیــه 4۳(. پادشــاه یکمرتبــه ایــن معابــد را ویــران 
نســاخت بلکــه از ابتــدا تــالش کــرد تــا یهــودا را از گناهــان متصــف بــه قلمــرو شــمالی 
آن  بــا  بــرای ســالها  کــه  از کســی  کنــد،  اَخــاب حفــظ  تحــت حکومــت  پادشــاهی 
معاصــر بــود. یهوشــافاط بــه خداونــد وفــادار بــود. » خداونــد بــه يهوشــافاط برکــت 
داد، زيرا او در اوايل در همان راهي که جدش داوود مي رفت گام برمي داشت 
و بــت بََعــل را نپرســتيد، بلکــه بــه دنبــال خــداي اجــدادش رفــت و در راه فرمانهــاي 
او اطاعــت کــرد، خــالف روشــهاي اســرائيل. در نتيجــه خداونــد پادشــاهي را در 
دســتهاي او اســتوار نمــود. تمــام يهــودا بــراي يهوشــافاط هديــه آوردنــد و او دولتمنــد 

و مــورد احتــرام بــود « )دوم تواریــخ ١7 آیــات ۳ تــا ۵(. 
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» تمامــی یهــودا هدایــا بــرای یُهوشــافاط آوردنــد و دولــت و حشــمت عظیمــی 
پیــدا کــرد. و دلــش بــه طریقهــای خداونــد رفیــع شــد، و نیــز مکانهــای بلنــد و اََشــیرهها 
همچنيــن  او  بــود.  وفــادار  خداونــد  بــه  جــان  و  دل  بــا  او  کــرد.  دور  یهــودا  از  را 
پرستشــگاههاي بــاالي تپّــه هــا و الهــه هــاي اشــره را از يهــودا برداشــت « )آیــه ۵ 
از  را  بودنــد  مانــده  باقــی  آســا  پــدرش  ایــام  در  کــه  باقیمانــدگان ســدومی  و  و6(. 
ســرزمین بیــرون کــرد )اول پادشــاهان ٢٢ آیــه 46(. بدینســان بتدریــج ســاکنان یهــودا 

از مخاطراتــی کــه رشــد روحانــی آنــان را تهدیــد میکــرد فــارغ شــدند. 
در سراســر قلمــرو پادشــاهی، مــردم بــه راهنمایــی و ارشــاد احــکام خــدا محتــاج 
بودنــد. آنــان بــا درک اینکــه تحــت لــوای احــکام امنیــت دارنــد و بــا مطابقــت دادن 
زندگــی خویــش نســبت بــه خواســته هــای احــکام، هــم نســبت بــه خداونــد و هــم 
نســبت به انســان وفادار بودند. با آگاهی از این قضیه، یهوشــافاط گام برداشــت 
تــا بــه مــردم خــود بواســطه ارشــادات و رهنمــود هــای کالم مقــدس اطمینــان دهــد. 
زمامــدارن متصــدی در بخشــهای مختلــف قلمــرو او هدایــت شــدند تــا ترتیبــی اتخــاذ 
کننــد کــه کاهنــان را تعلیــم دهنــد. بواســطه انتصــاب ایــن معلمــان » در ســال ســوم 
ســلطنتش مأمــوران خــود، ... بــه همــه شــهرهاي يهــودا رفتنــد و بــه مــردم تعليــم مــي 
دادند « )دوم تواریخ ١7 آیات 7 تا ۹(. و همچنانکه بسیاری کوشیدند تا خواسته 
های خداوند را درک کنند و گناه را کنار بگذارند، احیای روحانی صورت پذیرفت. 
کامیابــی هایــی را کــه یهوشــافاط بعنــوان حاکــم داشــت باعــث شــده بــود تــا 
بمنظــور رســیدگی بــه نیازهــای روحانــی زیردســتانش، تــدارکات حکیمانــه ای اتخــاذ 
کنــد. اطاعــت از فرامیــن خــدا منفعــت عظیمــی بهمــراه دارد. مطابقــت و همنوایــی 
بــا خواســته هــای الهــی قــدرت متحــول کننــده ای اســت کــه آرامــش و رضامنــدی را 
در میــان انســانها خواهــد آورد. اگــر تعالیــم کالم خــدا در زندگــی هــر مــرد و زن تأثیــر 
کنتــرل کننــده ای داشــته باشــد، چنانچــه ذهــن و قلــب تحــت قــدرت مهــار کننــده 
ای قــرار گیــرد، شــرارتهایی کــه حــال در زندگــی قومــی و اجتماعــی موجــود اســت 
جایگاهــی نخواهــد داشــت. از هــر خانــه ای نــوری متجلــی خواهــد شــد کــه مــردان 
و زنان را در بصیرت روحانی و در نیروی معنوی تقویت نموده و بدینســان قومها 

و افــراد در موقعیــت برتــری قــرار خواهنــد گرفــت. 
یهوشافاط برای سالها در آرامش زندگی کرد و از سوی قومهای مجاور مورد 
اطــراف  تمــام ســلطنت هــاي کشــورهاي  نگرفــت. » تــرس خداونــد  قــرار  تعــدی 
يهــودا را فراگرفــت و از جنــگ بــا يهوشــافاط خــودداري کردنــد « )دوم تواریــخ 1٧ 
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از  بزرگــی  گلــه  از عربهــا  و  کــرد  پــول و هدایــا دریافــت  از فلســطین  او  آیــه 10(. 
گوســفندان و بزهــا هدیــه گرفــت. » قــدرت و شــهرت يهوشــافاط روزافــزون بــود. و 
در يهــودا قلعــه هــا و شــهرها بــراي ذخيــره و انبــار ســاخت. او در شــهرهاي يهــودا 
کارهاي بزرگي انجام داد. او سربازان تواناي جنگجويي در اورشليم داشت. اين 
اســت نامهــاي ايشــان طبــق نياکانشــان: از يهــودا فرمانــده گروههــاي هــزار نفــري: 
اُدنــه بــا ســيصد هــزار رزمنــده نيرومنــد. بعــد از او يهوحانــان، فرمانــده دويســت و 
هشــتاد هــزار نفــر، پــس از او عمســيا، پســر زکــري کــه بــراي خدمــت بــه خداونــد 
بــود، فرمانــده دويســت هــزار نفــر، از بنياميــن، اليــاداع، رزمنــده  داوطلــب شــده 
اي نيرومنــد، بــا دويســت هــزار نفــر مســلّح بــه کمــان و ســپر. در کنــارش يهوزابــاد بــا 
صــد و هشــتاد هــزار نفــر آمــاده جنــگ. ايشــان در خدمــت پادشــاه بودنــد، بــه عــالوه 
کســاني کــه پادشــاه در شــهرهاي مســتحکم در سراســر يهــودا مســتقر کــرده بــود « 
)دوم تواریــخ 1٧ آیــات ١2 تــا ١۹(. او » ثــروت و حشــمت « فراوانــی یافــت و قــادر 
بــود تــا بــا نفــود خــود بخوبــی همــه چیــز را بــرای حقیقــت و عدالــت اداره کنــد. )دوم 

تواریــخ ١٨ آیــه 1(. 
پــس از ســالها نشســتن بــر تخــت ســلطنت، یهوشــافاط حــال در اوج کامیابــی 
بــود و موافقــت کــرد تــا پســرش یهــورام بــا عتلیــا دختــر اَخــاب و ایزابــل ازدواج کنــد. 
بــا ایــن وصلــت اتحــادی بیــن پادشــاهی یهــودا و اســرائیل بســته شــد کــه در زمــان 
بحــران مطابــق بــا دســتور خــدا نبــود و بــرای پادشــاه و کســانی کــه تحــت فرمــان او 

بودنــد مصیبــت ببــار آورد. 
یــک موقعیــت یهوشــافاط، پادشــاه اســرائیل را در ســامرا مالقــات کــرد.  در 
بــرای مهمانــان ســلطنتی از اورشــلیم، تکریــم خاصــی نشــان داده شــد و قبــل از 
خاتمــه بازدیــد ترغیــب گردیــد تــا باتفــاق پادشــاه اســرائیل در جنــگ بــر علیــه ســوریان 
متفــق شــوند. اَخــاب امیــد داشــت کــه بــا پیوســتن قوایــش بــا قــوای یهــودا بتوانــد 
رامــوت یکــی از شــهرهای قدیمــی پناهنــدگان را دوبــاره تصــرف نمایــد کــه مدعــی 

بــود کــه مســلماً متعلــق بــه بنــی اســرائیل اســت. 
گرچه یهوشافاط در زمان ضعف از روی بی احتیاطی قول داد تا برای جنگ 
بــر علیــه ســوریان بــه اســرائیل بپیونــدد بــا اینحــال قضــاوت بهتــر، او را هدایــت نمــود 
تــا در پــی یافتــن اراده خــدا باشــد. » اّمــا يهوشــافاط بــه پادشــاه اســرائيل گفــت: 
ابتــدا از کالم خداونــد راهنمايــي بگيريــم. پــس پادشــاه اســرائيل تمــام انبيــا را کــه 
جمعــاً چهارصــد نفــر بودنــد جمــع کــرد و از آنهــا پرســيد: آيــا بــراي جنــگ بــه رامــوت 
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جلعــاد برويــم يــا نــه؟ آنهــا جــواب دادنــد: برويــد و خــدا پادشــاه را پيــروز خواهــد 
کــرد « )دوم تواریــخ ١٨ آیــات 4 و ۵(. 

یهوشــافاط کــه از ایــن موضــوع راضــی نبــود اراده خــدا را طلبیــد. » آيــا ديگــر 
نبــي اي از خداونــد اينجــا نيســت کــه بــا او مشــورت کنيــم؟ « )دوم تواریــخ 1٨آیــه 
6(. » اَخاب پاســخ داد: يک نفر ديگر به نام ميکايا، پســر ِيمله. اّما من از او بيزار 
هســتم، زيــرا او هرگــز در مــورد مــن پيشــگويي خوبــي نکــرده اســت و هميشــه بــد مــي 
گويــد. يهوشــافاط پاســخ داد: نبايــد چنيــن بگويــي « )اول پادشــاهان 22 آیــه ٨(. 
یهوشــافاط در خواســته خــود راســخ بــود کــه مــرد خــدا بایــد چنیــن باشــد و بمجــرد 
حاضــر شــدن در برابــر آنــان و قســم یــاد کــردن در کنــار اَخــاب، میکایــا گفــت: » مــن 
قــوم اســرائيل را ديــدم کــه ماننــد گوســفندان بــدون شــبان در تپّــه هــا پراکنــده شــده 
انــد و خداونــد فرمــود: ايــن مــردم رهبــري ندارنــد. بگذاريــد هريــک بــه ســالمتي بــه 

خانــه خــود بازگردنــد « )اول پادشــاهان 22 آیــه 16 و 17(. 
کالم نبــی بایــد کفایــت مــی کــرده اســت تــا بــه پادشــاهان نشــان دهــد کــه نقشــه 
بــه  تــا  نکــرد  احســاس  ولــی حاکــم  نیســت  ملکــوت  توجــه  مــورد  و  پســندیده  آنــان 
هشــدار اعتنــا کنــد. اَخــاب راه خــود را مشــخص کــرده بــود و مصمــم بــود تــا آنــرا 
بــا  دنبــال کنــد. یهوشــافاط موافقــت ضمنــی خــود را اعــالم کــرد » مــا در جنــگ 
شــما خواهیــم بــود « و پــس از ایــن کــه قــول داد تمایلــی نداشــت تــا قــوای خــود را 
بیــرون بکشــد. )دوم تواریــخ 1٨آیــه ۳(. » پــس اَخــاب و يهوشــافاط، پادشــاه يهــودا 

بــه رامــوت جلعــاد رفتنــد « )اول پادشــاهان 22 آیــه 2۹(. 
در طــی نبــردی کــه در گرفــت اَخــاب مــورد اصابــت پیکانــی قــرار گرفــت و در 
شــامگاه ُمــرد. » نزديکــي غــروب آفتــاب، بــه ســربازان دســتور داده شــد کــه بــه شــهر 
و ســرزمين خــود بازگردنــد « )اول پادشــاهان 22 آیــه ۳6(. بدینســان کالم نبــی بــه 

واقعیــت پیوســت. 
پــس از ایــن نبــرد فجیــع، یهوشــافاط بــه اورشــلیم بازگشــت. همچنانکــه بــه شــهر 
پســر  نبــي،  » ييهــوي  کــرد:  برخــورد  او  بــا  بــا ســرزنش  نبــی  ییهــوی  میشــد  نزدیــک 
حنانــي بــراي مالقــات او رفــت و بــه يهوفاشــاط پادشــاه گفــت: آيــا بايــد پليــدان 
را يــاري دهــي و کســاني کــه از خداونــد نفــرت دارنــد دوســت بــداري؟ بــه هميــن 
ســبب خشــم خداونــد بــر تــو فــرود خواهــد آمــد. بــا ايــن وجــود، نيکويــي در تــو يافــت 
مــي شــود، تــو الهــه هــاي اشــره را در ايــن ســرزمين نابــود ســاختي و دلــت درپــي 

خداســت « )دوم تواریــخ ١۹ آیــه ٢ و ۳(. 
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ســالها بعــد ســلطنت یهوشــافاط صــرف تقویــت ملــی و روحــی اســتحکامات 
تــا  بئرشــبع  از  دوبــاره  آنــگاه  شــد،  ســاکن  اورشــليم  در  » يهوشــافاط  شــد.  یهــودا 
کوهپايــه هــاي افرايــم در ميــان مــردم رفــت و ايشــان را بــه ســوي خداونــد، خــداي 

نياکانشــان بــازآورد « )دوم تواریــخ 1۹ آیــه 4(. 
ابقــای  پادشــاه، تشــکیل و  برداشــته شــده توســط  از مهمتریــن گامهــای  یکــی 
دادگاههــای عدالــِت کارآمــد بــود. » او در همــه شــهرهاي مســتحکم يهــودا داوران 
گماشــت و بــه داوران گفــت: مواظــب باشــيد کــه چــه کار مــي کنيــد، زيــرا شــما از 
جانــب انســان قضــاوت نمــي کنيــد، بلکــه از جانــب خداونــد. او در داوريهــاي شــما 
بــا شــما خواهــد بــود. اکنــون بگذاريــد تــرس خداونــد بــر شــما باشــد، در کاري کــه 
مــي کنيــد دقـّـت داشــته باشــيد، زيــرا در داوري خداونــد خــداي مــا، جايــي بــراي بــي 

عدالتــي و طرفــداري و رشــوه خــواري نيســت « )دوم تواریــخ 1۹ آیــات ۵ تــا 7(.
سیســتم قضایــی بــا بنیــان گــذاری دادگاه عالــی در اورشــلیم تکمیــل شــد مکانــی 
قــوم  ســران  و  کاهنــان  الويــان،  از  خاصــي  گــروه  اورشــليم  » در  یهوشــافاط  کــه 
اســرائيل را برگزيــد تــا بــراي خداونــد داوري کننــد و بــه حــل اختالفــات بپردازنــد، 

تخــت داوري ايشــان در اورشــليم بــود « )دوم تواریــخ 1۹ آیــه 8(.
پادشاه قویاً از این قاضیان خواست تا به او وفادار باقی بمانند. 

» دســتوراتي كــه او بــه آنهــا داد چنيــن بــود: » شــما بايــد هميشــه بــا خداترســي 
بــه شــما  بــا صداقــت رفتــار كنيــد. هــرگاه قضــات شــهرهاي ديگــر قضيهــاي را  و 
ارجــاع كننــد، خــواه قضيهــاي مربــوط بــه قتــل باشــد يــا تخلــف از احــكام و قوانيــن، 
شــما مؤظــف هســتيد ايشــان را در تشــخيص جــرم كمــك نماييــد تــا حكــم را درســت 
صــادر كننــد، اگــر نــه خشــم خداونــد بــر شــما و آنهــا افروختــه خواهــد شــد. پــس 
طــوري رفتــار كنيــد كــه قصــوري از شــما ســر نزنــد. امريــا، كاهــن اعظــم، باالتريــن 
مرجع درمورد مســايل مذهبي و زبديا )پســر اســماعيل(، اســتاندار يهودا، باالترين 
مرجــع در امــور مملكتــي خواهنــد بــود و الويــان نيــز همــراه شــما خدمــت خواهنــد 
كــرد. وظايــف خــود را انجــام دهيــد و از كســي نترســيد. خداونــد پشــتيبان كســاني 

اســت كــه بــه راســتي عمــل ميكننــد « )دوم تواریــخ ۹ آیــات 11 تــا 1۹(.
با حفظ دقیق حقوق افراد تحت امر خود، یهوشافاط تأکید کرد که خداوند 
عــادل بــه هــر عضــوی از خانــواده بشــری کــه حاکــم بــه همــه امــور اســت توجــه دارد. 
» خــدا در دادگاه آســماني خــود بــر مســند قضــاوت نشســته قاضيــان را محاکمــه 
مــي نمايــد... از حــق بيچــارگان و يتيمــان دفــاع کنيــد، و بــا محتاجــان و درمانــدگان بــا 
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انصاف رفتار کنيد. آنان را از چنگ ظالمان برهانيد « )مزامیر 82 آیات 1 و ۳ و 4(. 
مقــارن بــا خاتمــه حکومــت یهوشــافاط، پادشــاهی یهــودا توســط یــک قشــون 
مورد تهاجم قرار گرفت » پس از مّدتي موآبيان و عمونيان با عّده اي از معونيان 
به جنگ يهوشافاط آمدند «. خبر این یورش از طریق یک قاصد با این پیام تکان 
دهنده به پادشاه رسید. » قاصدان آمدند و به يهوشافاط گفتند لشکر بزرگي از 
ســوريه، از آن ســوي دریــای )بحرالمیــت( بــه تــو حملــه کــرده انــد و تاکنــون بــه حصــون 
تامار که نام ديگرش عين جّدي است رسيده اند « )دوم تواریخ 20 آیات 1 و 2(. 
و  لشــکریان  او  دراز  ســالیان  بــرای  بــود.  بــاک  بــی  و  دالور  مــرد  یهوشــافاط 
اســتحکامات خــود را تقویــت کــرده بــود. او بخوبــی آمــاده برخــورد بــا دشــمنان بــود بــا 
اینحــال در ایــن بحــران او بــه گوشــت و ســالح اطمینــان نکــرد. نــه بــا لشــکریان منظــم 
و شــهرهای حصــاردار بلکــه بــا ایمــان زنــده بــه خــدای اســرائیل او امیــد بــه نائــل شــدن 
بــه پیــروزی بــر ایــن بــت پرســتان بــود کــه بــه قــدرت خــود مباهــات میکردنــد تــا یهــودا را 

در مقابــل چشــمان اقــوام تحقیــر و خفیــف ســازند. 
» يهوشــافاط از ايــن خبــر بســيار ترســيد و از خداونــد كمــك خواســت. ســپس 
اورشــليم  بــه  يهــودا  از سراســر  مــردم  بگيرنــد.  روزه  يهــودا  مــردم  تمــام  داد  دســتور 
آمدنــد تــا دعــا كــرده، از خداونــد كمــك بخواهنــد « )دوم تواریــخ 20 آیــات ۳ و 4(. 
لبریــز  دعــا  از  را  خــود  جــان  و  ایســتاده  خویــش  مــردم  مقابــل  در  یهوشــافاط 
ساخت و با اقرار به درماندگی اسرائیل وعده های خداوند را درخواست نمود. 
او تظلــم خواهــی کــرده و گفــت » اي خداونــد، خــداي اجــداد مــا، يگانــه خــداي 
آســمانها، فرمانــرواي تمــام ممالــك دنيــا، تــو قدرتمنــد و عظيــم هســتي. كيســت 
كــه بتوانــد دربرابــر تــو بايســتد؟ تــو خــداي مــا هســتي. هنــگام ورود قــوم اســرائيل بــه 
ايــن ســرزمين، تــو اقــوام بتپرســت را از اينجــا بيــرون رانــدي و ايــن ســرزمين را تــا بــه 
ابــد بــه فرزنــدان دوســت خــود ابراهيــم بخشــيدي. قــوم تــو در اينجــا ســاكن شــدند 
و ايــن عبادتــگاه را بــراي تــو ســاختند تــا در چنيــن مواقعــي كــه بــالي جنــگ و مــرض 
و قحطــي دامنگيــر آنــان ميشــود، در ايــن خانــه در حضــورت بايســتند زيــرا كــه تــو در 
اينجــا حضــور داري، و بــراي نجــات خــود بــه درگاه تــو دعــا كننــد و تــو دعــاي ايشــان 
را اجابــت فرمــوده، آنــان را نجــات دهــي. حــال مالحظــه فرمــا كــه ســپاهيان عمــون 
و مــوآب و ادوم چــه ميكننــد! تــو بــه اجــداد مــا كــه از مصــر بيــرون آمدنــد، اجــازه 
نــدادي بــه ايــن ممالــك حملــه كننــد. پــس سرزمينشــان را دور زدنــد و آنهــا را از بيــن 
نبردنــد. ببيــن اكنــون پــاداش مــا را چگونــه ميدهنــد! آمــده انــد تــا مــا را از ســرزميني 
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كــه تــو آن را بــه مــا بخشــیده ای، بيـــرون كننــد. اي خــداي مــا، آيــا تــو آنهــا را مجــازات 
نخواهــي كــرد؟ مــا بــراي مقابلــه بــا ايــن ســپاه بــزرگ قدرتــي نداريــم. كاري از دســت 

مــا برنميآيــد، جــز اينكــه منتظــر كمــك تــو باشــيم « )آیــات ٣ تــا 12(. 
یهوشــافاط بــا اطمینــان توانســت بگویــد کــه » خدایــا چشــمان مــا بــه ســوي تــو 
اســت «. برای ســالها به مردم آموخته بود که به آن یگانه ای که در اعصار پیشــین 
مکرراً برای نجات برگزیدگان خویش از نابودی مطلق شــفاعت کرده بود متوســل 
شوند و حال که پادشاهی در مخاطره قرار گرفته بود نیز یهوشافاط تنها نبود » و 
تمامــي يهــودا بــا اطفــال و زنــان و پســران خــود بــه حضــور خداونــد ايســتاده بودنــد « 
)دوم تواریــخ 20 آیــه 1۳(. آنــان متفقــاً بــه روزه و دعــا پرداختنــد و متحــدا از خداونــد 
اســتدعا کردنــد تــا دشمنانشــان را پریشــان ســازند تــا اینکــه نــام یهــوه جــالل یابــد. 
» اي خدا، ساكت منشين! هنگامي كه دعا ميكنيم، خموش و آرام مباش! 
برخيــز و مــا را نجــات ده! ببيــن چگونــه دشــمنانت شــورش ميكننــد و آنانــي كــه از 
تــو نفــرت دارنــد بــه مخالفــت و دشــمني بــر خاســتهاند. آنهــا بــر ضــد قــوم خــاص تــو 
نقشــههاي پليــد ميكشــند و بــراي كســاني كــه بــه تــو پنــاه آورده انــد، توطئــه ميچيننــد.

ميگويند: بياييد قوم اســرائيل را نابود كنيم تا نامش براي هميشــه محو شــود. 
همــه دشــمنان بــا نقشــه نابــودي مــا موافقــت نمــوده انــد و بــر ضــد تــو همدســت 
ســرزمينهاي  مردمــان  هاجريــان،  موآبيــان،  اســماعيليان،  ادوميــان،  انــد:  شــده 
جبــال، عمــون، عماليــق... خداونــدا، همــان باليــي را كــه در دره قيشــون بــر ســر 
مديــان و سيســرا و يابيــن آوردي... بــر ســر ايــن دشــمنان نيــز بيــاور. آنهــا را چنــان 
مغبــون كــن كــه بــه تــو التمــاس كننــد. آنهــا را در انجــام نقشــه هایشــان بــا شكســت 
مواجــه ســاز. بگــذار در ننــگ و رســوايي جــان بســپارند و بداننــد كــه تنهــا تــو خــداي 

متعــال هســتي و در سراســر جهــان حكومــت ميكنــي « )مزامیــر 8٣( .
همانطــور کــه مــردم بــه پادشــاه پیوســتند تــا خــود را در محضــر خداونــد فروتــن 

نماینــد و از او مــدد بجوینــد، روح خداونــد بــر یحزئیــل نــازل شــد: 
» آنــگاه روح خداونــد بــر يكــي از مردانــي كــه در آنجــا ايســتاده بــود، نــازل شــد. 
نــام ايــن مــرد يحزئيــل بــود. )يحزئيــل پســر زكريــا، زكريــا پســر بنايــا، بنايــا پســر يعيئيــل و 
يعيئيــل پســر متنيــاي الوي از طايفــه آســاف بــود.( يحزئيــل گفــت: اي مــردم يهــودا و 
اورشــليم، اي يهوشــافاط پادشــاه، به من گوش دهيد! خداوند ميفرمايد: نترســيد! 
از ايــن ســپاه نيرومنــد دشــمن وحشــت نكنيــد! زيــرا شــما نميجنگيــد، بلكــه مــن بجــاي 
شــما با آنها ميجنگم. فردا براي مقابله با آنها برويد. شــما آنها را خواهيد ديد كه از 
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دامنــه هــای صيــص، در انتهــاي درهــاي در بيابــان يروئيــل بــاال مــی آینــد. امــا اي مــردم 
يهــودا و اورشــليم الزم نيســت شــما بــا آنهــا بجنگيــد. فقــط بايســتيد و منتظــر باشــيد؛ 
آنــگاه خواهيــد ديــد خداونــد چگونــه شــما را نجــات ميدهــد. نترســيد و روحيــه خــود را 
نبازيــد. بــه مقابلــه بــا دشــمن برويــد، زيــرا خداونــد بــا شماســت. يهوشــافاط پادشــاه 
و تمــام مــردم يهــودا و اورشــليم كــه در آنجــا ايســتاده بودنــد در حضــور خداونــد بــه 
خــاك افتادنــد و او را ســجده كردنــد. ســپس الويهــاي طوايــف قهــات و قــورح بلنــد 
شــدند و با صداي بلند در وصف خداوند، خداي اســرائيل ســرود خواندند. صبـــح 
ــاه يهـــودا بــه بيابــان تقـــوع رهســپار شــد. در ايــن ضمــن يهوشــافاط  زود روز بعـــد، سپـ
ايســتاد و گفــت: اي مــردم يهــودا و اورشــليم گــوش كنيــد: بــه خداونــد، خــداي خــود 
ايمان داشته باشيد تا پيروز شويد. سخنـــان انبيـــاي او را باور كنيد تا موفـــق شويـــد. 
يهوشــافاط بعد از مشــورت با ســران قوم، دســتور داد كه دســته ســرايندگاني آراســته 
بــه جامههــاي مقــدس تشــكيل گــردد و پيشــاپيش ســپاه بــرود و در وصــف خداونــد 
بســرايد و بگويــد: خداونــد را حمــد و ســتايش كنيــد، زيــرا محبــت او ابــدي اســت « 
)دوم تواریخ 20 آیات 14 تا 21(. این ســرایندگان در مقابل لشــکریان پیش میرفتند 

و بــا صــدای بلنــد خداونــد را بــرای وعــده هــای پیــروزی حمــد میخواندنــد. 
این راهی منحصر بفرد برای رفتن به جنگ بر علیه لشکر دشمن بود – ستایش 
خداونــد بــا ســرود خوانــی و تمجیــد خــدای اســرائیل. ایــن ســرود جنــگ بــود. آنــان از 
زیبندگــی قدوســیت برخــوردار بودنــد. چنانچــه ســتایش خداونــد اکنــون بیشــتر گــردد، 
امیــد و شــجاعت و ایمــان بطــور پیوســته افزایــش مــی یافــت. و آیــا ایــن روش دســتان 
سربازان شجاع را که امروز برای دفاع از حقیقت ایستاده اند تقویت نخواهد نمود؟ 
» همين كه ايشان مشغول سراييدن و حمد گفتن شدند، خداوند سپاهيان 
مــوآب و عمــون و ادوم را بــه جــان هــم انداخــت. ســپاهيان عمــون و مــوآب بضــد 
ســپاه ادوم برخاســتند و همــه را كشــتند. بعــد از آن عمونيهــا و موآبيهــا بــه جــان هــم 
افتادنــد. وقتــي ســربازان يهــودا بــه بــرج ديدهبانــي بيابــان رســيدند، ديدنــد اجســاد 
دشــمنان تــا جايــي كــه چشــم كار ميكــرد بــر زميــن افتــاده و همــه از بيــن رفتــه بودنــد « 

)دوم تواریــخ 20 آیــات 22 تــا 24(.
در ایــن بحــران خــدا قــوت یهــودا بــود و قــوت امــت خویــش بــرای ایــن ایــام حاضــر 
نیــز هســت. مــا نبایــد بــه ســالطین متوســل شــویم و یــا اینکــه انســان را در جایــگاه 
خداونــد قــرار دهیــم. مــا بایــد بیــاد داشــته باشــیم کــه بشــر جایزالخطــا و گناهــکار 
اســت و اینکــه او کــه همــه قدرتهــا را در دســت دارد قلعــه مســتحکم ماســت. در 
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هــر رویــداد غیــر منتظــره ای مــا بایــد احســاس کنیــم کــه او بــرای مــا خواهــد جنگیــد. 
منابــع او بــی حــد و حصــر اســت و چیــزی کــه غیــر ممکــن مینمایــد بــا قــوت خداونــد 

امــکان پذیــر خواهــد شــد. 
» بگوييــد: اي خــداي نجــات دهنــده مــا، مــا را نجــات ده، مــا را جمــع كــن و 
از ميــان قومهــا برهــان، تــا نــام مقــدس تــو را ســپاس گوييــم و بــا فخــر تــو را ســتايش 

كنيــم « )اول تواریــخ 16 آیــه ۳۵(.
بــا  يهــودا  ســپاهيان  » ســپس  بازگشــتند  فــراوان  غنایــم  بــا  یهــودا  لشــکریان 
بــود  نجــات داده  از چنــگ دشــمن  را  ايشــان  اينكــه خداونــد  از  تمــام  خوشــحالي 
بدنبــال يهوشافـــاط پيروزمندانـــه بــه اورشــليم بازگشــتند. آنهــا بــا صــداي عــود و بربــط 
و شيپور به اورشليم آمدند و به خانه خداوند رفتند « )دوم تواریخ 20 آیات 27 و 
28(. انگیزه شادی آنان عظیم بود. به آنان فرمان داده شد: » اما اي مردم يهودا 
و اورشــليم الزم نيســت شــما با آنها بجنگيد. فقط بايســتيد و منتظر باشــيد؛ آنگاه 
خواهيد ديد خداوند چگونه شما را نجات ميدهد. نترسيد و روحيه خود را نبازيد. 
بــه مقابلــه بــا دشــمن برويــد، زيــرا خداونــد بــا شماســت « )دوم تواریــخ 20 آیــه 17(.

» خــدا بــا ماســت خــدا پناهــگاه و قــوت ماســت! او مــددكاري اســت كــه در 
ســختيها فــوراً بــه كمــك مــا ميشــتابد. بنابرايــن، مــا نخواهيــم ترســيد اگرچــه زميــن 
از جــاي بجنبــد و كوههــا بــه قعــر دريــا فــرو ريزنــد، دريــا غــرش نمايــد و كــف بــرآرد 
بــه شــهر  و طغيانــش كوههــا را بلرزانــد!  نهريســت كــه شــعبه هایــش شــادماني 
نابــود  ايــن شــهر هرگــز  خــدا مــی آورد و خانــه مقــدس خــدا را پرنشــاط ميســازد. 
نخواهد شــد، زيرا خدا در آن ســاكن اســت. پيش از آنكه اتفاقي رخ دهد خدا به 
يــاري آن خواهــد شــتافت.  قومهــاي جهــان از تــرس فريــاد بــر مــی آورنــد؛ حكومتهــا 
لرزاننــد؛ خــدا نــدا ميدهــد و دنيــا ماننــد مــوم گداختــه ميشــود. خداونــد قــادر متعــال 
بــا ماســت! خــداي يعقــوب پناهــگاه ماســت!  بياييــد كارهــاي خداونــد را مشــاهده 
كنيد. ببينيد در دنيا چه خرابيها برجاي نهاده است. او جنگها را در سراسر دنيا 
متوقــف خواهــد ســاخت؛ كمانهــا را خواهدشكســت، نیــزه هــا را خــرد خواهــد كــرد 
و عرابــه هــا را بــه آتــش خواهــد كشــيد. آرام باشــيد و بدانيــد كــه مــن خــدا هســتم و 
در ميــان قومهــاي جهــان مــورد عــزت و احتــرام خواهــم بــود. خداونــد قــادر متعــال بــا 

ماســت! خــداي يعقــوب پناهــگاه ماســت « )مزامیــر 46(.
» تو مورد ستايش همه مردم هستي؛ آوازه تو به سراسر جهان رسيده است؛ تو 
با عدل و انصاف حكمراني ميكني. بسبب داوريهاي عادالنه تو ساكنان اورشليم 
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شادي ميكنند و مردم يهودا به وجد ميآيند. اي قوم خدا، صهيون را طواف كنيد 
و برجهايش را بشماريد. به حصار آن توجه كنيد و قلعه هایش را از نظر بگذرانيد. 
آن را خوب نگاه كنيد تا بتوانيد براي نسل آينده آن را تعريف كنيد و بگوييد:  
ايــن خــدا، خــداي ماســت و تــا بــه هنــگام مــرگ او مــا را هدايــت خواهــد كــرد « 

)مزامیــر 48 آیــات 10 تــا 14(.
همســايه  قومهــاي  » وقتــي  او  لشــکریان  و  یهــودا  حاکمــان  ایمــان  بواســطه 
شــنيدند كــه خداونــد بــا دشــمنان اســرائيل جنگيــده اســت، تــرس خــدا آنهــا را فــرا 
بــه او آســايش  گرفــت. در ســرزمين يهوشــافاط صلــح برقــرار شــد، زيــرا خدايــش 

آیــات 2۹ و۳0(.  تواریــخ 20  )دوم  بــود «  بخشــيده 
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١6
سقوط خاندان اَخاب
این فصل بر اساس کتاب اول پادشاهان باب ٢١؛ کتاب دوم پادشاهان باب ١ 

تدوین شده است.

تأثیــر اهریمنــی کــه ایزابــل بــر اَخــاب گــذارده بــود در طــی ســالهای بعــدی زندگــی 
او ادامــه یافتــه و منتــج بــه کردارهــای شــنیع و خشــونت آمیــز گردیــد.

» هيچكــس نبــود كــه مثــل اَخــاب پادشــاه تــا ايــن حــد خــود را بــه گنــاه فروختــه 
باشــد زيــرا زنــش ايزابــل او را اغــوا ميكــرد « )اول پادشــاهان ٢١ آیــه ٢۵(. 

تمایــل ذاتــی آزمندانــه اَخــاب قــوت گرفتــه و توســط ایزابــل مــورد ترغیــب قــرار 
گرفتــه بــود و بدیــن ســبب قلــب او را از شــرارت پــر ســاخت تــا اینکــه بطــور کامــل 
تحت ســلطه روح خودخواهانه قرار گرفت. او نمی توانســت خواســته های خود 

را رد کنــد و چیزهایــی کــه او میخواســت در نظــر او محقانــه تلقــی میگردیــد. 
ایــن خصیصــه برجســته اَخــاب کــه بطــور فاجعــه بــاری متجلــی شــده بــود و در 
رویــدادی واقــع گردیــد در حالیکــه ایلیــا همچنــان نبــی اســرائیل بــود. در نزدیکــی قصــر 
پادشــاه تاکســتانی وجــود داشــت کــه متعلــق بــه نبــوط یزرعیلــی بــود. اَخــاب مصمــم 
شــد تــا ایــن تاکســتان را تصــرف کنــد. او پیشــنهاد کــرد تــا آنــرا خریــداری کنــد و یــا 
اینکــه آنــرا بــا زمیــن دیگــری معاوضــه کنــد. » روزي اَخــاب بديــدن نبــوط رفــت و بــه 
او گفــت: تاكســتان تــو نزديــك خانــه مــن اســت. آن را بــه مــن بفــروش، چــون بــراي 
ســبزيكاري بــه آن احتيــاج دارم. اگــر بخواهــي قيمتــش را بــه نقــره ميپــردازم، يــا اينكــه 

بجــاي آن، تاكســتان بهتــري بــه تــو ميدهــم « )اول پادشــاهان 21 آیــه 2(. 
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ایــن تاکســتان بــرای نبــوط ارج و قــرب داشــت زیــرا متعلــق بــه ابــا و اجــدادش 
بــود و از صرفنظــر کــردن از آن امتنــاع ورزیــد. او بــه اَخــاب گفــت » خداونــد مــرا منــع 
نمــوده اســت تــا ارثیــه پدرانــم را بــه تــو واگــذار کنــم «. بــر اســاس قانــون الویــان هیــچ 
زمینی نمی توانست بطور دائمی فروخته و یا معاوضه شود و هر یک از فرزندان 
آیــه 7(.  )اعــداد ۳6  دارد «  نــگاه  را  پــدران خویــش  قــوم  بایــد » میــراث  اســرائیل 
امتنــاع نبــوط باعــث اوقــات تلخــی پادشــاه خودخــواه شــد. »  اَخــاب پادشــاه از 
ايــن جــواب رد چنــان پريشــان و ناراحــت شــد كــه بــه كاخ ســلطنتی اش برگشــت و 
در بســتر خــود دراز كشــيد و رويــش را از همــه برگردانيــد و لــب بــه غــذا نــزد « )اول 

پادشــاهان 21 آیــه 4(. 
ایزابــل بــزودی از جزییــات بــا خبــر شــد و از اینکــه فــردی از درخواســت پادشــاه 
امتنــاع نمــوده خشــمگین شــد و بــه اَخــاب اطمینــان داد کــه دیگــر نیــازی نیســت تــا 
تــو در اســرائيل پادشــاه نيســتي؟  بــه او گفــت: مگــر  اندوهگیــن باشــد. » ايزابــل 
بلنــد شــو و غــذا بخــور و هيــچ ناراحــت نبــاش؛ تاكســتان نبــوط را مــن خــودم برايــت 

ميگيــرم « )اول پادشــاهان 21 آیــه 7(. 
بــرآورده  را  او  ای مقصــود  چــه وســیله  بــا  او  کــه همســر  نشــد  اَخــاب متوجــه 
خواهد ســاخت و ایزابل بالدرنگ اقدام به نیت شــریرانه خود کرد. او نامه هایی 
را بنــام پادشــاه نوشــت و بــا انگشــتر اَخــاب آنــرا مهــر نمــود و آنهــا را بــرای مشــایخ و 

بلندپایــگان شــهری کــه نبــوط میزیســت فرســتاده کــه میگفــت:     
» اهالــي شــهر را بــه روزه فــرا خوانيــد و نبــوط را در صــدر مجلــس بنشــانيد. 
ســپس دو ولگــرد اجيــر كنيــد تــا بياينــد و شــهادت بدهنــد كــه نبــوط بــه خــدا و پادشــاه 
ناســزا گفتــه اســت. آنــگاه او را از شــهر بيــرون كشــيده، سنگســارش كنيــد « )اول 

پادشــاهان 21 آیــات ۹ و 10(. 
فرمان اطاعت شــد. مردان شــهر و حتی مشــایخ و بلندپایگان به آنچه که ایزابل 
در نامــه ارســالی خــود گفتــه بــود عمــل نمودنــد. آنــگاه ایزابــل نــزد پادشــاه رفتــه و او را 
دعوت کرد تا برخاسته و تاکستان را تصرف نماید. و اَخاب بدون اعتنا به عواقب 
کورکورانــه از نظریــه او پیــروی کــرده و رفــت تــا ملــک مــورد نظــر خــود را تصــرف نمایــد. 
بــه پادشــاه اجــازه داده نشــد تــا بــدون توبیــخ و مجــازات از آنچــه کــه بــا شــیادی و 
خونریزی غصب کرده بود لذت برده و بهره مند گردد. » در اين هنگام خداوند به 
ايلياي نبي فرمود: برخيز و به شــهر ســامره، نزد اَخاب پادشــاه برو. او به تاكســتان 
نبــوط رفتــه اســت تــا آن را تصــرف كنــد. ايــن پيغــام را از جانــب مــن بــه او برســان: 
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آيــا كشــتن نبــوط كافــي نبــود كــه حــاال ميخواهــي امــوال او را نيــز غــارت كنــي؟ « 
اَخــاب اعــالم نمایــد.  بــه  تــا عقوبــت و کیفرســختی را  ایلیــا فرمــود  بــه  و خداونــد 
نبــی بــا عجلــه بــرای رســاندن پیــام الهــی راهــی شــد. حاکــم تقصیــر کار قاصــد 
خداونــد را در تاکســتان رو در رو دیــد کــه حامــل پیــام ســختی اســت و بــا صدایــی 

وحشــت زده گفــت » ای دشــمن مــن، بــاز هــم تــو بســراغم آمــدي؟ «.
رســول خداونــد بالدرنــگ پاســخ داد » بلــي، مــن بســراغت آمــده ام، زيــرا تــو 
خــود را بــه گنــاه فروختــه ای و برخــالف ميــل خداونــد عمــل ميكنــي. بــدان كــه بــزودي 
خداونــد، تــو را بــه بــالي بزرگــي گرفتــار خواهــد ســاخت و نســل تــو را از روي زميــن 
برخواهــد داشــت بطوريكــه حتــي يــك مــرد هــم از نســل تــو باقــي نخواهــد مانــد «. 
هیــچ ترحمــی نشــان داده نخواهــد شــد و خانــدان اَخــاب بطــور کامــل نابــود میشــد. 
» افــراد خانــدان تــو را مثــل خانــدان يربعــام و بعشــا از بيــن ميبــرد، چــون خداونــد را 

خشــمگين نمــوده ای و تمــام بنــی اســرائیل را بــه گنــاه کشــانده ای «. 
و دربــاره ایزابــل گفــت: » كــه ســگها بــدن او را در يزرعيــل پــاره پــاره خواهنــد 
كــرد. از خانــواده تــو هــر كــه در شــهر بميــرد، ســگها او را ميخورنــد و هركــه در بيابــان 

بميــرد الشــخورها او را ميخورنــد «. 
وقتــی کــه پادشــاه ایــن پیــام خوفنــاک را شــنید » لبــاس خــود را پــاره كــرد و پــالس 
پوشــيده، روزه گرفــت. او در پــالس ميخوابيــد و ماتــم زده راه ميرفــت و بــا كســي 

حــرف نميــزد «. 
در  اَخــاب چگونــه  ببيــن  ايليــا رســيد:  بــه  از جانــب خداونــد  ديگــري  » پيغــام 
حضــور مــن متواضــع شــده اســت. حــال كــه اينچنيــن در حضــور مــن فروتــن شــده 
اســت، مادامي كه زنده اســت اين بال را بر ســرش نميآورم بلكه در زمان ســلطنت 

پســرش بــر خانــدان او ايــن بــال را ميفرســتم «. 
کمتــر از ســه ســال نبــود کــه اَخــاب پادشــاه بدســت ســوریان بــه هالکــت رســید. 
» اخزیــا جانشــین او آنچــه در نظــر خداونــد ناپســند بــود، بجــا مــي آورد و بــه طريــق 
نَبــاط كــه اســرائيل را مرتكــب گنــاه  بــن  يَُربْعــام  پــدرش و طريــق مــادرش و طريــق 
ســاخته بــود، ســلوك مــي نمــود. و بََعــل را خدمــت نمــوده، او را عبــادت كــرد و بــر 
حســب هرچــه پــدرش عمــل نمــوده بــود، خشــم يَُهــَوه خــداي اســرائيل را بــه هيجــان 
آورد « )اول پادشاهان ٢٢ آیات ۵٢ و۵٣(. ولی خشم و غضب خداوند گناهان 
پادشــاه ســرکش را فــرو نشــاند. جنگــی فجیــع بــا موآبیــان و ســپس واقعــه ای کــه 

زندگــی خــود او را تهدیــد کــرد شــاهدی بــر غضــب خداونــد بــر علیــه او بــود. 
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اخزيــا از ايــوان طبقــه بــاالي کاخ خــود افتــاده و زخمــي شــده بــود و بیمنــاک از 
پیامــد احتمالــی، خادمــان خــود را بــرای درخواســت از بََعــل زبــوب خــدای )بــت( 
عقــرون فرســتاده کــه از او بپرســد کــه آیــا او شــفا مــی یابــد یــا نــه. کاهنــان خیــال 
میکردنــد کــه خــدای عقــرون توانایــی دارد کــه دربــاره وقایــع آینــده خبــر دهــد. تعــداد 
کثیــری از مــردم بــرای جســتار راهــی شــدند ولــی پیشــبینی اعــالن شــده از ســوی 

اهریمــن صــادر شــده بــود. 
خادمــان اخزیــا بــا مــرد خــدا روبــرو شــدند کــه آنــان را بــا ایــن پیــام بســوی پادشــاه 
بازگردانــد: » آيــا فکــر مــي کنيــد کــه در اســرائيل خدايــي وجــود نــدارد؟ پــس اکنــون 
خداونــد مــي فرمايــد: تــو بســتري را کــه بــه آن رفتــه اي تــرک نخواهــي کــرد و حتمــاً 
خواهــي مــرد «. پــس ايليــا رفــت و بــه آنهــا خبــر داد. و بــا رســاندن ایــن پیــام نبــی از 

آنــان جــدا شــده و رفــت. 
خادمــان متحیــر بــا عجلــه بــه ســوی پادشــاه بازگشــتند و کالم مــرد خــدا را بــه او 
بازگوکردنــد. پادشــاه پرســید : » او چگونــه شــخصي بــود؟ آنهــا جــواب دادنــد: او 
ردايــي پوســتين پوشــيده بــود و کمربنــدي چرمــي بــه کمــر داشــت. پادشــاه گفــت: او 
ايليــاي تشــبي اســت «. او میدانســت کســی کــه بــا خادمــان او روبــرو شــده بواقــع 
ایلیــای نبــی اســت کــه کالم نابــودی را رســانده اســت. او بیمنــاک بــرای پیشــگیری 

احتمالــی از غضــب مصمــم شــد تــا بدنبــال نبــی بفرســتد. 
اخزیــا دوبــار گروهــی از ســربازان را فرســتاد تــا نبــی را بترســاند کــه دوبــار غضــب 
خداونــد بــر آنــان فروریخــت. ســومین رهبــر گــروه ســربازان خاضعانــه در برابــر خــدا 
و نــزد رســول خــدا رفتــه زانــو زده و گفــت » اي مــرد خــدا، از تــو تمّنــا مــي کنــم کــه بــه 

مــن و همراهانــم رحــم کنــي «.
» آنــگاه فرشتـــه خداونــد بــه ايليــا گفــت: نتــرس! همــراه او بــرو. پــس ايليــا همــراه 
چــرا  ميفرمايــد:  گفــت: خداونــد  پادشــاه  بــه  ايليــا  رفــت.  پادشــاه  نــزد  ســردار  آن 
قاصــدان نــزد بََعلزبــوب خــداي عقــرون ميفرســتي تــا دربــاره بهبوديــت از او ســؤال 
كنند؟ آيا به اين دليل چنين كردي كه در اسرائيل خدايي نيست تا از او بپرسي؟ 
چــون ايــن كار را كردهــاي، از بســتر بيمــاري برنخواهــي خاســت و خواهــي مــرد «.

اخزیــا در طــی حکومــت پــدر خــود شــاهد کارهــای شــگفت انگیــز خــدا بــود. او 
قرائــن دهشــت انگیــزی را دیــده بــود کــه خداونــد نصیــب اســرائیل مرتــد کــرده بــود 
چــرا کــه احــکام او را بکنــاری گــذارده بودنــد. اخزیــا چنــان عمــل کــرده بــود کــه گوئــی 
ایــن واقعیــت هــای مهیــب داســتانهای بیهــوده ای هســتند. اخزیــا کــه متمــرد بــود و 
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میلــی بــه توبــه نداشــت ُمــرد، مطابــق بــا کالمــی کــه خداونــد از طریــق ایلیــا گفتــه بــود. 
تاریخچــه زندگــی گناهکارانــه اخزیــا و مجــازات او هشــدار و درس عبرتــی را 
در بطــن دارد و آن ایــن اســت کــه هیــچ کســی نمیتوانــد از مجــازات مصــون بمانــد. 
انســانهایی امــروزی ممکــن اســت بــا مشــرکان بیعــت نکننــد بــا اینحــال هــزاران نفــر 
در معابد شــیطان همانطور که پادشــاه اســرائیل چنان نمود پرســتش میکنند. روح 
بــت پرســتی در جهــان امــروزی شــایع شــده اســت گرچــه تحــت نفــوذ علــم و آمــوزش 
بنظــر مهــذب تــر و جذابتــر از ایامــی اســت کــه اخزیــا در پــی خــدای عقــرون بــود. هــر 
روز شــواهد اندوهنــاک افــزوده میشــود کــه ایمــان بــه کالم محقــِق نبــوت تقلیــل مــی 
یابد و در عوض، موهوم پرســتی و خرافات و جادوگری شــیطانی اذهان بســیاری 

را اســیر خــود نمــوده اســت. 
امــروز عبــادت نامفهــوم و اسراســر آمیــز بــت پرســتان بــا انجمنهــا و جلســات 
هــای روحگرایــی جایگزیــن شــده  واســطه  بــا  کننــده  گیــج  و  انگیــز  ابهــام  مخفیانــه 
اســت. هــزاران نفــر از مردمــی کــه نــور هدایــت کالم الهــی یــا روح خــدا را رد کــرده 
انــد مکاشــفات ایــن واســطه هــا را بــا اشــتیاق پذیرفتــه انــد. معتقدیــن بــه روحگرایــی 
ممکــن اســت کــه بتواننــد ماننــد جادوگــران کهــن ســخن بگوینــد ولــی فریــب دهنــده 
بــزرگ وقتــی کــه خــود را تســلیم هنرنمایــی هــای مختلــف او میکننــد بــه آنــان مــی 

خنــدد و آنــان را تمســخر میکنــد. 
بسیاری از افراد وجود دارند که از اندیشه مشاوره با واسطه های روحگرایی 
از تــرس بخــود جمــع میشــوند ولــی مجــذوب اشــکال مختلــف روحگرایــی میشــوند. 
دیگــران بــا تعالیــِم )مســیحیت ِعلمــی( فریــب خــورده و گمــراه میشــوند و بــا روی 

آوردن بــه تصــوف و عرفــان گرایــی و دیگــر مذاهــب شــرقی گمــراه میگردنــد. 
قریــب بــه اتفــاق تمامــی پیــروان اَشــکاِل روحگرایــی ادعــا میکننــد کــه قــدرت شــفا 
دهنــده دارنــد. آنــان ایــن قــدرت را بــه بــرق، مغناطیــس، عــالج هــای باصطــالح از 
طریق همدردی، یا نیروهای نهفته در ذهن انســان نســبت میدهند. و مســیحیان 
حتــی در ایــن عصــر در عــوض توســل بــه قــدرت خــدای زنــده و مهــارت طبیبــان، 
نــزد ایــن شــفادهندگان میرونــد. مــادری کــه در تخــت بیمــار فرزنــدش بــه مراقبــت 
نشســته اقــرار مــی کنــد هیــچ کاری از دســتش بــر نمــی آیــد. آیــا طبیبــی نیســت کــه 
قــدرت احیــای فرزنــد مــرا داشــته باشــد؟ بــه او ســفارش شــده کــه بــرای عــالج هــای 
حیــرت آوری کــه بوســیله بعضــی درون نگــرا هــا و شــفا دهنــدگان مغناطیســی اجــرا 
میشــود رفتــه و او نیــز عزیــز خــود را بدســت ایــن قبیــل افــراد میســپارد و در دســتان 
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مــوارد  بســیاری  اســت. در  ایســتاده  کنــارش  او در  کــه  شــیطان میســپارد، گویــی 
زندگــی آینــده کــودک بــا قدرتهــای شــیطانی کنتــرل میگــردد کــه بنظــر رهــا ســاختن از 

آن ناممکــن مــی نمایــد. 
مــردم  بــرای  کاری  چــه  خداونــد  بــود.  ناخشــنود  اخزیــا  ایمانــی  بــی  از  خداونــد 
اســرائیل انجــام نــداده بــود کــه بــه او اعتمــاد نداشــتند؟ بــرای اعصــار، او بــه امــت 
خویــش مهربانــی و محبــت بــی نظیــری را بطــور شــگفت انگیــزی آشــکار نمــوده بــود. 
از ابتــدا او نشــان داده بــود کــه » دنيــا و انســانهايي كــه او آفريــده بــود مايــه خوشــي او 
بودند « )امثال ٨ آیه ٣1(. او همیشه برای کمک به کسانی که با خلوص در طلب 
او بودنــد آمــاده کمــک بــود. بــا اینحــال اکنــون پادشــاه اســرائیل از خــدا روی گردانیــده 
و از بدتریــن دشــمن امــت خویــش اســتمداد میطلبــد و اعــالن مــی دارد کــه او بیشــتر 
از خــدای آســمانها بــه بــت هــا اعتمــاد دارد. در روشــی مشــابه مــردان و زنــان، خداونــد 
را بــی حرمــت مــی ســازند، خصوصــاً هنگامــی کــه از منشــاء و مرجــع قــوت و حکمــت 
روی گردانیده و از قدرتهای اهریمنی مشاوره و مدد می جویند. اگر خشم خداوند 
بــا کــردار اخزیــا بــر افروختــه شــد چگونــه نســبت بــه کســانی کــه نــور هدایــت عظیمتــری 

دارنــد و همــان روش مشــابه را دنبــال میکننــد بــر خــورد خواهــد کــرد؟
کــه  منعفتــی  از  گذارنــد  مــی  وا  شــیطان  افســونگری  بــه  را  خــود  کــه  کســانی 
انــد مباهــات میکننــد ولــی آیــا خــط مشــی آنــان حکیمانــه و ایمــن  دریافــت کــرده 
اســت؟ اگــر زندگــی طوالنــی شــود چطــور میشــود؟ اگــر دســتاوردهای دنیــوی حفــظ 
شــوند چطور میشــود؟ آیا اینها در آخر ســودی خواهد داشــت که اراده خدا مورد 
بــی توجهــی قــرار گیــرد؟ همــه آن قبیــل دســتاوردهای ظاهــری ســرانجام ضــرر جبــران 
کــه خداونــد  را  موانعــی  نمیتوانیــم  بــا مصونیــت  کــرد.  ثابــت خواهــد  را  ناپذیــری 
برپاداشــته تــا امــت خویــش را از قــدرت شــیطان محافظــت کنــد از ســر راه برداریــم. 
نظــر باینکــه اخزیــا پســری نداشــت بــرادرش یهــورام جانشــین او شــد کــه بــر ده 
ایزابــل  مــادرش  ســالها  ایــن  در سراســر  کــرد.  ســال حکومــت  دوازده  بــرای  قبیلــه 
همچنــان زنــده بــود و او بــه تأثیــر گــذارِی شــیطانی خــود بــر امــور قــوم ادامــه داد. 
رســوم بــت پرســتی همچنــان توســط بســیاری از مــردم ممارســت میشــد. یهــورام 
پــدر و  بــدي  بــه  نــه  اّمــا  بجــا آورد،  بــود،  پليــد  نظــر خداونــد  خــودش » آنچــه را در 
مــادرش، زيــرا او بــت بََعــل را کــه پــدرش ســاخته بــود، نابــود کــرد. اّمــا او نيــز ماننــد 
يربعــام پادشــاه، پســر نبــاط، مــردم اســرائيل را بــه گنــاه کشــيد و از کار خــود دســت 

برنداشــت « )دوم پادشــاهان ۳ آیــات 2 و ۳(.
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در دوران حکومت یهورام بر اســرائیل بود که یهوشــافاط ُمرد و پســر یهوشــافاط 
نیــز یهــورام نــام داشــت و بــر تخــت پادشــاهی یهــودا جلــوس کــرد. بــا ازدواج خــود بــا 
دختــر اَخــاب و ایزابــل، یهــورام اهــل یهــودا بطــور نزدیکــی بــا پادشــاه اســرائیل مرتبــط 
شد و در حکومت او از بََعل پیروی شد » همانگونه که خاندان اَخاب چنین کرده 
بودنــد «. » او حتّــي پرستشــگاه هايــي در بــاالي تپّــه هــاي يهــودا ســاخت و مــردم 
يهــودا و اورشــليم را بــه گنــاه عليــه خداونــد کشــاند « )دوم تواریــخ 21 آیــات 6 و 11(. 
پادشــاه یهــودا مختــار نشــده بــود تــا بــه ارتــداد دهشــتناک خــود بــدون مجــازات 
ادامــه دهــد. ایلیــای نبــی هنــوز متبــدل نشــده بــود و نمــی توانســت ســاکت باقــی 
بمانــد در حالیکــه پادشــاهی یهــودا همــان طریــق تباهــی را دنبــال میکــرد کــه بــه قلمــرو 
نوشــته ای  یهــودا  و  یهــورام  نــزد  نبــی  بــود.  آورده شــده  بخــش شــمالی  پادشــاهی 

ارســال نمــود تــا پادشــاه نابــکار آنــرا بخوانــد: 
» ايلياي نبي نامه اي براي يهورام فرستاد و در آن چنين نوشته بود: خداوند، 
خــداي جــّد تــو داود، تــو را محکــوم مــي کنــد، زيــرا تــو الگــوي پــدرت، يهوشــافاط 
پادشــاه يــا پــدر بــزرگ خــود آســاي پادشــاه را دنبــال نکــردي، در عــوض تــو از الگــوي 
پادشاهان اسرائيل پيروي کردي و باعث شدي که مردم يهودا و اورشليم نسبت 
بــه خــدا وفــادار نباشــند، همــان طــور کــه اَخــاب و جانشــينان او مــردم اســرائيل را 
بــه بــي وفايــي کشــيدند. تــو حتّــي بــرادران خــود را کــه از تــو بهتــر بودنــد کشــتي، در 
نتيجــه، خداونــد بــه ســختي قــوم تــو، فرزنــدان تــو و همســران تــو را مجــازات خواهــد 
کــرد و امــوال تــو را نابــود خواهــد ســاخت. خــود تــو از بيمــاري دردنــاک روده رنــج 
خواهــي بــرد کــه هــر روز بدتــر خواهــد شــد « )دوم تواریــخ 21 آیــات 12 تــا 1۵(. 
در تکمیل شــدن این پیشــگوئی، » گروهي از فلســطينيان و اعراب در نزديکي 
حبشــيان کــه در کنــار دريــا بودنــد، زندگــي مــي کردنــد. خداونــد ايشــان را برانگيخــت 
تــا بــه جنــگ يهــورام برونــد. ايشــان يهــودا را اشــغال کردنــد، کاخ ســلطنتي را چپــاول 
نمودند و همه زنان و پســران پادشــاه، به جز پســر کوچکش، يهواخاز را به اســارت 
بردنــد  « )دوم تواریــخ 12 آیــه 16(. » يهــورام درگذشــت و در گورســتان ســلطنتي 
در شــهر داوود بــه خــاک ســپرده شــد و پســرش اخزيــا بــه جــاي او پادشــاه شــد « 

)دوم پادشــاهان 8 آیــه 24(. 
یهــورام پســر اَخــاب همچنــان بعنــوان پادشــاه اســرائیل ســلطنت میکــرد وقتــی 
کــه پســر خواهــر او اخزیــا برتخــت یهــودا نشســت. اخزیــا فقــط یکســال ســلطنت 
کــرد و در طــی ایــن ســال » عتلیــا مشــاوره بدکارانــه ای بــه او میــداد «. » او نيــز 
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در راه خانــدان اَخــاب گام برداشــت، زيــرا مــادرش در انجــام کارهــاي پليــد او را 
بــود،  تشــويق مــي کــرد. او ماننــد خانــدان اَخــاب، آنچــه را در نظــر خداونــد پليــد 
انجــام داد. زيــرا پــس از مــرگ پــدرش، ايشــان مشــاوران او بودنــد و وي را بــه نابــودي 
کشــاندند « )دوم تواریــخ 22 آیــات ۳ و 4(؛ )دوم پادشــاهان 8 آیــه 27(. ایزابــل 

مادربزرگــش هنــوز زنــده بــود و گســتاخانه بــا یهــورام اســرائیل متفــق شــد. 
باقیمانــده  اعضــای  داشــت.  فجیعــی  خاتمــه، سرنوشــت  در  یهــودا  اخزیــای 
خاندان اَخاب در واقع » مشــاوران او بودند و وي را به نابودي کشــاندند « )دوم 
تواریــخ 22 آیــات ۳ و 4(. در حالیکــه اخزیــا عمویــش را در یزرعیــل مالقــات میکــرد، 
الیشــع نبــی از جانــب خــدا هدایــت شــد تــا یکــی از پســران انبیــا را بــه رامــوت جلعــاد 
فرســتاده تــا ییهــو را بــه پادشــاهی اســرائیل تدهیــن کنــد. قوایــی کــه مرکــب از یهــودا 
و اســرائیل بــود در آن زمــان در حــای عملیــات جنگــی بــر ضــد ســوریهای رامــوت 
جلعاد بودند. یهورام در نبرد زخمی شــد و به یزرعیل بازگردانده شــد و ییهو را در 

تصــدی لشــکریان ســلطنتی گماشــت. 
الیشــع رســول در تدهین ییهو » برخاســت و به داخل خانه رفت و نبي جوان 
روغــن را بــر ســرش ريخــت و گفــت: خداونــد خــداي اســرائيل چنيــن مــي گويــد: مــن 
تــو را بــه پادشــاهي قــوم خــدا در اســرائيل مســح مــي کنــم. تــو بايــد خانــدان ســرور 
خــود، اَخــاب را نابــود کنــي تــا مــن انتقــام خــون انبيــاي خدمتگــزار خــود و خــون همــه 
خدمتگــزاران خــدا را از ايزابــل بگيــرم. تمــام خانــواده اَخــاب هــالک مــي شــوند و 
مــرد، زن، بــرده و آزادشــان را نابــود مــي کنــم « )دوم پادشــاهان ۹ آیــات 6 تــا ٨(.

بــا  ییهــو  گردیــد،  اعــالن  پادشــاه  بعنــوان  ســپاهیان،  توســط  او  اینکــه  از  پــس 
بــه گنــاه  شــتاب بــه یزرعیــل رفــت مکانــی کــه او کار اعــدام کســانی را کــه تعمــداً 
یهــورام  کــرد.  شــروع  میکردنــد  هدایــت  کــردن  گنــاه  بــه  را  دیگــران  و  داده  ادامــه 
اســرائیل، اخزیــای یهــودا، و ایزابــل ملکــه مــادر بــه همــراه » بقيّــه خانــدان اَخــاب و 
همــه بــزرگان، دوســتان و کاهنــان او را کشــت تــا ديگــر کســي از آنهــا باقــي نمانــد «. 
» همــه انبیــای بََعــل و همــه خادمــان او و همــه کاهنــان او « کــه در مرکــز پرستشــگاه 
بََعــل در ســامرا ســاکن بودنــد بــه شمشــیر ســپرده شــدند. بتهــا شکســته و ســوزانده 
شــد و پرستشــگاه بََعــل ویــران گردیــد. » ييهــو بدیــن گونــه اســرائيل را از وجــود بََعــل 

پاکســازي کــرد « )دوم پادشــاهان ١٠ آیــات ١١ و ١۹ و ٢٨(. 
کــه همچنــان مقــام  ایزابــل رســید  بــه عتلیــا دختــر  اعــدام عمومــی  ایــن  اخبــار 
فرماندهــی در قلمــرو پادشــاهی یهــودا را در دســت داشــت. وقتــی کــه دیــد کــه 
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پســرش پادشــاه یهودا مرده اســت » دســتور داد تا تمام اعضاي خاندان ســلطنتي 
يهودا را نابود کنند. در این قتل عام همه نسلهای داود که واجد شرایط سلطنت 
بودنــد نابــود شــدند و یــک نفــر باقــی مانــد بنــام یهــوآش کــه همســر یهویــاداع، کاهــن 
اعظــم، وی را در معبــد پنهــان نمــود. بــرای مــدت شــش ســال کــودک پنهــان بــود در 

حالیکــه عتلیــا بــر ســرزمین حکومــت میکــرد « )دوم تواریــخ 22 آیــات 10 و 12(.
بــا   )8 آیــه   2۳ تواریــخ  )دوم  یهــودا «  تمامــی  و  » الویــان  دوره  ایــن  پایــان  در 
یهویــاداع کاهــن اعظــم متحــد شــده و یهــوآش کــودک را تاجگــذاری و تدهیــن نمــوده 
و بعنــوان پادشــاه خــود اعــالم نمونــد. » آنــگاه او پســر پادشــاه را بيــرون آورد و تــاج 
بــر ســرش نهــاد و بــه او نســخه اي از قوانيــن پادشــاهي داد و او را مســح نمــوده و 
بعنــوان پادشــاه اعــالم نمــود. مــردم کــف زدنــد و گفتنــد: زنــده بــاد پادشــاه « )دوم 

پادشــاهان 11 آیــه 12(. 
» وقتي عتليا صداي دويدن و شادماني مردم را براي پادشاه شنيد به سوي 

ايشان که در معبد بزرگ گرد هم آمده بودند، رفت « )دوم تواریخ 2۳ آیه 12(.
هنگامي که نگاه کرد، ديد که پادشــاه نزديک ســتون برحســب ســّنت ايســتاده 
و افســران و شــيپورچي هــا پادشــاه را احاطــه کــرده بودنــد و همــه مــردم ســرزمين 
شــادماني مــي کننــد و شــيپور مــي نوازنــد. » عتليــا جامــه خــود را دريــد و فريــاد زد: 
خيانــت، خيانــت! « )دوم پادشــاهان 11 آیــه 14(. ولــی یهویــاداع بــه فرماندهــان 
دســتور داد تــا عتلیــا و همــه پیــروان او را دســتگیر کننــد و آنانــرا بــه بیــرون هدایــت 

کــرد، مکانــی کــه بایــد اعــدام و کشــته میشــدند. 
بدیــن ســبب آخریــن عضــو خانــدان اَخــاب هــالک گردیــد. شــرارت ســهمناکی 
کــه شــکل گرفتــه بــود بواســطه وصلــت او بــا ایزابــل ادامــه یافــت تــا آخریــن فــرد از 
نســل او هــالک گردیــد. حتــی در ســرزمین یهــودا کــه پرســتش خــدای حقیقــی رســما 
کنار گذاشته نشده بود عتلیا بسیاری را فریفته و گمراه کرده بود. بالفاصله پس 
از اعــدام ملکــه توبــه ناپذیــر » مــردم بــه پرستشــگاه بََعــل رفتنــد و آن را ويــران نمودنــد 
بــه قتــل رســانيدند.  و قربانگاههــا و بُتهايــش را شکســتند و متــان کاهــن بََعــل را 
يهويــاداع بــراي معبــد بــزرگ محافظيــن گماشــت « )دوم پادشــاهان 14 آیــه 18(. 
اصالحــات ادامــه یافــت. آنانیکــه اعــالن نمودنــد کــه یهــوآش پادشــاه اســت بــا او 
رســما پیمــان بســتند » يهويــاداع بيــن خــود و همــه مــردم و پادشــاه پيمــان بســت کــه 
قــوم خداونــد باشــند. « » همگــي سرشــار از خوشــي بودنــد و شــهر بعــد از کشــته 

شــدن عتليــا آرام شــد « )دوم تواریــخ ٢٣ آیــات 16 و ٢١(. 
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خداونــد بــه ایلیــا امرکــرده بــود تــا فــرد دیگــر را بجــای او بــرای نبــوت تدهیــن کنــد. 
او گفته بود » همچنين ييهو، پســر نِمشــي را براي پادشــاهي اســرائيل مســح کن و 
اليشــع، پســر شــافاط از اهالــي آبــل محولــه را تدهيــن کــن تــا بــه جــاي تــو نبــي گــردد « 
)اول پادشــاهان 1۹ آیــه 16(. و در اطاعــت از فرمــان ایلیــا راهــی شــد تــا الیشــع را 
بیابــد. وقتــی کــه بطــرف شــمال مســافرت میکــرد صحنــه تغییــر کــرد. زمیــن هــای لــم 
یزرع و کشــتزارهای رها شــده ای وجود داشــتند که بمدت ســه ســال و نیم بخاطر 
فقدان شــبنم و باران خشــک شــده بودند. حال در هر جهت گیاهان رشــد و نمو 

میکردنــد تــا زمیــن را از خشــکی و قحطــی رهایــی دهنــد. 
پــدر الیشــع یــک زارع متمــول بــود، مــردی کــه هیچیــک از خانــدان او در دوران 
ارتــداد جهانــی، ســر تعظیــم بــر بََعــل خــم نکردنــد. خانــه آنــان مکانــی بــود کــه خداونــد 
در آن حرمت داده میشــد و مکانی که تبعیت از ایمان اســرائیل کهن، قانون روزانه 
زندگــی آنــان بــود. در چنیــن شــرایطی، ســالهای اولیــه الیشــع ســپری شــد. او زندگــی 
روستایی آرام و ساده ای داشت، تحت تعالیم خدا و طبیعت و تربیت و انضباط 
بــا کار مفیــد، او در عــادات فروتنــی و بــی آالیشــی و اطاعــت از والدیــن خویــش و 

خدایــی کــه او را مــدد نمــود تــا شایســته تصــدی مقامــی عالــی در آینــده بشــود. 
الیشــع بــرای نبــوت فــرا خوانــده شــد در حالیکــه بــا خادمــان پــدرش در مزرعــه 
در حــال شــخم زدن بــود. او قابلیــت رهبــری در میــان انســانها را داشــت و فروتنــی 
کســی را داشــت کــه آمــاده بــرای خدمــت اســت. او روح آرامــی داشــت بــا ایــن 
وجــود پــر انــرژی و ثابــت قــدم بــود. درســتی، صداقــت و محبــت و خداترســی در 
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زمــره صفــات او بــود و در مشــّقات روزانــه بــا فروتنــی بــرای اهــداف، قــوت یافــت 
و خصلــت نجیبانــه ای را در وجــود خــود متجلــی گردانیــد و بطــور مســتمر فیــض و 
معرفــت او افزونــی یافــت. در حالیکــه بــا پــدرش در وظایــف خانــه همــکاری میکــرد 

او مــی آموخــت کــه چگونــه بــا خداونــد همــکاری کنــد. 
کارهــای  بــرای  الیشــع  کوچــک،  چیزهــای  در  صداقــت  و  داری  امانــت  بــا 
ســنگینتری آمــاده میشــد. روز بــروز بواســطه تجــارب عملــی او بــرای کارهــای بزرگتــر 
تــا خدمــت کنــد و در فراگرفتــن آن  و وســیعتری صالحیــت یافــت. او آموخــت 
همچنیــن آموخــت تــا ارشــاد نمــوده و رهبــری کنــد. ایــن درســی بــرای همــگان اســت. 
هیچ کسی نمیتواند بداند که چه چیزی ممکن است هدف خداوند در تعلیم او 
باشــد ولیکــن همــه چیــز میتوانــد محتــوم باشــد کــه صداقــت در امــور کوچــک نشــانه 
ای از برازندگی و صالحیت برای مسئولیتهای بزرگتر است. هر کردار در زندگی 
مکاشــفه ای از شــخصیت اســت و در وظایف کوچک » منتهاي كوشــش خود را 
کــرده تــا ماننــد کارگــري كــه از كار خــود خجــل نيســت و پيــام حقيقــت را بــه درســتي 
تعليم مي دهد، در نظر خدا کامالً مورد پسند باشد « )دوم تیموتائوس 2 آیه 1۵(. 
کســی کــه احســاس میکنــد کــه وظایــف کوچکتــر بــی نتیجــه و بیهــوده اســت، 
برای مناصب عالی تر شایستگی ندارد. او ممکن است خود را کامالً صالحیت 
دار بپنــدارد تــا وظایــف بزرگتــری را عهــده دار شــود، ولــی خداونــد بــه ســطح نمــی 

نگــرد بلکــه بــه اعمــاق اندیشــه هــای انســان نــگاه میکنــد. 
يعنــي  » ثقيــل  شــد:  نوشــته  حکمــی  او  ضــد  بــر  ســختیها  و  آزمــون  از  پــس 
وزن شــده. خــدا تــو را در تــرازوي خــود وزن كــرده و تــو را ناقــص يافتــه اســت «. 
قــدرت و  بــه فیــض و  نائــل شــدن  از  او  بخــودش منعکــس میگــردد.  او  بدعهــدی 

بــود.  قیــدی  بــی  بواســطه  کــه  ورزیــد  مــی  قصــور  شــخصیت  نیــروی 
بخاطــر اینکــه آنــان مســتقیماً بــه کار روحانــی مرتبــط نیســتند بســیاری احســاس 
میکننــد کــه زندگــی آنــان بــی فایــده اســت چــرا کــه هیــچ کاری را بــرای پیشــرفت 
ملکــوت خــدا انجــام نمیدهنــد. اگــر بــه آنــان کار و مســئولیت بزرگــی محــول شــود بــا 
خوشــحالی آنــرا مــی پذیرنــد ایــن در حالــی اســت کــه اگــر بــه آنــان کار کوچکــی داده 
شــود خــود را توجیــه میکننــد کــه ایــن کار کوچــک شایســته مــن نیســت و یــا اینکــه 
ارزش صــرف انــرژی و زمــان را نــدارد. در ایــن مــورد آنــان در خطــا هســتند. یــک مــرد 
ممکــن اســت در خدمــت بــه خــدا فعــال باشــد در حالیکــه در کارهــای معمولــی و 
روزمــره مشــغول اســت، در حینیکــه درخــت هــا را هــرس میکنــد و زمیــن را جــارو 
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میکنــد یــا مزرعــه را شــخم میزنــد. مــادری کــه فرزنــدان خــود را بــرای مســیح و خــدا 
تربیــت میکنــد، ماننــد مبشــری اســت کــه در منبــر موعظــه میکنــد. 

تــا کار شــگفت انگیــزی  بســیاری آرزوی داشــتن اســتعدادی خــاص را دارنــد 
انجــام آن  و  تکالیــف در مقابلشــان چیــده شــده اســت  انجــام دهنــد در حالیکــه 
میتوانــد زندگــی را مطبــوع میکنــد، ولیکــن بصیــرت خــود را از دســت داده انــد. ایــن 
قبیــل افــراد بایــد در مســیر زندگــی وظایــف خــود را در دســت گیرنــد. ایــن داشــتن 
اســتعدادهای عالــی نیســت کــه مــا را قــادر میســازد تــا خدمــت قابــل قبولــی ارائــه 
دهیــم ولــی انجــام کارهــا بــا وظیفــه شناســی در انجــام تکالیــف روزانــه بــا روح قانــع، 
بــا بــی ریایــی و خلــوص در اصــل بــرای خیریــت بــه دیگــران اســت. در پســت تریــن 
کارهاســت کــه میتــوان بــه عالــی تریــن چیــز دســت یافــت. انجــام وظایــف پیــش پــا 

افتــاده بــا صداقــت و راســتی اســت کــه در نظــر خداونــد زیبــا جلــوه میکنــد. 
همچنانکــه ایلیــا از جانــب خــدا هدایــت شــد تــا در پــی جانشــین باشــد، از کنــار 
مزرعــه ای گذشــت کــه الیشــع در آنجــا شــخم مــی زد. او دســت بــر شــانه مــرد جــوان 
گــذارد. در خــالل قحطــی، خانــواده شــافاط بــا رســالت ایلیــا آشــنا شــده بودنــد و 
حــال روح خــدا بــر قلــب الیشــع تأثیــر گــذارد. بــرای او ایــن نشــانه ای بــود کــه خــدا او 

را فراخوانــده اســت تــا جانشــین ایلیــا شــود. 
» اليشــع گاوهــا را گذاشــت، بدنبــال ايليــا دويــد و گفــت: اجــازه بــده اول بــروم 
پــدر و مــادرم را ببوســم و بــا ايشــان خداحافظــي كنــم، بعــد بــا تــو بيايــم. ايـــليا بــه او 
گفــت: اشكالـــي نــدارد، بــرو و زود برگــرد « )اول پادشــاهان 1۹ آیــات 20 و 21(. 
ایــن آزمــون ایمــان بــود. الیشــع بایســتی میدانســت کــه کار او بــه چــه قیمتــی تمــام 
میشــود تــا اینکــه فراخــوان را بپذیــرد و یــا اینکــه انــکار کنــد. چنانچــه میخواســت تــا 
تــا در آنجــا باقــی بمانــد.  بــه خانــه و مزایــای آن وابســته باشــد او اختیــار داشــت 
ولــی الیشــع معنــی فراخــوان را فهمیــده بــود. او میدانســت کــه فراخــوان از ســوی 
خداســت و از اطاعــِت امــر، تردیــدی بخــود راه نــداد. بخاطــر امتیــاز دنیــوی نبــود کــه 
او از هــر چیــز چشــم پوشــی نمــوده تــا پیامبــر خــدا بشــود. » آنــگاه اليشــع يــك جفــت 
گاو خــود را ســر بريــد و بــا همــان چوبهــاي يــوغ و خيــش گاوآهــن آتشــي درســت كــرد 
و گوشــت گاوهــا را پخــت و بــه كســاني كــه همراهــش بودنــد داد و آنهــا خوردنــد. 
ســپس اليشــع همــراه ايليــا رفــت و بــه خدمــت او مشــغول شــد « )اول پادشــاهان 
1۹ آیات 20 و 21(. او بدون تأمل خانه را رها کرده تا در مالزمت نبی در زندگی 

نامعلــوم خــود رهســپار شــود.  
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او چــه  او دارد – کار  از  انتظــاری  کــه چــه  ایلیــا میپرســید  از  الیشــع  چنانچــه 
خواهــد بــود – او پاســخ میــداد: خــدا مــی دانــد و او وظیفــه تــو را خواهــد گفــت. 
اگــر منتظــر خــدا باشــید، او پاســخ هــر ســوال شــما را خواهــد داد. بدنبــال مــن بیــا 
اگــر نشــانه ای داری کــه خداونــد تــرا فراخوانــده اســت. بــدان کــه خداونــد پشــتیبان 
مــن و توســت و ایــن صــدای خداســت کــه آنــرا میشــنوی. اگــر مــی توانــی بهمــراه مــن 

بیایــی اگــر متقاعــد شــده باشــی کــه خداونــد تــرا فــرا خوانــده اســت آنــگاه بیــا. 
داســتان الیشــع ماننــد آن حاکــم جوانــی بــود کــه از مســیح پرســید: » چــه کار 
تــا وارث حیــات جــاودان باشــم؟ «. مســیح پاســخ داد  بایــد انجــام بدهــم  خوبــی 
آســمان خواهــی  آنــگاه گنجــی در  و  بــده  فقیــر  بــه  چــه داری  هــر  » بــرو بالدرنــگ 

آیــات١6 و ٢١(.  آنــگاه آمــده مــرا متابعــت کــن « )متــی 1۹  داشــت 
الیشــع دعــوت بــه خدمــت را پذیرفــت و بــه خوشــی هــا و آسایشــی کــه آنــرا رهــا 
میکردنگریســت. حاکــم جــوان وقتــی کــه کالم منجــی را شــنید » بــا دلــي افســرده 
از  بــه  تمایلــی  او  آیــه ٢٢(.  )متــی ١۹  ثــروت بســيار داشــت «  زيــرا  آنجــا رفــت  از 
خودگذشــتگی نداشــت. عالقــه او بــه ثــروت و دارایــی عظیــم تــر از عالقــه و دوســتی 
بــا خــدا بــود. او بــا رد درخواســت مســیح، بخــود ثابــت کــرد کــه شایســتگی خدمــت 

بــه ســرور را نــدارد. 
خداونــد هرکســی را بــرای خدمــت کــردن فــرا میخوانــد و او را دعــوت میکنــد. 
همــه مــا فــرا خوانــده نشــده ایــم تــا ماننــد الیشــع خدمــت کنیــم و بــه مــا نیــز امــر نشــده 
اســت تــا هــر چــه کــه داریــم بفروشــیم. ولــی خداونــد از مــا میخواهــد تــا خدمــت 
کــردن بــه او را در اولویــت امــور زندگــی خــود قــرار دهیــم و اجــازه ندهیــم کــه هیــچ 
کاری بــر کار خداونــد ارجحیــت داشــته باشــد. او از همــه انتظــار خدمتــی مشــابه را 
نــدارد. یکــی ممکــن اســت فــرا خوانــده شــود تــا در ســرزمین خارجــی خدمــت کنــد، 
بــرای حمایــت از کار  تــا توانایــی خــود را  از دیگــری ممکــن اســت خواســته شــود 
انجیــل بــکار بــرد. خداونــد خدمــات و هدایــای هــر کســی را میپذیــرد. ایــن تخصیــص 
و وقــف زندگــی و همــه منافــع آن اســت کــه ضــروری اســت. کســانی کــه چنیــن 

وقفــی کننــد، دعــوت آســمانی را شــنیده و از آن اطاعــت میکننــد. 
خداونــد بــه هــر کســی کــه در فیــض او ســهیم شــود کاری را محــول میکنــد. مــا 
شــخصا بــا همــان موقعیــت و وضعیــت شــغلی و تحصیلــی کــه در آن هســتیم بایــد 
ایســتاده و بگوئیــم » مــرا بفرســت، مــن خواهــم رفــت « )اشــعیا 6 آیــه ٨(. خــواه 
فــرد مبشــر کالم باشــد و خــواه طبیــب، خــواه یــک تاجــر باشــد و خــواه کشــاورز؛ 
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متخصــص باشــد یــا مکانیــک؛ او عهــده دار مســئولیتی اســت. ایــن وظیفــه اوســت 
تــا بــه دیگــران انجیــل را بــرای رســتگاری آشــکار ســازد. در هــر کاری کــه او مشــغول 

باشــد بایــد از تمــام تــوان خــود اســتفاده کنــد.
در ابتــدا انجــام کار بزرگــی از الیشــع خواســته نشــد و کارهــای معمولــی همچنــان 
ادامــه مــی یافــت. او بــر دســتان اســتادش ایلیــا آب مــی ریخــت. او مایــل بــود تــا هــر 
کاری را کــه خداونــد هدایــت میکنــد انجــام دهــد و در هــر گامــی درســهایی از خضــوع 
و خدمــت را آموخــت. او ماننــد همــراه و مــالزم شــخصی نبــی بــه کار خــود ادامــه داد 
تا در امور کوچک صداقت خود را ثابت کند، در حینیکه با اهداف تقویت کننده 

روزانــه، او خــود را وقــف ماموریتــی ســاخته بــود کــه خــدا بــرای او تعیــن کــرده بــود. 
زندگی الیشع پس از اتحاد با ایلیا عاری از وسوسه نبود. سختیها و مشقات 
فراوانــی وجــود داشــت ولــی در هــر پیشــامدی او بــه خداونــد تکیــه کــرد. او وسوســه 
شــده بــود تــا بــه خانــه ای کــه رهــا کــرده بــود بیندیشــد ولــی او بــه ایــن وسوســه اعتنــا 
نکــرد. وقتــی مصمــم شــده بــود تــا رو بــه جلــو گام بــردارد دیگــر بــه عقــب نــگاه نمیکــرد 

و بواســطه آزمــون و مشــقات اعتمــاد واقعــی خــود را ثابــت کــرد. 
و  تربیــت  هماننــد  اســت.  کالم  موعظــه  از  بیشــتر  بســی  خدمــت  محتــوای 
ارشــاد مــردان بــا کارهــای معمولــی و مســئولیت دادن بــرای تقبــل کــردن مســئولیت، 
همانگونــه کــه ایلیــا بــه الیشــع تعلیــم میــداد : ابتــدا مســئولیتهای کوچــک و بعــد 
کار  یافتنــد.  اســتحکام  و  نمــوده  کســب  تجربــه  کــه  وقتــی  بــزرگ  مســئولیتهای 
کــه میتواننــد  باشــد. مردانــی  تــوام  بــا دعــا  بایــد  ایمــان  مــرداِن  بشــارت و خدمــت 
بگوینــد » دربــاره كلمــه حيــات بــه شــما مــي نويســيم – كالمــي كــه از ازل بــود و مــا 
آن را شــنيده و بــا چشــمان خــود ديــده ايــم – آري، مــا آن را ديــده ايــم و دســتهايمان 
آن را لمــس كــرده اســت. آن حيــات ظاهــر شــد و مــا آن را ديديــم. پــس مــا دربــاره آن 
شــهادت مــي دهيــم و از حيــات جاودانــي كــه بــا پــدر بــود و بــه مــا شناســانيده شــد، 
شــما را آگاه مــي ســازيم. آري، آنچــه را كــه مــا ديــده و شــنيده ايــم بــه شــما اعــالم مــي 
کنيــم تــا در اتّحــادي كــه مــا بــا پــدر و پســر او عيســي مســيح داريــم، شــما هــم بــا مــا 
شــريک شــويد « )اول یوحنــا 1 آیــات 1 تــا ۳(. کارگــران جــوان بــی تجربــه بایــد بــا کار 

واقعــی بواســطه خادمــان مجــرب خــدا تعلیــم ببیننــد. 
آنانیکــه عهــده دار کارآمــوزی ایــن کارگــران جــوان میشــوند، خدمــت بــا شــکوهی 
انجــام میدهنــد. خداونــد، خــود نیــز در تــالش هــای آنــان همــکاری میکنــد. و مــردان 
جوانــی کــه کالم تخصیــص و وقــف بــه آنــان گفتــه شــده اســت امتیــاز دارنــد کــه بــه 
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معاشــرت نزدیــک کارگــراِن خداتــرس و پــر شــور در آینــد و بایــد از ایــن فرصــت حــد 
اکثر بهره را ببرند. با برگزیده شــدن، خداوند آنان را معزز ســاخته تا او را خدمت 
کننــد و بــا قــرار دادن آنــان در جایــی کــه بتواننــد آمادگــی بهتــری کســب کننــد بایــد 
فروتــن، وفــادار، مطیــع و مایــل بــه فــداکاری باشــند. چنانچــه مطیــع تعلیــم خــدا بــوده 
رهنمــود هــای او را عمــل نمــوده و خادمــان خداونــد را بعنــوان مرشــد خــود انتخــاب 
کننــد آنــان مردانــی اســتوار، منصــف و پایبنــد بــه اصــول خواهنــد شــد کــه خداونــد 

بتوانــد مســئولیت هــا را بــه آنــان واگــذار نماینــد. 
همچنانکــه انجیــل در خلــوص خــود اعــالم نمــوده، مــردان از شــخم زنــی در مــزارع 
و کارهــای معمولــی خــود فــرا خوانــده شــده تــا بــا ارتبــاط بــا مــردان کارآزمــوده تعلیــم 
ببیننــد. همچنانکــه یــاد میگیرنــد تــا بطــور مؤثــری کار کننــد، بــا قــدرت حقیقــت را 
اعــالم میدارنــد. بواســطه کارهــای شــگفت انگیــز کــه مشــیت الهــی مقــدر نمــوده 
بــرای  بــه دریــا انداختــه میشــود. پیامــی کــه  کوههــای مشــکالت برداشــته شــده و 
ســاکنان زمیــن بســیار بــا ارزش اســت شــنیده شــده و درک خواهنــد شــد. انســانها 
خواهنــد دانســت کــه حقیقــت چیســت. بــا حرکــت بــه جلــو، کار پیشــرفت نمــوده 

تــا اینکــه کل زمیــن آگاه شــود و آنــگاه تاریــخ جهــان خاتمــه خواهــد یافــت. 
بــرای ســالیان ســال پــس از فراخوانــی الیشــع، ایلیــا و الیشــع بــا هــم کار کردنــد. 
مــرد جــوان تــر روزانــه آمادگــی بیشــتری بــرای کار خــود کســب نمــود. ایلیــا وســیله ای 
بــرای برانداختــن شــرارتهای غــول پیکــر شــده بــود. بــت پرســتی کــه بواســطه اَخــاب 
و ایزابــل کافــر تقویــت شــده و قــوم را فریفتــه بــود بایــد بطــور قطعــی کنتــرل میشــد. 
انبیــای بََعــل بــه قتــل رســیده بودنــد. کل جماعــت بنــی اســرائیل بــه حرکــت در آمــده 
بودنــد و بســیاری بــه عبــادت خــدا بازگشــته بودنــد. الیشــع بعنــوان جایگزیــن ایلیــا بــا 
آمــوزش صبورانــه و دقیــق بایــد جــد و جهــد مینمــود تــا اســرائیل را در مســیر امنــی 
هدایــت کنــد. ارتبــاط او بــا ایلیــا کــه ســرآمدترین نبــی از زمــان موســی بــود، خــود را 

بــرای کاری آمــاده کــرد کــه بــزودی بایــد بــه تنهایــی عهــده دار آن میشــد. 
یکبــار  وقــت  چنــد  هــر  ایلیــا  مشــترک،  خدمــت  ســالهای  ایــن  خــالل  در 
فراخوانــده میشــد تــا بــا شــرارتهای علنــی بــه ســختی برخــورد کنــد. وقتــی کــه اَخــاب 
نابــکار تاکســتان نبــوط را تصــرف کــرد ایــن صــدای ایلیــا بــود کــه سرنوشــت شــوم او 
و خانــدان او را پیشــگوئی کــرد. و وقتــی اخزیــا پــس از مــرگ پــدر خویــش اَخــاب از 
خــدای زنــده رویگــردان شــده و بــه بََعــل زبــوب خــدای عقــرون روی آورد ایــن صــدای 

ایلیــا بــود کــه یکبــار دیگــر اعتــراض خــود را نشــان داد. 
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ارتــداد  ســالهای  در  و  گردیــد  گــذاری  بنیــان  ســموئیل  توســط  انبیــا  مدرســه 
اســرائیل بــه انحطــاط گرائیــده بــود. ایلیــا ایــن مــدارس را مجــدداً بازگشــایی کــرد و 
شــرایطی را برای مردان جوان مهیا کرد تا به آموزشــی نائل گردند که می توانســت 
احــکام را بزرگنمایــی نمــوده و ُمعــّزز دارد. ســه مدرســه یکــی در جلجــال یکــی در 
بیــت ئیــل و یکــی در اریحــا وجــود داشــت کــه در کالم مســبوق بســابقه اســت. تنهــا 
قبــل از اینکــه ایلیــا بــه آســمان بــرده شــود، او و الیشــع از ایــن مراکــز آموزشــی دیــدن 
کردنــد. حــال، او دروســی را کــه انبیــای خداونــد در مالقــات پیشــین مطــرح کــرده 
بودنــد، مجــدداً تکــرار نمــود. او مخصوصــاً آنانــرا در رابطــه بــا امتیــازو رجحــان باالیــی 
کــه در وفــادار بــودن بــه تبعیــت از خداســت، گوشــزد نمــوده بــود. او همچنیــن بــه 
ذهنهایشــان اهمیــت بــی آالیشــی در آمــوزش را القــا نمــوده بــود. تنهــا بدیــن روش 
آنان می توانســتند پذیرای الگوی آســمانی باشــند و برای کار به پیش روند، همان 

طریقــی کــه خداونــد میخواهــد. 
قلب ایلیا به وجد آمد وقتی که دید بواســطه این مدارس چه فضلی بدســت 
آمــده اســت. کار اصالحــات کامــل نبــود ولــی او مــی توانســت بازبینــی کالم خــدا 
را در سراســر قلمــرو پادشــاهی اســرائیل مشــاهده کنــد » بــا ايــن وجــود هفــت هــزار 
نفــر را كــه هنــوز بــه مــن وفادارنــد و در مقابــل بــت بََعــل تعظيــم نكــرده انــد و آن را 
نبوســيده انــد در اســرائيل زنــده خواهــم گذاشــت « )اول پادشــاهان 1۹ آیــه 18(. 
ای  مدرســه  از  ای،  دوره  خدمــت  در  را  نبــی  ایلیــای  الیشــع،  کــه  همانگونــه 
بمدرســه دیگــر همراهــی میکــرد، ایمــان و عــزم او بیشــتر محــک میخــورد. در جلجــال 
و دوبــاره در بیــت ئیــل و اریحــا او بوســیله نبــی دعــوت شــده بــود کــه بازگــردد. ایلیــا 
گفــت »  تــو اينجــا بمــان، زيــرا خداونــد بــه مــن امــر فرمــوده اســت کــه بــه بيــت ئيــل 
بــروم  «. ولــی الیشــع در کار شــخم زنــی خــود آموختــه بــود کــه نبایــد نومیــد شــود و 
حــال کــه دســتان خویــش را درگیــر شــخم زنــی مســیر دیگــری از وظایــف کــرده بــود 
او از مقصــود خویــش منحــرف نمیگشــت. او از ســرور خــود جــدا نمیشــد تــا اینکــه 
از فرصتهــای بدســت آمــده بــرای صالحیــت یافتــن بــرای خدمــت اســتفاده نمایــد. 
ایلیــا نمیدانســت کــه مریــدان او در مــدارس انبیــاء متبــدل شــدن او را بــرای عــروج 
درک نمــوده انــد و ایــن امــر باالخــص بــرای الیشــع هویــدا بــود. و حــال خــادم محــک 
خــورده نمــی خواســت خــود را از آن مــرد خــدا دور نــگاه دارد. اغلــب بطــور مکــرر از 
او دعــوت میشــد کــه بازگــردد و پاســخ او ایــن بــود: » بــه حيــات خداونــد و بــه زندگــي 

تــو ســوگند، کــه تــو را تــرک نخواهــم کــرد « )دوم پادشــاهان 2 آیــه 4(. 
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» و هــر دوی ایشــان بــه پیــش رفتنــد ... و هــر دوی ایشــان در کنــار رود اردن 
ایســتادند. ایلیــا ردای خویــش را گرفــت و آن را پیچیــد و آب را زد، آب شــکافته 
شــد و آنهــا از روی خشــکی بــه آنطــرف رود رفتنــد. آنجــا ایلیــا بــه الیشــع گفــت: قبــل 
از اینکــه برداشــته شــوم چــه کاری میخواهــی برایــت انجــام دهــم؟ الیشــع پاســخ داد 

لطفــاً دوبرابــر روح خــود را بــه مــن بــده «. 
آنچــه کــه او آرزو کــرده بــود مقــدار زیــادی از روح بــود کــه خــدا بــه آن کســی کــه بــه 

متبــدل شــدن مفتخــر شــده بــود ارزانــی کــرده بــود. 
 او میدانســت کــه روح خداســت کــه تنهــا مــی توانــد ایلیــا را شایســته گردانــد 
تــا جایــگاه اســراییل را پــر کنــد، بــرای منظــوری کــه خــدا او را فــرا خوانــده اســت و 
ســپس او درخواســت نمــود: » اســتدعا دارم کــه دو برابــر روحــی کــه در تــو ســاکن 
اســت بــر مــن ســاکن گــردد. ایلیــا در پاســخ گفــت تــو درخواســت دشــواری کــرده 
ای. بــه هــر حــال هنگامــی کــه مــن برداشــته میشــوم، اگــر مــرا ببینــی درخواســتت 
اجابت خواهد شــد و اگر مرا نبینی چنین نخواهد شــد. همچنانکه به راه رفتن و 
گفتگــو ادامــه میدادنــد، ارابــه و اســبهای آتشــین ایشــان را از هــم جــدا کردنــد و ایلیــا 
در گردبــادی بــه آســمان بــرده شــد « )دوم پادشــاهان 2 آیــات 1 تــا 11 را ببینیــد(. 

ثانــی مســیح  بازگشــت و ظهــور  کــه در زمــان  بــود  از طیــف مقدســینی  ایلیــا 
بــر زمیــن خواهــد بــود و » در يــک لحظــه بــا يــک چشــم بهــم زدن بــه محــض آنكــه 
شــيپور آخــر شــنيده شــود، تغييــر خواهيــم يافــت زيــرا شــيپور بــه صــدا در مــي آيــد و 
مــردگان بــراي حيــات فناناپذيــر زنــده مــي شــوند و مــا نيــز تغييــر خواهيــم يافــت « 
)اول قرنتیــان 1۵ آیــات ۵1 و ۵2(. ایــن معــرف کســانی اســت کــه همانگونــه کــه 
رســالت  نزدیکــی خاتمــه  در  درســت  نیــز چنیــن شــوند.  آنــان  شــد،  متبــدل  ایلیــا 
هیئــت،  تبدیــل  کــوه  بــر  منجــی  کنــار  در  ایلیــا  و  موســی  کــه  بــود  مســیح  زمینــی 
ظاهــر شــدند. حواریــون ایــن جــالل یافتــگان را بــه مقیــاس کوچکتــری از نمایــش 
ملکــوت رهایــی یافتــگان دیدنــد. آنــان عیســی را مشــاهده کردنــد کــه بنــور ملکــوت 
کــه   )۳۵ آیــه   ۹ )لوقــا  شــنیدند «  ابرهــا  بیــن  از  را  » صدایــی  و  گردیــده  ملبــس 
کــه  را مشــاهده کردنــد  آنــان موســی  پســر خداســت.  او  کــه  میدادنــد  شــهادت 
و  انــد  یافتــه  قیــام  مــرگ  از  ثانــی  بازگشــت  زمــان  در  کــه  اســت  معــرف کســانی 
همچنیــن ایلیــا را دیدنــد کــه معــرف کســانی اســت کــه در نزدیکــی خاتمــه تاریــخ 
زمیــن، از فناپذیــری بــه فناناپذیــری متبــدل شــده و بــدون اینکــه مــرگ را ببیننــد بــه 

آســمان بــرده خواهنــد شــد. 
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ایلیــا در بیابــان، در تنهایــی و نومیــدی گفتــه بــود کــه زندگــی برایــش کافــی اســت 
و دعــا کــرد کــه بمیــرد. ولــی خداونــد بــه رحمــت خویــش، بــه گفتــه او عمــل ننمــود. 
هنــوز کار بزرگــی مانــده بــود کــه ایلیــا انجــام دهــد و وقتــی کــه کار پایــان گرفــت او در 
نومیــدی و عزلــت نمــی بایســت بمیــرد. جــای او فــرو رفتــن در قبــر نبــود بلکــه صعــود 

بــا فرشــتگان خــدا بــه محضــر پــر جــالل او. 
» اليشــع ايــن را بديــد و فريــاد بــرآورد: اي پــدرم، اي پــدرم، اي مدافــع نيرومنــد 
اســرائيل، تــو رفتــي! و پــس از آن ايليــا را ديگــر هرگــز نديــد. اليشــع از انــدوه رداي 
خــود را دريــد و بــه دو نيــم کــرد. آنــگاه رداي ايليــا را کــه افتــاده بــود، برداشــت و بــه 
کنار رود اردن بازگشت و آنجا ايستاد و با رداي ايليا آب را زد و گفت: کجاست 
خداونــد خــداي ايليــا؟ ســپس دوبــاره آب را زد و آب کنــار رفــت و بــه آن ســوي رود 
رفــت. پنجــاه نفــر نبــي اهــل اريحــا کــه او را تماشــا مــي کردنــد، گفتنــد: روح ايليــا 
بــه او تعظيــم کردنــد « )دوم  بــه مالقــات او رفتنــد و  بــر اليشــع ســاکن اســت. و 

پادشــاهان 2 آیــات 12 تــا 1۵(. 
وقتــی کــه مشــیت الهــی افــراد را بــرای کار شایســته ســاخت، بــه آنــان حکمــت 
او  بــراه  کــه  بخواهنــد  و  جســته  مــدد  او  از  اگــر  را  آنــان  جانشــینان  و  بخشــیده 
بــا  یــاری خواهــد رســاند. آنــان حتــی ممکــن اســت  گام بردارنــد تقویــت نمــوده و 
حکمــت تــر از پیشــینیان خــود باشــند چــرا کــه آنــان از تجــارب خویــش بهــره بــرده و از 

میگیرنــد.  خــود درس  اشــتباهات 
از ایــن پــس الیشــع در جایــگاه ایلیــا قــرار گرفــت. او کــه در کوچکتریــن چیزهــا 

وفــادار بــود ثابــت نمــود کــه در بزرگتریــن هــا نیــز وفــادار خواهــد بــود. 
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در عصرمشــایخ یا )بزرگ خاندان های اســرائیل(، دره اردن مانند باغ خداوند 
پــر آب بــود. در ایــن دره زیبــا بــود کــه لــوط در آن ســکنی گزیــد و » خیمــه خــود را 
بســوی ســدوم برافراشــت « )پیدایش 1۳ آیات 10 و 12(. در زمانی که شــهرهای 
مســطح ویــران گردیــد آن منطقــه بطــور کامــل متــروک و از بیــن رفــت و از آن زمــان 

قســمتی از صحــرای یهودیــه را تشــکیل داد. 
بخشــی از دره زیبــا باقــی مانــده بــود، بــا چشــمه هــا و نهرهــای حیــات بخــش تــا 
قلــب انســان را محظــوظ نمایــد. جماعــت اســرائیل پــس از عبــور از رود اردن در 
ایــن دره کــه از مراتــع و غــالت و نخلســتانهای خرمــا و دیگــر درختــان از میــوه غنــی 
بــود اردو زده و از میــوه هــای نوبرانــه ســرزمین موعــود بهــره بردنــد. در مقابــل آنــان 
بــت  بــی دینــان و مرکــز پرســتش  بــود کــه قلعــه  دیوارهــای اریحــا برافراشــته شــده 
اشــتورت بــود – کــه شــنیع تریــن و منحــط تریــن نــوع بــت پرســتی کنعانــی هــا بــود. 
بــزودی دیوارهایــش فــرو ریختــه و ســاکنین آن بقتــل رســیدند و در زمــان ســقوط آن 
در حضــور اســرائیل بــا شــدت کالم اعــالن گردیــد: » لعنــت خداونــد بــر كســي كــه 
اقــدام بــه بازســازي شــهر اريحــا كنــد. او بــه قيمــت جــان پســر ارشــدش پایــه هــای 
آن را خواهــد نهــاد و بــه قيمــت جــان پســر كوچكــش دروازه هــای آن را برپــا خواهــد 

نمــود « )یوشــع 6 آیــه 26(. 
حتــی چشــمه  مانــد.  متــروک  خــدا  لعنــت  بــا  منطقــه  آن  گذشــت.  قــرن  پنــج 
هایــی کــه بــرای بخشــی از اقامــت گزیــدگان دره خوشــایند بــود از تأثیــرات لعنــت 
در مضیقــه بــود. ولــی در ایــام ارتــداد اَخــاب و بواســطه نفــوذ ایزابــل، پرســتش بــت 
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ایــن پرستشــگاه بازســازی شــد گرچــه  اشــتورت احیــا گردیــد. اریحــا جایــگاه کهــن 
بقیمــت جــان ســازنده تمــام شــد. حیئیــل بیــت ئیلــی » اريحــا را بنــا كــرد و بنيــادش را 
بــر نخســت زاده خــود ابيــرام نهــاد و دروازه هايــش را بــر پســر كوچــك خــود ُســُجوب 
بــود « )اول  نــون گفتــه  بــن  بــه واســطه يوشــع  برپــا كــرد، موافــق كالم خداونــد كــه 

پادشــاهان 16 آیــه ۳4(. 
در مکانــی کــه از اریحــا دور نبــود در میانــه باغســتان هــای میــوه، یکــی از مــدارس 
انبیــا وجــود داشــت و پــس از صعــود ایلیــا، الیشــع آنطــرف تــر رفــت. در طــی اقامــت 
موقتــی در میــان ایشــان، مــردان شــهر نــزد نبــی آمــده و گفتنــد » اينــك موضــع شــهر 
بــي حاصــل  نيكوســت چنانكــه آقــاي مــا مــي بينــد؛ ليكــن آبــش ناگــوار و زمينــش 
اســت «. ایــن چشــمه کــه در ســالهای پیشــین گــوارا و حیاتبخــش بــود و بــه مقــدار 

زیــادی آب شــهر و مناطــق اطــراف را تامیــن میکــرد دیگــر قابــل اســتفاده نیســت. 
در پاســخ بــه درخواســت مــردان اریحــا الیشــع گفــت » نــزد مــن طشــت نــوي 
آورده، نمــك در آن بگذاريــد. پــس برايــش آوردنــد. و او نــزد چشــمه آب بيــرون رفتــه، 
نمــك را انداخــت و گفــت: خداونــد چنيــن مــي گويــد: ايــن آب را شــفا دادم كــه بــار 
ديگــر مــرگ يــا بــي حاصلــي از آن پديــد نيايــد « )دوم پادشــاهان 2 آیــات 1۹ و 21(. 
شــفای آب اریحــا کامــل گشــت، نــه بــا تدبیــر انســان بلکــه بــا وســاطت معجــزه 
بــا  گرانــه خــدا. کســانی کــه شــهر را بازســازی کردنــد الیــق لطــف ملکــوت نبودنــد 
اینحــال او » آفتــاب خــود را بــر بــدان و نيــكان طالــع مــي ســازد و بــاران بــر عــادالن و 

ظالمــان مــي بارانــد « )متــی ۵ آیــه 4۵(. 
احیا و بازســازی دائمی بود » پس آب تا به امروز برحســب ســخني كه اَليَشــع 
گفتــه بــود، شــفا يافــت « )دوم پادشــاهان 2 آیــه 22(. بــرای اعصــار آبهــا جــاری 

شــدند و از آن بخــش از دره واحــه ای زیبــا پدیــد آمــده بــود. 
از ایــن داســتان شــفای آبهــا درســهای روحانــی بســیاری میتــوان گرفــت. کــوزه 

نــو، نمــک و چشــمه، کــه همگــی نمادیــن هســتند. 
با ریختن نمک به چشمه تلخ، الیشع همان درس مشابهی را آموخت که در قرنها 
بعد توسط منجی به حواریون گفته شد: » شما نمك جهانيد « )متی ۵ آیه 1۳(. 
نمکــی کــه بــا چشــمه آلــوده عجیــن شــد آب آن را خالــص نمــود و حیــات و برکــت 
را بجایــی کــه ویرانــه و مــرگ بــود بــاز آورد. هــدف خــدا در انتخــاب مــردم در برابــر 
همــه جهــان تنهــا ایــن نبــود تــا آنــان را بعنــوان پســران و دختــران خویــش بپذیــرد بلکــه 
بواســطه آنــان جهــان فیــض یافتــه و رســتگاری یابــد. وقتــی کــه خداونــد ابراهیــم را 
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برگزیــد محــض دوســتی خــاص بــا خــدا نبــود بلکــه بعنــوان واســطه ای از امتیــازات 
خــاص باشــد کــه مــورد نظــر خداســت تــا بــر قومهــا ارزانــی گــردد. 

جهــان بــه شــواهد خالصانــه مســیحی نیــاز دارد. ســم گنــاه، قلــب جامعــه را 
مســموم ســاخته اســت. شــهرهای بــزرگ و کوچــک در گنــاه و فســادهای اخالقــی 
فــرو رفتــه اســت. دنیــا مملــو از بیمــاری رنــج و بــی انصافــی اســت. دور و نزدیــک، 
جانها در فالکت و محنت افتاده و به تقصیر و هالکت کشیده شده اند. انجیل 
حقیقــت همیشــه در مقابــل آنــان قــرار گرفتــه اســت بــا اینحــال آنــان هــالک میشــوند 
بــه الگــوی مــرگ مبــدل  زیــرا الگوئــی کــه آنــان بایــد وســیله نجــات زندگــی باشــند، 
شــده اســت. جانهــای آنــان آب تلــخ را مــی نوشــد زیــرا چشــمه هــا مســموم شــده 
انــد در حالیکــه بایــد ماننــد چــاه آبــی باشــند کــه حیــات جــاودان از آن تــراوش کنــد.

 نمــک بایــد بــا مــاده ای کــه بــه آن اضافــه شــده مخلــوط شــود. بایــد در آن حــل 
شــود تــا آن را حفــظ کنــد. پــس بواســطه ارتبــاط شــخصی و مشــارکت اســت کــه 
انســانها بــه قــدرت نجــات دهنــده انجیــل دســت یافتــه انــد. آنــان بطــور دســته جمعــی 
نجات نیافته اند بلکه بطور انفرادی. نفوذ شــخصی، یک قدرت اســت. این تأثیر 
کار مسیح است که وقتی مسیح رفعت یابد کارها رفعت خواهد یافت و وقتی 
اصول راســتین ارزانی شــود، پیشــرفت فســاد در دنیا را متوقف خواهد نمود. این 
کار برای منتشر نمودن فیضی است که مسیح بتنهایی میتواند آنرا تفویض کند. 
ایــن کار بــرای متعالــی ســاختن اســت. بــرای شــیرین ســاختن زندگــی و بنــا کــردن 
شخصیتهای دیگران با نمونه ای ناب که با ایمان و محبت پرشور بهم آمیخته است. 
داشــت  اظهــار  بــود  آلــوده  اریحــا  در  ســابقا  کــه  ای  چشــمه  دربــاره  خداونــد 
» ايــن آب را شــفا دادم كــه بــار ديگــر مــرگ يــا بــي حاصلــي از آن پديــد نيايــد  « 
)دوم پادشــاهان 2 آیــه 21(. نهــر آلــوده معــرف جانــی اســت کــه از خــدا جــدا شــده 
اســت. گنــاه نــه تنهــا مــا را از خــدا جــدا میســازد بلکــه ظرفیــت شــناخت او را نیــز 
زایــل میگردانــد. بــه واســطه گنــاه پیکــرۀ انســان بطــور کامــل مختــل گردیــده، ذهــن 
منحــرف شــده، پندارهــا بــه فســاد کشــیده شــده و توانایــی هــای جــان بــه انحطــاط 
قــدرت متبــدل  نــاب و قدوســیت دل وجــود دارد.  دیــن  گرائیــده اســت. فقــدان 
کننــده خــدا، شــخصیت هــا را شــکل نــداده اســت. جــان ضعیــف شــده و تــوان 
رویارویــی بــا امیــال نفســانی را نــدارد و بــدان جهــت پســت و آلــوده شــده اســت. 
قلبــی کــه خلــوص یابــد همــه چیــز را تغییــر میدهــد. تحــول شــخصیت بــه جهــان 
شهادت میدهد که مسیح در آن ساکن گردیده است. روح خدا زندگی جدیدی 
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در جــان خلــق میکنــد و افــکار و خواســته هــا را بــه اطاعــت از اراده مســیح در مــی 
انســانهای ضعیــف  میشــود.  بازســازی  تمثــال خداونــد  انســان،  باطــن  در  و  آورد 
میتوانــد  فیــض  بخــِش  رهایــی  قــدرت  کــه  میدهنــد  نشــان  جهــان  بــه  خطــاکار  و 

شــخصیت مخــدوش را اصــالح و ثمــره فــراوان بیــاورد. 
قلبــی کــه کالم خــدا را میپذیــرد ماننــد حوضچــه ای نیســت کــه بخــار شــود و 
ماننــد آب انبــار تــرک خــورده ای نیســت کــه موجــودی گرانبهــای خــود را از دســت 
بدهــد. بلکــه ماننــد نهــری در کــوه اســت کــه از چشــمه هــای الیــزال تغذیــه شــده 
و خنــک و شــفاف اســت کــه از صخــره هــا تــراوش میکنــد و فــرد خســته و تشــنه 
بــا نشــاط میســازد. هماننــد رودی دایمــا جــاری اســت و  و گرانبــار را ســیراب و 
همچنــان کــه بــه پیــش میــرود، عمیــق تــر و پهــن تــر میشــود تــا اینکــه آبهــای حیــات 

بخــش آن در همــه جــای زمیــن پخــش شــود. 
فرزنــدان واقعــی خــدا نیــز چنیــن هســتند. مذهــب مســیح بعنــوان یــک روح 
انرژی زا و زنده و حیات بخش خود را آشکار میسازد. وقتی که قلب به روی تأثیر 
ملکوتــی و محبــت گشــوده شــود، ایــن اصــول دوبــاره ماننــد رودی در بیابــان جــاری 
میشــود که باعث حاصلخیزی مکانی میشــود که حال بیحاصل و خشــک اســت. 
تقدیــس  و  تطهیــر  مقــدس  کتــاب  حقیقــت  شــناخت  بواســطه  کســی  وقتــی 
میشــود، در حقیقــت بــه چشــمه آب حیــات مبــدل میشــود. و همچنانکــه روزانــه از 
چشــمه الیــزال فیــض و معرفــت مینوشــند، خواهنــد یافــت کــه قلــوب آنــان از روح 
ســرور خــود لبریــز گردیــده و بموجــب آن و بواســطه خدمــت خاضعانــه، بســیاری 
نیــرو یافتــه و  از نظــر جســمی و ذهنــی و روحــی منفعــت مــی یابنــد. خســتگان، 
بیمــاران بــه ســالمت خــود دســت یافتــه وگرانبــاراِن گنهــکار رهایــی مــی یابنــد. از 
کشــورهای دوردســت شــکرگزاری از لبهای کســانی که قلبهای خود را در خدمت 

بــرای عدالــت از گنــاه بازگردانــده انــد شــنیده میشــود. 
» بدهيــد كــه بــه شــما داده خواهــد شــد، پيمانــه درســت و فشــرده و تــكان داده 
شــده و لبريــز در دامــن شــما ريختــه خواهــد شــد، زيــرا بــا هــر پيمانــه اي كــه بــه ديگــران 
بدهيــد بــا همــان پيمانــه، عــوض خواهيــد گرفــت «. » تــو ماننــد چشــمه آب حيــات 
هســتي کــه از کوههــاي لبنــان جــاري اســت و بــاغ را ســيراب مــي ســازد « )لوقــا 6 

آیــه ۳8؛ غــزل غزلهــا 4 آیــه 1۵(. 

233, 234

PK-Body-FA.indd   174 11/26/18   2:13 PM



1۹
پیامبر صلح

این فصل بر اساس کتاب دوم پادشاهان فصل 4 تدوین گردیده است. 

کار الیشــع بعنــوان یــک پیامبــر در برخــی جهــات از ایلیــا بســیار متفــاوت بــود. 
برای ایلیا پیام محکومیت و داوری و بانگ توبیخ برای فرا خوانِی پادشــاه و مردم 
بــه بازگشــت از راههــای شــریرانه بــود. مأموریــت الیشــع بیشــتر صلــح جویانــه بــود. 
کار او بنــا کــردن و اســتحکام بخشــیدن کاری بــود کــه ایلیــا آغــاز کــرده بــود کــه همانــا 
بــود. ســروش الهــی او را بعنــوان فــردی بتصویــر  بــراه خداونــد  بــرای تعلیــم مــردم 
کشــیده بــود کــه بطــور شــخصی نــزد مــردم مــی آیــد، توســط پســران انبیــاء احاطــه 

شــده و معجــزات و شــفا و خوشــی را بشــارت میدهــد. 
الیشــع مــردی مالیــم و روحــی مهربــان داشــت ولــی در عیــن حــال مــی توانســت 
ســختگیر هــم باشــد، هماننــد زمانیکــه در راه بیــت ئیــل بــا جوانــان خدانشناســی کــه 
به بیرون از شهر آمده بودند مورد استهزاء قرار گرفت. این جوانان روایت معراج 
ایلیــا را شــنیده بودنــد و ایــن واقعــه را موضــوع طعنــه و تمســخر خــود قــرار دادنــد 
و بــه الیشــع گفتنــد » اي كچــل از اينجــا بــرو. اي كچــل از اينجــا بــرو «. بــا صــدای 
مسخره آمیِز آنان، نبی برگشت و تحت الهام آن قادر مطلق، آنان را لعن گفت. 
عقوبــت مهیبــی از طــرف خداونــد واقــع گردیــد. » نــگاه دو خــرس از جنــگل بيــرون 
آمدنــد و چهــل و دو نفــر از آنــان را دریدنــد « )دوم پادشــاهان 2 آیــات 2۳ و 24(. 
اگــر الیشــع اجــازه میــداد تــا اســتهزاء نادیــده گرفتــه شــود آنــگاه توســط طبقــات 
پائین اجتماع ریشــخند شــده و به او ناســزا گفته میشــد و مأموریت او برای ارشــاد 
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و نجــات در زمــان ســختی کــه قــوم در مخاطــره بــود مــی توانســت بــا شکســت مواجــه 
شــود. ایــن واقعــه ســخت کفایــت میکــرد کــه در سراســر زندگــی اش مــورد احتــرام 
رفــت و در  ئیــل  بیــت  بداخــل و خــارج دروازه  او  پنجــاه ســال  بــرای  واقــع شــود. 
ســرزمین بــه آمــد و شــد مــی پرداخــت. شــهر بــه شــهر از بیــن جمعیــت تنبــل و خشــن 
و جوانــان فاســد میگذشــت، ولــی هیــچ کســی او را اســتهزاء نکــرد و یــا صالحیــت 

پیامبــری آن خــدای اعلــی علییــن را خــوار نشــمرد. 
حتــی مهربانــی نیــز حــد و حــدود دارد. اداره امــور بایــد بــا ســختگیری راســخ، 
ابقــا و حفــظ شــود یــا اینکــه مــورد اســتهزاء و توهیــن واقــع شــود. اصطــالح مالیمــت، 
نــوازش کــردن و لطــف کــه از طــرف والدیــن و پرســتاران مــورد اســتفاده میشــود، یکــی 
از بدتریــن شــرارتهایی اســت کــه بــر آنــان واقــع میگــردد. در هــر خانــواده ای ثبــات 

عــزم، اســتواری و قاطعیــت در خواســته هــا ضــروری هســتند. 
حرمــت و احتــرام، فیضــی اســت کــه بایــد بدقــت گرامــی نــگاه داشــته شــود. هــر 
کودکــی بایــد بیامــوزد کــه حرمــت واقعــی را بــرای خداونــد نشــان دهــد. نــام او هرگــز 
نبایــد خفیــف و ســبک شــمرده شــود و بــا بــی قیــدی برزبــان آورده شــود. فرشــتگان 
وقتــی بــا او ســخن میگوینــد صورتهــای خویــش را میپوشــانند. حــال مــا کــه ســقوط 
کــرده و گناهــکار هســتیم، چگونــه بایــد بــا زبــان و کالم خــود بــرای پــروردگار جهانیــان 

حرمــت قائــل شــویم!  
بــرای نماینــدگان خداونــد بایــد حرمــت قائــل شــد – بــرای مبشــران، معلمــان، و 
اولیــاء کــه فــرا خوانــده شــده انــد تــا از طــرف او ســخن گفتــه و عمــل نماینــد. بــا نشــان 

دادن احتــرام بــه آنــان، خداونــد حرمــت داده میشــود. 
ادب و نزاکــت نیــز یکــی از فیوضــات روح القــدس اســت و بایــد توســط همــه 
رشد و پرورش یابد. ادب، قدرت دارد تا باطن و درون را مالیم نموده که بدون آن 
انسان خشن و زمخت میشود. آنانیکه ادعای پیروی از مسیح را دارند و در همان 
زمــان تندخــو و نامهربــان و بــی نزاکــت هســتند از عیســی چیــزی یــاد نگرفتــه انــد. 
خلــوص آنــان نبایــد مــورد تردیــد واقــع شــود. راســتی و درســتی آنــان نبایــد زیــر ســوال 
برود ولی بی ریایی و درستکاری نمیتواند جبران فقدان مهربانی و ادب را بنماید. 
زندگــی  بــر  را  قدرتمنــدی  تأثیــر  تــا  ســاخت  قــادر  را  الیشــع  کــه  مهربانــی  روح 
بســیاری در اســرائیل اعمــال کنــد، در داســتان رابطــه دوســتانه او بــا خانــواده ای 
قلمــرو  سراســر  بــه  کــه  هایــی  شــد  و  آمــد  در،  میگــردد.  عیــان  شــونیم  در  ســاکن 
پادشــاهی داشــت، » روزي اليشــع بــه شــونيم رفــت. در آنجــا زن ثروتمنــدي زندگــي 
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بــه  بــه غــذا خــوردن دعــوت کــرد. بعــد از آن هــرگاه  بــا اصــرار وی را  مــي کــرد. او 
شــونيم مــي رفــت در آنجــا غــذا مــي خــورد « )دوم پادشــاهان 4 آیــه ٨(. خانــم خانــه 
درک نمــود کــه الیشــع » یــک مــرد مقــدس خداســت « و بــه شــوهر خــود گفــت: 
» بيــا در روي بــام اتــاق کوچکــي بســازيم و در آن تخــت و ميــز و صندلــي و چراغــي 
آيــد بتوانــد در آنجــا بمانــد «. بهمیــن خاطــر  اينجــا مــي  بــه  تــا او هــرگاه  بگذاريــم، 
بــاز میگشــت بخاطــر ایــن مســکِن راحــت سپاســگزار بــود.  اغلــب، الیشــع وقتــی 
و خــدا نیــز مهربانــی آن زن را در نظــر میگرفــت. آن خانــه بــدون اوالد بــود و حــال 

خداونــد بــا دادن پســری اجــر محبــت و خیریــت آنــان را داد. 
ســالها گذشــت. کــودک بانــدازه کافــی بــزرگ شــده بــود تــا بــه مزرعــه رفتــه و بــا 
دروگران همراه شــود. یک روز او گرما زده شــد » و به پدر خویش گفت آه ســرم! 
آه سرم! «. پدر به پسر جوانی گفت تا این کودک را نزد مادرش ببرد. » خدمتکار 
او را برداشت و نزد مادرش برد. کودک تا ظهر روي پاي مادرش نشست و آنگاه 
ُمرد. مادر پسرش را باال برد و در بستر اليشع خواباند. در را بست و پايين رفت «. 
زن شــونمی بــا اضطــراب تصمیــم گرفــت تــا نــزد الیشــع بــرود و مــدد بجویــد. نبــی 
بــر کــوه کرمــل بــود و زن همــراه بــا خدمتگــزارش بالدرنــگ رهســپار شــد. »  پــس زن 
روانــه شــد و در کــوه کرمــل، بــه مــرد خــدا رســيد. هنگامــي کــه مــرد خــدا ديــد کــه او 
مــي آيــد بــه خدمتــکار خــود جيحــزي گفــت: نــگاه کــن زن شــونمي مــي آيــد. عجلــه 
کــن و بــه اســتقبالش بــرو و ببيــن آيــا حــال خــودش، شــوهرش و فرزنــدش خــوب 
اســت. زن بــه جيحــزي گفــت: همــه چيــز خــوب اســت؟ اّمــا وقتــي بــه ســر کــوه نــزد 
اليشــع رســيد، بــه پاهايــش چســبيد. جيحــزي آمــد تــا او را از پاهايــش دور کنــد، 
اليشــع گفــت: او را رهــا کــن، مگــر نمــي بينــي او عميقــاً ناراحــت اســت؟ و خداونــد 
در مــورد آن چيــزي بــه مــن نگفتــه اســت. آنــگاه زن گفــت: آيــا مــن از شــما فرزنــدي 
خواســتم؟ آيــا از شــما خواهــش نکــردم کــه مــرا فريــب ندهيــد؟ اليشــع بــه جيحــزي 
گفــت: » عجلــه کــن، عصــاي مــرا بــردار و بــرو. اگــر کســي را ديــدي، ســالم نکــن و 

اگــر بــه تــو ســالم کردنــد، جــواب نــده. عصــاي مــرا روي صــورت پســر بگــذار «. 
ولــی مــادر قانــع نشــد تــا اینکــه الیشــع بهمــراه او رفــت. » بــه خداونــد زنــده و 
بــه جــان تــو ســوگند کــه مــن بــدون تــو اينجــا را تــرک نمــي کنــم. و او برخاســته و 
بدنبــال او رفــت. و جیحــزی جلوتــر رفــت و عصــای خــود را بــر صــورت کــودک 
اليشــع  بــه  و  بازگشــت  پــس  نبــود.  از حيــات  و عالمتــي  هيــچ صــدا  اّمــا  گــذارد 

گفــت: کــودک بيــدار نشــد «. 
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مــرده  فرزنــد  کــه  جائــی  رفــت،  خانــه  بــه  الیشــع  رســیدند  بخانــه  آنــان  وقتــی 
خوابانیده شده بود » او در را بست و به درگاه خداوند دعا کرد. بعد برخاست 
در بســتر به روي طفل دراز کشــيد و دهان، چشــمان و دســتهاي خود را بر دهان، 
چشــمان و دســتهاي طفــل گذاشــت و درحالــي کــه روي او خميــده، دراز کشــيده 
بــود، بــدن او گــرم شــد. ســپس از بســتر پاييــن آمــد و در اتــاق يــک بــار بــاال و پاييــن 
بــار  آنــگاه کــودک هفــت  بــه روي کــودک خــم شــد.  قــدم زد. بعــد دوبــاره آمــد و 

عطســه زد و چشــمان خــود را بــاز کــرد «. 
الیشع جیحزی را صدا زده و گفت که او را نزد مادرش ببرد. » آن زن آمد و به 
پاهاي او افتاد و بر روي زمين سجده کرد. سپس پسرش را برداشت و بيرون رفت «. 
ایمــان ایــن زن اجــر خــود را یافتــه بــود. مســیح، آن حیــات بخــش عظیــم پســرش 
را بــه او بازگردانــد. بــه همــان روش کســانی کــه بــه او وفادارنــد نیــز اجــر خواهنــد 
یافــت، هنگامــی کــه بازگــردد، مــرگ نیــش خــود را از دســت داده و زندگــی بــر مــرگ 
ظفــر خواهــد یافــت. آنــگاه او فرزندانــی را کــه از مــرگ نجــات داده را بــه خادمــان 
خویــش خواهــد ســپرد. » خداونــد مــي گويــد: صدايــي از رامــه بــه گــوش رســيد، 
صــداي گريــه و ماتــم عظيــم. راحيــل بــراي فرزنــدان خويــش مــي گريــد، آنهــا از بيــن 
رفتــه انــد و او تســلّي نمــي پذيرفــت. ديگــر گريــه نکــن و اشــکهايت را پــاک کــن. آنچــه 
بــراي فرزنــد خــود کــردي، بــي پــاداش نخواهــد مانــد. آنهــا از ســرزمين دشــمن برمــي 
گردنــد. بــه آينــده اميــدوار بــاش، فرزندانــت بــه وطــن برمــي گردنــد. مــن، خداونــد 

چنيــن گفتــه ام « )ارمیــا ٣١ آیــه ١۵ تــا ١7(. 
عیســی انــدوه هــای مــا را بــرای مــرگ بــا پیــام امیــد ســرمدی تســلی مــی بخشــد 
» آيــا او را از دنيــاي مــردگان و از چنــگال مــرگ نجــات بدهــم؟ اي مــرگ بالهايــت 
را نشــان بــده و اي دنيــاي مــردگان نابــودي و هالکــت را بيــاور، زيــرا ديگــر رحــم نمــي 
کنــم « )هوشــع 1۳ آیــه 14(. » مــن زنــده بــودم و ُمــردم و اكنــون تــا بــه ابــد زنــده هســتم 

و كليدهــاي مــرگ و جهــان مــردگان را در دســت دارم « )مکاشــفه 1 آیــه 18(.
» در همــان موقــع كــه فریــاد فرمــان الهــی و صــدای رئیــس فرشــتگان و بانــگ 
شــیپور خداونــد شــنیده میشــود، خــود خداونــد از آســمان بــه زیــر خواهــد آمــد و اول 
کســانی کــه در ایمــان بــه مســیح مردهانــد، خواهنــد برخاســت و ســپس آن کســاني 
کــه از ميــان مــا زنــده مــي ماننــد همــراه بــا آنهــا در ابرهــا بــاال بــرده خواهنــد شــد تــا در 
فضــا بــا خداونــد مالقــات نماينــد و بــه ايــن ترتيــب مــا هميشــه بــا خداونــد خواهيــم 

بــود « )اول تســالونیکیان 4 آیــه ١6 و ١7(.
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الیشــع در رســالت خویــش در میــان انســانها کار شــفا را بــا تعلیــم عجیــن کــرد 
که نمونه ای از کار مســیح بود. الیشــع با ایمان خســتگی ناپذیر در تمامی کارهای 
مؤثــر و طوالنــی خویــش تــالش کــرد تــا کار آمــوزش و سرپرســتی و مــدارس انبیــاء را 
بــه پیــش بــرد. بــا مشــیت الهــی، کالم هدایتگــر او بــرای گروههــای مشــتاق جوانــی 
کــه گــرد آمــده بودنــد، بــا روح القــدس تاییــد گردیــد و در زمانهایــی بواســطه قرائــن و 
شــواهدی کــه شــک و تردیــدی در آن نیســت، بعنــوان خــادم خداونــد تأییــد گردیــد. 
در یکــی از بازدیدهــای او در مدرســه ای کــه در جلجــال تاســیس شــده بــود، 
مســموم هــا را شــفا داد. » هنگامــي کــه اليشــع بــه جلجــال بازگشــت، قحطــي بــود. 
درحالــي کــه بــه گروهــي از انبيــا تعليــم مــي داد، او بــه خدمتــکار خــود گفــت: ديــگ 
بــزرگ را بــار کــن و بــراي ايشــان آش بپــز. يکــي از آنهــا بــراي آوردن ســبزي بــه صحــرا 
رفــت و بوتــه کــدوی وحشــی يافــت و دامــن خــود را از کــدوی وحشــی پــر کــرد و آمــد 
و آنهــا را بــدون آن کــه بدانــد چيســت، ُخــرد کــرد و در ديــگ ريخــت. بــراي مــردان 
آش کشــيدند تــا بخورنــد ولــي بــه محــض اينکــه آن را چشــيدند بــه اليشــع گفتنــد: ايــن 
ســمي اســت و نتوانســتند بخورنــد. اليشــع گفــت: آرد بياوريــد. و او آن را در ديــگ 
ريخــت و گفــت: بــراي مــردان بکشــيد تــا بخورنــد. و چيــز مضــري در ديــگ نبــود «. 
در جلجال نیز در حالیکه همچنان در سرزمین قحط و قال بود، الیشع یکصد 
نفــر را بــا هدیــه ای کــه بــرای او از بََعــل شلیشــه آورده شــده بــود بــا نــان و نوبرهــای 
میــوه بیســت قــرص نــان جــو و ذرت و خوشــه هــای تــازه اطعــام نمــود. کســانی بــا 
او بودنــد کــه مطمئنــاً بــه غــذا نیــاز داشــتند. » و مســتخدم او گفــت چطــور میتوانــم 
ایــن هــا را جلــوی صــد نفــر بگــذارم؟ الیشــع دوبــاره گفــت اینهــا را بــه مــردم بــده تــا 
بخورنــد: زيــرا خداونــد مــي فرمايــد کــه همــه ســير مــي شــوند و چيــزي هــم باقــي مــي 
مانــد. پــس خــادم نــان را جلــوي آنهــا گذاشــت و همــان طــور کــه خداونــد فرمــوده 

بــود، خوردنــد و چيــزي هــم باقــي مانــد «. 
چــه مناعــت و عطیــه ای از ســوی مســیح بــود کــه بواســطه رســول خویــش ایــن 
معجزه را انجام داده تا گرسنگان را سیر گرداند. دوباره و دوباره از آن زمان گرچه 
همیشــه ایــن شــیوه قابــل درک و پیــش بینــی نبــود، عیســای خداونــد نیــاز بشــر را 
بــرآورده ســاخت. اگــر قــدرت تشــخیص روحانــی واضحتــری داشــتیم مــی توانســتیم 

آســانتر و بیشــتر ترحــم و شــفقت خــدا را بــا فرزنــدان بشــر تشــخیص بدهیــم. 
ایــن فیــض خــدا در چیزهــای کوچــک اســت کــه بــرای همــه چیــز کفایــت میکنــد. 

دســت خداونــد میتوانــد چیزهــا را چنــد صــد برابــر کنــد. 
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او از منابع و گنجینه خویش میتواند ســفره ای در بیابان بگشــاید. او با اشــاره 
دســتی میتوانــد توشــه انــدک را افــزون کنــد کــه بــرای همــه بمقــدار کافــی باشــد. 
ایــن قــدرت او بــود کــه قرصهــای نــان و ذرتهــا را در دســتان فرزنــدان انبیــاء زیــاد کــرد. 
در ایــام رســالت مســیح بــر زمیــن، وقتــی کــه او معجــزه مشــابهی را بــرای اطعــام 
نشــان  نبــی کهــن  کــه توســط وابســتگان  ایمانــی  بــی  انجــام داد، همــان  جمعیــت 
داده شــد عیــان گردیــد. » او پاســخ داد: شــما خودتــان بــه آنــان غــذا بدهيــد. اّمــا 
شــاگردان گفتنــد: مــا فقــط پنــج نــان و دو ماهــي داريــم، مگــر اينكــه خودمــان برويــم 
و بــراي همــه ايــن جماعــت غــذا بخريــم « )لوقــا ۹ آیــه 1۳(. ایــن چــه نــوع بــی ایمانــی 

اســت کــه در میــان بســیاری از مــردم شــایع اســت؟ 
ایــن درس بــرای فرزنــدان خــدا در هــر عصــر و زمانــی میتوانــد باشــد. وقتــی کــه 
خداونــد بــرای انجــام کاری امــر میکنــد، انســان نبایــد ایســتاده و منطقــی بــودن آن 
فرمــان را اســتدالل کنــد. توشــه در دســتان آنهــا ممکــن اســت بنظــر کــم باشــد تــا نیــاز 
را برطــرف نمایــد ولــی بدســتان خداونــد بیــش از انــدازه کفایــت میکنــد. » خــادم 
ســفره را جلــوی آنــان چیــد و آنــان خوردنــد و از آن باقــی هــم مانــد مطابــق آنچــه کــه 

کالم خداونــد گفتــه بــود «. 
حــس کاملتــری از ارتبــاط خــدا بــا کســانی کــه او آنــان را بــا هدیــه پســر خویــش 
زمیــن –  او در  اهــداف  پیشــبرد  ایمــان عظیمتــری در  اســت –  نمــوده  خریــداری 
ایــن نیــاز مبرمــی اســت کــه امــروزه کلیســا بــدان نیازمنــد اســت. نبایــد بــرای ضیــق 
موجودیهــای قابــل رویــت، وقــت را بــه هــدر داد. چیزهــای ظاهــری ممکــن اســت 
مایــوس کننــده بنظــر بیایــد. اســتدعا بــرای قــوت و اعتمــاد بــه خــدا، موجودیهــا را 
افزایــش خواهــد داد. هدیــه ای کــه نــزد او آورده شــد، بــا شــکرگزاری و بــا دعــا بــرای 
بــرکات او، طعــام را ماننــد طعامــی کــه بــه پســران انبیــاء و جمعیــت خســته داده 

شــد افــزون گردانیــد. 
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این فصل بر اساس کتاب دوم پادشاهان فصل ۵ نوشته شده است. 

» پادشــاه ســوريه، بــراي فرمانــده ارتــش خــود نعمــان، ارزش و احتــرام فــراوان 
قايل بود. زيرا توسط او خداوند به سوريه پيروزي بخشيده بود. با وجودي که او 
رزمنده اي مقتدر بود، ولي از بيماري جذام رنج مي برد « )دوم پادشاهان ۵ آیه١(.

بــود  داده  را شکســت  اســرائیل  لشــکریان  نبــردی  در  ســوریه  پادشــاه  ِبنهــدد   
وســیعتری  دائمــی  نبــرد  ســوریان  زمــان  آن  از  گردیــد.  اَخــاب  مــرگ  موجــب  کــه 
پیشــخدمت  یــک  یورشهایشــان  از  یکــی  در  و  دادنــد  ادامــه  اســرائیل  ضــد  بــر  را 
ایــن  میکــرد «.  خدمــت  را  نعمــان  همســر  او  » کــه  بردنــد،  اســارت  بــه  را  جــوان 
پیشــخدمت اســیری دور از خانــه بــود، بــا ایــن وجــود شــاهدی بــرای خداونــد بــود 
و بطــور ناخــودآگاه هــدف خــدا کــه اســرائیل را بعنــوان امــت خــود برگزیــده بــود، 
بــرای اربــاب  بــی دینــان خدمــت میکــرد،  کامــل میکــرد. همانطــور کــه او در خانــه 
خــود همــدردی کــرد و معجــزات شــفا بوســیله الیشــع را بیــاد آورد و بــه کدبانــوی 
مــي  او  بــود،  مــي  اســت  ســامره  در  کــه  اي  نبــي  نــزد  ســرورم  » اگــر  گفــت  خــود 
توانســت وي را از جذامــش شــفا دهــد «. او میدانســت کــه قــدرت ملکــوت بــا 
الیشــع اســت و او ایمــان داشــت کــه بــا ایــن قــدرت نعمــان شــفا خواهــد یافــت. 
داشــت  دینــان  بــی  خانــه  در  کــه  ســلوکی  و  رفتــار  بــا  اســیر  خدمتــکار  رفتــار 
شــاهدی قــوی بــرای آن قــدرت تعلیمــی بــود کــه در خانــه دیــده بــود. هیــچ امانتــی 
بزرگتــر از تعهــد پــدران و مــادران در مراقبــت و آمــوزش بــه فرزنــدان خویــش نیســت. 
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آنــان و  الگــوی  تریــن عــادات و شــخصیت ســر و کار دارنــد.  بــا اساســی  والدیــن 
تعلیــم فرزندانشــان بــرای آینــده آنــان موثــر خواهــد بــود. 

خوشــا بحــال والدینــی کــه زندگــی آنــان منعکــس کننــده واقعــی الهــی اســت کــه 
بــدان ســبب وعــده هــا و فرامیــن خداونــد باعــث حرمــت و سپاســگزاری آنــان شــده 
و تعلیم آنان موجب دوستی و توکل و اطاعت از پدر آسمانی آنان خواهد شد. 
والدینی که بفرزندان خود چنین هدیه ای می بخشند به او گنجینه ای ارزشمندتر 
یافــت.  خواهــد  دوام  ابــد  بــه  تــا  کــه  گنجــی  میدهنــد،  اعصــار  همــه  ثروتهــای  از 
مــا نمیدانیــم کــه در چــه مســیری فرزنــدان مــا بــرای خدمــت فــرا خوانــده خواهنــد 
شد. آنان ممکن است زندگی خود را در حلقه خانواده بگذرانند. آنان ممکن است 
خود را درگیر حرفه و پیشــه ای کنند، یا بعنوان معلمان انجیل به ســرزمینهای بی 
دین بروند، ولی همگی بطور یکسان برای خدمت به خداوند فرا خوانده شده اند 
کــه مبشــر لطــف و رحمــت خداونــد بــه جهــان باشــند. آنــان بایــد تحصیلــی را کســب 
نمایند که به آنان کمک کند تا در کنار مسیح برای خدمت متواضعانه بایستند. 
میدادنــد،  تعلیــم  او  بــه  از خداونــد  عبرانــی همچنانکــه  آن خدمتــکار  والدیــن 
نمیدانســتند کــه سرنوشــت او چــه خواهــد شــد. ولــی آنــان بــه پشــتگرمی او تــوکل 
داشتند و در خانه آن فرمانده قشون سوری، فرزند آنان شاهدی برای خداوندی 

شــد کــه فــرا گرفتــه بــود تــا او را حرمــت دهــد. 
نعمــان ســخنان خدمتــکار را کــه بــه کدبانــوی خانــه گفتــه بــود شــنید و از پادشــاه 
رخصت خواســت و در پی شــفا یافتن رهســپار شــد و با خود ســي هزار تّکه نقره، 
شــش هزار تّکه طال و ده دســت لباس برد. او همچنین نامه ای از پادشــاه ســوریه 
نــزد پادشــاه اســرائیل بــرد کــه در آن پیــام نوشــته شــده بــود » بــه وســيله ايــن نامــه مــن 
خدمتگذار خود نعمان را به تو معرّفي مي کنم تا او را از مرض جذام شفا دهي « 
وقتــی کــه پادشــاه اســرائیل آن نامــه را خوانــد » جامــه خــود را پــاره کــرد و گفــت: 
مگــر مــن خــدا هســتم کــه مــرگ يــا زندگــي ببخشــم کــه ايــن مــرد بــراي مــن پيــام مــي 
فرســتد کــه نعمــان را از جــذام شــفا دهــم؟ ببينيــد چگونــه بهانــه جويــي مــي کنــد «. 
خبر آن موضوع به الیشع رسید و پیامی به پادشاه فرستاده و گفت » چرا جامه 
خــود را پــاره کــرده اي؟ بگــذار نــزد مــن بيايــد تــا بدانــد در اســرائيل نبــي اي هســت «. 
» پــس نعمــان بــا اســب و اّرابــه اش رفــت و در جلــوي خانــه اليشــع ايســتاد «. 
نبــی بواســطه فرســتاده خــود او را امــر نمــود » بــرو خــود را هفــت بــار در رود اردن 

بشــوي تــا از مــرض خــود شــفا بيابــي «. 
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نعمــان انتظــار داشــت تــا قــدرت خــارق العــاده ای را از آســمان ببینــد. » مــن 
فکــر کــردم او حداقــل نــزد مــن بيــرون خواهــد آمــد و خواهــد ايســتاد و نــام خداونــد 
خداي خود را خواهد خواند و دستش را روي زخم من تکان خواهد داد و جذام 
مــن شــفا پيــدا خواهــد کــرد «. وقتــی کــه بــه او گفتــه شــد تــا خــود را در رود اردن 
بشــوید غــرور او جریحــه دار شــد و بــا رنــج و نومیــدی بانــگ بــرآورد » آيــا رودهــاي 
ابانــه و فَرفـَـر دمشــق، از همــه رودهــاي اســرائيل بهتــر نيســتند؟ آيــا نمــي توانســتم در 

آنهــا شســت وشــو کنــم و پــاک گــردم؟ « او بازگشــت و بــا خشــم رفــت. 
روح مغــرور نعمــان از شــیوه ای کــه الیشــع بــه او بازگفتــه بــود طغیــان نمــود. 
بــا بیشــه زارهایــی  رودخانــه هایــی کــه توســط فرمانــده ســوری اشــاره شــد زیبــا و 
احاطــه شــده بــود و بســیاری بــه کرانــه هــای ایــن رودخانــه هــای مصفــا ازدحــام بــرده 
تــا بتهــای خــود را بپرســتند. نعمــان بــا فــرو رفتــن در آن رودخانــه هــا تحقیــر نمیشــد. 
ولــی تنهــا بــا پیــروی از راهنمایــی هــای خــاص نبــی بــود کــه مــی توانســت شــفا یابــد. 

میــل بــه فرمانبــرداری، بــه تنهایــی مــی توانســت نتیجــه دلخــواه را ببــار آورد. 
خادمــان نعمــان از او خواســتند تــا بــه راهنمایــی الیشــع عمــل کنــد: » اگــر نبــي 
از شــما مــي خواســت کار دشــواري را انجــام دهيــد، آيــا بجــا نمــي آورديــد؟ حــاال چــرا 
همــان طــور کــه او گفتــه خــود را نمــي شــوييد تــا شــفا پيــدا کنيــد؟ «. ایمــاِن نعمــان در 
بوتــه آزمایــش قــرار گرفتــه بــود در حالیکــه کبــر ِغــرور او را در خــود اســیر کــرده بــود. ولــی 
ایمــان غالــب شــد و ســورِی متکبــر غــرور خــود را شکســت و تســلیم اراده خداونــد 
شد. » او هفت مرتبه در رود اردن فرو رفت و ایمان او محترم شمرده شد و طبق 

کالم مــرد خــدا شــفا يافــت و بدنــش ماننــد يــک کــودک، ســالم و پــاک گرديــد «. 
او بــا سپاســگزاری نــزد مــرد خــدا بازگشــت و در حضــور وي ايســتاد و گفــت 
بــه جــز خــداي اســرائيل نيســت.  » اکنــون مــي دانــم کــه در تمــام جهــان خدايــي 

بپذيريــد «.  از خدمتــکار خــود  ايــن هدايــا را  خواهشــمندم 
طبــق رســوِم آن زمــان، نعمــان از الیشــع خواســت تــا هدیــه گرانبهــا را بپذیــرد. 
ولــی نبــی آنــرا رد کــرد. برکتــی کــه بواســطه رحمــت خــدا بــر او ارزانــی شــده بــود قیمــت 
نداشــت. » بــه خداونــد زنــده اي کــه او را خدمــت مــي کنــم، ســوگند کــه هديــه اي 
از تــو نخواهــم پذيرفــت. نعمــان اصــرار کــرد کــه او آن را بپذيــرد، اّمــا او نپذيرفــت «. 
» پــس نعمــان گفــت: حــاال کــه هدايــاي مــرا نمــي پذيــري، اجــازه بــده کــه دو بــار 
قاطــر از خــاک اينجــا بــه کشــورم ببــرم، زيــرا پــس از ايــن قربانــي و هدايايــي ســوختني 

بــه هيــچ خدايــي بــه جــز خداونــد تقديــم نخواهــم کــرد «.
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اميــدوارم کــه خــدا هنگامــي کــه همــراه پادشــاه بــه پرستشــگاه رمــون، خــداي 
ســوريه مــي روم، مــرا ببخشــد زيــرا پادشــاه بــه بــازوي مــن تکيــه مــي کنــد و هنگامــي 
کــه آنجــا ســجده مــي کنــم خداونــد مــرا بــه ايــن خاطــر ببخشــد. اليشــع گفــت: بــه 

ســالمت بــرو و نعمــان دور شــد.
جیحــزی، خدمتــکار الیشــع فرصــت داشــت تــا در طــی ســالها روح تــرک نفــس 
را طــی زندگــی خــود بــا اربــاب خویــش متعالــی گردانــد. ایــن امتیــاز او بــود تــا الگــوی 
ایــده آلــی در لشــکر خداونــد باشــد. بهتریــن هدیــه آســمان در دســترس او بــود بــا 
اینحــال از ایــن برکتهــا رویگــردان شــده و بــرای مــال و مطامــع دنیــا طمــع کــرده بــود. 
و حــال خواســته هــا و تمایــالت پنهــان روِح آزمنــد، او را ســوق داد تــا بــه وسوســه 
مقهــور کننــده ای تســلیم شــود. » او بــا خــود انديشــيد: ســرورم بــدون اينکــه هدايــا 
را بپذيــرد، اجــازه داد نعمــان بــرود! بــه خــداي زنــده ســوگند کــه دنبــال او خواهــم 

دويــد و چيــزي از او خواهــم گرفــت «. و آنچــه کــه نهــان بــود عیــان گردیــد. 
وقتــی نعمــان دیــد کــه او بدنبالــش میــدود او ارابــه را آهســته رانــد تــا او را ببینــد 
و بــه او گفــت آیــا همــه چیــز مرتــب اســت؟ و او گفــت همــه چیــز خــوب اســت. 
آنــگاه جیحــزی تعمــدا دروغ گفــت. کــه اربابــش گفتــه اســت » ســرورم مــرا فرســتاد 
تــا بــه شــما بگويــم کــه دو نفــر از گــروه انبيــاي منطقــه کوهســتاني افرايــم رســيده انــد 
و او مــي خواهــد کــه شــما بــه آنهــا ســه هــزار تّکــه نقــره و دو دســت لبــاس بدهيــد «. 
» نعمــان گفــت: خواهــش مــي کنــم شــش هــزار تّکــه نقــره بگيريــد. و اصــرار کــرد و 
آنها را در دو کيســه گذاشــت و با دو دســت لباس به دو نفر از خدمتکارانش داد 

و آنهــا را جلوتــر از جيحــزي روانــه کــرد «. 
وقتــی جیحــزی نزدیــک خانــه الیشــع رســید او خدمتــکاران را مرخــص نمــوده و 

نقــره هــا و جامــه هــا را مخفــی نمــود. 
او به درون خانه رفت و اليشع از وي پرسيد: کجا بودي؟ او پاسخ داد: سرورم 
هيــچ کجــا. اّمــا اليشــع گفــت: آيــا هنگامــي کــه آن مــرد از ارّابــه اش بــه اســتقبال تــو 
آمــد روح مــن آنجــا نبــود؟ اکنــون زمانــي نيســت کــه پــول و لبــاس، باغهــاي زيتــون و 
تاکســتانها، گوســفند و گلّــه و خدمتــکار پذيرفــت! پــس اکنــون بيمــاري نعمــان بــر تــو 
خواهــد آمــد و تــو و فرزندانــت بــراي هميشــه بــه آن دچــار خواهيــد بــود. هنگامــي کــه 

جيحــزي رفــت، بــه بيمــاري دچــار شــده پوســتش ماننــد بــرف ســفيد شــد. 
درس عبرتی جدی به کسی که از امتیازات عالی و مقدس بهره مند بود داده 
شــده بــود. ایــن کار جیحــزی نــور هدایــت شــگفت انگیــزی را کــه در اندیشــه نعمــان 
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قــرار گرفتــه بــود بــرای خدمــت بــه خــدای زنــده مکــدر ســاخته بــود. چــرا کــه بــرای دغــل 
بــازی جیحــزی هیــچ عــذر و بهانــه ای موجــود نبــود. او تــا زمــان مــرگ جذامــی باقــی 

مانــد و مــورد لعــن خــدا قــرار گرفتــه و اطرافیانــش از وی دوری گزیدنــد. 
» شــاهد دروغگــو بــي ســزا نمــي مانــد و کســي کــه هميشــه دروغ مــي گويــد، 
جــان ســالم بــه در نخواهــد بــرد « )امثــال ســلیمان ١۹ آیــه ۵(. انســانها فکــر میکننــد 
کــه میتواننــد کــردار شــریرانه خویــش را از چشــمان بشــر مخفــی کننــد ولــی نمیتواننــد 
خــدا را فریــب دهنــد. » در آفرينــش چيــزي نيســت كــه از خــدا پوشــيده بمانــد. 
همــه چيــز در برابــر چشــمان او عریــان و آشــکار اســت و همــه مــا بايــد حســاب خــود 
را بــه او پــس بدهيــم «. جیحــزی خیــال کــرد کــه میتوانــد الیشــع را فریــب دهــد ولــی 
خداونــد بــه نبــی خویــش کالمــی کــه جیحــزی بــه نعمــان گفتــه بــود را آشــکار کــرد و 
همــه جزییــات را بیــن آن دو نفــر بــر مــال ســاخت. )عبرانیــان 4 آیــه 1۳(. جیحــزی بــه 
خیــال خــود الیشــع را فریــب داد ولــی خداونــد حرفهایــی را کــه جیحــزی بــه نعمــان 

گفتــه بــود را بــا تمــام جزییــات آن بــرای نبــی خــود آشــکار نمــود. 
حقیقــت از خداســت و فریــب و خدعــه بــا صورتهــای هزارگانــه اش از شــیطان 
اســت و هــر کســی کــه بــه هــر طریــق از صــراط مســتقیم حقیقــت جــدا شــود بخــود 
خیانــت ورزیــده و در دامــن قدرتمنــد شــریر افتــاده اســت. آنانیکــه کــه مســیح را 
شناخته اند » در انجام كارهاي بيهوده ظلمت شريک نمی شوند « )افسسیان 
۵ آیــه ١١(. آنــان در گفتگــو و زندگــی بــی آالیــش و درســتکار و راســتگو خواهنــد بــود 
چــرا کــه خــود را بــرای معاشــرت بــا مقدســینی کــه زبانشــان مــکار و حیلــه گــر نیســت 

آمــاده میکننــد )مکاشــفه ١4 آیــه ۵ را ببینیــد(. 
بــا جســمی شــفا  بــه خانــه ســریانی خــود رســید،  پــس از اینکــه نعمــان  قرنهــا 
یافتــه و روحــی متبــدل شــده، توســط منجــی بــه ایمــان شــگفت انگیــز او بعنــوان 
را خدمــت  خــدا  کــه  میکننــد  ادعــا  کــه  تمامــی کســانی  بــرای  درســی موضوعــی 
میکننــد اشــاره گردیــد. » هميــن طــور در زمــان اليشــع نبــي، جذاميــان بســياري 
در اســرائيل بودنــد ولــي هيــچ كــدام از آنــان جــز نعمــان ســرياني شــفا نيافــت « 
بــی توجهــی کــرد  بــه بســیاری از جذامیــان اســرائیل  آیــه ٢٧(. خداونــد   4 )لوقــا 
یــک  بــود.  بســته  آنــان  بــروی  را  رحمــت  درب  آنــان  ایمانــی  بــی  اینکــه  بخاطــر 
ســردمدار بــی دیــن کــه درســتکار و صــادق بــود و نیــاز بــه کمــک را احســاس کــرد 
امتیــازات  کــه  بــود  دیــدگان اســرائیل  از مصیبــت  تــر  ارزشــمند  نظــر خداونــد  در 
کار  کســانی  بــرای  خداونــد  بودنــد.  شــمرده  خــوار  و  حقیــر  را  خــود  خــدادادی 
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میکنــد کــه لطــف او را مــورد تقدیــر قــرار میدهنــد و بــه نــور هدایــت داده شــده از 
میدهنــد.  پاســخ  ملکــوت 

امــروزه در هــر ســرزمین کســانی هســتند کــه در قلــب خویــش درســتکار و امیــن 
هســتند و بــر آنــان نــور ملکــوت تابــان اســت. اگــر بــه وفــاداری خــود بــه پیــروی از آنچــه 
کــه فهمیــده انــد مکلــف باشــند نــور بیشــتری خواهنــد یافــت تــا اینکــه ماننــد نعمــاِن 
عهــد عتیــق ملــزم گردنــد تــا تصدیــق کننــد کــه » در تمــام جهــان خدايــي بــه جــز خــداي 

اســرائيل نيســت « او کــه خــدای زنــده رســتگار کننــده و آفریــدگار اســت. 
به همه جانهای مخلص که در تاريکی گام بر می دارند و نور هدایتی ندارند، 
دعوتنامــه ای داده شــده اســت تــا در بنــام خداونــد تــوکل کننــد و بــه او متمســک 
شــوند. هيــچ وقــت کســي خداونــدي مثــل او را نديــده و دربــاره کارهايــي کــه او – 
بــراي آنهايــي کــه بــه او اميــد دارنــد – انجــام داده چيــزي نشــنيده انــد. او کســاني را 
کــه کارهــاي درســت را بــا خوشــي انجــام مــي دهنــد و بيــاد مــي آوردنــد کــه او مــي 
خواهــد چگونــه زندگــي کننــد، بــه حضــور مــي پذيــرد. او نســبت بــه مــا خشــمگين بــود 
ولــي مــا از گنــاه دســت برنداشــتيم. عليرغــم غضــب او مــا از همــان زمانهــاي قديــم 

بــه خطاهــاي خــود ادامــه داده ايــم. )اشــعیا ۵0 آیــه 10؛ 64 آیــه 4 و ۵(. 
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خاتمه خدمت و 

رسالت الیشع
الیشــع زمانــی بــرای نبــوت فراخوانــده شــد کــه اَخــاب همچنــان حکومــت میکــرد. 
الیشــع در زندگــی خــود بســیاری وقایــع و تحــوالت را در پادشــاهی اســرائیل دیــد. 
عقوبــت پشــت عقوبــت در طــی ســلطنت حزاییــل ســوری بــر بنــی اســرائیل فــرو مــی 
افتاد. اصالحات شــدیدی توســط ییهو بنیان نهاده شــد و منتج به کشــتار خاندان 
اَخــاب گردیــد. در ادامــه نبــرد بــا ســوریان، یهوآخــاز جانشــین ییهــو شــهرهایی را در 
محــاذات شــرق اردن از دســت داد. بــرای مدتــی بنظــر میرســید کــه ســوریان ممکــن 
اســت کنتــرل تمامــی اســرائیل را بدســت گرفتــه باشــند. ولــی اصالحــات توســط 
ایلیــا آغــاز شــده بــود و بوســیله الیشــع ادامــه یافــت و بســیاری را بــر آن واداشــته بــود 
تــا در جســتجوی خــدا باشــند. مذبــح هــای بََعــل فرامــوش شــده بودنــد و بــا آرامــش 
و بطــور حتــم، اهــداف خــدا بــا زندگــی کســانی کــه خدمــت بــه او را بــا تمــام قلــب و 

وجــود خــود انتخــاب کردنــد، انجــام شــد. 
ایــن محبــت خــدا نســبت بــه اســرائیل خاطــی بــود کــه بــه ســوریان اجــازه داد 
تــا آنــان را تنبیــه کنــد. بخاطــر رحمــت و شــفقت بــرای کســانی کــه بنیــه اخالقــی 
ضعیفــی داشــتند، او ییهــو را بــر خیزانــد تــا ایزابــل بــدکار و همــه خانــدان اَخــاب 
را بقتــل برســاند. یکبــار دیگــر از طریــق مشــیت رحمانــی خداونــد، کاهنــان بََعــل و 
اشــتاروت بکنــار گــذارده شــده و قربانگاههــای بــت پرســتی ویــران گردیدنــد. خــدا 
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بــا حکمــت خویــش پیــش بینــی کــرده بــود کــه اگــر وسوســه هــا برداشــته شــود ممکــن 
است برخی از بت پرستی دست کشیده و به ملکوت روی آورند و به این خاطر 
بــود کــه او اجــازه داد تــا مصیبــت پشــت مصیبــت بــر آنــان فــرود آیــد. عقوبتهــای او 
بــا رحمــت همــراه بــود و وقتــی هــدف او کامــل شــد او جریــان را بــه نفــع کســانی کــه 

آموختــه بودنــد تــا در پــی او باشــند بــاز گردانــده بــود. 
در حالیکه تأثیرات خوب و بد بکار گرفته شده بودند تا تعالی و خیریت چیره 
شــود و شــیطان همــه قــدرت خــود را بــرای اتمــام ویرانگریــاش کــه در زمــان ســلطنت 
ایزابــل و اَخــاب انجــام میــداد، بــکار ببــرد، ولــی الیشــع بــه شــهادت دادن کار خــدا 
بــا اینحــال هیچکــس نتوانســت  بــا مخالفیــن روبــرو شــده بــود ولــی  ادامــه داد. او 
بــا او مخالفــت کنــد. در سراســر قلمــرو پادشــاهی، او مــورد تکریــم و احتــرام قــرار 
میگرفــت. بســیاری بــرای اخــذ مشــاوره نــزد او مــی آمدنــد. در حینیکــه ایزابــل هنــوز 
بــا  او  بــود و در دمشــق  او  بــا  پــی مشــورت  پادشــاه اســرائیل در  یــورام،  بــود  زنــده 
فرســتادگانی از ســوی بنهــدد پادشــاه ســوریه مالقــات کــرد کــه میخواســت بدانــد 
کــه آیــا بیمــاری او منجــر بــه مــرگ او خواهــد شــد یــا خیــر. همــه انبیــاء در زمانهایــی 
کــه حقیقــت از هــر ســو منحــرف شــده بــود، بــه خداونــد شــهادت میدادنــد ولــی 

جمعیــت کثیــری از مــردم آشــکارا بــر ضــد ملکــوت طغیــان ورزیــده بودنــد. 
خــدا هرگــز پیامبــران برگزیــده خــود را رهــا نمیکنــد. در یــک واقعــه در خــالل 
بــرای  را  او  زیــرا نقشــه  آمــد،  بــر  الیشــع  پــی هالکــت  پادشــاه در  حملــه ســوریان، 
پادشــاه اســرائیل برمــال کــرده بــود. پادشــاه ســوری  بــا خادمــان خویــش رایزنــی کــرده 
بــود » و محــل اردوگاه را برگزيــد «. ایــن نقشــه توســط خداونــد بــه الیشــع آشــکار 
گردیــد کــه گفتــه بــود مواظــب باشــيد و از ايــن محــل عبــور نکنيــد زيــرا ارتــش ســوريه 
آنهــا  و  داد  هشــدار  بودنــد  آنجــا  کــه  افــرادي  بــه  اســرائيل  پادشــاه  آنجاســت.  در 

مراقــب بودنــد. ايــن رويــداد چنــد بــار تکــرار شــد. 
» به خاطر اين موضوع فکر پادشــاه ســوريه بســيار آشــفته گشــت. او افســران 
خــود را فــرا خوانــد و از ايشــان پرســيد: چــه کســي در ميــان شــما طرفــدار پادشــاه 
ايــن  پادشــاه.  او گفــت: هيــچ کــس اي  از افســران  يکــي  آنــگاه  اســرائيل اســت؟ 
مــي  اتــاق خــواب خــود  در  را شــما حتــی  آنچــه  کــه  اســت  اســرائيل  نبــي  اليشــع، 

گوييــد، بــه پادشــاه اســرائيل مــي گويــد «.
پادشاه سوری مصمم شده بود تا از دست نبی خالص شود و چنین دستور 
داد: » برويــد و ببينيــد کــه او کجاســت تــا مــن بفرســتم او را دســتگير کننــد «. بــه 
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او گفتنــد کــه اليشــع در دوتــان اســت. پــس او ســواران و اّرابــه هــا و ســپاه بزرگــي بــه 
آنجــا فرســتاد. آنهــا در شــب آمدنــد و شــهر را محاصــره کردنــد. صبحــگاه، هنگامــي 
کــه خــادم اليشــع برخاســت و بيــرون رفــت و ديــد، ســپاهي بــا اســبان و اّرابــه هــا 

شــهر را محاصــره کــرده انــد، بــه اليشــع گفــت: » اي ســرورم، چــه بايــد کــرد؟ «. 
از  بيشــتر  هســتند  مــا  بــا  کــه  کســاني  تعــداد  » نتــرس،  داد،  پاســخ  الیشــع 
آنهاســت «. و آنــگاه او دعــا کــرد و گفــت: » اي خداونــدا، چشــمان او را بــاز کــن 
تــا ببينــد «. » خداونــد دعــاي او را پاســخ داد و خدمتــکار اليشــع نــگاه کــرد و ديــد 
کوههــا پــر از اســبها و اّرابــه هــاي آتشــين در اطــراف اليشــع هســتند «. بیــن خــادم 
خــدا و فــوج لشــکریان گروهــی از فرشــتگان آســمان حلقــه زده انــد. آنــان بــا اقتــدار 
پائیــن آمــده بودنــد نــه اینکــه نابــود کننــد و نــه بــرای تحمیــل بیعــت، بلکــه دورتــا دور 

اردو بزننــد و بــه افــراد درمانــده و ضعیــف کمــک کننــد. 
وقتــی کــه امــت خــدا در تگنــا قــرار میگیرنــد، ظاهــراً هیــچ راه گریــزی بــرای آنــان 

نیســت و آنــان بایــد مطلقــاً بــه خداونــد تکیــه کننــد.
نامرئــی  لشــکر  از  تاختنــد  پیــش  بــه  متهورانــه  ســوری  ســربازان  دســته  وقتــی 
خداونــد نــا آگاه بودنــد. » اليشــع دعــا کــرد: اي خداونــد ايــن مــردان را کــور کــن. 
خداونــد پاســخ دعــاي او را داد و آنهــا را کــور کــرد. اليشــع بــه ايشــان گفــت: راه ايــن 
نيست و اين شهري نيست که دنبال آن مي گرديد، مرا دنبال کنيد و شما را نزد 
مــردي کــه در جســتجويش هســتيد خواهــم بــرد. او ايشــان را بــه ســامره بــرد. پــس از 
ورود بــه ســامره اليشــع بــي درنــگ دعــا کــرد و گفــت: خداونــدا، چشــمان ايشــان را 
بــاز کــن تــا ببيننــد. خداونــد ايشــان را بينــا ســاخت و ديدنــد کــه در ســامره هســتند. 
پــدر، آنهــا را  هنگامــي کــه پادشــاه اســرائيل ايشــان را ديــد از اليشــع پرســيد: اي 
بکشــم؟ آنهــا را بکشــم؟ اليشــع پاســخ داد: تــو آنهــا را نخواهــي کشــت. آيــا کســاني 
را کــه بــا شمشــير و کمــان اســير مــي کنــي، مــي کشــي؟ بــه آنهــا آب و نــان بدهيــد تــا 
بخورنــد و بنوشــند و نــزد ســرور خــود بازگردنــد. پــس او ضیافــت بزرگــي بــراي ايشــان 
برگــزار کــرد و هنگامــي کــه خوردنــد و نوشــيدند ايشــان را روانــه ســاخت و ايشــان 
نزد ســرور خود بازگشــتند. ارتش ســوريه پس از آن به خاک اســرائيل حمله نکرد « 

)دوم پادشــاهان بــاب 6 را بخوانیــد(.
بــرای مــدت زمانــی پــس از ایــن ماجــرا، اســرائیل از حملــه هــای ســوریان در امــان 
بــود. ولــی بعــداً تحــت رهبــری پرتکاپــوی پادشــاه مصمــم، حزائیــل پادشــاه، ســپاه 
ســوری ســامرا را محاصــره کــرد. اســرائیل هرگــز تحــت تگنــای عظیمــی همچــون ایــن 
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بــه فرزنــدان و فرزنــداِن فرزنــدان  پــدران در واقــع  بــود. گناهــان  نیفتــاده  محاصــره 
رســیده بــود. وحشــت طوالنــی از خشکســالی بــه انــدازه زیــادی پادشــاه اســرائیل را 

بیچــاره کــرده بــود، وقتــی کــه الیشــع رهایــی از آنــرا در روز بعــد پیشــگوئی کــرد. 
در هنگامه طلوع صبح روز بعد، خداوند » موجب شده بود تا ارتش سوريه 
صــداي اّرابــه هــا و اســبها و ارتــش بزرگــي را بشــنوند «، پــس آنهــا بــه يکديگــر گفتنــد: 
» پادشــاه اســرائيل، پادشــاهان ِحتّيــان و مصريــان را بضــد مــا اجيــر کــرده اســت تــا 
بــا مــا بجنگنــد و آنهــا از تــرس جــان خــود، همــه آنــان گريختنــد و چادرهــا و اســبها و 
االغهــا و اردوي خــود را همــان طــور کــه بــود، رهــا کردنــد. آنــان نایســتادند تــا اینکــه 

از رود اردن گذشــتند «. 
در طــی شــِب گریــز، چهــار جذامــی در دروازه شــهر کــه از گرســنگی عاجــز شــده 
بودند، اندیشــه کردند تا وارد اردوی ســوریان شــده و از محاصره کنندگان لطف و 
رحمــت بجوینــد، شــاید کــه دل آنــان بــدرد آیــد و بــه آنــان غــذا بدهنــد. وقتــی کــه وارد 
اردوگاه شــدند، از اینکــه هیــچ کســی را ندیدنــد، حیــرت زده شــدند. » هیــچ کســی 
معــارض یــا مانــع آنــان نشــد « و بــه یکــی از چادرهــا رفتــه، خوردنــد و نوشــیدند و از 
آنجــا نقــره و طــال و جامــه بهمــراه خــود بــرده، مخفــی کردنــد و دوبــاره آمدنــد و وارد 
چــادر دیگــری شــدند و از آنجــا نیــز بهمــراه خــود بردنــد و آنهــا را مخفــی کردنــد. آنــگاه 
بــه یکدیگــر گفتنــد مــا کار درســتی نمیکنیــم. ایــن روز، روز خبــر خــوش اســت و مــا 

خامــوش میمانیــم. آنــان بــا ســرعت بــا ایــن خبــر خــوش بــه شــهر بازگشــتند. 
غنیمــت زیــاد بــود؛ ملزومــات آنقــدر فــراوان بــود کــه آن روز » يــك كيــل آرد نــرم 
بــه يــك مثقــال و دو كيــل جــو بــه يــك مثقــال بــه موجــب كالم خداونــد بــه فــروش 
رفــت «، همانگونــه کــه توســط الیشــع در روز قبــل پیشــگوئی شــده بــود. یکبــار دیگــر 
نــام خــدا در برابــر بــت پرســتان » مطابــق بــا کالم خداونــد « بواســطه نبــی اســرائیل 

رفعــت و جــالل یافــت. )دوم پادشــاهان 7 آیــات ۵ تــا 16 را ببینیــد(
بــا  ادامــه داد و  بــه ســال دیگــر  از ســالی  بــه کار خــود  مــرد خــدا  بدیــن ســبب 
رســالت صادقانــه خــود بــه مــردم نزدیــک شــد و در زمانهــای بحــران بعنــوان رایــزن 
خردمنــد در کنــار پادشــاهان ایســتاد. ســالهای طویــل ســیر قهقرایــی بــت پرســتی 
در بخــش حاکمــان و مــردم، کار مصیبــت بــاری را شــکل داده بــود؛ ســایه تاریــک 
ارتــداد همچنــان در هــر کجــا معلــوم بــود، بــا اینحــال در اینجــا و آنجــا کســانی بودنــد 
کــه بــا عزمــی راســخ از زانــو زدن در برابــر بََعــل امتنــاع ورزیدنــد. همچنانکــه الیشــع 
بــکار اصالحــات ادامــه میــداد، بســیاری از کفــر دســت شســتند و اینهــا فهمیدنــد 
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کــه حــظ و شــادی در خدمــت بــه خــدای حقیقــی وجــود دارد. نبــی بــه واســطه ایــن 
معجــزات فیــض الهــی، بــه وجــد مــی آمــد و بیشــتر امیــدوار میشــد تــا همــه راســت 
دالن را نجــات دهــد. او هرجــا کــه بــود، جــد و جهــد میکــرد تــا معلــم عدالــت باشــد. 
از نقطــه نظــر بشــری، چشــم انــداز بــرای احیــای روحانــی قــوم بــه همــان انــدازه 
نومیــد کننــده بــود کــه چشــم انــداز امــروز در مقابــل خادمــان خــدا کــه در مکانهــای 
تاریــک زمیــن کار میکننــد، چنیــن اســت. ولــی کلیســای مســیح دفتــر نمایندگــی 
خدا برای انتشــار حقیقت اســت و کلیســا بوســیله خداوند قدرت یافته اســت تا 
کار خاصــی را انجــام دهــد و اگــر کلیســا بــه خــدا وفــادار باشــد و مطیــع فرامیــن او 
باشــد، قــدرت الهــِی برتــری در آن ســاکن خواهــد بــود. اگــر کلیســا بــا متحــدان خــود 
صــادق باشــد، هیــچ قدرتــی نمیتوانــد در برابــر آن بایســتد. قــوای دشــمن بیــش از 
ایــن قــادر نخواهنــد بــود تــا او را مضمحــل کننــد، همانطــور کــه یــک کاه نمیتوانــد در 

برابــر گردبــاد مقاومــت نمایــد. 
در مقابل کلیســا طلوع فجر و روز با شــکوهی در پیش خواهد بود، اگر ردای 

عدالت مســیح را بر دوش بگذارد و از اتحاد با دنیا صرفنظر کند. 
خداونــد وفــاداران خویــش را فــرا میخوانــد تــا کســانی را کــه بــی ایمــان و نــا امیــد 
هســتند، ترغیــب کننــد. اي اســيراني كــه در انتظــار آزادي هســتيد، بــه شــهر امــن 
خــود بازگرديــد. امــروز بــه شــما قــول مــي دهــم كــه ســختيهايي را كــه كشــيده ايــد دو 
برابــر جبــران كنــم. از خــدا قــوت بجوئیــد کــه خــدای زنــده اســت. ایمــان متواضــع و 
غیــر متزلزلــی را بــا قــدرت او نشــان دهیــد و بگوئیــد کــه او مایــل اســت تــا شــما را 
نجــات دهــد. وقتــی بــا ایمــان بــه قــدرت او دســت یابیــم او مــا را متحــول خواهــد 
خواهــد  متبــدل  را  دلمــردگان  و  نومیــدان  کــه  انگیــز  شــگفت  تحولــی  ســاخت. 

ســاخت. او ایــن کار را بــرای جــالل نــام خویــش انجــام خواهــد داد. 
مادامــی کــه الیشــع قــادر بــود تــا از یــک مــکان بــه مــکان دیگــر در سرتاســر قلمــرو 
بــه اســتحکام بخشــیدن  بطــور فعــال  بــا عالقــه و  پادشــاهی اســرائیل ســفر کنــد، 
مــدارس انبیــا ادامــه داد. هــر کجــا کــه بــود، خــدا بــا او بــود و بــه او واژگانــی میــداد کــه 
ســخن بگویــد و قدرتــی کــه بــه اذن خداونــد معجــزه نمایــد. » در یــک واقعــه روزي 
گروهــي از انبيــا بــه اليشــع گفتنــد: جايــي کــه مــا زيــر نظــر تــو در آن زندگــي مــي کنيــم 
بــراي مــا کوچــک اســت. اجــازه بدهيــد مــا بــه رود اردن برويــم و الــوار جمــع کنيــم 
و خانــه اي بــراي خــود در آنجــا بســازيم تــا در آن زندگــي کنيــم. اليشــع پاســخ داد: 
بســيار خــوب « )دوم پادشــاهان 6 آیــات 1 و 2(. الیشــع بــا آنــان بــه اردن رفــت و بــا 
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حضــور خــود آنــان را ترغیــب نمــود و آنــان را ارشــاد کــرد و حتــی معجزاتــی ارائــه نمــود 
تــا در کار بــه آنــان کمــک کنــد. اّمــا زمانــي کــه يــک نفــر از ايشــان درختــي را مــي بريــد، 
تيغــه تبــرش در آب افتــاد. او فريــاد زد و گفــت: اي ســرورم، مــن ايــن تبــر را امانــت 

گرفتــه بــودم. مــرد خــدا از او پرســید، کجــا افتــاد؟ 
یــک شــاخه را کنــد و در  بــود نشــان داد. و او  تبــر افتــاده  و او مکانــی را کــه 
آنجــا انداخــت و تيغــه تبــر بــه روي آب آمــد. آنــگاه بــه او گفــت آن را بــردار. پــس او 

دســتش را دراز کــرد و آن را برداشــت )دوم پادشــاهان 6 آیــات ۵ تــا 7(. 
رســالت او چنــان مؤثــر و نفــوذ آن گســترده بــود کــه وقتــی بــر بســتر مــرگ بــود، 
حتــی یهــوآش پادشــاه جــوان بــت پرســت بــا کمــی احتــرام بــرای خــدا، نبــی را پــدر 
تــر از  اســرائیل شــناخت و تصدیــق کــرد کــه حضــور وی در میــان آنــان ارزشــمند 
کــه  کــه مکتــوب اســت: هنگامــي  آنچــه  بــود. طبــق  ارابــه هــا و اســبها  لشــکریان، 
يهــوآش  افتــاد،  مــرگ  بيمــاري کشــنده اي مبتــال شــد و در بســتر  بــه  نبــي  اليشــع 
پادشــاه اســرائيل بــه عيــادت او رفــت و درحالــي کــه گريــه مــي کــرد گفــت: اي پــدرم، 

اي پــدرم، اي اّرابــه و اي ســوار اســرائيل )دوم پادشــاهان 1۳ آیــه 14(. 
برای بسیاری جانهای دردمنِد نیازمند به کمک، نبی بعنوان یک پدر خردمند 
و همدرد عمل کرده بود. و در این وهله او از جوان خدانشناس روی نگرداند که 
مســتحق مقــام و مســئولیتی کــه اشــغال کــرده بــود نبــود و بــا اینحــال بســیار زیــاد بــه 
اندرز نیاز داشت. خدا با مشیت خویش موقعیت و فرصتی مهیا ساخته بود تا 
افتادگاِن پیشین را رهایی بخشیده و پادشاهی او را در موقعیت برتری قرار دهد. 
ســوریان متخاصــم کــه حــال خطــه شــرقی اردن را تصــرف کــرده بودنــد بایــد بــه عقــب 
رانــده میشــدند. یکبــار دیگــر قــدرت خــدا بایــد بخاطــر اســرائیل خطــاکار عیــان شــود. 
نبــی رو بمــوت بــود و بــه پادشــاه امــر نمــود » تیــر و کمــان را بــردار « و یهــوآش 
اطاعــت کــرد. ســپس نبــی گفــت، » و آمــاده افکنــدن تیــر بــاش «. یهــوآش کمــان 
را گرفــت و الیشــع دســت خــود را بــر دســت پادشــاه گذاشــت. و گفــت، » پنجــره 
رو بمشــرق را بــاز کــن «، – بســمت شــهرها آنســوی اردن کــه در تصــرف ســوریان 
اســت. پادشــاه پنجــره مشــبک را بــاز کــرد و الیشــع بــه او دســتور داد تــا تیــر را رهــا 
کنــد. وقتــی کــه پیــکان بــا شــتاب بســوی مســیر خــود رفــت، نبــی ملهــم گردیــده و 
گفــت » تــو پيــکان خداونــد هســتي کــه بــه وســيله آن بــر ســوريه پيــروز خواهــد شــد. 

تــو بــا ســوري هــا در افيــق نبــرد خواهــي کــرد تــا آنهــا شکســت بخورنــد «. 
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و نبــی اکنــون ایمــان پادشــاه را در بوتــه آزمایــش قــرار داد. او بــه یهــوآش فرمــان 
داد تــا تیــری بــردارد و گفــت » آنــرا بــه زمیــن بــزن «. پادشــاه بــه زميــن ســه بــار ضربــه 
زد و ايســتاد. آنــگاه مــرد خــدا از او خشــمگين شــد و بــه او گفــت: » تــو بايــد پنــج 
بــر  پيــروزي کامــل  توانســتي  مــي  آنــگاه  مــي زدي.  زميــن ضربــه  بــه  يــا شــش مرتبــه 
ســوريه داشــته باشــي اّمــا حــاال آنهــا را فقــط ســه بــار شکســت خواهــي داد « )دوم 

پادشــاهان 1۳ آیــات 1۵ تــا 1۹(. 
ایــن درس بــرای تمامــی کســانی اســت کــه پُســت و مقامــی در دســت دارنــد. 
توفیــق  بــرای  و  گشــاید  مــی  کارهــا  برخــی  انجــام  بــرای  را  راهــی  خــدا  کــه  وقتــی 
ضمانــت میدهــد، واســطه برگزیــده بایــد بــا تمــام قــدرت خویــش عمــل کنــد تــا نتیجــه 
موعــود بوقــوع بپیونــدد. متناســب بــا شــور و جدیــت و پشــتکار کــه بــدان ســبب کار 
بــه پیــش میــرود، توفیــق اعطــا میگــردد. خداونــد میتوانــد بــرای امــت خویــش اعجــاز 
نمایــد تنهــا وقتــی ســهم خویــش را در کار بــا نیــرو و خســتگی ناپذیــری ایفــا نماینــد. 
او مــردان متعهــد و جانســپار را بــرای کار خویــش فــرا میخوانــد، مــردان بــا روحیــات 
معنــوی، بــا محبــت و عشــق پرشــور بــرای نجــات جانهــا و بــا غیرتــی کــه هرگــز از پــا 
نمــی افتــد. ایــن قبیــل کارگــران وظایــف را دشــوار و هیــچ چیــزی را نومیدانــه نمــی 
بیننــد. آنــان در کار بــه پیــش میرونــد و واهمــه ای ندارنــد تــا اینکــه شکســت ظاهــری 
بــه پیــروزی شــکوهمندانه متبــدل شــود. نــه دیوارهــای زنــدان و نــه چوبــه دار موجــب 
نمیشــود تــا از اهــداف خــود در کار عــدول کننــد و متفقــاً بــا خــدا بــرای بســط و بنــا 

کــردن ملکــوت وی کار خواهنــد نمــود. 
بــا انــدرز و تشــویقی کــه بــه یهــوآش داده شــد، کار الیشــع خاتمــه یافــت. کســی 
کــه روح ایلیــا در حــد کامــل بــر او بــود، ثابــت کــرد تــا بــه آخــر وفــادار و متعهــد اســت. 
او هرگــز متزلــزل نشــد. و هرگــز اعتمــاد خــود را بــه قــدرت قــادر مطلــق از دســت 
نــداد. همــواره وقتــی کــه راهــی مطلقــاً بــروی او بســته بــود، همچنــان بــا ایمــان بــه 

پیــش میرفــت و خــدا اعتمــاد او را عــزت داده و راه را در مقابــل وی گشــود. 
بــه الیشــع اجــازه داده نشــد تــا مرشــد خــود را بــا ارابــه ای آتشــین دنبــال کنــد. 
خداونــد روا داشــت تــا او بــا بیمــاری کــه داشــت بــا تاخیــر از ایــن جهــان گــذر کنــد. 
در خــالل زمانهــای طوالنــی ضعــف و رنــج بشــری، ایمــان او بــه وعــده هــای خــدا 
پابرجــا بــود و او همیشــه در اطــراف خــود فرشــتگان را مشــاهده میکــرد کــه او را 
تســلی و آرامــش میدادنــد. وقتــی بــر بلندیهــای دوتــان بــود، فرشــتگان آســمانی را 
دیــده بــود کــه بــا ارابــه هــای آتشــین در اطــراف اســرائیل و اســب ســواران حلقــه زده 
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انــد، پــس حــال او از حضــور فرشــتگان دلســوز آگاه بــود و تحــت حمایــت آنــان قــرار 
داشــت. او در سراســر زندگــی خویــش ایمــان قــوی را بــکار بــرده بــود و وقتــی دانــش، 
مشــیت و تقدیــر خــدا از رحمــت و مهربانــی، او را بــه پیــش بــرده بــود، ایمــان او در 
پایــداری تــوکل بــه خــدا بــه کمــال رســیده بــود و وقتــی مــرگ او را نــدا مــی داد، او 

آمــاده بــود کــه از کارهــای خویــش مســتریح گــردد. 
» مــرگ مؤمنيــن بــراي خداونــد بســيار ناگــوار اســت « )مزامیــر 116 آیــه 1۵(. 
» مــردم خداشــناس وقتــي بميرنــد، پناهگاهــي خواهنــد داشــت، اّمــا گناهــکاران بــه 
وســيله گناهان خودشــان تباه مي شــوند « )امثال 14 آیه ۳2(. همراه با نویســنده 
مزامیــر، الیشــع بــا تمامــی اطمینــان توانســت بگویــد: » اّمــا خداونــد، جــان مــرا از 
دنيــاي مــردگان مــي رهانــد و نجــات مــي دهــد « )مزامیــر 4۹ آیــه 1۵(. و او بــا وجــد 
توانســت شــهادت دهــد: » اّمــا مــي دانــم کــه نجــات دهنــده مــن در آســمان اســت 
و روزي بــراي دفــاع مــن بــه زميــن خواهــد آمــد « )ایــوب 1۹ آیــه 2۵(. » اّمــا مــن روي 
تــو را خواهــم ديــد، چــون خطايــي مرتکــب نشــده ام و چــون برخيــزم، از ديــدن روي 

تــو شــادمان خواهــم شــد « )مزامیــر 17 آیــه 1۵(. 
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نینوا، آن شهر 

عظیم
بــود،  تقســیم شــده  اســرائیل  کــه  ایامــی  در  کهــن،  دنیــای  میــان شــهرهای  در 
یکــی از بزرگتریــن شــهرها، نینــوا پایتخــت قلمــرو آشــوریان بــود. بنیــان آن در کرانــه 
حاصلخیــز رود دجلــه بــود و بــه مجــرد پراکندگــی از بــرج بابــل، در طــول قرنهــا آبــاد 
گردیــده بــود، کــه وســعت آن متجــاوز از ســه روز مســافرت بــود )یونــس ۳ آیــه ۳(. 
در زمــان کامیابــی موقتــی، نینــوا مرکــز جنایــت و بــدکاری بــود. ســروش الهــی آن 
را شــهر خــون ریــز کــه مملــو از قتــل و غــارت بــود، توصیــف کــرده بــود. بزبــان تمثیلــی 
ناحــوم نبــی نینــوا را بــه شــیر گرســنه و بیرحــم تشــبیه کــرده بــود، کــه بــرای شکســتگی 
آن التیامــی نیســت و جراحــت آن عــالج نمیپذیــرد و همــه کســانی کــه خبــر نابــودی 
آنــرا میشــنوند، دســت میزننــد زیــرا کســی نیســت کــه از دســت او ظلــم و ســتمی 

ندیــده باشــد. )ناحــوم ٣ آیــات ١ و ١۹(. 
بــا ایــن وجــود نینــوا گرچــه بــدکار شــده بــود کامــالً در دســتان شــیطان نیفتــاده 
بــود. » از آســمان خداونــد نظــر افكنــد و جميــع بنــي آدم را نگريســت « )مزامیــر ۳۳ 
آیــه 1۳( و » چشــم او هــر چیــز نفیــس را میبینــد « )ایــوب 28 آیــه 10( و تشــخیص 
داده شــده بــود کــه در آن شــهر بســیاری در صــدد رســیدن بــه چیــزی بهتــر و متعالــی 
تــر هســتند و اگــر بــه کســانی فرصــت داده شــود تــا از خــدای زنــده آگاه شــوند، 
اعمــال شــریرانه خــود را رهــا کــرده و او را عبــادت خواهنــد نمــود. و بدیــن ســبب 
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خــدا بــا تدبیــری خالــی از اشــتباه راهــی را بــه آنــان عیــان خواهــد نمــود تــا آنــان را 
چنانچــه ممکــن باشــد بــه توبــه هدایــت نمایــد. 

واســطه ای کــه بــرای ایــن کار انتخــاب شــده بــود، یونــس نبــی پســر امیتــای بــود. 
کالم خداونــد نــزد او آمــده و فرمــود » بــه نينــوا، شــهر بــزرگ بــرو و بــه مــردم آنجــا بگــو 

کــه ظلــم و شــرارت آنهــا بــه پيشــگاه مــن رســيده اســت « )یونــس 1 آیــات 1 و 2(. 
مأموریــت  ایــن  بــودن  غیرممکــن  و  احتمالــی  مشــکالت  بــه  نبــی  کــه  وقتــی 
اندیشــید، کنجــکاو شــد تــا دلیــل ایــن فراخــوان را جویــا شــود. از نقطــه نظــر بشــری 
بنظــر هیــچ چیــزی نمــی توانســت در ایــن شــهر متکبــر نتیجــه ای از ایــن پیــام حاصــل 
کنــد. او بــرای لحظــه ای فرامــوش کــرد کــه خدایــی را کــه خدمــت میکــرد، حکیــم 
مطلــق و قــادر مطلــق اســت. در حالیکــه او مــردد بــود و همچنــان شــک داشــت، 
نبــی را در ربــود و  بــا نومیــدی مســتغرق ســاخت. خــوف عظیمــی  شــیطان او را 
» برخاســته و به ترشــیش فرار کرد «. یک کشــتی در بندر پهلو گرفته بود که برای 
عزیمــت بــه یافــا آمــاده حرکــت میشــد. » يونــس كرايــه خــود را پرداخــت و ســوار 

كشــتي شــد « )آیــه ٣(. 
در دســتوری کــه بــه یونــس داده شــد، وی عهــده دار مســئولیت ســنگینی شــده 
بــود، بــا اینحــال خداونــدی کــه بــه او امــر کــرده بــود تــا بــه پیــش بــرود قــادر بــود تــا خــادم 
بــدون هیــچ  نبــی  او گردانــد. چنانچــه  را نصیــب  توفیــق  و  کنــد  را حفــظ  خویــش 
ســوالی او را اطاعــت کــرده بــود، مــی توانســت از بســیاری از تجربیــات تلــخ راحــت 
باشــد و بوفــور برکــت یابــد. بــا اینحــال در زمانــی نومیــدی یونــس، خداونــد او را رهــا 
نکــرد. در میــان یــک ســری از مشــقات و تقدیــر هــای عجیــب، اعتمــاد نبــی بــه خــدا 

و بــه قــدرت ازلــی او بــرای رســتگاری و نجــات بایــد احیــا میشــد. 
چنانچــه زمانــی کــه فــرا خوانــده شــد، یونــس از اندیشــه آســایش داشــتن حــذر 
مــی نمــود، او مــی توانســت درک کنــد کــه تــالش بــرای گریــز از مســئولیتی کــه بــه او 
ســپرده شــده بــود، تــا چــه انــدازه ابلهانــه اســت. ولــی بــه او اجــازه داده شــد تــا بــرای 
مدتــی کوتــاه بــه گریــز دیوانــه وار خــود بــدون اختــالل ادامــه دهــد. » اّمــا خداونــد 
بــاد شــديدي بــر دريــا فرســتاد. توفــان بــه قــدري شــديد بــود کــه نزديــک بــود کشــتي 
درهــم شکســته شــود. ملوانــان ترســيدند و هرکــدام نــزد خــداي خــود فريــاد مــي کــرد 
و کمــک مــي طلبيــد. ســپس بــراي اينکــه کشــتي را ســبک کننــد، بارهــاي کشــتي را 
بــه دريــا انداختنــد. در ايــن هنــگام يونــس در پاييــن کشــتي دراز کشــيده و بــه خــواب 

ســنگيني فــرو رفتــه بــود « )آیــات 4 و ۵(. 
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همچنانکــه ملوانــان از خدایــان )بتهــای( خــود اســتمداد میطلبیدنــد، فرمانــده 
کشــتی کــه بــی انــدازه مضطــرب شــده بــود در پــی یونــس فرســتاد و گفــت » چــرا 
خوابيــده اي؟ بلنــد شــو و نــزد خــداي خــود دعــا کــن، شــايد بــر مــا رحــم کنــد و جــان 

مــا را نجــات دهــد « )آیــه 6(. 
ولــی دعــای مــردی کــه از مســئولیت شــانه خالــی کــرده بــود، اجابــت نمیشــد. 
ملوانــان بــا اندیشــه ای متأثــر شــدند کــه ایــن طوفــان تنــد و عجیــب حاکــی از غضــب 
خدایانشــان اســت و بعنــوان آخریــن راه نجــات پیشــنهاد کردنــد تــا قرعــه بیندازنــد. 
ملوانــان بــه يکديگــر گفتنــد: » بياييــد قرعــه بياندازيــم و ببينيــم بــه خاطــر چــه کســي 
بــه ايــن بــال دچــار شــده ايــم. آنهــا قرعــه انداختنــد و قرعــه بــه نــام يونــس افتــاد. آنهــا 
بــه يونــس گفتنــد: بــه مــا بگــو تقصيــر کيســت؟ شــغل تــو چيســت؟ از کجــا آمــده اي 

و اهــل کجــا هســتي؟ « 
» يونــس گفــت: مــن عبرانــي هســتم و خداونــد، خــداي آســمان را كــه زميــن و 

دريــا را آفريــد مــي پرســتم «.
» ســپس بــه ايشــان گفــت كــه از حضــور خداونــد فــرار كــرده اســت. آنهــا وقتــي 
ايــن را شــنيدند بســيار ترســيدند و گفتنــد: چــرا ايــن كار را كــردي؟ تالطــم دريــا هــر 

لحظــه زيادتــر میشــد، پــس بــه او گفتنــد: بــا تــو چــه كنيــم تــا طوفــان آرام شــود؟ «
» يونــس گفــت: مــرا بــه دريــا بيندازيــد و دريــا دوبــاره آرام میشــود؛ چــون میدانــم 

اين طوفان وحشــتناك بســبب من دامنگير شــما شــده اســت «.
» ملوانــان كوشــش كردنــد كشــتي را بــه ســاحل برســانند، ولــي موفــق نشــدند. 
طوفــان شــديدتر از آن بــود كــه بتــوان بــا آن دســت و پنجــه نــرم كــرد! پــس آنهــا بــه 
رســم خودشــان نــزد خداونــد، خــداي يونــس دعــا كــرده، گفتنــد: اي خداونــد، مــا 
را بــراي مــرگ ايــن شــخص هــالك نكــن و مــا را مســئول مــرگ او نــدان؛ زيــرا همــه 
اينهــا خواســت تــو بــوده اســت. آنــگاه يونــس را برداشــته، او را بــه دريــاي خروشــان 

انداختنــد و طوفــان قطــع شــد! «
» آنهــا از خداونــد ترســيدند و قربانــي تقديــم او نمودنــد و نذرهــا كردنــد. همــان 
موقــع خداونــد ماهــي بزرگــي فرســتاد و ماهــي يونــس را بلعيــد و يونــس ســه روز و 

ســه شــب در شــكم ماهــي مانــد «. 
» آنــگاه يونــس ازشــكم ماهــي نــزد خداونــد، خــداي خــود دعــا كــرده گفــت: بــه 
هنــگام ســختي، خداونــد را خوانــدم و او مــرا اجابــت فرمــود. از عالــم مــرگ فريــاد 
بــرآوردم و تــو اي خداونــد، بــه داد مــن رســيدي! مــرا بــه اعمــاق دريــا انداختــي. در 
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ســيالبها غــرق شــدم و امــواج خروشــانت مــرا پوشــانيد. بــه خــود گفتــم كــه مــرا از نظــر 
خــود دور انداختــه اي و ديگــر نمــي توانــم خانــه مقدســت را ببينــم. در امــواج دريــا 
فــرو رفتــم. مــرگ بســيار نزديــك بــود. آبهــا مــرا احاطــه كردنــد و علفهــاي دريــا دور ســرم 
پيچيدنــد. تــا عمــق كوههــا فــرو رفتــم. درهــاي زندگــي بــه رويــم بســته شــد و در ديــار 
مرگ زنداني شــدم. ولي اي خداوند، خداي من، تو مرا از چنگال مرگ رهانيدي! 
وقتــي كــه تمــام اميــد خــود را از دســت داده بــودم، بــار ديگــر تــو را اي خداونــد بــه 

ياد آوردم و دعاي قلب من در خانه مقدســت به حضور تو رســيد. 
كســاني كــه بتهــاي باطــل را مــي پرســتند از پيــروي تــو برگشــته انــد، ولــي مــن 
بــا ســرودهاي تشــكر بــراي تــو قربانــي خواهــم كــرد و نــذر خــود را بــه تــو ادا خواهــم 
نمــود. نجــات فقــط از جانــب خداونــد اســت « )یونــس 1 آیــه 7 تــا بــاب 2 آیــه ۹(.

و  آیــد  مــی  از جانــب خداونــد  » نجــات  کــه  گرفــت  درســی  یونــس  ســرانجام 
اوســت كــه بــه قــوم خــود بركــت ميدهــد « )مزامیــر ۳ آیــه 8(. بــا طلــب مغفــرت و 
تشــخیص فیــض نجــات دهنــده خــدا، رهایــی حاصــل شــد. یونــس از اعمــاق شــکم 

ماهــی بــزرگ بــه بیــرون و زمیــن خشــک انداختــه شــد. 
بــه نینــوا هشــدار دهــد. » آنــگاه  تــا  یکبــار دیگــر خــادم خــدا مأموریــت یافــت 
خداونــد بــار ديگــر بــه يونــس فرمــود: بــه شــهر بــزرگ نينــوا بــرو و همانطــور كــه بــه 
تــو گفتــم، بــه آنهــا هشــدار بــده كــه سرنوشــت شــومي در انتظــار آنهاســت! يونــس 
اطاعــت كــرده، بــه نينــوا رفــت. نينــوا شــهر بســيار بزرگــي بــود بطــوري كــه ســه روز 

طــول ميكشــيد تــا كســي سراســر آن را بپيمايــد « )یونــس ۳ آیــات 1 تــا ۳(. 
وقتی که یونس وارد شهر شد، یکمرتبه بانگ برآورد و گفت بعد از چهل روز 
نينوا ويران خواهد شــد )آیه 4(. از کویی به کویی دیگر میرفت و هشــدار میداد.

پیــام بیهــوده و عبــث نبــود. آن بانــگ و پیــام دهشــت انگیــز از میــان کوچــه هــای 
شــهر بــی خــدا زبــان بــه زبــان در همــه مکانهــای مســکون شــنیده شــد. روح خــدا 
ضــرورت پیــام را در همــه قلبهــا مؤثــر واقــع نمــود و ســبب شــد تــا جماعــت بخاطــر 

گناهانشــان بــه لــرزه در آینــد و بــا تواضــع آمــرزش طلبیــده و توبــه کننــد. 
» اهالــي شــهر حرفهايــش را بــاور كــرده، بــه همــه اعــالن كردنــد كــه روزه بگيرنــد؛ 
و همــه، از بــزرگ تــا كوچــك، پــالس پوشــيدند. هنگامــي كــه پادشــاه نينــوا شــنيد 
تــن  كــه يونــس چــه گفتــه اســت از تخــت خــود پاييــن آمــده، لبــاس شــاهانه را از 
درآورد و پــالس پوشــيده، در خاكســتر نشســت. پادشــاه و بــزرگان دربــار او ايــن 
نبايــد  نــه حيوانــات، هيچكــدام  نــه مــردم و  بــه سراســر شــهر فرســتادند:  پيغــام را 
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بــه درگاه  پــالس پوشــيده،  بايــد  مــردم  چيــزي بخورنــد و حتــي آب بنوشــند. همــه 
خداونــد التمــاس كننــد و از راههــاي بــد خــود بازگشــت نمــوده، از اعمــال زشــت 
خــود دســت بكشــند. كســي چــه مــی دانــد، شــايد خــدا از خشــم خــود برگــردد و بــر 

مــا ترحــم كــرده، مــا را از بيــن نبــرد « )آیــات ۵ تــا ۹(
وقتــی پادشــاه و بلندپایــگان بهمــراه مــردم عامــی چــه عالیرتبــه و چــه دون پایــه بــا 
موعظــه یونــس توبــه کردنــد )متــی 12 آیــه 41( و متحــدا خــدای آســمان را طلبیدنــد 
و رحمــت وی شــامل حــال آنهــا گردیــد. » وقتــي خــدا ديــد آنهــا از راههــاي بــد خــود 
دســت كشــيده انــد بــر آنهــا ترحــم كــرده، باليــي را كــه گفتــه بــود بــر ايشــان نفرســتاد « 
)یونــس ۳ آیــه 10(. سرنوشــت شــوم آنــان تغییــر یافــت. خــدای اســرائیل در سراســر 
نواحــی بــت پرســت متعــال شــده و تکریــم گردیــد و احــکام او حرمــت داده شــد. 
نینوا برای سالیان دراز در دام قومهای مجاور بواسطه بی توجهی به خدا نیفتاد. 

)بــرای مشــروح ســقوط آشــوریان فصــل ۳٠ را ببینیــد(. 
علیرغــم  شــد،  آگاه  شــهر  بخشــیدن  بــرای  خــدا  مقصــود  از  یونــس  وقتــی 
توبــه نمودنــد.  پــالس پوشــیده و در خاکســتر نشســته و  تبهــکاری آن، کل شــهر 
و  شــادی  خــدا  انگیــز  شــگفت  فیــض  بخاطــر  کــه  میبــود  فــردی  اولیــن  بایــد  او 
کــذاب  نبــی  کــه  نمــود  احســاس  خــود  ذهــن  در  عــوض  در  ولــی  مینمــود،  وجــد 
اســت. او بصیــرت خــود را از ارزش عظیمتــر جانهــا در شــهر بیچــاره و مفلــوک از 
دســت داد. شــفقتی کــه خــدا بــه نینــوای توبــه کار نشــان داد، یونــس را ناراحــت 
وقتــي  گفــت: خداونــدا،  و  كــرد  دعــا  نــزد خداونــد  » او  ســاخت.  و خشــمگین 
در مملكــت خــود بــودم و تــو بــه مــن گفتــي بــه اينجــا بيايــم، میدانســتم كــه تــو از 
تصميــم خــود منصــرف خواهــي شــد، زيــرا تــو خدايــي مهربــان و بخشــنده هســتي 
و ديــر غضبنــاك میشــوی و بســيار احســان میکنــی. بــراي هميــن بــود كــه خواســتم 

بــه ترشــيش فــرار كنــم « )یونــس 4 آیــات 1 و 2(.
یکبــار دیگــر او تســلیم هــوای نفــس گردیــده تــا جســتار نمــوده و تردیــد کنــد و 
یکبــار دیگــر او غــرق در نومیــدی شــد. او بینــش خــود را از عالقــه بدیگــران از دســت 
داده و احســاس کــرد کــه بهتــر اســت بمیــرد تــا اینکــه زنــده بمانــد و شــهر را ســالم 
ببینــد و در ناخشــنودی خویــش اظهــار داشــت » خداونــدا، اينــك جانــم را بگيــر، 

زيــرا بــراي مــن مــردن بهتــر از زنــده مانــدن اســت «.
» آنــگاه خداونــد بــه وي فرمــود: آيــا درســت اســت كــه از ايــن بابــت عصبانــي 
شــوي؟ يونــس از شــهر خــارج شــده، بطــرف شــرق رفــت. در خــارج از شــهر بــراي 
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خــود ســايباني ســاخته، زيــر ســايه آن منتظــر نشســت تــا ببينــد بــر ســر شــهر چــه مــي 
آيــد. آنــگاه خداونــد بســرعت گياهــي رويانيــد و برگهــاي پهــن آن را بــر ســر يونــس 
گســترانيد تا بر او ســايه بيندازد و به او راحتي ببخشــد. يونس از ســايه گياه بســيار 

شــاد شــد « )یونــس 4 آیــات ۳ تــا 6(. 
كرمــي  خــدا  بعــد  روز  » صبــح  داد.  تجربــی  درســی  یونــس  بــه  آنــگاه خداونــد 
بوجــود آورد و كــرم ســاقه گيــاه راخــورد وگيــاه خشــك شــد. وقتــي كــه آفتــاب برآمــد 
و هــوا گــرم شــد، خداونــد بــادي ســوزان از جانــب شــرق بــر يونــس وزانيــد و آفتــاب 
چنــان بــر ســر او تابيــد كــه بــي تــاب شــده، آرزوي مــرگ كــرد و گفــت: بــراي مــن مــردن 

بهتــراز زنــده مانــدن اســت «. 
خدا دوباره با پیامبر خویش سخن گفت » آیا از خشك شدن گياه بايد عصباني 
شــوي؟ « و یونــس جــواب داد » بلــي، بايــد تــا بــه حــد مــرگ هــم عصبانــي شــوم «. 
خداونــد فرمــود: بــراي گياهــي كــه در يــك شــب بــه وجــود آمــد و در يــك شــب 
از بيــن رفــت دلــت ســوخت، بــا آنكــه برايــش هيــچ زحمتــي نكشــيده بــودي؛ پــس آيــا 
دل مــن بــراي شــهر بــزرگ نينــوا نســوزد كــه در آن بيــش از صــد و بيســت هــزار بچــه 
معصــوم و بيگنــاه، و نيــز حيوانــات بســيار وجــود دارد؟ )یونــس 4 آیــات ٧ تــا ١1(. 
یونــس کامــالً مشــوش و تحقیــر شــده و از درک مقصــود خــدا در بخشــیدن نینــوا 
ناتــوان شــده بــود. بــا ایــن وجــود مأموریــت ســپرده شــده دربــاره اخطــار بــه شــهر بــزرگ 
انجام شده و مقصود خدا عملی گردیده بود. شکوه فیض او در میان بت پرستان 
آشــکار گردیده بود. کســانی که برای مدتها در تاريكي و ســايه موت نشســته بودند، 
كــه در مذلـّـت و آهــن بســته شــده بودنــد، در تنگــي خــود نــزد خداونــد فريــاد برآوردنــد و 
ايشان را از تنگيهاي ايشان رهايي بخشيد. او آنان را از تاریکی و سایه مرگ بیرون 
آورده و زنجیرهای اسارت آنان را برید. كالم خود را فرستاده، ايشان را شفا بخشيد 
و ايشــان را از هالكتهــاي ايشــان رهانيــد. )مزامیــر 107 آیــات 10، 1۳، 14 و 20(. 
مســیح در طــی رســالت خویــش بــر زمیــن، بــه کار خــوب موعظــه یونــس در نینــوا 
اشــاره کــرد و ســاکنین آنــرا در آن کانــون بــت پرســتی بــا امــت معتــرف بخــدا در ایــام 
خویــش قیــاس نمــود. زيــرا همچنانكــه يونــس ســه شــبانه روز در شــكم ماهــي مانــد، 
پســر انســان نيــز ســه شــبانه روز در شــكم زميــن خواهــد بــود. » مردمــان نینــوا در روز 
داوري بــا ايــن طايفــه برخاســته، بــر ايشــان حكــم خواهنــد كــرد زيــرا كــه بــه موعظــة 
يونــس توبــه كردنــد و اينــك بزرگتــري از يونــس در اينجــا اســت « )متــی 12 آیــات 40 
و ۳7(. در ایــن دنیــای شــلوغ کــه از بلــوای تجــارت و مجــادالت بــر ســِر داد و ســتد 
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لبریــز اســت و انســانها تــالش میکننــد تــا آنجــا کــه ممکــن اســت همــه چیــز را بــرای 
ارضای نفس خود بدســت بیاورند، مســیح آمده اســت و فراتر از آشــفتگی، ندای 

او ماننــد صــدای شــیپور خــدا شــنیده شــد:
» زيرا كه شخص را چه سود دارد هرگاه تمام دنيا را ببرد و نَْفس خود را ببازد؟ 
يا آنكه آدمي چه چيز را به عوض جان خود بدهد؟ « )مرقس 8 آیات ۳6 و ۳7(. 
همانطــور کــه موعظــه یونــس زنــگ خطــری بــرای نینــوا بــود، موعظــه مســیح نیــز 
کالم  پذیــرش  در  ای  مقایســه  چــه  ولیکــن  اوســت.  نســلهای  بــرای  خطــری  زنــگ 
اســت. بــا اینحــال وقتــی منجــی بــا بــی تفاوتــی و اســتهزاء مواجــه گردیــد، بــکار خــود 

ادامــه داد تــا اینکــه مأموریــت خویــش را بــه پایــان رســانید. 
این درس برای فرستادگان امروزی خداست، چرا که شهرها و قومها حقیقتاً 
بــه شــناخت صفــات و مقاصــد خــدای حقیقــی ماننــد نینــوای کهــن نیــاز دارنــد. 
ســفیران مســیح بایــد انســانها را بــه جهانــی باشــکوه تــر هدایــت کننــد کــه بینــش و 
بصیــرت آن بــه انــدازه زیــادی از دســت رفتــه اســت. مطابــق بــا تعلیــم کالم مقــدس، 
تنها شــهری که دوام خواهد آورد شــهری اســت که خدا بنا کننده آنســت. انســان 
بــا چشــم ایمــان میتوانــد دروازه آســمان و ملکــوت را ببینــد کــه از جــالل جــاودان 
خــدا گلگــون شــده اســت. خداونــد عیســی بواســطه مبشــران خدمتگــزار خویــش، 
انســانهایی را فــرا میخوانــد تــا بــا بلنــد همتــی تقدیــس شــده، جهــد کننــد تــا میــراث 
فناناپذیــر را حفــظ کننــد. او بــه آنــان اصــرار مــی ورزد تــا گنجهــای خــود را در کنــار 

بــارگاه خداونــد بیندوزنــد. 
کار  تقصیــر  زمیــن  در  مســکون  مناطــق  تمامــی  شــرارت  در  تــداوم  بخاطــر 
میشــوند. قلــم بشــری از نــگارش و تشــریح فســاد شــایع شــده بــر نمــی آیــد. هــر روز 
نزاعــی جدیــد، ارتشــاء و کالهبــرداری زائیــده میشــود و هــر روزه تاریخچــه بیمــار 
کننــده ای از خشــونت و بــی قانونــی ثبــت میگــردد: از القیــدی بــه رنــج بشــری – از 
وحشــیگری – تباهــی ســبعانه زندگــی بشــر. هــر روز خبــر جنــون قتــل و خودکشــی 

میشــود.  شــنیده 
از هــر دوره ای بــه دوره دیگــر شــیطان میخواهــد تــا انســان را نســبت بــه برنامــه 
دیــدگاه  تــا  اســت  نمــوده  تــالش  او  دارد.  نــگاه  نادانــی  و  خــدا در جهــل  رحیمانــه 
آنــان را از امــور بــزرگ احــکام خــدا مخفــی نمایــد. اصولــی کــه از عدالــت، رحمــت 
و محبــت و از ایــن حیــث حکایــت میکنــد. انســان از پیشــرفت شــگفت انگیــز و 
عصــر روشــنگری کــه در آن زندگــی میکنیــم مباهــات میکنــد. ولــی خداونــد زمیــن 
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را مشــاهده میکنــد کــه از بــی انصافــی و خشــونت لبریــز گردیــده اســت. انســانها 
اظهــار میدارنــد کــه احــکام خداونــد منســوخ شــده اســت و کتــاب مقــدس موثــق 
نیســت و در نتیجه موج خروشــان شــرارت که از زمان طوفان نوح و اســرائیل مرتد 
دیــده نشــده جهــان را در مــی نــوردد. شــرافت و منزلــت جــان، نجابــت و تقــوی، 
پایمــال گردیــده تــا شــهوت و حــرص چیزهایــی کــه نهــی شــده اســت را ارضــا نمایــد. 
بــه خونریــزی  تــا  ســابقه ســیاه جنایــت مرتکــب شــده بخاطــر منافــع کافــی اســت 

دامــن زده و جــان را از وحشــت لبریــز ســازد.
خــدای مــا خــدای رحمــت اســت. او بــا شــکیبایی و دلســوزی بــا متجاوزیــن بــه 
احــکام برخــورد میکنــد. و بــا اینحــال در ایــن ایــام مــا، وقتــی مــردان و زنــان فرصتهــای 
زیــادی دارنــد تــا بــا احــکام الهــی آشــنا شــوند، همانگونــه کــه در کالم مقــدس آشــکار 
گردیــده اســت، فرمانــروای بــزرگ جهــان نمیتوانــد نظــاره گــر خشــنودی شــهرهای 
بــدکار باشــد جایــی کــه خشــونت و جنایــت بیــداد میکنــد. خاتمــه مــدارای خداونــد 

بــا آنانیکــه در نافرمانــی پافشــاری میکننــد بســرعت نزدیــک میشــود. 
آیــا انســانها بایــد از تغییــر ناگهانــی و غیــر قابــل انتظــار برخــورد حاکــم اعظــم بــا 
ســاکنین جهــان ســقوط کــرده غافلگیــر شــوند؟ آیــا بایســتی غافلگیــر شــوند وقتــی 
مجــازات بــر ســرپیچی و جنایــات افزایــش یافتــه، فــرود آیــد؟ آیــا خــدا بایــد نابــودی 
و مــرگ را بــر آنانــی کــه دســتاوردهای نامشــروع و حــرام را بــا فریــب و کالهبــرداری 
بدســت آورده انــد، غافلگیــر نمایــد؟ بــا وجــود ایــن واقعیــت کــه نــور هدایــت در 
رابطــه بــا خواســته هــای خــدا بطــور افــزون بــر راههــای آنــان تابیــده اســت، بســیاری 
منکــر شــناخت حاکمیــت خداونــد شــده و برگزیــده انــد تــا در زیــر بیــرق بنیــان گــذاِر 

طغیــان و تمــرد بــر ضــد ملکــوت باقــی بماننــد. 
شــکیبایی و مــدارای خــدا عظیــم اســت – چنــان عظیــم کــه وقتــی بــی حرمتــی 
مــداوم بــه فرامیــن مقــدس او را مــورد توجــه قــرار میدهیــم، شــگفت زده میشــویم. 
آن قــادر مطلــق قــدرت مهــار کننــده ای را اعمــال نمــوده اســت. ولیکــن او مســلماً 
ده  عادالنــه  مطالبــات  گســتاخانه  آنانکــه  کنــد،  مجــازات  را  بــدکاران  تــا  برخاســته 

فرمــان را بمبــارزه مــی طلبنــد. 
الهــی  ولــی صبــر  نظــر گرفتــه اســت،  انســان در  آزمایــش  بــرای  خــدا دوره ای 
حــد و حــدودی دارد و عقوبــت خــدا مطمئنــاً دامنگیــر خواهــد گردیــد. خداونــد بــا 
انســان خیلــی مــدارا میکنــد ولــی زمانــی خواهــد رســید کــه التمــاس و تضــرع بــرای 
لطــف و بخشــش شــنیده نخواهــد شــد و عامــل طغیانگــری کــه مداومــاً نــور هدایــت 
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و حقیقــت را رد میکنــد، محــو خواهــد شــد. آنــان مــی توانســتند بــه خودشــان و 
کســانی کــه مــی توانســتند بــرای آنــان الگــوی تأثیرگــذاری باشــند، رحــم کننــد. 

زمــان انــدوِه جهــان نزدیــک شــده اســت کــه هیــچ بشــری بــرای شــفا مرهمــی 
نخواهد یافت. روح خدا باز پس گرفته خواهد شــد. بالیا از دریا و خشــکی یکی 
پــس از دیگــری ادامــه خواهنــد یافــت. تــا کنــون چنــد بــار از زلزلــه و گردبــاد شــنیده 
ایــم – و تاکنــون چــه تعــداد از خانــه هــا و زمینهــا بــا آتــش فَــَوران آتشفشــان و ســیل 
از بیــن رفتهانــد! ظاهــراً ایــن مصایــب هــر از گاهــی همــه چیــز را بهــم مــی ریــزد، بــا 
نیروهــای غیــر قابــل کنتــرل طبیعــت کــه کامــالً فراتــر از کنتــرل بشــری هســتند و در 
همــه آنهــا مقصــود خــدا را میتــوان دیــد. خــدا بــا عوامــل خــود در پــی ایــن اســت تــا 

حــس خطــر را در مــردان و زنــان بــر انگیــزد. 
فرستادگان خدا در شهرهای بزرگ نباید بخاطر بدکاری و بی انصافی و فساد 
نــا امیــد شــوند و بایــد بــا تــالش و پشــتکار خبــر خــوش نجــات را اعــالن نماینــد. خداونــد 
چنیــن کارگرانــی را بــا همــان پیامــی کــه بــه پولــس رســول در قرنتــس نابــکار داد، تشــویق 
میکنــد: » شــبي خداونــد در رؤيــا بــه پولــس گفــت: ترســان مبــاش، بلكــه ســخن بگــو و 
خاموش مباش زيرا كه من با تو هستم و هيچ كس تو را اذّيت نخواهد رسانيد زيرا 
كــه مــرا در ايــن شــهر خلــِق بســيار اســت « )اعمــال رســوالن 18 آیــات ۹ و 10(. آنانــی 
کــه در کار نجــات جانهــا مشــغولند، بــه یــاد داشــته باشــند کــه در حالیکــه بســیاری بــه 
اندرزهای خدا در کالم وی اعتنا نمیکنند، ولی تمام دنیا از نور هدایت و حقیقت 
و از دعــوت صبورانــه و حلیمانــه منجــی روی بــر نمیگردانــد. در هــر شــهر گرچــه ممکــن 
اســت پــر از جنایــت و خشــونت باشــد، کســانی هســتند کــه بــا تعلیــم مناســب مــی 
آموزنــد تــا از عیســی پیــروی کننــد. بنابرایــن هــزاران نفــر میتواننــد بــا حقیقــت نجــات 

یافتــه و هدایــت گشــته تــا مســیح را بعنــوان منجــی شــخصی خــود بپذیرنــد. 
حاضــر  نيــز  شــما  » لهــذا  اینســت:  امــروزه  زمیــن،  ســاکنین  بــرای  خــدا  پیــام 
آیــه  باشــيد، زيــرا در ســاعتي كــه گمــان نبريــد، پســر انســان مــي آيــد « )متــی 24 
24(. شــرایط مســتولی در جامعه و خصوصاً در شــهرهای بزرگ با بانگ عظیمی 
فــرا رســیده اســت و خاتمــه همــه چیــز  اعــالن میدارنــد کــه ســاعت داوری خــدا 
نزدیــک اســت. مــا در آســتانه بحرانهــای زمــان ایســتاده ایــم. غضــب خــدا بســرعت 
یکــی پــس از دیگــری خواهــد آمــد – آتــش و ســیل و زلزلــه بــا جنــگ و خونریــزی. مــا 
از وقایع زمان شــگفت زده نمیشــویم، چرا که فرشــتگان رحمت نمیتوانند بیش از 

ایــن توبــه ناپذیــران را محافظــت نماینــد. 
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» اينــك خداونــد از مــكان خــود بيــرون مــي آيــد تــا ســزاي گناهــان ســاكنان زميــن 
پــس زميــن خونهــاي خــود را مكشــوف خواهــد ســاخت و  بــه ايشــان برســاند.  را 
آیــه 21(. طوفــان  )اشــعیا 26  نمــود «  پنهــان نخواهــد  را ديگــر  كشــتگان خويــش 
غضب خدا در حال اجتماع است و تنها کسانی میتوانند ایستادگی کنند که به 
دعوت رحمت پاسخ گفته اند، همانطور که ساکنین نینوا با موعظه یونس پاسخ 
گفتــه و بواســطه اطاعــت از احــکام الهــی تطهیــر گردیدنــد. فــرد عــادل شــده مســیح 
در خــدا، بتنهایــی میتوانــد پناهگاهــی داشــته باشــد تــا اینکــه ویرانــی تمــام شــود:

» هیــچ ملجایــی نــدارم تــا جانــم بیاســایم ترکــم مکــن ای منجــی بــاش تکیــه گاه و 
آرامش جانم در ملجایی ایمن پنهانم کن ای منجی و در آخر پذیرای جانم باش! « 
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خاتمه ســالهای شــوم اســرائیل با خشــونت و خونریزی مشــخص شــده اســت، 
بطوریکــه حتــی در بدتریــن دوران کشــاکش و آشــوب تحــت خانــدان اَخــاب هرگــز 
شــاهد آن نبــوده اســت. بــرای دو قــرن و بیشــتر حاکمــان ده قبیلــه اســرائیل کــه بــاد 
میکاشــتهاند، اکنــون گردبــاد درو میکننــد. پادشــاه پــس از پادشــاه بــه قتــل رســیده تــا 
راه را بــرای جــاه طلبیهــای دیگــران بگشــاید. » آنهــا بــدون مشــورت مــن، بــراي خــود 
پادشــاه تعييــن کردنــد و رهبــران خــود را بــدون موافقــت مــن برگزيدنــد. بــراي خــود 
بُتهايــي از طــال و نقــره ســاختند، بنابرايــن نابــود خواهنــد شــد « )هوشــع 8 آیــه 4(. 
تمــام اصــول عدالــت بــه کنــار گذاشــته شــده بــود. کســانی کــه بایــد در مقابــل اقــوام 
زمیــن بعنــوان امانــت داران فیــض الهــی مــی ایســتادند، بــه خداونــد و بــه یکدیگــر 

خيانــت کــرده انــد )هوشــع ۵ آیــه 7(. 
بــا توبیخــی ســخت، خــدا قــوم توبــه ناپذیــر را بــر انگیخــت تــا از خــواب غفلــت 
برخاســته و خطــر قریــب الوقــوع ویرانــی مطلــق را درک کننــد. خداونــد از طریــق 
هوشع و عاموس نبی به ده قبیله یکی پس از دیگری پیام فرستاد و به آنان اصرار 
ورزیــد کــه توبــه کننــد و آنــان را تهدیــد کــرد کــه نتیجــه ادامــه تخطــی و ســرپیچی آنــان، 
مصیبــت را در پــی خواهــد داشــت. » اّمــا شــما تخــم بــدي و شــرارت را کاشــتيد و 
محصول ظلم و بي انصافي را درو کرديد و ثمره دروغهايتان را خورديد. زيرا شما 
بــه قــّوت و تعــداد جنگجويــان خــود تکيــه کرديــد، جنــگ مــردم شــما را دربــر مــي گيــرد 
و همــه دژهــاي شــما ويــران خواهنــد شــد. همــان گونــه کــه شــلمان شــهر بيــت اربيــل 
را در جنــگ ويــران کــرد و مــادران و فرزندانشــان را کشــت. اي مــردم بيــت ئيــل، بــه 
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خاطر کثرت گناهانتان شما هم به همين سرنوشت گرفتار مي شويد و در همان 
ابتداي جنگ، پادشاه اسرائيل کشته خواهد شد « )هوشع 10 آیات 1۳ تا 1۵(. 
نبــی دربــاره افرایــم شــهادت داد » آميــزش بــا اقــوام بيگانــه نيرويــش را از بيــن 
بــرده اســت، اّمــا خــودش نمــي دانــد. مــوي ســرش ســفيد شــده اســت، ولــي او از 
آن بــي خبــر اســت «. » اســرائيل نيکويــي را تــرک کــرده اســت، بنابرايــن دشــمنان 
در تعقيــب آنهــا هســتند «. » اســرائيل مــورد قهــر مــن قــرار گرفتــه اســت و در روز 
محاکمــه درهــم کوبيــده مــي شــود، زيــرا پيــرو چيزهــاي باطــل گرديــده اســت «. 
» خــداي مــن آنهــا را تــرک خواهــد کــرد. آنهــا در بيــن اقــوام ديگــر ســرگردان و آواره 
خواهنــد شــد، زيــرا بــه کالم خــدا گــوش ندادنــد « )هوشــع 7 آیــه ۹؛ 8 آیــه ۳؛ ۵ 

آیــه 11؛ ۹ آیــه 17(. 
بعضــی از رهبــران اســرائیل شــدیداً از دســت دادِن حیثیــت و آبــروی خــود را 
حــس کردنــد و آرزو کردنــد کــه ایــکاش دوبــاره آبــروی رفتــه را بــاز یابنــد. ولــی برغــم 
رویگردانــی از اعمــال زشــت کــه ضعــف را بــرای پادشــاهی بارمغــان آورد آنــان بــه 
تــا قــدرت سیاســی بدســت  بــی انصافــی ادامــه دادنــد، تملــق یکدیگــر را گفتنــد 
آورنــد و خــود را بــا بــت پرســتان متفــق ســاختند » وقتــي اســرائيل ديــد کــه تــا چــه 
حــد بيمــار اســت و يهــودا کــه جراحــت او تــا چــه حــد اســت، افرايــم بــه کشــور 
آشــور روي آورد و بــه پادشــاه بــزرگ آن پنــاه بــرد. اّمــا امپراتــور آشــور قــادر نيســت 
يــا زخمــش را مــداوا نمايــد «. » اســرائيل ماننــد کبوتــر،  کــه او را شــفا بدهــد و 
بــه  بــي شــعور اســت. او گاهــي از مصــر کمــک مــي خواهــد و گاهــي  نــادان و 
طــرف آشــور مــي رود «. » کارهــاي مــردم اســرائيل از صبحــگاه تــا شــامگاه بيهــوده 
و ويرانگــر اســت. خيانــت و خشــونت در ميــان ايشــان فزونــي خواهــد يافــت. 
ايشــان بــا آشــور پيمــان مــي بندنــد و بــا مصــر بازرگانــي مــي کننــد « )هوشــع۵ آیــه 

1۳؛ 7 آیــه 11؛ 12 آیــه 1(. 
بــود؛ از  از طریــق مــرد خــدا کــه در مقابــل قربانــگاه بیــت ئیــل ظاهــر گردیــده 
شــرارتهای  کــراراً  و هوشــع – خداونــد  عامــوس  از طریــق  الیشــع،  و  ایلیــا  طریــق 
نافرمانــی را در مقابــل دیــدگان ده قبیلــه قــرار داد. ولــی بــا وجــود توبیــخ و اســتدعا 
همچنــان بیشــتر و بیشــتر در ارتــداد فــرو رفتنــد. » مــردم اســرائيل ماننــد گوســاله 
ســرکش هســتند، خداونــد چگونــه آنهــا را بــه چراگاههــاي سرســبز ببــرد؟ «. » قــوم 
مــن تصميــم گرفتــه انــد کــه مــرا تــرک کننــد. حتّــي اگــر آنهــا نــزد قــادر متعــال التمــاس 
کننــد، هيــچ کــس بــه فريادشــان نخواهــد رســيد « )هوشــع 4 آیــه 16؛ 11 آیــه 17(. 
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زمانــی بــود کــه عقوبــت آســمان بســختی بــر مــردم طغیانگــر فــرو افتــاد. » بــه 
کــه  برســانند  شــما  بــه  مــرا  پيــام  تــا  ام  فرســتاده  را  خــود  انبيــاي  مــن  دليــل  هميــن 
هالکــت شــما حتمــي و داوري مــن ماننــد صاعقــه اي بــر شــما فــرود خواهــد آمــد. 
مــن از شــما محبّــت پايــدار مــي خواهــم نــه قربانــي. مــن خواهــان هدايــاي ســوختني 
شــما نيســتم، بلکــه از شــما توقــع دارم کــه مــرا بشناســيد. اّمــا آنهــا ماننــد آدم، پيمــان 

مــرا شکســتند و بــه مــن خيانــت کردنــد « )هوشــع 6 آیــات ۵ تــا 7(.
بــه کالم خداونــد گــوش بدهيــد. خداونــد ســاکنان ايــن  » اي بنــي اســرائيل، 
ســرزمين را محاکمــه مــي کنــد، زيــرا در آنجــا وفــاداري، صداقــت و خــدا شناســي 
وجــود نــدارد «. » قــوم مــن بــه خاطــر اينکــه مــرا نمــي شناســند، هــالک مــي شــود. 
شــما اي کاهنــان نخواســتيد کــه مــرا بشناســيد و تعاليــم مــرا رد کرديــد، پــس مــن 
هــم شــما را طــرد مــي کنــم و پســران شــما را بــه عنــوان کاهــن نخواهــم شــناخت. 
هرچقــدر تعــداد شــما زيادتــر شــد، گناهــان شــما هــم نســبت بــه مــن زيادتــر شــد. 
پــس مــن هــم جــالل شــما را بــه ننــگ تبديــل مــي کنــم. کاهنــان از گناهــان مــردم 
بــراي منفعــت شــخصي خــود اســتفاده مــي کننــد و بنابرايــن مــردم را بــه گنــاه کــردن 
تشــويق مــي نماينــد، پــس هــم کاهنــان و هــم مــردم را بــه خاطــر گناهانشــان مجــازات 

خواهــم کــرد « )هوشــع 4 آیــات 1 و 6 تــا ۹(. 
از اســارت آشــوریان  قبــل  قــرن  نیمــه آخــر  انصافــی در اســرائیل در طــی  بــی 
ماننــد ایــام نــوح بــود و از هــر ســنی انســانها خــدا را انــکار و خــود را کامــالً تســلیم 
و  طبیعــت،  خالــق  از  بیــش  طبیعــت  ســاختن  متعالــی  نمودنــد.  شــرارتکاری 
عبــادت مخلوقــات در عــوض خالــق، همیشــه منتــج بــه شــرارتهای فاحــش گردیــده 
بــا  عشــتاروت  و  بََعــل  پرســتش  در  اســرائیل  قــوم  وقتــی  ســبب  بدیــن  اســت. 
بــود منفصــل  کــه متعــال و شــریف  او  از  را  آنــان خــود  بســتند،  بیعــت  طبیعــت 
پــای در آمــده،  بــا حفاظــت از جــان از  ســاخته و در دام وسوســه هــا افتادنــد. 
تســلیم وسوســه  را  خــود  و  نداشــتند  گنــاه  علیــه  بــر  مانعــی  گمــراه،  پرســتندگاِن 

نمودنــد.  شــریر  هــای 
در مقابــل ســتمگریهای مشــخص، بــی انصافــی هــای پلیــد، عیاشــی هــای غیــر 
عــادی و هرزگــی، ضیافــت هــای بیشــرمانه و بــد مســتی، هرزگــی و فســق و فجــور 
دوران آنهــا، انبیــاء بانــگ بــر آوردنــد ولــی مخالفــت آنــان عبــث بــود و محکومیتهــای 
گنــاه بیهــوده بــود. » شــما از کســاني کــه پيــرو عدالــت و راســتگو هســتند، نفــرت 
داريــد «. » زيــرا مــن مــي دانــم کــه گناهــان زيــاد و خطاهــاي بزرگــي را مرتکــب شــده 
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ايد. به اشــخاص درســتکار آزار مي رســانيد، رشــوه مي گيريد و عدالت را از مردم 
مســکين بازمــي داريــد « )عامــوس ۵ آیــات 10 و 12(. 

نتیجــه کار شــنیع آنــان برپــا کــردن دو گوســاله طالیــی توســط یربعــام بــود. اولیــن 
انحــراف از شــکلهای بنیــان نهــاده شــده پرســتش بــه معرفــی شــکلهای زشــت تــری از 
بــت پرســتی ســوق داده شــد تــا اینکــه ســرانجام تمامــی ســاکنین ســرزمین را شــیفته 
بــي  نمــوده  فرامــوش  را  خــود  آفریننــده  اســرائیل  نمــود.  پرســتی  طبیعــت  اعمــال 

نهايــت خــود را فاســد ســاخته انــد )هوشــع ۹ آیــه ۹(. 
بــه درســتکاری  آنــان را  ادامــه دادنــد و  ایــن شــرارتها  بــر ضــد  بــه مخالــف  انبیــا 

نمودنــد.  ترغیــب 
» پس تخم عدالت بکاريد تا محصول محبّت پايدار درو کنيد. زمين سخت 
دلهــاي خــود را نــرم ســازيد، زيــرا اکنــون وقــت آن اســت کــه طالــب خداونــد باشــيد 
تــا او نيــز بــاران رحمــت و عدالــت خــود را بــر شــما ببارانــد «. » پــس اي اســرائيل، 
بــه ســوي خــداي خــود بازگــرد. بــا دوســتي و عدالــت زندگــي کــن و بــا صبــر و بردبــاري 
هميشــه منتظــر خــدا بــاش «. » اي اســرائيل، بــه ســوي خداونــد خدايــت بازگــرد، 
زيــرا گناهانــت باعــث لغــزش تــو شــده انــد. بــه ســوي خداونــد بازگرديــد و بگذاريــد 
تــا ايــن دعــا هديــه اي بــراي او باشــد: همــه گناهــان مــا را ببخــش و دعــاي مــا را بپذيــر 
و مــا تــو را همــان گونــه کــه قــول داده ايــم، ســتايش خواهيــم کــرد « )هوشــع 10 آیــه 

12؛ 12 آیــه 6؛ 14 آیــات 1 و 2(. 
به طغیانگران فرصتهایی داده شد تا توبه کنند. در ژرفای ارتداد و عظیمترین نیاز 
پیـام خـدا بـه آنـان، آمـرزش و امیـد بـود. » اي اسـرائيل، اگـر تـو را از بيـن ببـرم، آيـا کسـي 
مي تواند به تو کمک کند؟ تو خواستي که پادشاه و رهبراني داشته باشي، پس حاال 
آنها کجا هستند؟ آيا آنها مي توانند تو را نجات بدهند؟ « )هوشع 1۳ آیات ۹ و 10(. 
» مــردم مــي گوينــد: بياييــد بــه ســوي خداونــد بازگرديــم، زيــرا او کــه مــا را دريــده 
اســت، مــا را شــفا نيــز مــي بخشــد و او کــه مــا را مجــروح ســاخته، مــا را درمــان نيــز 
خواهــد کــرد. پــس از دو يــا ســه روز مــا را زنــده خواهــد ســاخت و مــا در حضــور او 
زندگــي خواهيــم کــرد. پــس بايــد بکوشــيم تــا خداونــد را بشناســيم. همــان گونــه کــه 
دميــدن ســپيده صبــح و ريــزش بــاران بهــاري قطعــي اســت، خداونــد نيــز بــه ســوي مــا 

بــاز خواهــد گشــت « )هوشــع 6 آیــات 1 تــا ۳(.
خداوند به کسانی که بصیرت خود را از نقشه اعصار برای رهایی گناهکاران 
فریــب خــورده بــا قــدرت شــیطان از دســت داده بودنــد، صلــح را پیشــکش نمــود. 
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» خداونــد مــي فرمايــد: مــن قــوم خــود را بــه ســوي خــود بازمــي گردانــم. آنهــا را از 
صميم قلب دوســت خواهم داشــت، ديگر از ايشــان خشــمگين نيســتم. من براي 
بني اســرائيل، چون باران در بيابان خواهم بود. ايشــان چون گُل شــکوفا خواهند 
شــد، چــون درختــان ســرو لبنــان بــا اســتحکام ريشــه خواهنــد دوانــد. بــا جوانــه هــاي 
تــازه، زنــده و چــون درخــت زيتــون زيبــا خواهنــد شــد. همچــون درختــان ســرو لبنــان 
زيســت.  خواهنــد  مــن  حفاظــت  تحــت  ديگــر  بــار  گشــت.  خواهنــد  عطرآگيــن 
محصــوالت غلّــه خواهنــد کاشــت و چــون تاکســتان بــارور خواهنــد گرديــد، چــون 
شــراب لبنــان مشــهور خواهنــد شــد. مــردم افرايــم ديگــر بــا بُتهــا ســرو کاري ندارنــد. 
مــن دعايشــان را مــي پذيــرم و از آنهــا مراقبــت مــي کنــم و ماننــد درخــِت هميشــه 

ســبز، برايشــان ميــوه بــار مــي آورم «. 
شــما را از بــت پرســتي و بــي ايمانــي شــفا خواهــم بخشــيد و محبــت مــن حــد 
و مــرزي نخواهــد داشــت، زيــرا خشــم و غضــب مــن بــراي هميشــه فــرو خواهــد 
سوســن،  ماننــد  او  و  باريــد  خواهــم  اســرائيل  بــر  بــاران  همچــون  مــن  نشســت. 
خواهــد شــكفت و ماننــد ســرو آزاد لبنــان، در زميــن ريشــه خواهــد دوانيــد. شــاخه 
آن  بــوي  و  عطــر  و  شــد  گســترده خواهــد  زيتــون  هــاي  شــاخه  زيبايــي  بــه  هايــش 
همچــون عطــر و بــوي جنگلهــاي لبنــان خواهــد بــود. مــردم بــار ديگــر زيــر ســايه اش 
اســتراحت خواهنــد كــرد و او ماننــد باغــي پــر آب و ماننــد تاكســتاني پــر شــكوفه و 
همچــون شــراب لبنــان معطــر خواهــد بــود. اســرائيل خواهــد گفــت: مــرا بــا بتهــا 
بــود. مــن  چــه كار اســت؟ و مــن دعــاي او را اجابــت كــرده، مراقــب او خواهــم 
همچــون درختــي هميشــه ســبز، در تمــام مــدت ســال بــه او ميــوه خواهــم داد. هــر 
كــه داناســت ايــن چيزهــا را درك كنــد. آن كــه فهــم دارد گــوش دهــد، زيــرا راههــاي 
خداونــد راســت و درســت اســت و نيــكان در آن راه خواهنــد رفــت، ولــي بــدكاران 

لغزيــده، خواهنــد افتــاد. هوشــع 14 آیــات 4 تــا ۹.
ترجمه شــعر: » گرکه حکیمی بدان عاقل و فرزانه شــو راســت بَُود راه حق در 

ره او پیــش رو ور نــه بیفتــد بــه چــاه منکــر راه بریــن «.
بــه آنــان قویــاً اصــرار گردیــده بــود تــا از منفعــت خداجویــی بهــره ببرنــد. » مــرا 
بطلبيــد و زنــده بمانيــد «. » بيــت ئيــل را مطلبيــد و بــه جلجــال داخــل مشــويد و 
بــه بئرشــبع مرويــد، زيــرا جلجــال البّتــه بــه اســيري خواهــد رفــت و بيــت ئيــل نيســت 
خواهــد شــد «. » نيكويــي را بطلبيــد و نــه بــدي را تــا زنــده بمانيــد و بديــن منــوال 
يَُهــَوه خــداي لشــكرها بــا شــما خواهــد بــود، چنانكــه مــي گوييــد از بــدي نفــرت كنيــد 

283

PK-Body-FA.indd   209 11/26/18   2:13 PM



210  | انبیاء و پادشاهان

و نيكويــي را دوســت داريــد و انصــاف را در محكمــه ثابــت نماييــد، شــايد كــه يَُهــَوه 
خداي لشكرها بر بقيّه يوسف رحمت نمايد « )عاموس ۵ آیات 4، ۵، 14 و 1۵(. 
بمراتب تعداد بیشتری از کسانی که این دعوتها را شنیده بودند آنرا نپذیرفتند 
تا از آن منتفع گردند. کالم فرستادگان خدا آنقدر با خواسته های شرارت بار توبه 
ناپذیــران مغایــرت داشــت کــه کاهنــی بــت پرســت از بیــت ئیــل بــه حاکــم اســرائیل 
فرستاده شد که میگفت » عاموس در ميان خاندان اسرائيل بر تو فتنه مي انگيزد 

و زميــن ســخنان او را متحمــل نتوانــد شــد « )عامــوس 7 آیــه 10(. 
بواســطه هوشــع خداونــد فرمــود » وقتــی کــه اســرائیل را شــفا دادم آنــگاه بــی 
انصافــی افرایــم و تبهــکاری ســامرا منکشــف گردیــد «. » فخــر اســرائيل پيــش رويــش 
شــهادت مــي دهــد امــا ايشــان بــه يهــوه خــداي خــود بازگشــت نمــي نماينــد و بــا 

وجــود ايــن همــه او را نمــي طلبنــد « )هوشــع 7 آیــات 1 و 10(. 
خداونــد نســلهای فرزنــدان متمــرد خــود را تحمــل نمــود و حتــی االن در برابــر 
شورشیان معاند او همچنان اشتیاق دارد تا خود را آشکار و آنانرا رستگار سازد. 
» اي افرايــم بــا تــو چــه كنــم؟ اي يهــودا بــا تــو چــه كنــم؟ زيــرا نيكويــي تــو مثــل ابرهــاي 

صبــح و ماننــد شــبنم اســت كــه بــزودي مــي گــذرد « )هوشــع 6 آیــه 4(.
حکــم  و  بــود  ناپذیــر  عــالج  بــود  گردیــده  منتشــر  ســرزمین  در  کــه  شــرارتهایی 
وحشــتناک بــر علیــه اســرائیل صــادر گردیــد » افرايــم بــه بتهــا ملصــق شــده اســت؛ 
پــس او را واگذاريــد «. » ايـّـام عقوبــت مــي آيــد. ايـّـام مكافــات مــي رســد و اســرائيل 
ايــن را خواهنــد دانســت. نبــي احمــق گرديــد و صاحــب روح ديوانــه شــد، بــه ســبب 

كثــرت گنــاه و فراوانــي بغــض تــو « )هوشــع 4 آیــه 17؛ ۹ آیــه 7(. 
ده قبیلــه اســرائیل بایــد میــوه ارتــدادی را کــه قربانگاههــای عجیــب در بیــت 
ئیــل و دان ایجــاد کــرده بودنــد، جمــع آوری کننــد. پیــام خــدا بــه آنــان ایــن بــود: » اي 
ســامره او گوســاله تــو را رّد نمــوده اســت. خشــم مــن بــر ايشــان افروختــه شــد تــا بــه 
كــي نمــي تواننــد طاهــر بشــوند؟ زيراكــه ايــن نيــز از اســرائيل اســت و صنعتگــر آن 
را ســاخته اســت، لهــذا خــدا نيســت. البتــه گوســاله ســامره خــرد خواهــد شــد «. 
» ســاكنان ســامره براي گوســاله هاي بيت آَون مي ترســند زيرا كه قومش براي آن 
ماتــم مــي گيرنــد و كاهنانــش بــه جهــت جــالل او مــي لرزنــد زيــرا كــه از آن دور شــده 
اســت. و آن را نيــز بــه آشــور بــه جهــت هديــه بــراي پادشــاه دشــمن خواهنــد بــرد. 
افرايــم خجالــت خواهــد كشــيد و اســرائيل از مشــورت خــود رســوا خواهــد شــد « 

)هوشــع 8 آیــات ۵ و 6؛ 10 آیــات ۵ و 6(. 
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» اينــك چشــمان خداونــد يُهــوه بــر مملكــت گناهــكار مــي باشــد و مــن آن را از 
روي زميــن هــالك خواهــم ســاخت ليكــن خداونــد مــي گويــد كــه خانــدان يعقــوب 
را بالّــكل هــالك نخواهــم ســاخت. زيــرا اينــك مــن امــر فرمــوده، خانــدان اســرائيل 
را در ميــان همــه اّمــت هــا خواهــم بيخــت، چنانكــه غلّــه در غربــال بيختــه مــي شــود 
و دانــه اي بــر زميــن نخواهــد افتــاد. جميــع گناهــكاران قــوم مــن كــه مــي گوينــد بــال 
بــه مــا نخواهــد رســيد و مــا را درنخواهــد گرفــت، بــه شمشــير خواهنــد مــرد «. » و 
خداونــد مــي گويــد كــه خانــه زمســتاني را بــا خانــه تابســتاني خــراب خواهــم كــرد و 
خانــه هــاي عــاج تلــف خواهــد شــد و خانــه هــاي عظيــم منهــدم خواهــد گرديــد «. 
» خداونــد يَُهــَوه صبايــوت كــه زميــن را لمــس مــي كنــد و آن گداختــه مــي گــردد و 
همــه ســاكنانش ماتــم مــي گيرنــد و تمامــش مثــل نهــر برمــي آيــد و ماننــد نيــل مصــر 
فــرو مــي نشــيند «. » لهــذا خداونــد چنيــن مــي گويــد: زن تــو در شــهر مرتكــب زنــا 
خواهد شــد و پســران و دخترانت به شمشــير خواهند افتاد و زمينت به ريســمان 
تقســيم خواهــد شــد و تــو در زميــن نجــس خواهــي مــرد و اســرائيل از زميــن خــود 

البتــه بــه اســيري خواهــد رفــت «.   
» بنابرايــن اي اســرائيل بــه اينطــور بــا تــو عمــل خواهــم نمــود و چونكــه بــه اينطــور 
بــا تــو عمــل خواهــم نمــود، پــس اي اســرائيل خويشــتن را مهيــا ســاز تــا بــا خــداي خــود 
مالقات نمايي « )عاموس ۹ آیات 8 تا 10؛ ۳ آیه 1۵؛ ۹ آیه ۵؛ 7 آیه 17؛ 4 آیه 12(.

بــرای مدتــی ایــن عقوبتهــای پیشــگوئی شــده بــاز داشــته شــد و در طــی ســلطنت 
یربعــام دوم ارتــش اســرائیل بــه پیروزیهــای آشــکاری دســت یافــت ولــی ایــن زمــان 
کامیابــی ظاهــری در قلبهــای غیــر نادمــان تغییــری حاصــل نکــرده بــود و نهایتــاً حکــم 
داده شــد کــه » يَْربعــام بــه شمشــير خواهــد مــرد و اســرائيل از زميــن خــود البتــه بــه 

اســيري خواهــد رفــت « )عامــوس 7 آیــه 11(. 
این نطق ابهت خود را در بین پادشــاه و مردم از دســت داده بود تا قدری که در 
گناهــکاری سرســخت شــدند. امصیــا، رهبــری در میــان کاهنــان بــت پرســت در بیــت 
ئیــل، بــا صراحــت کالمــی کــه نبــی بــر علیــه قــوم و پادشــاهی گفتــه بــود برعشــه افتــاده و 
به عاموس گفت » اي نبي، از اين کشور خارج شو. به سرزمين يهودا برو و در آنجا 
بــه وســيله موعظــه پــول بــه دســت آور و نــان بخــور امــا در بيــت ئيــل بــار ديگــر نبّــوت منمــا 
چونكه آن َمْقَدس پادشاه و خانه سلطنت مي باشد « )عاموس 7 آیات 12 و 1۳(.

نبی به این گفته با قاطعیت پاسخ داد: » خداوند فرموده است... اسرائیل 
محققاً به اسارت خواهد رفت « )آیه 1٧(. 
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کالمــی کــه بــر ضــد قبیلــه هــای مرتــد بــر زبــان رانــده شــد، بــه حقیقــت پیوســت 
بــا اینحــال پادشــاهی بتدریــج بــه ویرانــی کشــانده شــد. خداونــد در عیــن غضــب، 
رحمــت داشــت و در ابتــدا وقتــی » فــول پادشــاه آشــور بــر ســرزمین هجــوم آورد « 
منحیم پادشاه اسرائیل به اسارت برده نشد بلکه به او اجازه داده شد تا بر تخت 
بمانــد. » در  باقــی  بعنــوان خراجگــزار قلمــرو ســلطنت آشــوریان  ســلطنت خــود 
زمان او تغلت فالســر)فول(، پادشــاه آشــور به ســرزمين اســرائيل هجوم آورد، ولي 
منحيم پادشاه سي و چهار تن نقره به او باج داد و به كمك وي سلطنت خود را 
بــر اســرائيل تثبيــت نمــود. منحيــم ايــن پــول را بــه شــكل ماليــات بــه زور از ثروتمنــدان 
وصــول نمــود. هــر يــك از آنهــا پنجــاه مثقــال نقــره پرداختنــد. پــس امپراطــور آشــور 
بــه ســرزمين خــود بازگشــت « )دوم پادشــاهان 1۵ آیــات 1۹ و 20(. آشــوریان کــه 
ده قبیلــه را پســت و تحقیــر کــرده بودنــد بــرای مدتــی بــه ســرزمین خــود بازگشــتند. 
منحیــم بســی از ندامــت بخاطــر شــرارتکاری دور بــود کــه ایــن مســئله پادشــاهی 
او را بــه ویرانــی کشــیده بــود. او » نيــز ماننــد يربعــام )پســر نبــاط( نســبت بــه خداونــد 
گنــاه ورزيــد و اســرائيل را بــه گنــاه كشــاند « )دوم پادشــاهان 1۵ آیــات 18، 24 و 
28(. » پــس خــداي اســرائيل، فــول پادشــاه آشــور را )كــه بــه تغلــت فالســر معــروف 
بود( برانگيخت و او به آن سرزمين حمله كرد و مردان رئوبين، جاد و نصف قبيله 
منســي را اســير نمــود و آنهــا را بــه حلــح، خابــور، هــارا و كنــار نهــر جــوزان بــرد كــه تــا بــه 
امروز در آنجا ساكن هستند « )اول تواریخ ۵ آیه 26؛ دوم پادشاهان 1۵ آیه 2۹(. 
از ایــن ضربــه ســخت، قلمــرو بخــش شــمالی پادشــاهی هرگــز نتوانســت خــود 
بــه شــکلی از پادشــاهی ادامــه داد گرچــه دیگــر  را بازســازی کنــد. آثــار باقیمانــده 
نتوانســت قــدرت خــود را ابقــا نمایــد. تنهــا یــک حاکــم بنــام هوشــع بــن ایلــه پــس 
از فقــح بــه ســلطنت نشســت. بــزودی پادشــاهی بــرای همیشــه مضمحــل خواهــد 
شــد. ولــی در آن زمــان انــدوه و فغــان، خــدا همچنــان رحمــت خــود را بــه یــاد داشــت 
تــا از بــت پرســتی روی گرداننــد. در ســومین ســال  بــه مــردم فرصتــی دیگــر داد  و 
ســلطنت هوشــع پادشــاه نیکــو حزقیــا ســلطنت خــود را در یهــودا آغــاز کــرد و بــا 
ِپَســح  ســرعت ممکــن اصالحــات مهمــی را در معبــد اورشــلیم بنیــان نهــاد. عیــد 
ســازماندهی گردیــد و در ایــن عیــد نــه تنهــا قبایــل یهــودا و بنیامیــن دعــوت شــدند 
بََعــالوه حزقیــا بعنــوان پادشــاه تدهیــن شــد و همچنیــن بــه قبایــل شــمالی نیــز خبــر 
جــار زده شــد. اعــالن چنیــن بــود: » پــس بــه سراســر اســرائيل، از دان تــا بئرشــبع 
پيغــام فرســتادند و همــه را دعــوت كردنــد تــا بــه اورشــليم بياينــد و عيــد ِپَســح را بــراي 
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خداونــد، خــداي اســرائيل جشــن بگيرنــد. زيــرا مــدت زيــادي بــود كــه آن را بــر اســاس 
شــريعت، بطــور دســته جمعــي جشــن نگرفتــه بودنــد. قاصــدان از طــرف پادشــاه و 
مقامــات مملكــت بــا نامههــا بــه سراســر اســرائيل و يهــودا اعــزام شــدند. متــن نامههــا 
چنيــن بــود: اي بنياســرائيل، بســوي خداونــد، خــداي ابراهيــم و اســحاق و يعقــوب 
بازگشــت كنيــد، تــا او نيــز بســوي شــما بازمانــدگان قــوم كــه از چنــگ پادشــاهان 
بــرادران خــود  پــدران و  بــدر بردهايــد، بازگشــت نمايــد. ماننــد  آشــور جــان ســالم 
كــه  بطــوري  و  كردنــد  گنــاه  اجدادشــان  خــداي  بــه خداونــد،  نســبت  كــه  نباشــيد 
خداونــد  از  بلكــه  نباشــيد،  ياغــي  آنهــا  مثــل  شــدند.  مجــازات  بشــدت  ميدانيــد 
تــا بــه ابــد تقديــس فرمــوده اســت  اطاعــت نماييــد و بــه خانــه او بياييــد كــه آن را 
و خداونــد، خــداي خــود را عبــادت كنيــد تــا خشــم او از شــما برگــردد. اگــر شــما 
بســوي خداونــد بازگشــت نماييــد، بــرادران و فرزنــدان شــما مــورد لطــف كســاني 
قــرار ميگيرنــد كــه ايشــان را اســير كردهانــد و بــه ايــن ســرزمين بــاز خواهنــد گشــت. 
زيــرا خداونــد، خــداي شــما رحيــم و مهربــان اســت و اگــر شــما بســوي او بازگشــت 

نماييــد او شــما را خواهــد پذيرفــت « )دوم تواریــخ ۳0 آیــات ۵ تــا ۹(. 
» پــس قاصــدان، شــهر بــه شــهر از افرايــم و منســي تــا زبولــون رفتنــد. ولــي در 
اكثــر جاهــا بــا ريشــخند و اهانــت مــردم مواجــه شــدند. امــا از قبيلههــاي اشــير، 
منســي و زبولون عدهاي اطاعت نمودند و به اورشــليم آمدند. در ســرزمين يهودا 
نيــز خــدا تمــام قــوم را متحــد ســاخت تــا فرمــان پادشــاه و مقامــات را كــه از جانــب 
خداونــد بــود اطاعــت كننــد. گــروه عظيمــي در مــاه دوم در شــهر اورشــليم جمــع 

شــدند تــا عيــد ِپَســح را جشــن بگيرنــد « )دوم تواریــخ ۳0 آیــات 10 تــا 1۳(.
در حــدود دو ســال بعــد ســامرا توســط ســپاه آشــور تحــت فرمــان شــلمناصر 
محاصــره گردیــد و در ایــن محاصــره ای کــه ادامــه یافــت جمعیــت کثیــری بــا بدبختــی 
از گرســنگی و بیمــاری و همچنیــن بضربــت شمشــیر بهالکــت رســیدند. شــهر و 
قوم شکســت خوردند و باقیماندگان شکســت خورده از ده قبیله به اســارت برده 

شــده و در والیــات آشــوریان پراکنــده گردیدنــد. 
نابــودی کــه بــر قلمــرو شــمالی پادشــاهی واقــع شــد عقوبتــی بــود کــه مســتقیماً 
از آســمان نــازل گردیــد. آشــوریان تنهــا وســیله و موجبــی بودنــد کــه خــدا اهــداف 
پیــش از ســقوط  بــرد. بواســطه اشــعیا کــه کمــی  پیــش  بــه  آنــان  خویــش را توســط 
ســامرا نبــوت خــود را شــروع کــرد خداونــد ســپاه آشــوری را بعنــوان » چــوب تنبیــه « 

تشــبیه کــرد. کــه بــرای مجــازات ایشــان بــکار گرفتــه شــد. )اشــعیا 10 آیــه ۵(. 
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بطـور دردناکـی » ايـن بـال از ايـن جهـت بـر قـوم اسـرائيل نـازل شـد كـه نسـبت بـه 
خداونـد، خـداي خـود كـه ايشـان را از بندگـي در مصـر نجـات داده بـود، گنـاه كـرده 
بودند. آنها بتها را ميپرستيدند «. » و براي بتهاي قومهايي كه خداوند ايشان را بيرون 
رانـده و سرزمينشـان را بـه قـوم اسـرائيل داده بـود، بخـور ميسـوزاندند. آنهـا بـا اعمـال 
زشـت خـود خشـم خداونـد را برانگيختنـد «. » ولـي آنهـا نـه فقـط اطاعـت نميكردنـد 
بلكه مانند اجدادشان كه به خداوند، خداي خود ايمان نداشتند، ياغي بودند. آنها 
از دسـتورات خدا سـرپيچي كردند، عهد او را كه با اجدادشـان بسـته بود، شكسـتند 
از روي حماقـت،  اوامـر خداونـد،  برخـالف  و  ننمودنـد  توجـه  او  بـه هشـدارهاي  و 
بتهاي اقوام همسـايه را عبادت كردند. آنها از تمام دسـتورات خداوند، خداي خود 
سرپيچي نمودند و دو بت گوساله شكل از طال و بتهاي شرمآور ديگر ساختند. بت 
بََعل را پرسـتش كردند و در مقابل آفتاب و ماه و سـتارگان سـجده نمودند «. » پس 
خداوند از تمام بنی اسـرائیل دل كند و آنها را بدسـت دشـمن سـپرد تا نابود شـوند و 
به سزاي اعمال خود برسند «. » تا اينكه خداوند همانطور كه بوسيله تمام انبيا خبر 
داده بود، آنها را از حضور خود دور انداخت. بنابراين مردم اسرائيل به سرزمين آشور 
تبعيد شدند و تا به امروز در آنجا به سر ميبرند «. » اين اسارت بدان سبب بود كه 
بنـی اسـرائیل بـه دسـتورات خداونـد، خدايشـان گـوش ندادنـد و خواسـت او را بجـا 
نياورند. در عوض عـهد و پيـمان او را شكستـه، از تمـام قوانيني كه موسي خدمتگزار 
خداوند به آنها داده بود، سرپيچي نمودند. آشوري ها اورشليم را محاصره ميكنند « 

)دوم پادشـاهان 17 آیـات 7، 11، 14 تـا 16، 20 و 2۳؛ 18 آيـه 12(.
بــا عقوبــت ســختی کــه بــر ده قبایــل نــازل گردیــد خداونــد مقصــود حکیمانــه و 
رحمــت آمیــزی داشــت. کــه بموجــب آن او بیــش از ایــن نتوانســت از طریــق ایشــان 
در ســرزمین پدریشــان بانجــام رســاند از اینــرو آنــان را در میــان بــت پرســتان و بــی 
دینــان متفــرق ســاخت. برنامــه او بــرای رســتگاری همــه کســانی کــه آمــرزش را از 
طریــق منجــی بشــریت نصیــب خــود ســازند بــا اینحــال واقــع میشــد و در مصایبــی 
کــه بــر اســرائیل واقــع گردیــد او راه را بــرای جــالل خویــش کــه بایــد بــر قومهــای زمیــن 
آشــکار میشــد همــوار ســاخت. همــه کســانی کــه بــه اســارت بــرده شــدند توبــه ناپذیــر 
نبودنــد. در میــان آنــان کســانی بودنــد کــه نســبت بــه خــدا وفــادار باقــی ماندنــد و 
کســان دیگــری کــه خــود را در برابــر خــدا متواضــع ســاختند، از طریــق » فرزنــدان 
خــدای زنــده « )هوشــع 1 آيــه 10(. او توانســت جمعیــت تحــت قلمــرو آشــوریان را 

بــه شــناخت خصایــل خویــش و خیریــت هــای احــکام خویــش آگاه ســازد. 
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نابودی در اثر عدم 

شناخت
لطــف خــدا نســبت بــه اســرائیل مشــروط بــه فرمانبــرداری از آنــان بــود. در دامنــه 
کوه ســینا آنان با او عهد و میثاق بســتند و » امت خاص ارزشــمند او و برتر از همه 
امتهــا گردیدنــد «. آنــان صادقانــه قــول دادنــد تــا راه اطاعــت را دنبــال کننــد. و گفتنــد 
» آنچــه را کــه خداونــد گفتــه بجــا مــی آوریــم « )خــروج 1۹ آیــات ۵ و 8(. و وقتــی چنــد 
روز پس از آن، احکام خداوند از کوه سینا نقل گردید و رهنمودهای اضافی بشکل 
قانونهــای موضوعــی و داوری از طریــق موســی بیــان گردیــد، بنــی اســرائیل همگــی بــه 
یــک صــدا دوبــاره عهــد بســتند کــه » همــه کالمــی را کــه خداونــد بیــان نمــوده اســت را 
عمل خواهیم کرد «. در زمان انعقاد آن پیمان، مردم یکبار دیگر متفقاً عهد بستند.

کالم میگوید: » پس موســي بازگشــت و قوانين و دســتورات خداوند را به بنی 
اســرائیل بــاز گفــت. تمــام مــردم يــك صــدا گفتنــد: هــر چــه خداونــد فرمــوده اســت، 
انجام خواهيم داد « و » سپس كتابي را كه در آن دستورات خدا را نوشته بود يعني 
كتــاب عهــد را بــراي بنــی اســرائیل خوانــد و قــوم بــار ديگــر گفتنــد: مــا قــول ميدهيــم كــه 
از تمام دستورات خداوند اطاعت كنيم  « )خروج 24 آیات ۳ و 7(. خدا اسرائیل 
را بعنوان امت خویش برگزیده اســت و آنان ویرا بعنوان پادشــاه خویش پذیرفتند. 
در خاتمه ســرگردانی در بیابان شــرایط پیمان تکرار شــد. در بعل فغور درســت 
افتادنــد،  ای  زیرکانــه  وسوســه  دام  در  بســیاری  کــه  موعــود  ســرزمین  نزدیکــی  در 
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تابعیــت خــود را تجدیــد کردنــد. بواســطه  پیمــان  باقــی ماندنــد و  افــرادی وفــادار 
موســی بــر ضــد وسوســه هایــی کــه ممکــن اســت در آینــده بــه آنــان هجــوم آورد بــه 
تــا از قومهــای  آنــان نصیحــت شــد  بــه  ایشــان هشــدار داده شــد. و بطــور جــدی 

اطــراف جــدا باقــی بماننــد و تنهــا خــدا را عبــادت کننــد. 
» پــس اآلن اى اســرائيل، فرايــض و احكامــى را كــه مــن بــه شــما تعليــم مــى دهــم 
تــا آنهــا را بجــا آوريــد بشــنويد، تــا زنــده بمانيــد و داخــل شــده، زمينــى را كــه يهــوه، 
خــداى پــدران شــما، بــه شــما مــى دهــد بــه تصــرف آوريــد. بركالمــى كــه مــن بــه شــما 
امــر مــى فرمايــم چيــزى ميفزاييــد و چيــزى از آن كــم منماييــد، تــا اوامــر يهــوه خــداى 
خــود را كــه بــه شــما امــر مــى فرمايــم، نــگاه داريــد. چشــمان شــما آنچــه را خداونــد 
در بََعــل فغــور كــرد ديــد، زيــرا هركــه پيــروى بََعــل فغــور كــرد، يهــوه خــداى تــو، او را از 
ميــان تــو هــالك ســاخت. امــا جيمــع شــما كــه بــه يهــوه خــداى خــود ملصــق شــديد، 
امــروز زنــده مانديــد. اينــك چنانكــه يهــوه، خدايــم، مــرا امــر فرمــوده اســت، فرايــض 
و احــكام بــه شــما تعليــم نمــودم، تــا در زمينــى كــه شــما داخــل آن شــده، بــه تصــرف 
مــي آوريــد، چنــان عمــل نماييــد. پــس آنهــا را نــگاه داشــته، بجــا آوريــد زيــرا كــه ايــن 
حكمــت و فطانــت شماســت، در نظــر قومهايــى كــه چــون ايــن فرايــض را بشــنوند، 
خواهنــد گفــت: هرآينــه ايــن طايفــه اى بــزرْگ، قــوم حكيــم، و فطانــت بيشــه انــد « 

)تثنیــه 4 آیــات 1 تــا 6(. 
بــه بنــی اســرائیل دســتور داده شــد کــه بینــش خــود را از احــکام خــدا از دســت 
ندهنــد، در اطاعتــی کــه مــی توانســتند قــوت و برکــت یابنــد. » ليکــن احتيــاط کنيــد 
و متوّجــه باشــيد، مبــادا در طــول زندگــي خــود چيزهايــي را کــه بــا چشــمان خــود 
ديــده ايــد فرامــوش کنيــد؛ بلکــه بــه فرزنــدان و نــوه هــاي خــود يــاد بدهيــد «. اینهــا 

کالم خداونــد بــود کــه برایشــان بواســطه موســی آورده شــد. )تثنیــه 4 آیــه ۹(. 
صحنــه هــای هیبــت انگیــز مرتبــط بــا واگــذار نمــودن احــکام در کــوه ســینا هرگــز 
نبایــد فرامــوش شــود. هشــدارهایی را کــه خداونــد بــر ضــد رســوم بــت پرســتی بــه 
بنــی اســرائیل داده شــده بــود صریــح و قاطــع بودنــد. » در آن روزي کــه خداونــد در 
کــوه ســينا از بيــن آتــش بــا شــما صحبــت کــرد، هيــچ شــکل و صورتــي را نديديــد، پــس 
احتيــاط کنيــد. کــه بــا ســاختن بــت بــه هــر شــکل، چــه زن چــه مــرد، همچنيــن وقتــي 
بــه آســمانها نــگاه مــي کنيــد و آفتــاب، مهتــاب و ســتارگان را مــي بينيــد، منحــرف 
نشــويد و آنهــا را ســجده و پرســتش نکنيــد. خداونــد خدايتــان آنهــا را بــراي تمــام 
اقــوام جهــان ســاخته اســت. پــس احتيــاط کنيــد تــا پيمانــي را کــه خداونــد خدايتــان، 
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بــا شــما بســت، از يــاد نبريــد. هيــچ نــوع بُتــي نســازيد، زيــرا خداونــد خدايتــان، شــما 
را از ايــن کار منــع کــرده اســت « )تثنیــه 4 آیــات 1۵، 16، 1۹ و 2۳(.

موســی شــرارتهایی را کــه منتــج بــه جدایــی از احــکام خداونــد میشــد را نشــان 
داده بــود. او زمیــن و آســمان را شــاهد گرفتــه و گفــت اگــر مــردم شــکلهای فاســد 
از بازگشــت بســوی عبــادت  بــه مجســمه هــا تعظیــم کننــد و  ابــداع و  عبــادت را 
خداونــد اســتنکاف نماینــد غضــب خداونــد برافروختــه خواهــد گردیــد و آنــان بــه 
اســارت گرفتــه شــده و در میــان بــت پرســتان پراکنــده خواهنــد گردیــد » مــن امــروز 
آســمان و زمين را عليه شــما شــاهد مي گيرم که اگر مرا اطاعت نکنيد، بزودي از 
روي زمين محو خواهيد شد. در سرزمين آنسوي رود اردن که بزودي آن را تصرّف 
خواهيــد کــرد، مــّدت زيــادي زندگــي نخواهيــد کــرد. خداونــد شــما را در بيــن اقــوام 
پراکنــده مــي کنــد و تعــداد شــما را کــم مــي ســازد. در آنجــا بُتهايــي را کــه از چــوب 
و ســنگ و بــه دســت بشــر ســاخته شــده انــد، خواهيــد پرســتيد؛ بُتهايــي کــه نــه مــي 
بيننــد، نــه مــي شــنوند، نــه مــي خورنــد و نــه مــي بوينــد « )تثنیــه 4 آیــات 26 تــا 28(. 
ایــن پیشــگوئی در عصــر داوران بوقــوع پیوســت و کاملتــر و دقیقتــر در زمــان 

اســارت اســرائیل در آشــور و یهــودا در بابــل واقــع گردیــد. 
ارتــداد اســرائیل بتدریــج افزایــش یافــت. از نســلی بــه نســل دیگــر شــیطان کــرارا 
وسوســه مینمــود تــا ســبب شــود کــه قــوم برگزیــده فرامیــن و قوانیــن و احکامــی را 
کــه قــول داده بودنــد تــا بــرای همیشــه رعایــت کننــد را فرامــوش کننــد. )تثنیــه 6 آیــه 
1(. او میدانســت کــه اگــر او بتوانــد فقــط باعــث شــود تــا اســرائیل خــدا را فرامــوش 
کنــد و » از خدايــان ديگــر پيــروي کننــد و آنهــا را بپرســتند « آنــان » مطمئنــاً هــالک 

خواهنــد گردیــد « )تثنیــه 8 آیــه 1۹(. 
دشــمن کلیســای خــدا بــر روی زمیــن بــه هــر صــورت ذات رحیمانــه او را کامــالً 
مــن  داد:  نــدا  و  او گذشــت  برابــر  از  » خداونــد  کــه  کســی  آن  انــد،  نکــرده  درک 
پايــدار و  خداونــد خــداي بخشــنده و مهربــان و ديــر خشــم و سرشــار از محبّــت 
وفــاداري هســتم. بــر هــزاران نســل محبّــت پايــدار خــود را نگــه مــي دارم و بخشــاينده 
خطــا و گنــاه هســتم، اّمــا گنــاه را بــدون جــزا نمــي گــذارم، بلکــه انتقــام خطاهــاي 
پــدران را از پســران و پســراِن پســران ايشــان را تــا نســل ســوم و چهــارم مــي گيــرم « 
)خــروج ۳4 آیــات 6 و 7(. برغــم تالشــهای شــیطان بمنظــور خنثــی کــردن اهــداف 
خــدا بــرای بنــی اســرائیل بــا ایــن وجــود حتــی در برخــی از زمانهــای تاریــک تاریــخ 
وقتــی کــه بنظــر میرســید کــه قــوای شــیطان بــه پیــروزی دســت یافتــه انــد خداونــد 
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بــرای  برابــر اســرائیل گســترد کــه  نمــود. او چیزهایــی را در  رافــت خــود را آشــکار 
خیریــت قــوم بــود. » بــراي آنهــا احــکام بــي شــماري نوشــتم، ولــي آنهــا همــه را احــکام 
بيگانــه پنداشــته رد کردنــد «. » ايــن مــن بــودم کــه بــه اســرائيل راه رفتــن را آموختــم و 
آنهــا را در آغــوش خــود پرورانــدم، ولــي آنهــا ندانســتند کــه مــن آنهــا را پــرورش دادم « 
)هوشــع 8 آیــه 12؛ 11 آیــه ۳(. خداونــد بــا رافــت و مالیمــت بــا آنــان برخــورد کــرد و 

بــا انبیــاء خــود خــط بــه خــط و حکــم بــه حکــم آنــان را تعلیــم داد. 
انبیــاء اعتنــا میکردنــد از پســتی و زبونــی خــود  پیامهــای  بــه  چنانچــه اســرائیل 
را بــر حــذر میداشــتند. ایــن بدیــن خاطــر بــود کــه بــا ســماجت از احــکام او دوری 
میجســتند کــه خــدا آنــان را مجبــور کــرده بــود تــا بــه اســارت بــرده شــوند. » قــوم مــن بــه 
خاطــر اينکــه مــرا نمــي شناســند، هــالک مــي شــود. شــما اي کاهنــان نخواســتيد کــه 
مــرا بشناســيد و تعاليــم مــرا رد کرديــد، پــس مــن هــم شــما را طــرد مــي کنــم و پســران 

شــما را بــه عنــوان کاهــن نخواهــم کــرده ایــد « )هوشــع 4 آیــه 6(. 
در هــر دوره ای ســرپیچی از احــکام خــدا عقوبــت مشــابهی را در پــی داشــت. 
در ایام نوح وقتی اصول درســتکاری نقض شــد و بی انصافی شــدت یافته و همه 
جــا شــایع شــده بــود خداونــد دیگــر نتوانســت آنانــرا تحمــل کنــد و حکمــی از ســوی 
وی ایــراد گردیــد کــه » مــن ايــن مــردم و چهارپايــان و خزنــدگان و پرندگانــي را كــه 
آفريــده ام، نابــود خواهــم كــرد. زيــرا از اينکــه آنهــا را آفريــده ام، متأســف هســتم « 
)پیدایــش 6 آیــه 7(. در ایــام ابراهیــم مــردم ســدوم خــدا و احــکام وی را آشــکارا 
لجــام گســیخته  بمبــارزه طلبیدنــد و همــان شــرارت و فســاد و همــان شــهوترانی 
ادامــه یافتــه بــود. ســاکنین ســدوم از حــدود الهــی تجــاوز کردنــد و انتقــام الهــی بــر 

علیــه آنــان شــعله ور شــد.
دوران قبل از اســارِت ده قبیله اســرائیل یکی از دوران نافرمانیها و بدکاریهای 
مشــابه بــود. احــکام خــدا بــه هیــچ شــمرده شــده بــود و ایــن امــر موجــب بــی انصافــی 
اســرائیل شــده بــود. » اي بنــي اســرائيل، بــه کالم خداونــد گــوش بدهيــد. خداونــد 
ســاکنان ايــن ســرزمين را محاکمــه مــي کنــد، زيــرا در آنجــا وفــاداري، صداقــت و 
خــدا شناســي وجــود نــدارد. بلکــه نفريــن، دروغ گويــي، آدم کشــي، دزدي، زنــاکاري 

و خونريــزي وجــود دارد « )هوشــع 4 آیــات 1 و 2(. 
پیشگوئیهای داوری توسط عاموس و هوشع نبی بهمراه پیش بینی های جالل 
آینــده ایــراد گردیــد. بــه قبایــل دهگانــه اســرائیل کــه بــرای مدتهــا طغیــان نمــوده و توبــه 
ناپذیر شده بودند وعده بازسازی کامل داده نشده بود، اقتداری که تا پیش از این 
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در فلســطین داشــتند. تا پایان زمان » آنان در میان اقوام ســرگردان خواهند بود «. 
ولــی بواســطه هوشــع نبــی نبوتــی داده شــد کــه امتیــاز بازســازی نهایــی بــه امــت خــدا 
در خاتمــه تاریــخ زمیــن داده خواهــد شــد وقتــی کــه مســیح بعنــوان پادشــاه پادشــاهان 
ظاهــر گــردد. چــه بســا نبــی اظهــار داشــت کــه » بنــي اســرائيل نيــز ســالهاي زيــادي 
بــدون پادشــاه و رهبــران، بــدون قربانــي و ســتونهاي مقــّدس و بــدون بــت خواهنــد 
بــود. اّمــا زمانــي خواهــد آمــد کــه بنــي اســرائيل بــه ســوي خداونــد، خــداي خــود و داود 
پادشــاه شــان برمــي گردنــد. آنــگاه در زمانهــاي آخــر آنهــا بــا تــرس بــه ســوي خداونــد 

خواهنــد آمــد و از احســان او برخــوردار خواهنــد شــد « )هوشــع ۳ آیــات 4 و ۵(.
در زبــان نمادیــن هوشــع برنامــه خــدا بــرای بازســازی جانهــای نــادم را بــا کلیســا 
در  آنــان  بــه  وفــاداری  ایــام  در  کــه  برکتــی  داد  قــرار  یابنــد  وحــدت  زمیــن  روی  در 
ســرزمین موعــود ارزانــی گردیــد. در رابطــه بــا اســرائیل بعنــوان کســی کــه دوســت 
داشــت تــا رحمــت خویــش را نشــان دهــد خداونــد اظهــار داشــت » پــس دوبــاره 
او را بــه بيابــان مــي بــرم و بــا ســخنان محبّــت آميــز دل او را بــه دســت مــي آورم. در 
آنجــا تاکســتانهايش را بــه او پــس مــي دهــم، دشــت عخــور يعنــي دشــت زحمــات 
بــه دروازه اميــد تبديــل مــي کنــم. در آنجــا ماننــد روزهــاي جوانــي اش،  را برايــش 
هنگامــي کــه از ســرزمين مصــر بيــرون آمــد، ســرود خواهــد خوانــد. در آن روز مــرا بــه 
جــاي بََعــل مــن، شــوهر مــن صــدا خواهــد کــرد. او ديگــر بََعــل را فرامــوش خواهــد 

کــرد و اســم او را هــم بــه زبــان نخواهــد آورد « )هوشــع 2 آیــات 14 تــا 17(. 
در ایــام پایانــی تاریــخ زمیــن، میثــاق خــدا بــا امــت رعایــت کننــده فرامیــن خویــش 
تجدیــد خواهــد گردیــد. » در آن زمــان، بيــن شــما و حيوانــات وحشــي، مرغــان هــوا 
و خزنــدگان پيمانــي مــي بنــدم. کمــان و شمشــير را از بيــن مــي بــرم و بــه جنگهــا پايــان 
مــي دهــم تــا در آســايش و امنيّــت زندگــي کنيــد. تــو بــراي هميشــه همســر مــن مــي 
شــوي و بــا راســتي و عدالــت و محبّــت بــي پايــان و رحمــت، بــا تــو پيمــان همســري 
مــي بنــدم. مــن بــه قــول خــود وفــا خواهــم کــرد و تــو را از آن خــود خواهــم ســاخت. 
آنــگاه تــو مــرا بــه عنــوان خداونــد خــود خواهــي شــناخت. در آن روز، دعاهــاي قــوم 
خــود اســرائيل را اجابــت مــي کنــم. بــاران را بــر زميــن مــي بارانــم و زميــن غلـّـه و انگــور 
و زيتــون توليــد مــي کنــد. قــوم اســرائيل را بــراي خــود در زميــن مــي کارم. بــر کســاني 
کــه رحمــت نشــده بودنــد رحمــت مــي کنــم و بــه آنهايــي کــه گفتــه بــودم قــوم مــن 
نيســتيد مــي گويــم شــما قــوم مــن هســتيد و آنهــا جــواب مــي دهنــد: تــو خــداي مــا 

هســتي « )هوشــع 2 آیــات 18 تــا 2۳(. 

298

PK-Body-FA.indd   219 11/26/18   2:13 PM



220  | انبیاء و پادشاهان

و در آن روز واقــع خواهــد شــد كــه بقيــه اســرائيل و ناجيــان خانــدان يعقــوب 
بــار ديگــر بــر زننــده خودشــان اعتمــاد نخواهنــد نمــود، بلكــه بــر خداونــد كــه قــدّوس 
آیــه 20(. از هــر  بــه اخــالص اعتمــاد خواهنــد نمــود )اشــعیا 10  اســرائيل اســت 
اّمــت و قبيلــه و زبــان و قــوم کســانی وجــود خواهنــد داشــت کــه بــه خوشــحالی بــه 
پیام: از خدا بترســيد و او را تمجيد نماييد، زيرا كه زمان داورِي او رســيده اســت، 
پاســخ مــی دهنــد. آنــان از هــر بتــی کــه آنــان را بــه زمیــن مقیــد کنــد رویگــردان شــده 
و او را كــه آســمان و زميــن و دريــا و چشــمه هــاي آب را آفريــد پرســتش خواهنــد 
نمــود. آنــان خــود را از هــر اســارتی رهــا ســاخته و همچــون یادبــودی از رحمــت خــدا 
در مقابــل جهانیــان مــی ایســتند. فرشــتگان و انســانهایی كــه احــكام خــدا و ايمــان 
عيســي را حفــظ مــي نماينــد مطیــع خواســته هــای الهــی خواهنــد بــود. )مکاشــفه 

14 آیــات 6، 7 و 12(.
كننــده  درو  بــه  شــياركننده  كــه  آيــد  مــي  ايامــي  گويــد:  مــي  خداونــد  » اينــك 
خواهــد رســيد و پايمــال كننــده انگــور بــه كارنــده تخــم. و كوههــا عصيــر انگــور را 
خواهد چكانيد و تمامي تلّها به سيالن خواهد آمد. و اسيري قوم خود اسرائيل 
را خواهم برگردانيد و شهرهاي مخروب را بنا نموده، در آنها ساكن خواهند شد 
و تاكســتانها غــرس كــرده، شــراب آنهــا را خواهنــد نوشــيد و باغهــا ســاخته، ميــوه 
آنهــا را خواهنــد خــورد. و يَُهــَوه خدايــت مــي گويــد: مــن ايشــان را در زميــن ايشــان 
غــرس خواهــم نمــود و بــار ديگــر از زمينــي كــه بــه ايشــان داده ام، كنــده نخواهنــد 

شــد « )عامــوس ۹ آیــات 1۳ تــا 1۵(. 
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»  آيا غنيمت از جبّار گرفته شود يا اسيران از مرد قاهر رهانيده گردند.

زيرا خداوند چنين مي گويد: اسيران نيز از جبّار گرفته خواهند شدو 

غنيمت از دست ستم پيشه رهانيده خواهد گرديد. زيرا كه من با 

دشمنان تو مقاومت خواهم نمود و من پسران تو را نجات خواهم 

داد. آناني كه بر بتهاي تراشيده اعتماد دارند و به اصنام ريخته شده 

 مي گويند كه خدايان ما شماييد، به عقب برگردانيده، 

بسيار خجل خواهند شد  «

)اشعیا 4۹ آیات 24 و 2۵؛ 42 آیه 17(.
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2۵
فراخوان اشعیا

ســلطنت طوالنی عزیا )همچنین شــناخته شــده بنام عزریا( در ســرزمین یهودا 
و بنیامیــن بــا کامیابــی عظیمتــر پــس از مــرگ ســلیمان توصیــف گردیــد. بــرای ســالها 
پادشــاه با بصیرت ســلطنت کرد. تحت برکات ملکوت، لشــکریان او ســرزمینهایی 
را کــه در ســالهای پیــش از دســت رفتــه بــود دوبــاره پــس گرفتنــد. شــهرها دوبــاره 
بازســازی و مســتحکم گردیــد و مقــام قــوم در میــان مردمــان اطــراف بطــور شــگرفی 
اورشــلیم جــاری  بــه  اقــوام  ثروتهــای  و  احیــا گردیــد  تجــارت  بــود.  تقویــت گردیــده 
گردیــد. شــهرت عزیــا » تــا دوردســت هــا رســيد، او بســيار نيرومنــد شــد زيــرا خــدا او 

را يــاري داده بــود « )دوم تواریــخ 26 آیــه 1۵(. 
بــا احیــای قــدرت روحانــی همــراه نبــود.  ایــن موفقیــت ظاهــری در هــر حــال 
خدمــات معبــد ماننــد ســالهای قبــل ادامــه یافــت و جمعیــت کثیــری بــرای عبــادت 
خدای زنده گرد هم آمدند ولی تفاخر و تشریفات بتدریج جای تواضع و خلوص 
را گرفــت. از عزیــا نوشــته شــده اســت: » اّمــا هنگامــي کــه او نيرومنــد شــد، مغــرور 
گشت و روبه زوال رفت. زيرا با خداوند، خداي خود به راستي عمل نکرد و وارد 
معبــد بــزرگ شــد تــا بــر روي قربانــگاه بُخــور بســوزاند « )دوم تواریــخ 26 آیــه 16(. 
گناهــی کــه عزیــا بطــور فجیعــی انجــام داد گســتاخی بــود. در تخطــی از فرمــان 
صریح خداوند که هیچ فردی بجز ذریت هارون نمیتواند بعنوان کاهن مراســم را 
بجــای آورد پادشــاه وارد حــرم مطهــر گردیــد » تــا بــر روی قربانــگاه بخــور بســوزاند «. 
کاهــن اعظــم عزریــا و مالزمــان وی او را نکوهــش کردنــد و از او اســتدعا کردنــد تــا 
از ایــن قصــد خــود منصــرف شــود. » وقتــی کــه او بــه حــدود تجــاوز نمــود « بــه او 
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اصــرار کردنــد » ســوزانيدن بخــور بــراي خداونــد كار تــو نيســت « )دوم تواریــخ 16 
آیــات 16 و 18(. 

گرفتــه  قــرار  ســرزنش  و  عتــاب  مــورد  و  اســت  پادشــاه  کــه  او  اینکــه  از  عزیــا 
خشــمگین شــد. ولــی اجــازه نداشــت تــا بــه حــرم مطهــر و کســانی کــه اولیــاء امــور 
هســتند بــی حرمتــی کنــد. در حالیکــه درآنجــا بــا خشــم وطغیانگــری ایســتاده بــود 
هویــدا  او  پیشــانی  روی  بــر  جــذام  داد.  قــرار  اصابــت  مــورد  را  او  الهــی  غضــب 
گردیــد. او از وحشــت گریخــت و هرگــز وارد تاالرهــای معبــد نشــد. تــا روز مرگــش 
کــه چندیــن ســال بعــد طــول کشــید، او جذامــی باقــی مانــد – نمونــه زنــده ای از 
نابخــردی و دوری از آنچــه کــه صراحتــاً بیــان شــده: » خداونــد فرمــوده اســت «. 
نــه مقــام رفیــع او و نــه مــدت طوالنــی خدمــت او مــی توانســت بهانــه ای بــرای گنــاه 
گســتاخانه باشــد کــه او را در خاتمــه ســلطنتش فاســد کــرده بــود و بــرای خویــش 

عقوبــت و کیفــر آســمانی را آورد. 
خــدا از افــراد بانفــوذ و توانگــر طرفــداری نمیکنــد. » و امــا كســي كــه بــه دســت 
بلنــد عمــل نمايــد، چــه متوطــن و چــه غريــب، او بــه خداونــد كفــر كــرده باشــد. پــس 

آن شــخص از ميــان قــوم خــود منقطــع خواهــد شــد « )اعــداد 1۵ آيــه ۳0(. 
عقوبتــی کــه بــر عزیــا واقــع گردیــد بنظــر تأثیــر مهــار کننــده ای بــر پســر او داشــت. 
یوتــام مســئولیتهای ســنگینی را در طــی ســالهای آخــر ســلطنت پــدرش بــر دوش 
پــدرش عزیــا جانشــین وی شــد. از یوتــام نوشــته شــده  پــس از مــرگ  میکشــید و 
يـّـا كــرد، بــه  اســت » و آنچــه در نظــر خداونــد شايســته بــود، موافــق هرآنچــه پــدرش ُعزِّ
عمــل آورد. ليكــن مــكان هــاي بلنــد برداشــته نشــد و قــوم در مــكان هــاي بلنــد هنــوز 
قربانــي مــي گذرانيدنــد و بخــور مــي ســوزانيدند. و او بــاب عالــي خانــه خداونــد را 

بنــا نمــود « )دوم پادشــاهان 1۵ آیــات ۳4 و ۳۵(. 
ســلطنت عزیــا رو بــه اتمــام بــود و یوتــام پیشــاپیش مســئولیتهای حکومتــی را 
بدوش می گرفت، این در هنگامی بود که اشعیا از خانواده سلطنتی فراخوانده 
شــد، در حالیکــه هنــوز مــرد جوانــی بــود، تــا رســالت را بــر عهــده گیــرد. زمانهایــی 
بــرای امــت  بایــد در آن مجاهــدت مینمــود مملــو از خطــرات خاصــی  کــه اشــعیا 
خــدا بــود. نبــی بایــد شــاهد لشــکریان متحــدی از شــمال اســرائیل و از ســوریه مــی 
بــود. او بایــد ســپاهیان آشــوری را مشــاهده میکــرد کــه در مقابــل شــهرهای اصلــی 
پادشــاهی اردو زده انــد تــا بــر یهــودا هجــوم آورنــد. در دوران زندگــی او ســامرا بایــد 
ســقوط میکــرد و ده طایفــه اســرائیل بایــد در میــان اقــوام متفــرق میشــدند. یهــودا 
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دوبــاره و دوبــاره بایــد بوســیله لشــکریان اســرائیل مــورد تاخــت و تــاز قــرار میگرفــت و 
اورشــلیم بایــد از محاصــره ای کــه خداونــد بطــور معجــزه آســا در آن دخالــت نمیکــرد 
و منتــج بــه انحطــاط و ســقوط آن میشــد رنــج میبــرد. پیشــاپیش خطــرات ســهمگینی 
صلح و آرامش قلمرو پادشاهی جنوبی را تهدید میکرد. محافظت الهی برداشته 
بودنــد.  یهــودا  قــوای آشــوری در شــرف گســترده شــدن در ســرزمین  بــود و  شــده 
خطــرات خارجــی گرچــه طاقــت فرســا بنظــر میرســید ولــی از خطــرات داخلــی 
جــدی تــر نبــود. ایــن انحــراف امــت او بــود کــه آشــفتگی و پریشــانحالی شــدید را 

بــرای خــادم خداونــد آورد. 
و  ارتــداد  بــا  ایســتادند  مــی  اقــوام  میــان  نــور در  بعنــوان حامــالن  بایــد  آنانیکــه 
طغیانگــری خــود مســبب غضــب خداونــد شــده بودنــد. شــرارتها باعــث شــتاب 
بخشــیدن بــه نابــودی قلمــرو پادشــاهی شــمالی میشــد و اخیــراً توســط هوشــع و 
عاموس تقبیح گردیده بودند زیرا پادشاهی یهودا راه فساد را در پیش گرفته بود. 
دورنمــای شــرایط اجتماعــی مــردم بطــور اخــص نومیــد کننــده بــود. آنــان از روی 
طمــع، خانــه بــر روی خانــه و مــزارع بــر روی مــزارع اضافــه کــرده بودنــد. )اشــعیا ۵ آیــه 
8 را ببینیــد(. عدالــت منحــرف گردیــده بــود و بــه فقیرترحــم و دلســوزی نمیشــد. از 
ایــن شــرارتها خــدا اظهــار نمــود » خداونــد بــا مشــايخ قــوم خــود و ســروران ايشــان بــه 
محاكمــه درخواهــد آمــد، زيــرا شــما هســتيد كــه تاكســتانها را خــورده ايــد و غــارت 
فقيــران در خانــه هــاي شــما اســت. خداونــد يهــوه صبايــوت مــي گويــد: شــما را 
چــه شــده اســت كــه قــوم مــرا مــي كوبيــد و رويهــاي فقيــران را خــرد مــي نماييــد؟ « 
)اشــعیا ۳ آیــات 14و 1۵(. حتــی قضــات کــه وظیفــه آنــان حفاظــت از درمانــدگان 
بــود گوشــهای خــود را بــه نیــاز فقــرا و نیازمنــدان و بیــوگان و یتیمــان بســته بودنــد. 

)اشــعیا 10آیــات 1 و 2(. 
جــور و تمــول، غــرور و شــیفتگی بــرای خودنمائــی، میگســاری و روح عیاشــی 
پدیــد آمــده بــود. )اشــعیا 2 آیــات 11 و 12؛ ۳ آیــات 16 و 18 تــا 2۳؛ ۵ آیــات 22، 
11 و 12 را ببینیــد(. و در ایــام اشــعیا بــت پرســتی شــایع گردیــده بــود. )اشــعیا 2 
آیــات 8 و ۹ را ببینیــد(. اعمــال شــریرانه چنــان در میــان همــه قشــرها شــایع شــده 
بــه خداونــد وفــادار باقــی مانــده بودنــد اغلــب وسوســه  بــود کــه تعــداد کمــی کــه 
میشــدند تــا مایــوس شــده و تســلیم یــاس و حرمــان شــوند. بنظــر میرســید کــه گوئــی 
اهــداف خــدا بــرای اســرائیل در شــرف انحطــاط بــوده و بموجــب آن قــوم طغیانگــر 

دچــار سرنوشــت شــوم ســدوم و غمــوره شــوند. 
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در مواجهــه بــا ایــن قبیــل شــرایط، تعجــب آور نیســت کــه در آخریــن ســالهای 
ســلطنت عزیــا، اشــعیا فراخوانــده شــد تــا پیــام هشــدار و توبیــخ خــدا را بــه یهــودا 
ببــرد. او بدرســتی میدانســت کــه بــا مقاومــت سرســختانه ای رویــارو میشــود. در 
حالیکــه عــدم توانایــی خــود را بــرای رویارویــی بــا آن وضعیــت دیــد و سرســختی و بــی 
ایمانــی مــردم را درک نمــود،کار او بنظــر نومیدانــه بــود. آیــا او بایــد بــا یــاس مأموریــت 
آیــا خدایــان  بــت پرســتی خویــش رهــا ســازد؟  بــرای  خــود را رهــا کنــد و یهــودا را 
)بتهای( نینوا باید در زمین سلطه گری کنند و خدای آسمانها را بمبارزه بطلبند؟ 
ایــن قبیــل افــکار، موقعــی بــه ذهــن اشــعیا هجــوم آورده بــود کــه در ایــوان معبــد 
ایســتاده بــود. ناگهــان دروازه و پــرده درونــی معبــد بنظــر بــاال رفــت یــا کنــار زده شــد 
و بــه او اجــازه داده شــد تــا بــه قــدس االقــداس خیــره شــود، جایــی کــه حتــی پــای 
نبــی نمیتوانــد داخــل گــردد. رؤیایــی از خداونــد دیــد کــه بــر تخــت نشســته اســت در 
حالیکــه جــالل او معبــد را پــر کــرده بــود. در هــر طــرف از تخــت فرشــته ای در هــوا 
معلــق بــود و صــورت آنهــا بــا نیایــش پوشــیده شــده بــود کــه خالــق خــود را خدمــت 
میکردنــد » آنهــا بــه يکديگــر مــي گفتنــد: قــّدوس، قــّدوس، قــّدوس! خداونــد متعــال 
که جاللش جهان را پر ساخته است « تا اینکه چارچوب و ستونها و دروازه سدر 
بــا ندایــی بــه لــرزه افتــاد و آن سرســرا بــا ســتایش و حمــد پــر گردیــد. )اشــعیا 6 آیــه ۳(. 
را مشــاهده  خــدای خویــش  و عظمــت  جــالل  مکاشــفه  ایــن  اشــعیا  وقتیکــه 
نمــود، بــا حســی از خلــوص و قدوســیت خــدا مســتغرق گردیــد. چقــدر قیــاس بیــن 
کمــال بــی همتــای آفریننــده او و روش گنــاه آلــود کســانی کــه بــا خــودش در زمــره 

امــت برگزیــده اســرائیل و یهــودا بودنــد فاحــش بــود. او بانــگ بــرآورد وگفــت    
» وای بــر مــن كــه هــالك شــده ام زيــرا كــه مــرد ناپــاك لــب هســتم و در ميــان 
اســت «  ديــده  را  پادشــاه  صبايــوت  يهــوه  چشــمانم  و  ســاكنم  لــب  ناپــاك  قــوم 
)آیــه ۵(. همانطــور کــه در تلئلــوء درخشــان حضــور الهــی در محوطــه درونــی حــرم 
مطهرایســتاده بــود درک نمــود کــه اگــر در عیــب و نقــص و بــی کفایتــی خویــش رهــا 
شــود مطلقــاً قــادر نخواهــد بــود تــا ماموریتــی را کــه بــرای آن فــرا خوانــده شــده اســت 

بانجــام رســاند. 
ولی یکی از کروبیان فرستاده شد تا او را از محنت و پریشانی خویش رهایی 
بخشد و او را برای این مأموریت عظیم شایسته سازد. او ذغال گداخته ای را از 
مذبــح بــر لبــان او گذاشــت و گفــت » او لبهــاي مــرا بــا آن ذغــال گداختــه لمــس کــرد 
و گفــت: ايــن لبهــاي تــو را لمــس نمــوده پــس گناهانــت پــاک و خطاهايــت آمرزيــده 
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شــده اســت. آن وقــت شــنيدم کــه خداونــد مــي گفــت: چــه کســي را بفرســتم؟ چــه 
کســي از جانــب مــا خواهــد رفــت؟ مــن جــواب دادم: مــرا بفرســت، مــن خواهــم 

رفــت « )آیــات ٧ و 8(. 
مالقــات کننــده آســمانی بــه نبــی امــر نمــود: » بــرو و بــه مــردم بگــو ديگــر هرچقــدر 
گــوش کنيــد، درک نخواهيــد کــرد و هرقــدر نــگاه کنيــد، نخواهيــد فهميــد کــه چــه 
مــي گــذرد. آنــگاه خداونــد بــه مــن گفــت: ذهنهــاي آنهــا را کُنــد، گوشهايشــان را کَــر 
و چشمانشــان را کــور کــن، تــا نتواننــد ببيننــد، بشــنوند يــا بفهمنــد، تــا بــه ســوي مــن 

برگردنــد و شــفا يابنــد « )اشــعیا 6 آیــات ۹ و 10(.
تکلیــف نبــی روشــن و صریــح بــود او بایــد صــدای خــود را بعنــوان اعتــراض بــر 
علیــه شــرارتهای شــایع شــده بلنــد میکــرد. ولــی او بیــم داشــت تــا مســئولیت کار را 
بــدون تضمیــن و امیــدی بــر عهــده گیــرد. او از خداونــد پرســید » خداونــدا، تــا کــي 
چنيــن خواهــد بــود؟ « )آیــه 11(. آیــا هیــچ یــک از امــت برگزیــده تــو هرگــز درک 

خواهنــد کــرد و توبــه نمــوده تــا شــفا یابنــد؟
بــار مســئولیت او بخاطــر یهــودای خطــاکار نبایــد بیهــوده حمــل گــردد. مأموریــت 

او نبایــد کالً بــی ثمــر باشــد. 
بــا ایــن وجــود شــرارتی کــه طــی نســلها متکثــر شــده بــود، نمــی توانســت در ایــام 
او برداشــته شــود. در سراســر زندگــی او میبایســتی صبــور و معلمــی بــا دل و جــرات 
کامــل شــد،  نهایتــاً  الهــی  باشــد. مقصــود  امیــد و فرجــام  بــرای  پیامبــری  باشــد و 
تالشــهایش مثمــر ثمــر واقــع گردیــده و کارهــای همــه پیامبــران ایمانــدار خــدا متجلــی 
خواهــد گردیــد. باقیمانــدگان نجــات داده خواهنــد شــد. کــه بموجــب آن پیامهــای 
هشــدار و اســتدعا بایــد بــه قــوم طغیانگــر رســانده شــود. خداونــد فرمــود: » تــا آن 
وقــت کــه شــهرها ويــران، از ســکنه خالــي، و خانــه هايشــان متــروک شــوند تــا زمانــي 
دوردســت خواهــم  مکانهــاي  بــه  را  مردمانــش  مــن  گــردد.  بايــر  خــودش  زميــن  کــه 

فرســتاد و تمــام ســرزمين را ويــران خواهــم ســاخت « )آیــات 11 و 12(.
عقوبتهــای ســنگینی بــر کســانی کــه توبــه ناپذیــرد نــازل خواهــد شــد – جنــگ 
اقــوام – همــه  بیــن  قــدرت و حیثیــت در  از دســت دادن  تبعیــد، جــور و ســتم، 
اینهــا واقــع خواهــد شــد تــا تشــخیص بدهنــد کــه دســت خــدا انســانهای رنجیــده 
خاطــر را بســوی توبــه هدایــت میکنــد. ده طایفــه پادشــاهی قلمــرو شــمالی بــزودی 
در میــان اقــوام پراکنــده خواهنــد گردیــد و شــهرهای آنــان متروکــه خواهــد شــد؛ 
لشــکریان ویرانگــر قومهــای متخاصــم ســرزمین آنانــرا دوبــاره و دوبــاره در خواهنــد 
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نوردیــد حتــی اورشــلیم نهایتــاً ســقوط خواهــد نمــود و یهــودا بــه اســارت بــرده خواهــد 
شــد. بــا اینحــال ســرزمین موعــود بــرای همیشــه رهــا نخواهــد شــد. تضمیــن منادیــان 
الهــی بــه اشــعیا ایــن بــود: » اگــر از هــر ده نفــر يــک نفــر باقــي بمانــد، او هــم مثــل 
تنــه خشــکيده درخــت چنــار کــه بريــده شــد، از بيــن خواهــد رفــت. )شــاخه خشــک 

نشــانه شــروع تــازه قــوم خداســت( « )آیــه 1٣(.
ایــن تضمیــِن تحقــق نهایــِی هــدِف خــدا، بــه اشــعیا دل و جــرات داد. چگونــه 
قدرتهــای فانــی خــود را بــر ضــد یهــودا بصــف در خواهنــد آورد؟ چگونــه رســول خــدا 
بــا مقاومــت مخالفــان رو در رو خواهــد شــد؟ اشــعیا پادشــاه و خــدای لشــکریان 
را دیــده بــود، ســرود کروبیــان را شــنیده بــود » کل جهــان از جــالل او پــر اســت « 
او وعــده ای را داشــت کــه پیامهــای خداونــد بــه یهــودای از دیــن برگشــته بــا قــدرت 
قــرار  او  برابــر  در  کــه  از کاری  نبــی  و  اســت  القــدس همــراه  کننــده روح  محکــوم 
داشــت تشــجیع شــده بــود. )آیــه ٣(. در سراســر مأموریــت طوالنــی پرالتهابــش، او 
خاطــره ایــن رؤیــا را بهمــراه خــود بــرد. بــرای شــصت ســال و یــا بیشــتر او بعنــوان نبــی 
امیــد بخــش در مقابــل فرزنــدان یهــودا ایســتاد و در پیشــگوئیهای خویــش از پیــروزی 

آینــده کلیســا دلیــر تــر و دلیرتــر شــد. 
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26
 » هان بنگرید 
 که خدای شما 

می آید! «
در ایــام اشــعیا، درک روحانــی بشــر بواســطه عــدم درک خــدا مبهــم بــود. بــرای 
مدتهــا شــیطان انســان را هدایــت مینمــود تــا بــه آفریننــده خــود بعنــوان مولــف گنــاه و 
رنج و مرگ نگاه کند. کســانی که بواســطه او فریب خورده بودند تصور کردند که 
خــدا خشــن و جبــار اســت. آنــان او را بعنــوان کســی مــی دیدنــد کــه ناظــر اســت تــا 
تقبیــح و محکــوم کنــد و بعنــوان کســی کــه بــی تمایــل بــه پذیــرش گناهــکاران اســت و 
مــادام بدنبــال عــذری قانونــی میگــردد تــا بــه آنــان کمــک نکنــد. قانــون محبــت کــه طــی 
آن ملکــوت حکمرانــی میشــود توســط فریبــکار اعظــم بــد جلــوه داده شــده اســت، 
بعنــوان محدودیتــی بــرای شــادی انســانها، یوغــی گرانبــار از آنچــه کــه بایــد از پذیــرش 
آن بگریزنــد. شــیطان طــوری وانمــود کــرده بــود کــه اگــر احــکام خــدا اطاعــت نشــود 

مجازاتهــای ســرپیچی بطــور مســتبدانه تعیــن گردیــده اســت. 
بصیــرت صفــات حقیقــی خداونــد مقصــر  از دســت دادن  در  اســرائیل  بنــی 
بــود. خــدا همــواره خــود را بعنــوان » خــداي رحيــم و كريــم هســتي، ديــر غضــب 
ــر از رحمــت و راســتي « معرفــی و آشــکار نمــوده اســت. )مزامیــر 86 آیــه 1۵(.  و پُ
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» هنگامــي كــه اســرائيل طفــل بــود، او را دوســت داشــتم و پســر خــود را از مصــر 
خوانــدم « )هوشــع 11 آیــه 1(. 

خداوند با عطوفت و دلسوزی اسرائیل را از اسارت مصریان رهایی بخشیده 
و آنــان را در ســفر بــه ســرزمین موعــود هدایــت نمــود. » و در همــه مشكالتشــان بــا 
ايشــان بود. بلي، خود خداوند ايشــان را نجات داد. او با محبت و دلســوزي آنان 

را رهانيـد و سالهاي سال از ايشان مراقبت كرد « )اشعیا 6۳ آیه ۹(. 
کــه  بــود  ای  وعــده  بــود «،  خواهــم  تــو  بــا  مــن  » حضــور  کــه  کالم  ایــن 
بــا  ضمانــت  ایــن   .)14 آیــه   ۳۳ )خــروج  شــد.  داده  بیابــان  در  ســفر  طــی  در 
ســاخت  قــادر  را  موســی  کــه  بــود  همــراه  خداونــد  ذات  انگیــز  حیــرت  مکاشــفه 
در  کامــالً  را  آنــان  و  کنــد  اعــالم  را  خــدا  مهربانــی  و  نیکــی  اســرائیل  همــه  بــه  تــا 
او  برابــر  از  » خداونــد  ســازند.  آشــنا  خــود  نادیــده  پادشــاه  صفــات  بــا  رابطــه 
و  خشــم  ديــر  و  مهربــان  و  بخشــنده  خــداي  خداونــد  مــن  داد:  نــدا  و  گذشــت 
پايــدار  نســل محبّــت  هــزاران  بــر  وفــاداري هســتم.  و  پايــدار  از محبّــت  سرشــار 
بــدون  را  گنــاه  اّمــا  هســتم،  گنــاه  و  خطــا  بخشــاينده  و  دارم  مــي  نگــه  را  خــود 
پســران  پســراِن  و  پســران  از  را  پــدران  انتقــام خطاهــاي  بلکــه  گــذارم،  نمــي  جــزا 
.)7 و   6 آیــات   ۳4 )خــروج  گيــرم «  مــي  چهــارم  و  ســوم  نســل  تــا  را  ايشــان 

بمجــرد شــناختن بردبــاری و محبــت ازلــی و رحمــت خداونــد بــود کــه موســی 
بــرای حیــات اســرائیل تضــرع نمــود، وقتــی کــه در ســرحدات ســرزمین موعــود آنــان 
از اطاعــت بــه فرمــان خــدا ســرپیچی کردنــد. در اوج طغیــان آنــان خداونــد فرمــود 
از ارث محــروم کنــم  بــه مــرض هولناکــي مبتــال و  را  آنهــا  کــه  مــي خواهــم  » پــس 
)اعــداد 14  آورم «  بــه وجــود  باشــد،  اينهــا  از  و قويتــر  بزرگتــر  کــه  تــو قومــي  از  و 
آیــه 12(. ولــی نبــی بخاطــر مشــیتهای حیــرت انگیــز وعــده خــدا بــرای قــوم برگزیــده 
تضــرع نمــود. و آنــگاه او محبــت خــدا را بــرای انســان ســقوط کــرده بعنــوان بزرگتریــن 

درخواســت اســتدعا نمــود )آیــات 17 تــا 1۹ را ببینیــد(. 
خداوند با رافت پاسخ داد » بنا به درخواست تو عفو نمودم « و آنگاه شناخت 
هدف خویش را بشکل نبوت در ارتباط با پیروزی نهایی اسرائیل به موسی ارزانی 
داشــت. او فرمــود » ليكــن بــه حيــات خــودم قســم كــه تمامــي زميــن از جــالل يهــوه پــر 
خواهــد شــد « )آیــات 20 و 21(. جــالل خــدا خصایــل او محبــت رحمــت آمیــز و 
دلرحمی او – که موســی آنرا اســتدعا نمود – به همه نژاد انســانها آشــکار خواهد 
گردید. و این وعده خداوند بطور مضاعف تضمین شد و با سوگندی تأیید گردید. 
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بــه همــان اطمینانــی کــه خداونــد زنــده و حمکفرماســت » جــالل و شــکوه او 
را بــه همــه اقــوام جهــان بيــان کنيــد و کارهــاي شــگفت انگيــز او را بــه همــه مــردم 

بگوييــد « )مزامیــر ۹6 آیــه ۳(. 
در رابطه با تکمیل نبوت در آینده بود که اشعیا کروبی نورانی را دید که در مقابل 
تخـت میخوانـد » قـّدوس، قـّدوس، قـّدوس! خداونـد متعـال کـه جاللـش جهـان را پـر 
ساخته است «. نبی از حتمی بودن این کالم اطمینان داشت و پس از آن با دلیری 
اعـالم نمـود کسـانی کـه بـه تمثالهـای چوبـی و سـنگی سـر تعظیـم فـرو آورنـد، » همـه 

شکوه و جالل خداوند و بزرگي و قدرت او را خواهند ديد « )اشعیا ۳۵ آیه 2(. 
امــروزه نبــوت بســرعت محقــق میشــود. فعالیتهــای بشــارتی کلیســای خــدا بــر 
زمیــن ثمــرات ارزشــمندی ببــار آورده و بــزودی پیــام انجیــل بــه همــه اقــوام دنیــا اعــالن 
خواهــد گردیــد. » بخاطــر فیــض پــر شــکوهش «، خداونــد » ثــروت عظیــم و بــی 
قیــاس فیــض خــود را بــا مهربانــی از طریــق عیســی مســیح « بــه مــردان و زنــان از هــر 
قــوم و زبانــی و نــژادی ارزانــی میــدارد. )افسســیان 1 آیــه 6؛ 2 آیــه 7(. » متبــارک 
بــاد خداونــد، خــداي اســرائيل! او يگانــه خدايــي اســت کــه کارهــاي شــگفت انگيــز 
انجــام مــي دهــد. نــام مجيــد او تــا ابــد متبــارک بــاد. شــکوه و جــالل او سراســر جهــان 

را فــرا گيــرد. آميــن! آميــن « )مزامیــر 72 آیــات 18 و 1۹(. 
در رؤیایــی کــه اشــعیا در محوطــه معبــد دیــد جلــوه ای واضــح از روش و ســلک 
خــدای اســرائیل بــه او داده شــد. خــدای قــدوس و متعــال کــه خدایــی ابــدی اســت 
و نــام او قــدوس اســت بــا عظمــت و اقتــدار بــر او ظاهــر گردیــد و ذات دلســوز و 
مشــفقانه خداونــد بــه او نشــان داده شــد. کســی کــه در مکانــی مقــدس و متعــال 
ســاکن اســت در عيــن حــال در ميــان مردمــي زندگــي مــي کنــد کــه فروتــن و توبــه کار 
مي باشــند تا اعتماد و اميدشــان را به آنها بازگرداند. )اشــعیا ۵7 آیه 1۵(. فرشــته 
مأموریــت داشــت تــا لبــان اشــعیا را لمــس نمــوده و بــرای او پیامــی آورد و بــه او 
گفــت، » عصيانــت رفــع شــده و گناهــت كّفــاره گشــته اســت « )اشــعیا 6 آیــه 7(. 
نــه  بــا مشــاهده خــدای خــود ماننــد شــائول ترشیشــی در دروازه دمشــق،  نبــی 
تنهــا منظــری از ناشایســتگی خویــش را دیــد بلکــه در آنجــا بــه قلــب متواضــع شــده او 
ضمانــت آمــرزش رســید و ماننــد مــردی در کمــال متبــدل شــده برخاســت. او خــدای 
خویــش را دیــده بــود. او اجمالــی از دلربایــی ذات الهــی را دیــده بــود. از ایــن بــه بعــد بــه 
او ملهــم گردیــد تــا مشــتاق دیــدن ایــن باشــد کــه اســرائیل خطــا کار از جــرم و بــار گنــاه 
آزاد گردیــده اســت. » چــرا بــه سرکشــي خــود ادامــه مــي دهــي اي اســرائيل؟ آيــا مــي 
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خواهي بيش از اين مجازات شوي؟ هم اکنون سرت زخمي و قلب و فکرت بيمار 
اســت «. » خداوند مي فرمايد: لکه هاي گناه، تمام وجودتان را قرمز ســاخته، اّما 
من شــما را مي شــويم و مثل برف ســفيد خواهيد شــد، اگرچه گناهان شــما بشــّدت 
ســرخ باشــد، مانند پشــم ســفيد خواهيد شــد «. » خود را بشــوييد و پاک شــويد. از 
شرارت دست برداريد. آري، از کارهاي شرارت آميز دست برداريد «. » نيکوکاري 
را بياموزيــد و طالــب اجــراي عدالــت باشــيد. بــه ســتمديدگان کمــک کنيــد، بــه داد 

يتيمــان برســيد و از بيــوه زنــان حمايــت کنيــد « )اشــعیا ١آیــات ۵ و ١6 تــا ١٨(. 
صفــات و خصایــل آن خدایــی کــه آنــان ادعــا میکردنــد کــه خــادم او هســتند را 
درک نکردنــد، آن خدایــی کــه در مقابــل آنــان بعنــوان شــفا دهنــده اعظــم بیماریهــای 
روحانــی بــود. اگــر حتــی از نظــر ذهنــی و جســمی بیمــار باشــید، اگــر از فــرق ســر تــا 
انگشــتان پا دارای عارضه و مشــکل باشــید و زخمی و کوفته باشــید خداوند قادر 
اســت تــا شــما را شــفا بخشــد )اشــعیا 1 آیــه 6 را ببینیــد(. آن کســی کــه خودســرانه 
گام برمیــدارد، میتوانــد بــا بازگشــت بســوی خــدا شــفا بیابــد. » مــن شــاهد کارهــاي 
آنهــا بــودم، اّمــا آنهــا را شــفا خواهــم داد. مــن آنهــا را رهبــري و کمــک خواهــم کــرد، و 
به سوگواران تسلّي خواهم داد. من صلح و آرامش را به همه – به دور و نزديک 
– خواهم داد! من قوم خودم را شــفا خواهم داد « )اشــعیا ۵7 آیات 18 و 1۹(. 
نبــی، خــدا را بعنــوان خالــق همــه چیــز تمجیــد نمــود. پیــام او بــه شــهرهای یهــودا ایــن 
بود » هان اینک خدای شماســت که می آید « )اشــعیا 40 آیه ۹(. » خدا آســمانها 
را آفريــد و آنهــا را گســترش داد، او زميــن و هرچــه را در آن زيســت مــي کنــد، شــکل داد 
و بــه تمــام انســانها زندگــي و نفــس بخشــيد «. » مــن خداونــد، و منجــي تــو هســتم. 
مــن تــو را آفريــدم. مــن خداونــد و آفريــدگار همــه چيــز هســتم. مــن بــه تنهايــي آســمانها 
را گســترانيدم، و وقتــي زميــن را بــه وجــود آوردم کســي بــه مــن کمــک نکــرد «. » مــن 
هــم نــور و هــم تاريکــي را آفريــدم. مــن هــم برکــت مــي دهــم و هــم بــال نــازل مــي کنــم. 
مــن، خداونــد، همــه ايــن چيزهــا را پديــد مــي آورم «. » مــن زميــن را ســاختم و انســان را 
آفريدم تا در آن زندگي کند. با قدرت خود آســمانها را گســترانيدم، و خورشــيد و ماه 
و ستارگان را تحت فرمان خويش درآوردم « )اشعیا 42 آیه ۵؛ 44 آیه 24؛ 4۵ آیات 
7 و 12(. خداي قّدوس را با چه کسي مي توان مقايسه کرد؟ آيا او همتایی دارد؟ به 
آسمان نگاه کنيد! چه کسي اين ستارگان را آفريده است؟ و چه کسي آنها را چون 
يــک ارتــش هدايــت مــي کنــد؟ او تعــداد آنهــا و نــام هريــک از آنهــا را مــي دانــد! او آن 
قــدر تواناســت کــه هرگــز حتـّـي يکــي از آنهــا گـُـم نمــي شــود )اشــعیا 40 آیــات 2۵ و 26(. 
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» هان بنگرید که خدای شما می آید! «  |  2۳۳

نبِی خدا به مردم اظهار نمود که از خدا بترسند و بسوی خدا بازگردند:
از  خداونــد  کــه  گويــي  مــي  و  کنــي  مــي  شــکايت  چــرا  پــس  اســرائيل،  » اي 
مصيبــت هــاي تــو آگاه نيســت، يــا توجهــي بــه بــي عدالتــي هايــي کــه متحّمــل مــي 
شــوي، نــدارد؟ آيــا نمــي دانيــد؟ آيــا نشــنيده ايــد؟ خداونــد، خــداي جــاودان اســت. 
يــا فرســوده نخواهــد شــد. هيــچ  او تمــام جهــان را آفريــده، و هيــچ وقــت خســته 
کســي افــکار او را درک نمــي کنــد. او بــه افــراد ضعيــف و خســته نيــرو مــي بخشــد. 
حتّــي جوانــان نيــروي خــود را از دســت مــي دهنــد و مــردان جــوان از خســتگي مــي 
افتنــد. اّمــا کســاني کــه بــراي کمــک بــه خداونــد تــوکّل مــي کننــد، نيــروي تــازه مــي 
يابنــد. آنهــا مثــل عقــاب پــرواز خواهنــد کــرد، و از دويــدن، خســته و از راه رفتــن، 

فرســوده نخواهنــد شــد « )آیــات 27 تــا ۳1(. 
قلــب آن محبــت ازلــی مشــتاق کســانی اســت کــه حــس میکننــد قــدرت ندارنــد 
تا خود را از دام شیطان رها سازند. و او با رافت پایان ناپذیر خویش مایل است 
تــا آنــان را تقویــت بخشــد تــا بــرای او زندگــی کننــد. » نتــرس، مــن بــا تــو هســتم! مــن 
خــداي تــو هســتم! از هيــچ چيــز تراســان مبــاش، مــن تــو را تقويــت مــي کنــم و بــه تــو 
کمک خواهم کرد. من از تو حمايت مي کنم و تو را نجات خواهم داد «. » من 
خداونــد، خــداي تــو هســتم، مــن تــو را تقويــت مــي کنــم و بــه تــو مــي گويــم، نتــرس، 
مــن بــا تــو هســتم. خداونــد مــي گويــد: اي اســرائيل، گرچــه کوچــک و ضعيفــي، 
اّمــا نتــرس، مــن بــه تــو کمــک خواهــم کــرد. مــن، خــداي قــّدوس اســرائيل، همــان 
کســي هســتم کــه تــو را نجــات خواهــد داد « )اشــعیا 41 آیــات 10، 1۳ و 14(. 
ســاکنین یهــودا همگــی ناالیــق بودنــد بــا اینحــال خــدا آنــان را رهــا نکــرد. نــام او 
میبایســتی بوســیله آنهــا در میــان بــت پرســتان رفعــت یابــد. بســیاری کــه کامــالً بــا 
صفــات او نــا آشــنا بودنــد، بــا ایــن وجــود بایــد نظــاره گــر جــالل صفــات الهــی باشــند. 
خداونــد بــرای طــرح رحیمانــه اش بــود کــه رســوالن خویــش را بــا پیامهایــی میفرســتاد: 
از شــرارت  آلــود خــود برگرديــد و  از راههــاي گنــاه  مــي خواســتند  از شــما  » آنهــا 
دســت برداريد تا بتوانيد به زندگي در ســرزميني که خداوند براي هميشــه به شــما 
و اجدادتــان داده اســت، ادامــه دهيــد « )ارمیــا 2۵ آیــه ۵(. » بــراي اينکــه مــردم نــام 
مرا ســتايش کنند، من جلوي خشــم خود را مي گيرم و آن را مهار مي کنم و شــما 
را از بيــن نمــي بــرم «. » آنچــه مــن مــي کنــم بــه خاطــر نــام خــودم مــي کنــم، مــن نمــي 
گــذارم نامــم بــي حرمــت شــود، و نمــي گــذارم هيــچ کــس در جاللــي کــه مــي بايســت 

فقــط بــراي خــودم باشــد، شــريک شــود « )اشــعیا 48 آیــات ۹ و 11(. 
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فراخوانــی بــرای توبــه بــی تردیــد روشــن و واضــح بــود و همگــی دعــوت شــده 
بودنــد تــا بــه دامــان پــر مهــر خداونــد بازگردنــد. » اکنــون کــه خداونــد نزديــک اســت، 
بــه نــزد او برگرديــد و بــه درگاه او دعــا کنيــد. شــريران راههــاي خــود را تــرک کننــد، 
و بــدکاران افــکار خــود را تغييــر دهنــد. بگذاريــد آنهــا بــه نــزد خداونــد، خــداي مــا 

بازگردنــد « )اشــعیا ۵۵ آیــات 6 و 7(. 
خواننــده عزیــز آیــا راه خــود را برگزیــده ای؟ آیــا از خداونــد دور بــوده ای؟ آیــا بــا 
میــوه هــای طغیانگــری میخواهــی جشــن بگیــری کــه آن میــوه هــا زندگــی ات را بــه 
تباهــی میکشــاند؟ و حــال برنامــه زندگــی تــو بــی نتیجــه مانــده و امیــدت عبــث بــوده 
اســت آیــا تنهــا در ویرانــه ای خواهــی نشســت؟ آن ندایــی کــه بــرای مدتــی طوالنــی 
بــا قلــب تــو ســخن گفتــه اســت ولــی بــه آن گــوش جــان نســپرده ای بطــور واضــح و 
مشــخص نــزد تــو مــی آیــد » برخيزيــد و برويــد! ديگــر در اينجــا در امــان نمــي باشــيد، 
زيــرا بــه خاطــر گناهــان شــما اينجــا محکــوم بــه فنــا شــده اســت « )میــکاه 2 آیــه 10(. 
بــه خانــه پــدرت بازگــرد. او تــرا دعــوت نمــوده میگویــد » مــن گناهــان تــو را مثــل ابــر 
کنــار زدم. بــه نــزد مــن برگــرد. مــن همــان کســي هســتم کــه تــو را نجــات مــي دهــد «. 
تــا  نــزد مــن  نــزد مــن بياييــد، بياييــد  بــه مــن گــوش دهيــد و  » اي قــوم مــن، اکنــون 
حيــات يابيــد! مــن بــا شــما پيمانــي ابــدي مــي بنــدم، و برکاتــي را کــه بــه داوود قــول 

داده بــودم، بــه شــما خواهــم داد « )اشــعیا 44 آیــه 22؛ ۵۵ آیــه ۳(. 
به پیشنهاد دشمن گوش مده که میگوید تا زمانی که وضعیت روحانی خوبی 
پیــدا نکــرده ای نــزد مســیح مــرو. اگــر تــا آن زمــان منتظــر بمانــی هرگــز نــزد خــدا نخواهــی 
آمد. وقتی شیطان به جامه کثیف تو اشاره میکند وعده منجی را تکرار کن » همه 
کســاني کــه پــدر بــه مــن مــي بخشــد بــه ســوي مــن خواهنــد آمــد و کســي را کــه پيــش 
مــن مــي آيــد بيــرون نخواهــم كــرد « )یوحنــا 6 آیــه ۳7(. بــه دشــمن بگــو کــه خــون مســیح 
همه گناهان را خواهد شســت. دعای داود را دعای خود بســاز: » گناه مرا از من 

دور کــن تــا پــاک شــوم. مــرا بشــوي تــا از بــرف ســفيدتر گــردم « )مزامیــر ۵1 آیــه 7(. 
هدیــه  پذیرفتــن  و  زنــده  خــدای  بــه  توســل  بــرای  یهــودا  بــه  نبــی  نصیحــت 
ســخاوتمندانه اش بیهــوده نخواهــد بــود. کســانی بودنــد کــه مشــتاقانه توجــه کردنــد 
و از بــت پرســتی دســت کشــیده و خــدا را عبــادت نمودنــد. آنــان آموختنــد تــا در 
خالــق خــود محبــت و رحمــت و دلســوزی مشــفقانه را ببیننــد. و در تاریــخ یهــودا 
در روزهــای تاریکــی کــه در شــرف وقــوع بــود وقتــی تنهــا یــک باقیمانــده در ســرزمین 
مانــده باشــد، کالم نبــی ادامــه خواهــد یافــت تــا بــا اصــالح قطعــی حاصــل بیــاورد. 
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» هان بنگرید که خدای شما می آید! «  |  2۳۵

» وقتــي آن روز برســد، مــردم بــراي کمــک بــه ســوي آفريــدگار خــود، خــداي قــّدوس 
اســرائيل روي مي آورند. ديگر آنها به قربانگاههايي که به دســت خود ســاخته اند 
توکّل نخواهند کرد و اعتمادي به ساخته هاي دست خود – مثل تمثالهای الهه 
اشــره و جايگاه ســوزاندن بخورها – نخواهند داشــت « )اشــعیا 17 آیات 7 و 8(. 
بســیاری از مــردم بــه کســی نــگاه میکردنــد کــه محبــوب بــود و ســاالر ســاالران 
بــود. » يــک بــار ديگــر پادشــاهي را خواهيــد ديــد کــه بــه ســرزميني حکومــت مــي 
کنــد کــه کرانــه هــاي آن بــه هــر ســو امتــداد دارد « )اشــعیا ۳۳ آیــه 17(. گنــاه آنــان 
بــه خداونــد مباهــات و تفاخــر کننــد. در آن روز  تنهــا  بایــد  بایــد آمرزیــده شــود و 
خــوش رهایــی از بــت پرســتی آنــان بانــگ بــر خواهنــد آورد » خداونــد جــالل خــود 
را بــه مــا آشــکار خواهــد کــرد. مــا در کنــار رودهــا و نهرهــاي وســيع زندگــي خواهيــم 
کــرد ولــي کشــتي هــاي دشــمنان وارد آنهــا نخواهنــد شــد. خداونــد خــودش پادشــاه 
مــا خواهــد بــود. او بــر مــا حکومــت و از مــا حمايــت مــي کنــد « )آیــات 21 و 22(. 
پیامــی کــه توســط اشــعیا بــه کســانی کــه راه خــود را از شــریر جــدا کردنــد کامــالً 
دلگــرم کننــده بــود. کالم خــدا را از طریــق نبــی او بشــنوید: » خداونــد مــي گويــد: 
اي اســرائيل، ايــن را بــه خاطــر داشــته بــاش و بــه يــاد بيــاور کــه تــو بنــده مــن هســتي. 
مــن تــو را آفريــدم کــه بنــده مــن باشــي و هيــچ وقــت تــو را فرامــوش نمــي کنــم. 
مــن گناهــان تــو را مثــل ابــر کنــار زدم. بــه نــزد مــن برگــرد. مــن همــان کســي هســتم کــه 

تــو را نجــات مــي دهــد « )اشــعیا 44 آیــات 21 و 22(.
» روزي مــي آيــد کــه مــردم مــي ســرايند و مــي گوينــد: خداونــدا تــو را ســتايش 
مــي کنــم. تــو از مــن خشــمگين بــودي! اّمــا ديگــر خشــمگين نيســتي و مــرا تســلّي 
مــي دهــي. خداونــد، نجــات دهنــده مــن اســت. مــن بــه او تــوکّل مــي کنــم و ديگــر 
ترســان نيســتم. خداونــد بــه مــن قــّدرت و توانايــي مــي بخشــد، او نجــات دهنــده مــن 
اســت. همــان قــدر کــه آب گــوارا بــه جانهــاي تشــنه صفــا مــي بخشــد، همــان انــدازه 
قــوم خــدا از نجاتــي کــه او بــه آنهــا مــي دهــد، خشــنودند. روزي مــي آيــد کــه مــردم 
مــي ســرايند و مــي گوينــد: خداونــد را ســپاس گوييــد، از او مــدد بخواهيــد! بــه همــه 

ملّتهــا بگوييــد او چــه کــرده اســت! بــه آنهــا بگوييــد او چقــدر بــزرگ اســت! 
بــراي کارهــاي بــزرگ خداونــد ســرودي تــازه بســراييد، بــه تمــام مــردم دنيــا ايــن خبــر 
را برســانيد، همــه کســاني کــه در صهيــون هســتند، بــا فريــاد بســرايند! خــداي قــّدوس 

اســرائيل عظيــم اســت، و در ميــان قــوم خــود زندگــي مــي کنــد « )اشــعیا 12(.
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27
آحاز

جلوس آحاز به تخت ســلطنت، اشــعیا و معاشــرین وی را با شــرایطی مواجه 
ســاخت کــه ترســناکتر از هــر چیــزی بــود کــه تــا پیــش از ایــن در قلمــرو یهــودا بوقــوع 
پیوســته بــود. بســیاری کــه پیــش از ایــن در مقابــل تأثیــرات اغــوا کننــده اعمــال بــت 
بــت  پرســتش خدایــان  تــا در  بودنــد  تشــویق شــده  بودنــد حــال  آوره  تــاب  پرســتی 
پرســت مشــارکت جوینــد. شــاهزادگان در اســرائیل ثابــت کــرده بودنــد کــه بــه ایمــان 
خــود وفــادار نیســتند. انبیــای کذبــه بــا پیامهایــی گمــراه کننــده برخاســته بودنــد و 
حتــی برخــی از کاهنــان را بــرای تعلیــم دادن اجیــر کــرده بودنــد. بــا ایــن وجــود رهبــران 
در ارتــداد روشــهای عبــادت الهــی را همچنــان نــگاه داشــته و ادعــا میکردنــد کــه در 

زمــره امــت خــدا بشــمار میرونــد. 
میــکای نبــی کــه در طــی ایــام طاقــت فرســا شــهادت میــداد اظهــار داشــت کــه 
گناهــکاران صهیــون در حالیکــه ادعــا میکننــد کــه » بــه خــدا تکیــه دارنــد « و بصــورت 
بــي  بــر قتــل و  کفــر آمیــز مباهــات میکننــد » شــما شــهر خــدا، يعنــي اورشــليم را 
عدالتــي بنــا کــرده ايــد. حاکمــان رشــوه مــي گيرنــد، کاهنــان تــا مــزد نگيرنــد تعليــم 
نمــي دهنــد و انبيــا هــم بــه رايــگان نبــّوت نمــي کننــد. ايــن اشــخاص اّدعــا مــي کننــد 
که خداوند با آنهاست و خطري متوّجه آنها نيست « )میکاه ۳ آیات 10 و 11(. 
اشــعیای نبــی بــا صدایــی رســا شــریران را مالمــت نمــود » اي اورشــليم، مــردم و 
حــّکام تــو ماننــد مــردم و حــّکام ســدوم و غمــوره هســتند. بــه آنچــه خداونــد مــي گويــد 
گــوش بــده و بــه تعاليــم او توّجــه کــن. خداونــد مــي فرمايــد: آيــا فکــر مــي کنيــد مــن 
مشــتاق قربانــي هــاي ســوختني شــما هســتم؟ نــه، مــن از گوســفنداني کــه بــه عنــوان 
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2۳8  | انبیاء و پادشاهان

قربانــي ســوختني مــي گذرانيــد و از چربــي پرواريهــاي شــما بيــزارم و عالقــه اي بــه 
ــز شــما نــدارم. چــه کســي از شــما خواســته اســت وقتــي  خــون گاو يــا گوســفند و بُ
بــراي عبــادت مــن مــي آييــد، چنيــن چيزهايــي بــا خــود بياوريــد؟ چــه کســي از شــما 

خواســته خانــه مــرا چنيــن لگدمــال کنيــد؟ « )اشــعیا 1 آیــات 10 تــا 12(. 
نفــرت دارد،  بــدکار  مــردم  از قربانــي هــاي  الهــی میگویــد » خداونــد  ســروش 
آیــه 27(. خــدای آســمان  بــد تقديــم کننــد « )امثــال 21  نيّــت  بــا  اگــر  مخصوصــاً 
» چشــمان تــو پاکتــر از آن اســت کــه گنــاه را نــگاه کنــد. تــو بــي عدالتــي را تحّمــل 
نمــي کنــي، پــس چــرا وقتــي کــه شــريران اشــخاصي را کــه از خودشــان عادلترنــد 
مــي بلعنــد، خامــوش مــي مانــي؟ « )حبقــوق 1 آیــه 1۳(. بخاطــر ایــن نیســت کــه او 
تمایــل نداشــته باشــد تــا ببخشــد و از خطــاکار روی میگردانــد بدیــن خاطــر اســت 
کــه گناهــکار از فیــض بیکــران بهــره نمیبــرد و نمیخواهــد کــه خــدا او را از گنــاه رهایــی 
بخشــد. » فکــر نکنيــد کــه خداونــد آن قــدر ضعيــف اســت کــه نمــي توانــد شــما را 
نجــات دهــد يــا آن قــدر کَــر اســت کــه فريــاد شــما را بــراي کمــک نمــي شــنود. بــه 
خاطــر گناهــان شماســت کــه او حــرف شــما را نمــي شــنود. ايــن گناهــان شماســت 
پرســتش کنيــد –  را  او  مــي خواهيــد  کــه  بيــن شــما و خــدا – حتّــي دروقتــي  کــه 

جدايــي ايجــاد کــرده اســت « )اشــعیا ۵۹ آیــات 1 و 2(. 
ســلیمان نوشــته اســت » افســوس بــه حــال کشــوري کــه پادشــاه آن اختيــاري از 
خــود نداشــته باشــد و رهبرانــش ســحرگاهان بخورنــد و بنوشــند و مســت شــوند « 
)جامعه 10 آیه 16(. ســرزمین یهودا نیز چنین بود. بواســطه تخطی مداوم حاکمان 
یهــودا فرزنــدان او نیــز چنیــن بودنــد. اشــعیا نظــر مــردم را بــه ضعــف موقعیــت خــود در 
میان اقوام زمین جلب کرد و نشان داد که این نتیجه بدکاری در رده های باالست. 
» و اينــک خداونــد – خداونــد متعــال – چيزهــا و کســاني را کــه مــردم اورشــليم و 
يهــودا بــه آنهــا متّکــي هســتند از آنهــا مــي گيــرد. او آب و نــان، قهرمانــان و ســربازان، 
داوران و انبيا، فالگيران و دولتمندان آنها را مي گيرد. خداوند فرماندهان نظامي، 
رهبــران اجتماعــي، سياســتمداران و جادوگــران را از آنهــا مــي گيــرد. افــراد بــي تجربــه 
و کــودکان بــر آنهــا حکومــت خواهنــد کــرد. آري، اورشــليم محکــوم بــه ويرانــي اســت و 
يهــودا در حــال فــرو ريختــن اســت، هرچــه آنهــا مــي گوينــد و هرچــه مــي کننــد بــر ضــد 
خداوند است، آنها آشکارا به خدا توهين مي کنند « )اشعیا ۳ آیات 1 تا 4 و 8(. 
» امــا قــوم مــن، كــودكان بــر ايشــان ظلــم مــي كننــد و زنــان بــر ايشــان حكمرانــي 
مــي نماينــد. اي قــوم مــن، راهنمايــان شــما گمــراه كنندگاننــد و طريــق راههــاي شــما 
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را خراب مي كنند « )آیه 12(. در طی سلطنت آحاز چنین چیزی دقیقا درست 
بــود چــرا کــه بــرای او نوشــته شــده اســت: » بلکــه در راه پادشــاهان اســرائيل گام 
برداشت، او حتّي بت فلزي بََعل را ساخت «. و در درّه ابن هنوم بُخور سوزاند 
و حتّي پســران خود را به عنوان قرباني ســوختني براي بُتها قرباني کرد و از رســوم 
نفــرت انگيــز قومهايــي تقليــد مــي کــرد کــه خداونــد از برابــر قــوم اســرائيل در هنگامــي 
کــه ايشــان پيشــروي مــي کردنــد، بيــرون رانــده بــود. » و در راه پادشــاهان اســرائيل 
گام برداشــت. او پســر خــود را بــه عنــوان قربانــي در برابــر بــت ســوزاند و از رســوم 
نفــرت انگيــز اقوامــي کــه خداونــد از پيــش قــوم اســرائيل بيــرون رانــده بــود، تقليــد 

نمــود « )دوم تواریــخ 28 آیــات 2 و ۳؛ دوم پادشــاهان 16 آیــه ۳(. 
در واقــع ایــن دوره مخاطــرات بزرگــی بــرای قــوم برگزیــده بــود. تنهــا چنــد ســالی 
بیشــتر باقــی نمانــده بــود کــه ده طایفــه پادشــاهی اســرائیل در میــان قومهــای بــت 
پرســت پراکنــده شــوند. و در پادشــاهی یهــودا نیــز چشــم انــداز تاریــک بــود. نیکویــی 
بســرعت رو بــزوال بــود و شــرارت متکثــر میشــد. میــکای نبــی موقعیــت را میدیــد 
و اظهــار داشــت » مــردم درســتکار از روي زميــن محــو شــده انــد و هيــچ شــخص 
درســتکاري در بيــن مــردم ديــده نمــي شــود. همگــي بــراي ريختــن خــون در کميــن 
نشســته و بــراي کشــتن يکديگــر دام گســترده انــد «. » بهتريــن و اميــن تريــن آنهــا، 
همچــون خــار بــي ارزش هســتند. روز مجــازات آنهــا کــه انبيــا گفتــه انــد، فــرا رســيده 
اســت و همگــي مضطــرب و پريشــان مــي شــوند « )میــکاه 7 آیــات 2 و 4(. » اگــر 
خداونــد متعــال عــّده اي را زنــده نگــه نمــي داشــت، تمــام قــوم مثــل ســدوم و غمــوره 

کامــالً از بيــن مــي رفــت « )اشــعیا 1 آیــه ۹(. 
خــدا در هــر دوره ای بــه خاطــر کســانی کــه درســتکار باقــی ماندنــد و نیــز بخاطــر 
محبــت الیتناهــی او بــرای خطــاکاران، بــرای مدتــی طوالنــی طغیانگــری را تحمــل کرد 
و بــه آنــان اصــرار نمــود تــا از شــرارتکاری دســت بردارنــد و بســوی او بازگردنــد. » او 
مــي کوشــد مــا را اول بــا حــروف، بعــد بــا ســطور و باالخــره بــا دروس، يکــي بعــد از 

ديگــري آمــوزش دهــد « )اشــعیا 28 آیــه 10(. 
پــس  یــورش  افتــاد.  اتفــاق  آحــاز وقایعــی  بدیــن ســبب در خــالل ســلطنت  و 
از یــورش بــر اســرائیل خطــاکار واقــع شــد تــا اینکــه بــه تبعیــت و وفــاداری بــا خــدا 
مــردم  مقابــل  در  همچنانکــه  و  بــود  مالیمــت  بــا  انبیــا  درخواســتهای  بازگردنــد. 
بــرای  آنــان  نمــوده و کالم  توبــه و اصــالح  بــه  آنــان را تشــویق  ایســتادند مشــتاقانه 

نــام خــدا مثمــر ثمــر واقــع شــد.  جــالل 
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از طریــق میــکاه درخواســتی شــگفت انگیــز ایــراد گردیــد: » بــه ادعــاي خداونــد 
اّدعــاي خــود را ارائــه فرمــا؛  بضــد اســرائيل گــوش بدهيــد: برخيــز اي خداونــد و 
بگذار که کوهها و تپّه ها سخن تو را بشنوند. اي کوهها، اي بنيادهاي جاوداني 
زميــن، بــه اّدعــاي خداونــد گــوش بدهيــد! خداونــد از قــوم خــود شــکايت دارد و 
اســرائيل را متّهــم مــي ســازد. خداونــد مــي فرمايــد: اي قــوم مــن، مــن بــه شــما چــه 
کــرده ام؟ چــرا از مــن خســته شــده ايــد؟ پاســخ بدهيــد! مــن شــما را از مصــر بيــرون 
آوردم و از بنــد بردگــي و اســارت آزاد کــردم. موســي، هــارون و مريــم را فرســتادم تــا 
شــما را راهنمايــي کننــد. اي قــوم مــن، بــه يــاد آوريــد کــه بــاالق، پادشــاه مــوآب چــه 
نقشــه اي بــراي نابــودي شــما داشــت و بلعــام، پســر بعــور بــه او چــه پاســخ داد و از 
اقاقيــا تــا جلجــال چــه اتّفــاق افتــاد. اينهــا را بــه خاطــر بياوريــد تــا بدانيــد کــه مــن بــراي 

نجــات و ســالمتي شــما چــه کارهايــي کــرده ام « )میــکاه 6 آیــات 1 تــا ۵(.
خدایــی کــه خدمــت میکنیــم بردبــار اســت و » رحمــت او بــی پایــان اســت « 
)مراثــی ارمیــا ۳ آیــه 22(. در سراســر دوره آزمایــش، روح او از انســانها درخواســت 
میکنــد تــا هدیــه زندگــی را بپذیرنــد. » بــه ايشــان بگــو خداونــد متعــال مــي فرمايــد: بــه 
حيات خود سوگند که از مردن گناهکار خشنود نمي گردم، بلکه از اينکه پليدکار 
بازگرديــد.  پليــد خــود  از روشــهاي  بازگرديــد،  بمانــد.  زنــده  بازگــردد و  از راه خــود 
اي قــوم اســرائيل، چــرا مــي خواهيــد بميريــد؟ « )حزقیــال ۳۳ آیــه 11(. ایــن ابــزار 
خــاص شــیطان اســت کــه انســان را بســوی گنــاه ســوق دهــد و آنــگاه او را نــا امیــد 
و درمانــده رهــا کــرده تــا از طلــب آمــرزش هــراس داشــته باشــد. ولــی خــدا دعــوت 
میکنــد » ايشــان از درختــان صنوبــِر کــوِه حرمــون بــراي الــوار و از چــوب درختهــاي 
ســرو لبنــان بــراي ســاختن َدکل بــه جهــت تــو اســتفاده کردنــد « )اشــعیا 27 آیــه ۵(. 
در مســیح همــه تدارکهــا دیــده شــده اســت و هــر تشــویقی بعمــل آمــده اســت. 
در ایــام ارتــداد یهــودا و اســرائیل بســیاری پرســش میکردنــد: » بــا چــه چيــزي بــه 
درگاه خداونــد متعــال بيايــم و او را ســجده کنــم؟ اگــر بهتريــن گوســاله يــک ســاله را 
جهــت قربانــي ســوختني بيــاورم، آيــا خداونــد از مــن خشــنود مــي شــود؟ اگــر هــزاران 
قــوچ و ده هــا هــزار نهــر لبريــز از روغــن زيتــون را هديــه کنــم، آيــا از مــن خشــنود 
خواهــد شــد؟ اگــر نخســتزاده خــود را بــراي کّفــاره گنــاِه خــود قربانــي کنــم، آيــا گنــاه 
مرا مي بخشد؟ ني، خداوند به ما گفته است که نيکويي چيست و چيزي که از 
مــا مــي خواهــد ايــن اســت کــه عدالــت را بجــا آوريــم و محبّــت پايــدار داشــته باشــيم 
و بــا مشــارکتي فروتنانــه بــا خــداي خــود زندگــي کنيــم « )میــکاه 6 آیــات 6 تــا 8(. 
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نبــی بــر ارزش دینــداری عملــی اصــرار مــی ورزیــد، و تنهــا انــدرزی کــه قرنهــا پیــش 
کــه درســت  تکــرار میکــرد. بواســطه موســی وقتــی  بــود را  بــه اســرائیل داده شــده 
قصــد ورود بــه ســرزمین موعــود را داشــتند، کالم خداونــد ارزانــی شــد: » پــس حــاال 
اي قــوم اســرائيل، بايــد بدانيــد کــه خداونــد از شــما چــه مــي خواهــد: از خداونــد 
خدايتان بترسيد، طريق او را دنبال کنيد، او را با تمام دل و جان دوست بداريد 
و خدمــت کنيــد. و احــکام او را کــه امــروز بــه شــما ابــالغ مــي کنــم و بــراي خيــر و 
صالح شماســت بجا آوريد « )تثنیه 10 آیات 12 و 1۳(. خادمان خداوند در هر 
فرصتــی بــه کســانی کــه در خطــر ســقوط درعــادات ظاهــر پرســتی و )احــکام گرایــی( 
و غفلــت از نشــان دادن ترحــم بودنــد، کــراراً هشــدار مــی دادنــد. وقتــی مســیح در 
زمــان رســالت خویــش در زمیــن توســط یــک فقیــه )معلــم شــریعت( مــورد ســوال 
قــرار گرفــت » اي اســتاد، کــدام يــک از احــكام شــريعت از همــه بزرگتــر اســت؟ 
عيســي جــواب داد: خداونــد، خــداي خــود را بــا تمــام دل و تمــام جــان و تمــام عقــل 
خــود دوســت بــدار. ايــن اوليــن و بزرگتريــن حكــم شــريعت اســت. دوميــن حكمــي 
كــه بــه همــان انــدازه مهــم اســت شــبيه اولــي اســت، يعنــي همســايه ات را ماننــد 
جــان خــود دوســت بــدار. در ايــن دو حكــم تمــام تــورات و نوشــته هــاي انبيــا خالصــه 

شــده اســت « )متــی 22 آیــات ۳6 تــا 40(. 
بــرای هــر  نــدای خــدا  ایــن اظهــارات صریــح انبیــا و خــود منجــی بایــد بعنــوان 
جانــی پذیرفتــه شــود. مــا نبایــد فرصتهــا را بــرای انجــام اعمــال رحمــت آمیــز، دور 
اندیشــی و نزاکــت مســیحی بمنظــور گرانبــاران و ســتمدیدگان از دســت بدهیــم. 
مــا بایــد کالم امیــد و تشــویق را بــه کســانی کــه بــا خــدا آشــنا نیســتند و کســانی کــه بــه 

ســادگی بــرای ترحــم و محبــت در دســترس هســتند، بازگــو کنیــم. 
وعــده هــا بــرای کســانی کــه مراقــب فرصتهــا بــرای خوشــی و برکــت بــه زندگــی 
دیگــران هســتند، فــراوان و گرانبهــا میباشــند. » و آرزوي جــان خــود را بــه گرســنگان 
ببخشــي و جــان ذليــالن را ســير كنــي، آنــگاه نــور تــو در تاريكــي خواهــد درخشــيد و 
تاريكــي غليــظ تــو مثــل ظهرخواهــد بــود. و خداونــد تــو را هميشــه هدايــت نمــوده، 
قــّوي  را  اســتخوانهايت  و  كــرد  ســير خواهــد  هــاي خشــك  مــكان  در  را  تــو  جــان 
خواهــد ســاخت و تــو مثــل بــاغ ســير آب و ماننــد چشــمه آب كــه آبــش كــم نشــود 

خواهــي بــود « )اشــعیا ۵8 آیــات 10 و 11(. 
مــی  انبیــا  پرشــور  اســتدعاهای  مقابــل  در  آحــاز  پرســتانه  بــت  روش 
يهــودا  بــر  خداونــد  خشــم  » پــس  باشــد.  داشــته  پــی  در  ای  نتیجــه  توانســت 
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ســخريه  و  دهشــت  و  تشــويش  محــل  را  ايشــان  و  شــد  افروختــه  اورشــليم  و 
آیــه   2۹ تواریــخ  )دوم  بينيــد «  مــي  خــود  چشــمان  بــه  شــما  چنانكــه  ســاخت، 
توســط  بــزودی  آن  عینــی  وجــود  و  رفتــه  بــزوال  رو  بســرعت  پادشــاهی   .)8
اَرام،  پادشــاه  رَِصيــْن،  » آنــگاه  افتــاد.  خواهــد  مخاطــره  بــه  لشــکریان  هجــوم 
را  آحــاز  برآمــده،  بــراي جنــگ  اورشــليم  بــه  اســرائيل،  پادشــاه  رََملْيــا،  بــن  فََقــح  و 
 .)۵ آیــه   16 پادشــاهان  )دوم  آينــد «  غالــب  نتوانســتند  امــا  نمودنــد،  محاصــره 
چنانچــه آحــاز و ســردمداران حکومــت او خدمتگــزاران واقعــی خــدای متعــال 
میبودند، نباید از اتحاد غیر طبیعی که بر علیه آنان شــکل گرفته بود میترســیدند. 
ولــی گناهــان مکــرر، قــوت آنــان را زوال داده بــود. مصیبــت زده بــا وحشــت غیــر 
قابــل توصیــف از مجــازات خــدا، قلــب پادشــاه » و بــه خانــدان داود خبــر داده، 
گفتنــد كــه اَرام در افرايــم اردو زده انــد، و دل او و دل مردمانــش بلرزيــد بــه طــوري 
كــه درختــان جنــگل از بــاد مــي لــرزد « )اشــعیا 7 آیــه 2(. در ایــن بحــران کالم خــدا بــه 
اشــعیا نــازل گردیــد و بــه او فرمــان داد تــا بــه پادشــاه وحشــت زده بگویــد: » بــا حــذر 
و آرام بــاش متــرس و دلــت ضعيــف نشــود از ايــن دو ُدِم مشــعِل دودافشــان، يعنــي 
از شــّدت خشــم رصيــن و ارام و پســر رمليــا. زيــرا كــه ارام بــا افرايــم و پســر رمليــا 
بــراي ضــرر تــو مشــورت كــرده، مــي گوينــد: بــر يهــودا برآييــم و آن را محاصــره كــرده، بــه 
جهــت خويشــتن تســخير نماييــم و پســر طبئيــل را در آن بــه پادشــاهي نصــب كنيــم. 
خداونــد يهــوه چنيــن مــي گويــد كــه ايــن بجــا آورده نمــي شــود و واقــع نخواهــد گرديــد. 
و ســر افرايــم ســامره و ســر ســامره پســر رمليــا اســت و اگــر بــاور نكنيــد هــر آينــه ثابــت 

نخواهيــد مانــد « )اشــعیا 7 آیــات 4 تــا 7 و ۹(.
بــرای پادشــاه یهــودا و آحــاز عاقالنــه بــود کــه ایــن پیــام الهــی را بپذیرنــد. ولــی 
او بــا تکیــه زدن بــر مصنوعــات ســاخته دســت بشــر در پــی اســتمداد از بــت هــا و 
بــت پرســتان بــود. او بــا نومیــدی پیامــی را بــه تغلــت فالســر پادشــاه یهــودا فرســتاد: 
» و آحــاز رســوالن نــزد تِْغلَــْت فاَلَســر، پادشــاه آشــور، فرســتاده، گفــت: مــن بنــده 
تــو و پســر تــو هســتم. پــس برآمــده، مــرا از دســت پادشــاه اَرام و از دســت پادشــاه 
اســرائيل كــه بــه ضــد مــن برخاســته انــد، رهايــي ده « )دوم پادشــاهان 16 آیــه 7(. 

ایــن درخواســت بــه همــراه هدیــه گرانبهــای پادشــاه از خزانــه معبــد بــود. 
خاطــر  فراغــت  موقتــاً  پادشــاه  آحــاز  و  شــد  فرســتاده  شــده  خواســته  کمــک 
یافــت ولــی بــا چــه قیمتــی بــرای یهــودا! بــاج و خــراج تقدیــم شــده حــرص و طمــع 
آشــور را بــر انگیخــت و آن قــوم خیانتــکار بــزودی تهدیــد کردنــد تــا یــورش بــرده و یهــودا 
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را بــه تــاراج برنــد. آحــاز و زیردســتان شــوربخت او حــال از تــرس ســقوط کامــل بــه 
دســتهای آشــوریان بــی رحــم بســتوه آمدنــد. 

زيــرا خداونــد يهــودا را بــه ســبب آحــاز، پادشــاه اســرائيل ذليــل ســاخت، چونكــه 
او يهــودا را بــه سركشــي واداشــت و بــه خداونــد خيانــت عظيمــي ورزيــد. و چــون او 
را بــه تنــگ آورده بــود، هميــن آحــاز پادشــاه بــه خداونــد بيشــتر خيانــت ورزيــد. زيــرا 
كــه بــراي خدايــان دمشــق كــه او را شكســت داده بودنــد، قربانــي گذارنيــد و گفــت: 
» چونكــه خدايــان پادشــاهان ارام، ايشــان را نصــرت داده انــد، پــس مــن بــراي آنهــا 
امــا آنهــا ســبب هالكــت وي و  تــا مــرا اعانــت نماينــد.  قربانــي خواهــم گذرانيــد 

تمامــي اســرائيل شــدند « )دوم تواریــخ 28 ایــات 1۹، 22 و 2۳(. 
تــا  شــد  باعــث  شــد  نزدیــک  ســلطنت خویــش  پایــان  بــه  مرتــد  پادشــاه  وقتــی 
درهــای معبــد بســته شــوند. خدمــات الهــی منقطــع گردیــد. شــمعدان بیــش از ایــن 
در مقابــل مجمــر روشــن نمانــد . بیــش از ایــن بــرای گناهــان مــردم قربانــی صــورت 
نگرفــت. بیــش از ایــن بخــور معطــر و خوشــبو در صبحــگاه و شــامگاه هــوا را معطــر 
شــد.  بســته  محکــم  آن  درهــای  و  مانــد  متــروک  خــدا  خانــه  تاالرهــای  نســاخت. 
بتهــا را در گوشــه  ســاکنین خدانشــناس شــهر گســتاخانه قربانگاههــای پرســتش 
هــای خیابانهــا در سراســر اورشــلیم بــر افراشــتند. بــت پرســتی بنظــر ظفــر یافتــه بــود 

و قدرتهــای تاریکــی تقریبــاً مســتولی گردیــده بودنــد. 
ولــی در یهــودا برخــی از ســاکنین کــه در بیعــت بــا خــدا باقــی مانــده بودنــد بــا 
عــزم راســخ از بــت پرســتی دوری گزیدنــد. بدیــن خاطــر بــود کــه اشــعیا و میــکاه و 
وابســتگان او امیدوار بودند و در ویرانه هایی که در طی ســالهای آخر آحاز شــکل 
گرفتــه بــود جســتجو میکردنــد. حــرم مطهــر آنــان بســته شــده بــود ولــی بــه ایمانــداران 
وفــادار تضمیــن داده شــد: » بــا هــم مشــورت كنيــد و باطــل خواهــد شــد و ســخن 
گوييــد و بجــا آورده نخواهــد شــد زيــرا خــدا بــا مــا اســت. يهــوه صبايــوت را تقديــس 
نماييــد و او تــرس و خــوف شــما باشــد. و او بــراي شــما مــكان مقــّدس خواهــد بــود 
اّمــا بــراي هــر دو خانــدان اســرائيل ســنگ مصــادم و صخــره لغــزش دهنــده و بــراي 

ســاكنان اورشــليم دام و تلــه « )اشــعیا 8 آیــات 10، 1۳ و 14(. 
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حزقیا

آحــاز، اصالحاتــی در طــی  بــا حکمرانــی غیــر مســئوالنه  در مقایســه ای حــاد 
حکومــت موفقیــت آمیــز پســرش شــکل گرفــت. حزقیــا در تخــت ســلطنت مصمــم 
گردیــد تــا بــا تمــام قــدرت خویــش یهــودا را از سرنوشــتی کــه بــر پادشــاهی قلمــرو 
شمالی واقع شد نجات دهد. پیامهای انبیاء سودی نداشت. تنها با اصالحات 

قطعــی بــود کــه مــی توانســت غضــب هــای داوری تغییــر یابــد. 
اســتفاده  فرصتهــا  از  کــه  اســت  مــردی  کــه  کــرد  ثابــت  بحــران حزقیــا  ایــن  در 
میکنــد. بــزودی پــس از بــه تخــت رســیدن شــروع بــه برنامــه ریــزی بــرای اجــرا نمــود. او 
ابتــدا توجــه خویــش را بــه ترمیــم خدمــات معبــد معطــوف داشــت کــه بــرای مدتهــا از 
آن کوتاهــی شــده بــود و در ایــن کار، او مشــتاقانه بــا گــروه کاهنــان الوی همــکاری 
نمــود و در کار الهــی آنــان وفــادار باقــی مانــد. او بالدرنــگ آشــکارا بــا آنــان راجــع بــه 
آرزوی خــود بــرای ایجــاد اصالحــات گســترده گفتگــو کــرد. او اعتــراف کــرد: » زيراكــه 
پــدران مــا خيانــت ورزيــده، آنچــه در نظــر يَُهــَوه خــداي مــا ناپســند بــود بــه عمــل آوردنــد 
و او را تــرك كــرده، روي خــود را از مســكن خداونــد تافتنــد و پشــت بــه آن دادنــد «. 
» اآلن اراده دارم كــه بــا يَُهــَوه خــداي اســرائيل عهــد ببنــدم تــا حــدت خشــم او از مــا 

برگــردد « )دوم تواریــخ 2۹ آیــات 6 و 10(. 
پادشــاه بدقــت وضعیتــی را کــه بــا آن روبــرو بودنــد را بررســی کــرد – بســته بــودن 
معبــد و قطــع همــه فرایــض دینــی؛ ممارســتهای آشــکار بــت پرســتی در خیابانهــای 
شــهر و در سراســر قلمــرو پادشــاهی؛ ارتــداد جماعتــی کــه مــی توانســتند بــا الگــوی 
مناســب رهبران یهودا نســبت به خدا وفادار باقی بمانند؛ و زوال پادشــاهی و از 
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دســت رفتــن حیثیــت آنــان کــه در برابــر قومهــای اطــراف انجامیــده بــود. پادشــاهی 
قلمــرو شــمالی بســرعت از هــم فــرو میپاشــید؛ بســیاری بــا شمشــیر هــالک شــده 
و جمعیتــی بــه اســارت بــرده شــده بودنــد. اســرائیل بــزودی کامــالً بدســتان آشــوریان 
خواهــد افتــاد و بکلــی ویــران خواهــد گردیــد و ایــن سرنوشــت مطمئنــاً نصیــب یهــودا 
خواهد شد، مگر اینکه خدا با قدرت از طریق عوامل منتخب خویش عمل نماید. 
حزقیــا مســتقیماً از کاهنــان درخواســت کــرد تــا بــا او متفــق شــوند تــا اصالحــات 
را بــه پیــش برنــد. » پــس حــال، اي پســران مــن، كاهلــي مورزيــد زيــرا خداونــد شــما را 
برگزيده است تا به حضور وي ايستاده، او را خدمت نماييد و خادمان او شده، 
بخــور ســوزانيد «. » و بــه ايشــان گفــت: اي الويــان مــرا بشــنويد! االن خويشــتن را 
تقديــس نماييــد و خانــه يَُهــَوه خــداي پــدران خــود را تقديــس كــرده، نجاســات را از 

قــدس بيــرون بريــد « )آیــات 11 و ۵(. 
زمــان بــرای عملــی ســریع فــرا رســیده بــود. کاهنــان کار خــود را فــوراً آغــاز کردنــد. 
آنــان کســانی را کــه نمــی توانســتند در گردهمایــی حاضــر گردنــد، بــرای همــکاری نــام 
نویســی کردنــد و بــا تمــام قلــب و وجــود در کار تطهیــر و تقدیــس معبــد مشــغول 
شــدند. بخاطــر ســالیان بــی حرمتــی و غفلــت، ایــن کارهــا بــا مشــکل انجــام شــد ولــی 
کاهنــان و الویــان بطــور خســتگی ناپذیــری زحمــت کشــیدند و در طــی زمــان کوتاهــی 
قــادر شــدند تــا گــزارش تکمیــل کار خــود را ارائــه نماینــد. درهــای معبــد ترمیــم و بــاز 
شد. ظروف مقدس وقف شده گردآوری شده و در جای خود قرار گرفتند و همه 

ایــن تمهیــدات بــرای بازگشــایی مجــدد فرائــض و خدمــات حــرم مطهــر بــود. 
در اولیــن مراســم دینــی، حاکمــان شــهر بــا حزقیــای پادشــاه و کاهنــان و الویــان 
متحــد شــده و آمــرزش گناهــان قــوم را طلــب نمودنــد. بــه مجــرد قــرار دادن قربانــی 
بــر قربانــگاه » كاهنــان آنهــا را كشــته، خــون را بــر مذبــح بــراي قربانــي گنــاه گذرانيدنــد 
تــا بــه جهــت تمامــي اســرائيل كفــاره بشــود زيــرا كــه پادشــاه فرمــوده بــود كــه قربانــي 
ســوختني و قربانــي گنــاه بــه جهــت تمامــي اســرائيل بشــود «. » و چــون قربانــي 
هــاي ســوختني تمــام شــد، پادشــاه و جميــع حاضريــن بــا وي ركــوع كــرده، ســجده 
نمودنــد «. » و ِحزْقيّــا و تمامــي قــوم شــادي كردنــد چونكــه خــدا قــوم را مســتعد 
ساخته بود زيرا اين امر ناگهان واقع شد « )دوم تواریخ 2۹ آیات 24، 26 و 2۹(. 
خــدا بواقــع قلــوب زمامــداران یهــودا را آمــاده ســاخت تــا اطالحــات را قطعــا 
بــه پیــش ببرنــد چــرا کــه ممکــن اســت جریانهــای ارتــداد باقــی مانــده باشــد. خداونــد 
از طریــق انبیــا پیــام اســتدعاهای مشــتاقانه را پــی در پــی بــرای قــوم برگزیــده خــود 
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فرســتاد – پیامهایی که توســط قبایل دهگانه اســرائیل خوار شــده و مردود شــمرده 
شــدند، حــال بــه دشــمن داده شــد. ولــی در یهــودا باقیمانــدگان نیکــوکاری وجــود 
داشــتند و بــرای ایــن افــراد انبیــا بــه درخواســت خــود ادامــه دادنــد. در اینجــا اشــعیا 
اصــرار میــورزد » اي بنــي اســرائيل، بســوي آن كــس كــه بــر وي بينهايــت عصيــان 
ورزيــده ايــد بازگشــت نماييــد « )اشــعیا ۳1 آیــه 6(. میــکاه بــا اطمینــان میگویــد: 
» امــا مــن بســوي خداونــد نگرانــم و بــراي خــداي نجــات خــود انتظــار مــي كشــم و 
خــداي مــن مــرا اجابــت خواهــد نمــود. اي دشــمن مــن، بــر مــن شــادي منمــا زيــرا اگــر 
چه بيفتم خواهم برخاســت و اگرچه در تاريكي بنشــينم، خداوند نور من خواهد 
بود. غضب خداوند را متحّمل خواهم شــد زيرا به او گناه ورزيده ام تا او دعوي 
مــرا فيصلــه بخشــد و داوري مــرا بجــا آورد. پــس مــرا بــه روشــنايي بيــرون خواهــد آورد 

و عدالــت او را مشــاهده خواهــم نمــود « )میــکاه 7 آیــات 7 تــا ۹(. 
ایــن پیامهــا و پیامهــای مشــابه دیگــر تمایــل خــدا را آشــکار میکنــد کــه او آمرزنــده 
است و کسانی را که با تمام قلب بسوی او باز گشت میکنند، میپذیرد و وقتی 
درهــای معبــد بــرای کســانی کــه جانشــان در ســالهای تاریــک ضعیــف شــده بــود 
بســته باقیمانــده بــود، امیــد مــی بخشــد و حــال وقتــی رهبــران شــروع بــه اصالحــات 

کردنــد، جماعتــی از مــردم خســته از اســارت گنــاه آمــاده اجابــت بودنــد. 
کســانی کــه وارد ایوانهــای معبــد شــدند تــا طلــب آمــرزش کننــد و عهــد خــود 
را بــا خــدا تجدیــد کننــد، بــا کالم نبــوی دلگرمــی یافتــه بودنــد. هشــدار بــر ضــد بــت 
پرســتی بواســطه موســی همــراه بــا خواســته هــای الهــی بــه همــه مخاطبــان اســرائیل 
گفتــه شــد. ایــن نبوتهــا بــرای آمــرزش کســانی بــود کــه در ایــام ارتــداد بــا تمــام وجــود و 
قلب او را جســتجو میکنند. » چون در تنگى گرفتار شــوى، و جميع اين وقايع بر 
تــو عــارض شــود، در ايــام آخــر بســوى يهــوه خــداى خــود برگشــته، آواز او را خواهــى 
شــنيد. زيــرا كــه يهــوه خــداى تــو خــداى رحيــم اســت؛ تــو را تــرك نخواهــد كــرد و تــو 
را هــالك نخواهــد نمــود، و عهــد پدرانــت را كــه بــراى ايشــان قســم خــورده بــود، 

فرامــوش نخواهــد كــرد « )تثنیــه 4 آیــات ۳0 و ۳1(. 
و در دعــای نبــوی در تبــرک معبــد کــه فرائــض آن بــا حزقیــا و همــکاران او مجــدداً 
بــراه افتــاد، ســلیمان دعــا کــرد: » هنگامــي كــه قــوم اســرائيل بــه ســبب گناهــي كــه 
بــه تــو ورزيــده باشــند بــه حضــور دشــمنان خــود مغلــوب شــوند، اگــر بــه ســوي تــو 
ايــن خانــه دعــا تضــّرع  تــو در  نــزد  تــو را اعتــراف نماينــد و  بازگشــت نمــوده، اســم 
نماينــد، آنــگاه از آســمان بشــنو و گنــاه قــوم خــود، اســرائيل را بيامــرز و ايشــان را بــه 
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زمينــي كــه بــه پــدران ايشــان داده اي بــاز آور « )اول پادشــاهان 8 آیــات ۳۳ و ۳4(. 
ُمهــر تأییــد الهــی بــر ایــن دعــا قــرار گرفــت چــرا کــه در ختــم آن، آتــش از آســمان 
پــر  را  معبــد  خداونــد  جــالل  و  بلعیــد  را  قربانیهــا  و  ســوختنی  پیشــکش  و  نــازل 

ببینیــد(.  را  آیــه 1  تواریــخ 7  ســاخت. )دوم 
کــه  بگویــد  او  بــه  تــا  بــه ســلیمان ظاهــر گشــته  و در هنــگام شــامگاه خداونــد 
دعــای او شــنیده شــده اســت و آن رحمــت بــه کســانی کــه در آنجــا دعــا کننــد نشــان 
داده خواهــد شــد. تضمیــن فیــض بخشــی داده شــد: » و پادشــاه روي خــود را 
برگردانيــده، تمامــي جماعــت اســرائيل را بركــت داد و تمامــي جماعــت اســرائيل 

)آیــه ١4(.  بايســتادند « 
این وعده ها در طی اصالحات تحت حکمرانی حزقیا به وفور بانجام رسید. 
شــروع خــوب در زمــان تطهیــر معبــد، بــا گســترده تــری ادامــه یافــت کــه اســرائیل 
و یهــودا در آن مشــارکت داشــتند. حزقیــا بــا شــور و حــرارت بــرای متبــارک ســاختن 
خدمــات بــرای مــردم مصمــم شــد تــا رســم کهــن گردهمایــی اســراییل را بــرای جشــن 

در عیــد ِپَســح احیــا کنــد. 
بــرای ســالها ِپَســح بعنــوان عیــد ملــی رعایــت نمیشــد. تقســیم پادشــاهی پــس از 
خاتمــه حکومــت ســلیمان ایــن امــر را بظاهــر غیــر عملــی میرســاند. ولــی عقوبتهــای 
ســختی کــه بــر قبایــل دهگانــه فــرود مــی آمــد قلــوب برخــی کــه بــرای چیزهــای بهتــر 
اشــتیاق داشــتند را بیــدار مینمــود. و پیامهــای هیجــان انگیــز انبیــا در عمــل مؤثــر 
زدنــد:  جــار  اورشــلیم  در  ِپَســح  مراســم  بــرای  دعــوت  دربــار  جارچیــان  مینمــود. 
تــا طايفــه  در شــمال  و  و منســي  افرايــم  بــه همــه شــهرهاي ســرزمين  » قاصــدان 
زبولــون رفتنــد. حامــالن دعــوت فیــض بخــش معمــوالً مــورد قبــول واقــع نمــی شــدند. 
توبــه ناپذیــران خــود را کمــی عقــب مــی کشــیدند بــا ایــن وجــود برخــی کــه مشــتاق 
بودنــد تــا خــدا را بــرای شــناخت واضــح تــر اراده او جســتجو کننــد فروتــن شــدند و 

بــه اورشــليم آمدنــد « )دوم تواریــخ ۳0 آیــات 10 و 11(.
در ســرزمین یهــودا پاســخ بســیار کلــی بــود » و دســت خــدا بــر يهــودا بــود كــه 
ايشــان را يك دل بخشــد تا فرمان پادشــاه و ســرورانش را موافق كالم خداوند بجا 
آورنــد. پــس گــروه عظيمــي در اورشــليم بــراي نــگاه داشــتن عيــد فطيــر در مــاه دوم 
جمــع شــدند و جماعــت، بســيار بــزرگ شــد « )دوم تواریــخ ۳0 آیــات 12 و 1۳(. 
ایــن فرصــت، منفعــت عظیمــی را بــرای جماعــت گــرد آمــده در پــی داشــت. 
خیابانهای بی حرمت شــده شــهر در طی دوران حزقیا از معابد بت پرســتان پاک 
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گردیــد. در روز تعیــن شــده عیــد ِپَســح انجــام شــد و هفتــه در آرامــش و فــرا گرفتــن 
آنچــه خــدا بــرای آنــان مهیــا ســاخته بــود ســپری شــد. الویــان روزانــه » از معرفــت و 
شــناخت خــدا ســخن گفتنــد « و کســانی کــه قلبهــای خویــش را بــرای جســتجوی 
خــدا آمــاده کــرده بودنــد آمــرزش یافتنــد. خوشــی عظیمــی در میــان جمعیــت عبادت 
کننده حاکم بود. » پس بني اســرائيل كه در اورشــليم حاضر بودند، عيد فطير را 
هفــت روز بــه شــادي عظيــم نــگاه داشــتند. و الويــان و كاهنــان خداونــد روز بــه روز 

بــه آالت تســبيح خداونــد حمــد مــي گفتنــد « )دوم تواریــخ ۳0 آیــه 21(. 
هفــت روز اختصــاص داده شــده بــه عیــد ِپَســح اغلــب ســریعاً ســپری میشــد 
بیشــتر  فراگیــری  بــرای  را  دیگــر  روز  هفــت  تــا  بودنــد  مایــل  کننــدگان  عبــادت  و 
از طریقهــای خــدا اختصــاص دهنــد. کاهنــان تعلیــم دهنــده، بــکار ارشــاد خــود 
را  خــدا  تــا  شــده  معبــد جمــع  در  روز  هــر  مــردم  و  داده  ادامــه  احــکام  کتــاب  از 
حمــد و ســتایش کننــد و وقتــی گردهمایــی بــزرگ بــه پایــان نزدیــک شــد، آشــکار 
گردیــد کــه خــدا بطــور شــگفت انگیــزی بــا یهــودای از دیــن برگشــته مکالمــه میکنــد. 
هشــدارهای جــدی از انبیــا عبــث نبــوده اســت. » شــهر اورشــليم از شــادماني 
عظيمــي پــر بــود، زيــرا چنيــن رويــدادي از زمــان ســليمان پادشــاه، پســر داوود رخ 

نــداده بــود « )آیــه ٢6(. 
زمــان بازگشــت عبــادت کننــدگان بــه خانــه رســیده بــود. » آنــگاه کاهنــان و الويــان 
ايســتادند و مــردم را برکــت دادنــد. خــدا صــداي ايشــان را شــنيد و نيايــش ايشــان بــه 
مــکان مقــّدس او در آســمانها رســيد « )آیــه ٢٧(. خــدا قلبهــای شکســته و معتــرف بــه 

گنــاه و مصمــم بــه بازگشــت بســوی او را بــرای آمــرزش و اســتمداد پذیرفــت. 
حــال کار مهمــی بــرای کســانی کــه بــه خانــه بازمــی گشــتند، وجــود داشــت و 
انجــام آن کار اصالــت اصــالح و تهذیــب را اثبــات میکــرد. » پــس از پايــان مراســم، 
تمــام مــردم اســرائيل کــه در آنجــا حضــور داشــتند بــه تمــام شــهرهاي يهــودا رفتنــد و 
بُتهــا را شکســتند. الهــه اشــره را نابــود کردنــد و همــه پرستشــگاههاي بــاالي تپّــه هــا و 
قربانگاههايــي را کــه در يهــودا، بنياميــن، افرايــم و منســي بودنــد، ويــران کردنــد. بعــد 

همگــي بــه شــهر و خانــه هــاي خــود بازگشــتند « )دوم تواریــخ ۳1 آیــه 1(. 
حزقیــا و دســتیاران او اصالحــات گوناگونــی را بــرای بنــای روحانــی و مصلحــت 
دنیــوی پادشــاهی بنیــان نهــاد. » حزقيــاي پادشــاه در سراســر يهــودا چنيــن کــرد، او 
آنچــه در برابــر خداونــد، خــداي خــود نيکــو، راســت و وفادارانــه بــود، انجــام داد « 

)دوم تواریــخ ۳1 آیــات 20 و 21(.
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بــا  بــزرگ و مطابــق  بــراي خدمــت معبــد  کــه  از خــدا هــر کاري  پيــروي  او در 
مــي شــد.  مــي داد و کاميــاب  انجــام  تمامــي دل  بــا  بــود،  فراميــن و قوانيــن خــدا 
» هيچ يک از پادشــاهان قبل يا بعد از حزقيا مانند او نبودند، زيرا او به خداوند 
خــداي اســرائيل اطمينــان کــرده بــود. او بــه خداونــد ايمــان داشــت و از پيــروي او 
دوري نجســت و فرامينــي را کــه خداونــد بــه موســي داده بــود، بجــا مــي آورد. از ايــن 
رو خداونــد بــا او بــود، هرکجــا رفــت کاميــاب شــد. او عليــه امپراتــور آشــور قيــام کــرد 

و از او فرمانبــرداري نکــرد « )دوم پادشــاهان 18 آیــات ۵ تــا 7(. 
ســلطنت حزقیــا بــا مجموعــه ای از مشــیت هــای الهــی قابــل توجــه و برجســته 
مشــخص شــده اســت کــه بــه قومهــای اطــراف آشــکار گردیــد کــه حاکــی ازایــن بــود 
کــه خــدای اســرائیل بــا قــوم خویــش بــوده اســت. توفیــق آشــوریان در تســخیر ســامرا 
و در متفــرق ســاختن باقیمانــدگان متالشــی شــده قبایــل دهگانــه در میــان اقــوام در 
خــالل اولیــن بخــش از ســالهای ســلطنت او، بســیاری را بــه ایــن ســوال برانگیخــت 
کــه: قــدرت عبرانیــان کجاســت؟ نینوائیــان مغــرور از پیــروزی، پیــام یونــس را مدتهــا 
بــود کــه کنــار گذاشــته بودنــد و نســبت بــه اهــداف ملکــوت بــی اعتنــا شــده بودنــد. 
چنــد ســال پــس از ســقوط ســامرا لشــکریان پیروزمنــد دوبــاره در فلســطین پدیــدار 
شــدند. در ایــن زمــان قــوای خــود را بــر ضــد شــهرهای مســتحکم و محصــور یهــودا 
گســیل داشــتند و تــا حــدی توفیــق یافتنــد ولــی بــرای مدتــی عقــب نشــینی کردنــد 
نزدیکــی  در  بــود.  آمــده  پدیــد  آنــان  قلمــرو  دیگــر  بخشــهای  در  مشــکالتی  کــه  چــرا 
اختتــام ســلطنت حزقیــا فلســطینیان بازگشــتند تــا بــه اقــوام جهــان نشــان دهنــد کــه 

آیــا ســرانجام خدایــان بــت پرســتان پیــروز مــی شــوند یــا خیــر. 
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ایلچیان )فرستادگان( 

از سوی بابل
یــک  بــه  ناگهــان  حزقیــای پادشــاه در میانــه ســلطنت موفقیــت آمیــز خویــش 
بیمــاری مهلــک دچــار گردیــد. وضعیــت او مــاورای قــدرت انســان بــود تــا بتوانــد بــه 
او کمکــی کنــد. » در هميــن زمــان حزقيــاي پادشــاه مريــض شــد و رو بمــوت بــود. 
اشــعياي نبــي پســر آمــوص بــه ديــدن او رفــت و بــه او گفــت: خداونــد بــه تــو مــي 
گويــد کــه همــه چيــز را مرتّــب کــن، چــون تــو بهبــود نخواهــي يافــت. بــراي مــردن 

خــودت را آمــاده کــن « )اشــعیا ۳8 آیــه 1(. 
چشــم انــداز بنظــر کامــالً تاریــک بــود، بــا اینحــال پادشــاه همچنــان مــی توانســت 
نزد کسی که تا پیش از این » قوت و ملجای او و مددکار در هنگام سختی بود «، 
دعــا کنــد. )مزامیــر 46 آیــه 1(. آنــگاه حزقيــا روي بــه ســوي ديــوار نمــود و چنيــن دعــا 
کــرد: » اکنــون اي خداونــد، مــن بــه تــو التمــاس مــي کنــم، بــه يــاد آور کــه مــن چگونــه بــا 
وفــاداري و بــا تمــام قلبــم در برابــر تــو گام برداشــته ام و آنچــه را در نظــر تــو نيــک بــود، 
انجــام داده ام. حزقيــا بــه تلخــي گريســت « )دوم پادشــاهان 20 آیــات 2 و ۳(. 
از زمــان ایــام داود هیــچ پادشــاهی ماننــد حزقیــا اینچنیــن توانــا نبــود تــا در زمــان 
دلســردی و ارتداد ملکوت خداوند را رفعت دهد. حاکم مشــرف به موت خدای 
خویش را وفادارانه خدمت کرده بود و اعتماد مردم را نسبت به خداوند بعنوان 
حاکــم اعظــم تقویــت کــرده بــود. و همچــون داود او اکنــون مــی توانســت دعــا کنــد: 
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» دعــاي مــرا بشــنو و بــه نالــه مــن توّجــه نمــا. مشــکالت زيــادي بــر مــن هجــوم 
آورده و جانــم را بــه لــب رســانده انــد « )مزامیــر 88 آیــات 2 و ۳(.

» چــون تــو اي خداونــد، اميــد مــن هســتي، از جوانــي بــه تــو تــوکّل نمــوده ام. در 
تمام دوران عمرم به تو تکيه کرده ام و از روز تولّدم، تو پشتيبان من بوده اي. من 
هميشــه تــو را ســتايش مــي کنــم. اکنــون کــه پيــر و ناتوانــم، مــرا از درگاه خــود َمــران 
و فراموشــم مکــن. خدايــا، از مــن دور مبــاش. اي خــداي مــن، بشــتاب و مــرا کمــک 
کــن. پــس اي خــدا، اکنــون کــه پيــر شــده و موهايــم ســفيد گرديــده اســت، مــرا تــرک 
منمــا، تــا قــدرت و عجايــب تــو را بــراي نســلهاي آينــده بيــان کنــم « )مزامیــر 71 آیــات 

۵، 6، ۹، 12 و 18(.
کســی کــه » محبّــت او پايــدار و رحمــت او بــي پايــان اســت « )مراثــی ارمیــا ۳ 
آیــه 22(، دعــای خــادم خویــش را شــنید. » قبــل از اينکــه اشــعيا از حيــاط ميانــي 
کاخ خــارج شــود، کالم خداونــد بــر او نــازل شــد: بازگــرد و بــه حزقيــا رهبــر قــوم مــن 
بگــو، خداونــد خــداي جــّدت داوود چنيــن مــي گويــد: مــن دعــاي تــو را شــنيده ام و 
اشــکهاي تــو را ديــده ام، مــن تــو را شــفا خواهــم داد، در روز ســوم برخيــز و بــه معبــد 
بــزرگ بــرو. مــن پانــزده ســال بــه عمــر تــو مــي افزايــم. مــن تــو را و ايــن شــهر را از دســت 
امپراتــور آشــور رهايــي مــي بخشــم و مــن بــه خاطــر خــودم و خدمتگــزارم داود از ايــن 

شــهر دفــاع خواهــم کــرد « )دوم پادشــاهان 20 آیــات 4 تــا 6(. 
پادشــاه بــا خوشــی بــا کالم ضمانــت و امیــد مراجعــت نمــود. اشــعیا خمیــری 
از انجیــر بــر روی دملــی کــه حزقیــا را بیمــار کــرده بــود گذاشــت و پیــام رحمــت و 

حمایــت خــدا را بــه او داد. 
آور  پیــام  حضــور  در  جدعــون  ماننــد  مدیــان،  ســرزمین  در  موســی  هماننــد 
ایلیــا، حزقیــا نشــانه ای  آســمانی، ماننــد الیشــع درســت قبــل از عــروج ســرورش 

اســت.  ملکــوت  از  پیــام  ایــن  کنــد  ثابــت  کــه  خواســت 
حزقيــا از اشــعيا پرســيد: نشــانه شــفاي مــن از طــرف خداونــد چيســت؟ و مــن 

چگونــه بعــد از ســه روز بــه معبــد بــزرگ بــروم؟ 
اشعيا پاسخ داد: خداوند به تو نشانه اي خواهد داد تا به تو ثابت شود که او 
به وعده خود وفا مي کند. حاال مي خواهي که سايه روي پلّه ها ده پلّه جلو برود 
يا عقب؟ حزقيا گفت: اين آسان است که سايه را ده پلّه جلو برد، آن را ده پلّه به 
عقب بازگردان. اشعيا به خداوند دعا کرد و خداوند سايه را ده پلّه از روي پلّه اي 
که آحاز پادشاه ساخته بود به عقب بازگرداند. )دوم پادشاهان 20 آیات 8 تا 11(.
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پادشــاه یهودا به حال اول خود بازگشــت و با ســرودخوانی رحمت خداوند را 
تأییــد نمــود و عهــد بســت تــا باقیمانــده زمــان خــود را بــه پادشــاه پادشــاهان خدمــت 
کنــد. او بــا شــکرگزاری ترحــم خــدا را اعتــراف نمــود کــه الهامــی اســت بــرای کســانی 

کــه خواهــان گــذران زندگــی خــود بــرای جــالل دادن آفریــدگار خــود هســتند. 
بــه دنيــاي مــردگان خواهــم  » فکــر مــي کــردم در بهتريــن روزهــاي زندگــي ام، 
رفــت، و ديگــر هيــچ وقــت زنــده نخواهــم بــود. فکــر مــي کــردم کــه در ايــن دنيــاي 

يــا انســان زنــده اي را نخواهــم ديــد.  زنــدگان، مــن ديگــر هيــچ وقــت خداونــد 
زندگــي مــن قطــع شــده و بــه پايــان رســيده اســت، ماننــد چــادري کــه برچيــده 
شــده، و ماننــد پارچــه اي کــه از کارگاه بافندگــي قطــع شــده باشــد. فکــر کــردم خــدا 
به زندگي ام پايان داده اســت. تمام شــب از درد فرياد کشــيدم، گويي شــيري تمام 
اســتخوانهاي مــرا مــي شکســت. فکــر کــردم خداونــد بــه زندگــي ام پايــان مــي دهــد. 
صدايــم ضعيــف و نــازک بــود، و مثــل يــک کبوتــر مــي ناليــدم. چشــمانم از نــگاه کــردن 
بــه آســمان خســته شــده اســت. اي خداونــد، مــرا از تمــام ايــن باليــا خــالص کــن. چــه 
بگويــم؟ خداونــد چنيــن کــرده اســت. جانــم در عــذاب اســت و نمــي توانــم بخوابــم. 
اي خداونــد، مــن بــراي تــو، فقــط بــراي تــو زندگــي مــي کنــم. مــرا شــفا ده و بگــذار زنــده 
بمانــم. در حقيقــت تلخــي کــه مــن تحّمــل کــردم بــه نفــع مــن شــد. تــو جــان مــرا از خطــر 
برهــان، و تمــام گناهــان مــرا ببخــش. هيــچ کــس از دنيــاي مــردگان نمــي توانــد تــو را 

بســتايد، مــردگان نمــي تواننــد بــه وفــاداري تــو اعتمــاد کننــد. 
را  تــو  مــن  کــه  طــور  همــان  گوينــد،  ثنــا  و  حمــد  را  تــو  تواننــد  مــي  زنــدگان  فقــط 
اميــن  چقــدر  شــما  کــه  گفــت  خواهنــد  خــود  فرزنــدان  بــه  نيــاکان  ســتايم.   مــي 
چنــگ  نواختــن  بــا  را  تــو  دادي.  شــفا  مــرا  تــو  خداونــدا،  هســتيد!  وفــا  بــا  و 
بــا  تــو  بــزرگ  معبــد  در  ايــم  زنــده  تــا  کنيــم،  مــي  ســتايش  ســرود  ســراييدن  و 
تــا 20(. آیــات 10  )اشــعیا ۳8  کــرد «  را ســتايش خواهيــم  تــو  ســراييدن ســرود، 

در دره حاصلخیز دجله و فرات نسل کهن میزیست، گرچه برای مدتی تحت 
انقیــاد آشــور بــود مقــدر گردیــده بــود تــا جهــان را حکمرانــی کنــد. در زمــره مردمــان 
خویــش، مــردان بــا حکمتــی بودنــد کــه توجــه زیــادی را بــه مطالعــه ســتاره شناســی و 
نجــوم معطــوف میداشــتند و وقتــی کــه ســایه ای را دیدنــد کــه از ســاعت آفتابــی ده 
درجــه بعقــب برگشــته بشــدت حیــران شــدند. پادشــاه آنــان مــردوک بــاالدان بمحــض 
اینکــه از ایــن معجــزه آگاهــی یافــت آنــرا بعنــوان عالمــت و نشــانی بــرای پادشــاه 
یهــودا کــه خــدای آســمان بــه او زندگــی جدیــدی بخشــیده فرســتادگانی را نــزد حزقیــا 
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فرستاد تا برای بهبودی او تبریک بگوید و چنانچه ممکن باشد از خدایی که قادر 
اســت چنیــن واقعــه شــگفت انگیــزی را بــه نمایــش گــذارده آگاهــی بدســت آورنــد. 
مالقات با این فرستادگان از سوی حاکمان سرزمینهای دوردست، به حزقیا 
فرصتــی داد تــا خــدای زنــده را جــالل دهــد. چقــدر بــرای او ســاده بــوده اســت تــا بــه 
ایشــان از خــدا بگویــد – او کــه حامــی همــه مخلوقــات اســت – و از کســی بگویــد 
کــه رحمتــش را دریــغ نداشــته اســت خصوصــاً وقتــی کــه همــه امیدهــا از دســت 
رفتــه بــود. چــه تحــول خطیــری مــی توانســته از جلگــه هــای کلدیــان بــرای جوینــدگان 
حقیقــت رخ داده باشــد کــه آنــان را هدایــت نمــود تــا خــدای زنــده و قــادر مطلــق را 

تصدیــق نماینــد. 
ولــی غــرور و خودبینــی قلــب حزقیــا را تســخیر کــرد و درایــن بخــود بالندگــی او 
بــا آزمنــدی چشــم طمــع بــه گنجینــه ای داشــت کــه امــت او را توانگــر ســاخته بــود. 
» حزقيــا آنهــا را بــا خوشــحالي پذيرفــت و تمــام ثــروت خــود يعنــي ذخايــر نقــره، طــال، 
بــه آنهــا نشــان داد. چيــزي در  ادويــه جــات، عطريّــات و مهّمــات جنگــي خــود را 
انبارهــا و خزائــن او در سرتاســر مملکــت وجــود نداشــت کــه بــه آنهــا نشــان نــداده 
بــرای  بلکــه  نکــرد  خــدا چنیــن  دادن  جــالل  بــرای  او   .)2 آیــه   ۳۹ )اشــعیا  باشــد « 
رفعــت دادن جایــگاه خویــش در دیــدگان شــاهزادگان بیگانــه چنیــن مباهــات کــرد. 
او نایســتاد تــا مالحظــه کنــد کــه ایــن مــردان نماینــدگان قومــی قدرتمنــد هســتند کــه 
خداتــرس و خدادوســت نیســتند و عمــل او از ســر بــی احتیاطــی و بــی تدبیــری بــود 

کــه بیگانــگان را از خزائــن ملــی محرمانــه آگاه ســازد. 
مالقــات ایلچیــان بــا حزقیــا آزمونــی بــرای سپاســگزاری و تعهــد او بــود. کتــاب 
مقــدس میگویــد: » هنگامــي کــه ســفيران بابلــي آمدنــد تــا از او در مــورد رويدادهــاي 
شــگفت انگيــزي کــه در ســرزمين او رخ داده بــود ســؤال کننــد، خداونــد حزقيــا را 
بــه حــال خــود گذاشــت، تــا قلــب او را آزمايــش کنــد « )دوم تواریــخ ۳2 آیــه ۳1(. 
چنانچــه حزقیــا از فرصتــی کــه بــه او داده شــده بــود اســتفاده میکــرد تــا قــدرت و 
نیکوئــی و شــفقت خــدای اســرائیل را شــهادت دهــد گــزارش قاصــدان بگونــه ای 
دیگــر میبــود. اّمــا حزقيــا دلــي مغــرور داشــت و طبــق برکاتــي کــه خداونــد بــه او داده 
بود عمل نکرد. پس خشــم خداوند بر يهودا و اورشــليم برافروخته شــد. )آیه 2۵(. 
چــه عاقبــت مصیبــت بــاری در راه بــود. بــرای اشــعیا آشــکار شــد کــه گــزارش 
ایلچیان شــامل خزائنی بود که دیده بودند و بدین ســبب پادشــاه بابل و مشــاوران 
او برنامــه چیدنــد تــا کشــور خــود را بــا گنجهــای اورشــلیم غنــی ســازند. حزقیــا بطــور 
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اندوهناکــی مرتکــب گنــاه گردیــده بــود » بنابــر ایــن غضــب خداونــد بــه او و یهــودا و 
اورشــلیم نــازل گردیــد « )آیــه 2۵(.

» آنـــگاه اشـــعياي نبـــي نـــزد حزقيـــاي پادشـــاه رفـــت و از او پرســـيد: آنهـــا از 
دور  ســـرزمين  از  آنهـــا  گفـــت:  حزقيـــا  گفتنـــد؟  چـــه  تـــو  بـــه  و  بودنـــد  آمـــده  کجـــا 
دســـت، از بابـــل آمـــده بودنـــد. آنهـــا در کاخ تـــو چـــه ديدنـــد؟ حزقيـــا پاســـخ داد: 
آنهـــا همـــه چيـــز را ديدنـــد. چيـــزي در انبارهـــا نبـــود کـــه مـــن بـــه آنهـــا نشـــان نـــداده 
باشـــم. آنـــگاه اشـــعيا بـــه پادشـــاه گفـــت خداونـــد متعـــال مـــي گويـــد: روزي خواهـــد 
آمـــد کـــه هرچـــه در ايـــن کاخ وجـــود دارد – هرچـــه اجـــداد تـــو تـــا بـــه امـــروز جمـــع 
ــز باقـــي نخواهـــد  ــه بابـــل بـــرده خواهـــد شـــد، و هيـــچ چيـ ــز بـ کـــرده انـــد – همـــه چيـ
مانـــد. بعضـــي از فرزنـــدان تـــو را هـــم خواهنـــد بـــرد. آنهـــا را اختـــه مـــي کننـــد و بـــه 
صـــورت خواجـــه در کاخ پادشـــاه بابـــل خدمـــت خواهنـــد کـــرد. حزقيـــاي پادشـــاه 
امنيّـــت  و  صلـــح  خـــودش  زندگـــي  زمـــان  در  کـــه  کـــرد  تعبيـــر  چنيـــن  را  پيـــام  ايـــن 
برقـــرار خواهـــد بـــود. پـــس در جـــواب گفـــت: پيامـــي کـــه از جانـــب خداونـــد آورده 

اي، نيکوســـت « )اشـــعیا ۳۹ آیـــات ۳ تـــا 8(.
» آنــگاه حزقيــا غــرور دل خــود را فــرو نشــاند، او و مــردم اورشــليم فروتــن شــدند 
و خشــم خداونــد در دوران زندگــي حزقيــا بــر ايشــان فــرود نيامــد « )دوم تواریــخ ۳2 
آیه 26(. ولی اهریمن تخم شــرارت را کاشــته و زمان محصول اندوه و پریشــانی را 
درو میکــرد. در خــالل ســالهای باقیمانده،پادشــاه یهــودا بســیار کامیــاب شــده بــود 
بخاطــر عــزم راســخ او بــرای جبــران کــردن گذشــته و آوردن حرمــت بــرای نــام خدایــی 
کــه خدمــت میکــرد بــا اینحــال ایمــان او بســختی آزمــوده شــده بــود و او بایــد یــاد 
میگرفــت کــه تنهــا بــا تــوکل کامــل بــه خــدا بــود کــه توانســته بــود بــر قدرتهــای تاریکــی 

کــه نقشــه ویرانــی مطلــق او و مــردم او را کشــیده بودنــد فائــق آیــد. 
مالقــات  زمــان  در  او  ایمــان  و  تــوکل  اثبــات  بــرای  داســتان شکســت حزقیــا 
قاصــدان پــر از درســهای مهــم بــرای همــگان اســت. بیــش از آنچــه کــه مــا انجــام 
میدهیــم نیــاز داریــم تــا دربــاره فصلهــای ارزشــمند تجربــه خودمــان صحبــت کنیــم: 
از رحمــت و مهربانــی خــدا بگوئیــم و از محبــت بــی نظیــر منجــی نقــل کنیــم. وقتــی 
ذهن و دل از محبت خدا پر میشود، مشکل نخواهد بود تا از چیزهایی که وارد 
زندگی روحانی ما میشود بهره ببریم. افکار عظیم، آرزوهای اصیل، درک واضح 
از حقیقــت، اهــداف غیــر خودخواهانــه، اشــتیاق بــرای پارســایی و قدوســیت – 
بــا کالمــی آشــکار خواهــد شــد کــه متجلــی و آشــکار کننــده صفــات قلبــی بــود.
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2۵6  | انبیاء و پادشاهان

کسانی که با آنان هر روز در ارتباطیم، به کمک و راهنمایی ما نیازمندند. آنان 
ممکن اســت در وضعیتی باشــند که اثر کالم بر آنان مانند کوبیدن میخ بر ســنگ 
است. فردا برخی از این جانها ممکن است در جایی باشند که هرگز دیگر به آنان 
نتوانیــم دسترســی داشــته باشــیم. مــا چــه نقشــی در زندگــی ایــن همســفران داریــم؟ 
هــر روز از زندگــی مــا مملــو از مســئولیتهایی اســت کــه بایــد بــر دوش کشــیم. 
هــر روز کالم و اعمــال مــا بــر کســانی کــه بــا آنــان در ارتباطیــم اثــر مــی گــذارد. چقــدر 
عظیــم اســت نیــازی کــه مــا بایــد مراقــب لبهــا و قدمهایمــان باشــیم. یــک حرکــت 
بــی مالحظــه، یــک گام نامحتاطانــه، خــروش موجهــای ســهمگین وسوســه، ممکــن 
اســت جــان را بــه قهقــرا بکشــاند. مــا نمیتوانیــم افــکاری را کــه در اذهــان دیگــران 
قــرارداده ایــم جمــع آوری کنیــم. اگــر افــکار اهریمنــی شــده باشــند، شــما آغازگــر 
سلســله وقایعــی شــده ایــد کــه ماننــد ســیل امــواج شــرارت هســتند کــه از متوقــف 

کــردن آن عاجــز خواهیــد بــود.
تــا اصــول خــوب  بــه دیگــران کمــک کنیــم  بــا الگــوی خــود  از طرفــی دیگــر اگــر 
را بهبــود بخشــند، بــه آنــان قــدرت نیکــوکاری عطــا کــرده ایــم. و آنــان نیــز بــه ســهم 
خــود همــان تأثیــر ســودمند را بــر دیگــران خواهنــد گــذارد. پیــروان واقعــی مســیح 
اهــداف خــوب را بــا کســانی کــه مرتبــط میشــوند، در میــان گــذارده و آنانــرا قــوت 
قلــب میبخشــند. آنــان در مقابــل دنیــای کفــر و عالقمنــد بــه گنــاه، قــدرت فیــض و 

کمــال صفــات او را آشــکار میســازند. 
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۳0
رهایی از چنگ 

آشوریان
در زمانــی کــه قــوم در خطــر افتــاده بــود، وقتــی کــه ســپاهیان آشــور بــه ســرزمین 
یهــودا یــورش میبردنــد و بنظــر میرســید کــه گوئــی هیــچ چیــزی نمیتوانــد اورشــلیم را 
از خطــر نابــودی مطلــق نجــات دهــد حزقیــا قــوای تحــت امــر خــود را بــه صــف کــرد 
تــا بــا دلیــری در مقابــل ســتمگران بــت پرســت مقاومــت کننــد و بــه قــدرت خداونــد 
بــرای رهایــی متمســک شــوند. کالم میفرمایــد: » دليــر و قــوي باشــيد و از پادشــاه 
آشــور و ســپاه بــزرگ او نترســيد، زيــرا هــر آن كــه بــا ماســت تواناتــر از اوســت! 
پادشــاه آشــور ســپاه بزرگــي همــراه خــود دارد ولــي آنهــا انســانهايي بيــش نيســتند، 
امــا مــا خداونــد، خــداي خــود را همــراه خــود داريــم كــه بــه مــا كمــك ميكنــد و بــراي 
مــا ميجنگــد. ايــن ســخنان حزقيــا بــه ايشــان قــوت قلــب بخشــيد « )دوم تواریــخ 

۳2 آیــات 7 و 8(. 
و  عاقبــت  دربــاره  اطمینــان  بــا  توانســت  حزقیــا  کــه  داشــت  وجــود  دلیلــی 
ســرانجام قضایــا صحبــت کنــد. آشــوریان متکبــر در حالیکــه بــرای مدتــی بعنــوان 
بــر  همیشــه  شــدند  اســتفاده  اســرائیل  علیــه  بــر  خداونــد  غضــب  تادیــب  چــوب 
خداونــد  ســوی  از  پیامــی  ببینیــد.  را   ۵ آیــه   10 اشــعیا  نیافتنــد.  تســلط  اوضــاع 
بواســطه اشــعیا به کســانی که در صهیون ســاکن بودند داده شــد این بود که: » از 

نهراســید «.  آشــوریان 
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پــس خداونــد متعــال بــه قــوم خــودش کــه در صهيــون هســتند مــي گويــد: » از 
آشوريان نترسيد، حتّي اگر آنها مثل مصري ها بر شما ظلم کنند. چون مجازات 
شــما بــزودي پايــان مــي يابــد و آن وقــت آنهــا را خــرد خواهــم کــرد. مــن – خداونــد 
متعــال – آنهــا را بــا شــالّق خواهــم زد، همــان طــور کــه قــوم مديــان را در صخــره 
ُغــراب زدم. مــن همــان طــور کــه مصــر را مجــازات کــردم آشــور را بــه جــزاي کارهايــش 
خواهم رسانيد. وقتي زمانش برسد، من شما را از سلطه آشور آزاد خواهم کرد و 
ديگر يوغ آنها بر دوش شــما ســنگيني نخواهد کرد « )اشــعیا 10 آیات 24 تا 27(. 
» در ســالي كه آحاز پادشــاه وفات یافت، اين پيغام از ســوي خدا نازل شــد: 
اي فلسطينيها، از مرگ پادشاهي كه بر شما ظلم ميكرد شادي نكنيد، زيرا پسرش 
از او بدتــر خواهــد كــرد! از مــار، افعــي بوجــود ميآيــد و از افعــي، اژدهــاي آتشــين. 
خداونــد قــادر متعــال قســم خــورده، ميگويــد: آنچــه اراده نمــوده و تقديــر كردهــام بــه 
يقيــن واقــع خواهــد شــد. مــن ســپاه آشــور را هنگامــي كــه بــه ســرزمين مــن اســرائيل 
برســد، شكســت خواهــم داد و ســربازانش را روي کــوه هایــم تارومــار خواهــم كــرد. 
قــوم مــن ديگــر بــرده آنهــا نخواهــد بــود و آنهــا را بندگــي نخواهــد كــرد. دســت توانــاي 
خــود را دراز خواهــم كــرد و قومهــا را مجــازات خواهــم نمــود. ايــن اســت آنچــه بــراي 
قومهــا تقديــر كردهــام. بلــي خداونــد قــادر متعــال ايــن را مقــدر كــرده اســت. پــس 
چــه كســي ميتوانــد آن را باطــل كنــد؟ ايــن دســت اوســت كــه دراز شــده اســت، 
بنابرايــن چــه کســی ميتوانــد آن را بازگردانــد؟ « )اشــعیا 14 آیــات 28 و 24 تــا 27(. 
قدرت ســتمگر باید در هم شکســته میشــد. با اینحال حزقیا در ســالهای اولیه 
ســلطنت خــود در هماهنگــی بــا توافقــی کــه بــا آحــاز بعمــل آمــده بــود بــه ســتایش 

آشــور ادامــه داد. 
بــه مشــورت  بــا مقامــات مملكتــي و فرماندهــان ســپاه  در ایــن اثنــا » پادشــاه 
پرداخــت. آنهــا تصميــم گرفتنــد چشــمه هــای آب بيــرون شــهر را ببندنــد. ســپس 
حزقيــا قســمتهاي خــراب شــده حصــار اورشــليم را تعميــر كــرد و بــر آن برجهايــي 
ايــن  بــه  كــرده  درســت  اصلــي  پشــت حصــار  در  نيــز  ديگــري  او حصــار  ســاخت. 
وســيله نيــروي دفاعــي خــود را تقويــت نمــود. همچنيــن قلعــه ملــو را کــه در شــهر 
داود بود مســتحكم نمود و تعداد زيادي ســالح و ســپر تهيه کرد. حزقيا مردم شــهر 
را فــرا خوانــد و فرماندهــان بــر آنهــا گماشــت و آنهــا را در دشــت وســيع مقابــل شــهر 
جمــع كــرده، بــا ايــن كلمــات آنهــا را تشــويق نمــود « )دوم تواریــخ ۳2 آیــات ۳، ۵ و 

6(. کاری ناتمــام بــرای محاصــره باقــی نمانــده بــود.
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در زمــان جلــوس حزقیــا بــه تخــت ســلطنت یهــودا، آشــوریان شــمار زیــادی از 
بنــی اســرائیل را از قلمــرو شــمالی پادشــاهی بــه اســارت بــرده بودنــد و چنــد ســال 
همچنــان  او  حالیکــه  در  و  بــود  کــرده  شــروع  را  خــود  ســلطنت  او  اینکــه  از  پــس 
اســتحکامات اورشــلیم را تقویــت میکــرد، آشــوریان ســامرا را بــه محاصــره در آورده 
و آنــرا بــه تصــرف در آوردنــد و قبایــل دهگانــه را در میــان بســیاری از والیــات تحــت 
قلمــرو آشــوریان پراکنــده ســاختند. مرزهــای یهــودا تنهــا چنــد کیلومتــر بــا مــرز فاصلــه 
داشــت و ٨٠ کیلومتــر از اورشــلیم فاصلــه داشــت و غنایــم زیــادی کــه در معبــد 

یافــت میشــد، دشــمن را وسوســه کــرده بــود. 
ولــی پادشــاه یهــودا مصمــم بــود تــا در مقابــل دشــمن ایســتادگی کنــد و همــه 
تــوان بشــری انجــام شــد. او قــوای خــود را جمــع کــرده و آنــان  بــا مهــارت و  اینهــا 
تــا شــجاع باشــند. » بگذاريــد مــردم اورشــليم فريــاد شــادي ســر  را تشــویق نمــود 
دهنــد، زيــرا خــداي پــاك اســرائيل عظيــم اســت و در ميــان قومــش حضــور دارد. 
پادشــاه آشــور ســپاه بزرگــي همــراه خــود دارد ولــي آنهــا انســانهايي بيــش نيســتند، 
امــا مــا خداونــد، خدايخــود را همــراه خــود داريــم كــه بــه مــا كمــك ميكنــد و بــراي مــا 
ميجنگــد. ايــن ســخنان حزقيــا بــه ايشــان قــوت قلــب بخشــيد « )اشــعیا 12 آیــه 6؛ 

دوم تواریــخ ۳2 آیــه 8(.
بــه  بــه منصــه ظهــور نخواهــد آورد مگــر اینکــه  هیــچ چیــزی ایمــان و اعتقــاد را 
آن عمــل شــود یــا بــه عبارتــی دیگــر، ایمــان بــه شــعار نیســت بلکــه بــه عمــل اســت. 
پادشــاه یهــودا آمــاده طوفــان بــود و از ایــن دلگــرم بــود کــه نبــوت بــر ضــد آشــوریان بــه 
واقعیــت خواهــد پیوســت و بــه همیــن خاطــر بــا تمــام جــان و دل بــه خــدا توســل 
نمــود. » پادشــاه آشــور ســپاه بزرگــي همــراه خــود دارد ولــي آنهــا انســانهايي بيــش 
نيســتند، امــا مــا خداونــد، خــداي خــود را همــراه خــود داريــم كــه بــه مــا كمــك ميكنــد 
و بــراي مــا ميجنگــد. ايــن ســخنان حزقيــا بــه ايشــان قــوت قلــب بخشــيد « )دوم 

تواریــخ ۳2 آیــه 8(. 
آشــور کــه از پیــروزی بــر عظیمتریــن اقــوام بــر روی زمیــن ســرخوش و بــر ســامره 
نصــرت یافتــه بــود حــال آیــا میبایســت قــوای خــود را بــر ضــد یهــودا تغییــر جهــت 
دهــد؟ آنــان تفاخــر میکردنــد کــه » ممالكــي را كــه بتهايشــان بيــش از بتهــاي اورشــليم 
و ســامره بودنــد از بيــن برديــم. مــا ســامره را بــا تمــام بتهايــش نابــود كرديــم و هميــن 
كار را نيز با اورشليم و بتهايش خواهيم كرد « )اشعیا 10 آیات 10 و 11(. یهودا 

ترســی بــر دل نداشــت زیــرا تــوکل آنــان بــر خــدا بــود.
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بحرانی که برای مدتها انتظار آن میرفت، سرانجام بوقوع پیوست. قوای آشور 
پیشــروی نموده و پیروزی پس از پیروزی در یهودا پدیدار شــد. رهبران با اطمینان 
از پیــروزی، قــوای خــود را بــه دو لشــکر تقســیم نمودنــد کــه یکــی از آنــان بایــد بــا ســپاه 
مصــر در جنــوب برخــورد میکــرد، در حالیکــه دیگــری اورشــلیم را محاصــره میکــرد. 
حــال تنهــا امیــد یهــودا بــه خــدا بــود. همــه کمکهــای ممکــن از مصــر قطــع شــده 

بــود و هیــچ قــوم دیگــری در نزدیکــی نبــود تــا بــا آنــان دســت دوســتی بدهــد. 
افســران آشــوری خاطــر جمــع از نیــروی ســپاهیان زبــده، برنامــه ای چیدنــد تــا بــا 
ســران یهــودا جلســه ای تشــکیل دهنــد کــه در طــی آن نشســت بــا گســتاخی تســلیم 
داشــتن شــهر را مطالبــه نمودنــد. ایــن مطالبــه بــا فحاشــی هــای کفــر آمیــز بــر ضــد 
خــدای عبریــان همــراه بــود. بخاطــر ضعــف و ارتــداد اســرائیل و یهــودا، نــام خــدا 
بیــش از ایــن در میــان اقــوام ابهــت نداشــت ولــی عاملــی بــرای یــک ســرزنش دائمــی 

شــده بــود. اشــعیا ۵2 آیــه ۵ را ببینیــد. 
» ربشــاقی يكــي از فرماندهــان قــواي آشــور، ايــن پيغــام را بــراي حزقيــا فرســتاد: 
امپراطــور بــزرگ آشــور ميگويــد كــه تــو بــه چــه كســي اميــد بســته ای؟ تــو كــه از تدابيــر 
جنگــي و قــدرت نظامــي برخــوردار نيســتي، بگــو چــه کســی تکیــه گاه توســت كــه 

اينچنيــن بــر ضــد مــن قيــام کــرده ای؟ « )دوم پادشــاهان 18 آیــات 1۹ و 20(.
افســران در خــارج از دروازه هــای شــهر ایســتاده و از طریــق بــرج و باروهــای 
حصــار شــهر مشــغول رایزنــی بودنــد ولــی وقتــی نماینــدگان پادشــاه آشــور بــا اصــرار و 
با صدای بلند پیشــنهادات خود را به فرماندهان یهودا میگفتند، از آنان خواســته 
شــد تــا نــه بــه زبــان عبرانــی بلکــه بــه زبــان ســوری ســخن بگوینــد، بخاطــر اینکــه کســانی 
کــه بــر روی دیــوار بودنــد از شــرح مذاکــرات آگاهــی نیابنــد. ربشــاقی ایــن پیشــنهاد 
را تمســخر نمــود و بــا صــداي بلنــد بــه زبــان عبــري بــه مردمــي كــه روي حصــار شــهر 
بــزرگ آشــور گــوش دهيــد: نگذاريــد حزقيــاي  بودنــد گفــت: » بــه پيغــام پادشــاه 
پادشاه شما را فريب دهد. او هرگز نميتواند شما را از چنگ من برهاند. سخن 
او را كــه ميگويــد: بــه خداونــد تــوكل نماييــد تــا شــما را برهانــد، بــاور نكنيــد، زيــرا ايــن 
شــهر بدســت مــا خواهــد افتــاد. بــه حزقيــاي پادشــاه گــوش ندهيــد. پادشــاه آشــور 
ميگويــد كــه تســليم شــويد و در ســرزمين خــود بــا امنيــت و آرامــش زندگــي كنيــد تــا 
زمانــي كــه بيايــم و شــما را بــه ســرزميني ديگــر ببــرم كــه ماننــد ســرزمين شــما پــر از نــان 
و شــراب، غلــه و عســل، و درختــان انگــور و زيتــون اســت. اگــر چنيــن كنيــد زنــده 
خواهيــد مانــد. پــس بــه حزقيــا گــوش ندهيــد، زيــرا شــما را فريــب ميدهــد و ميگويــد 
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كــه خداونــد شــما را خواهــد رهانيــد. آيــا تاكنــون خدايــان ديگــر هرگــز توانســته انــد 
بنــدگان خــود را از چنــگ پادشــاه آشــور نجــات دهنــد؟ بــر ســر خدايــان حمــات، 
ارفــاد، ســفروايم، هينــع و عــوا چــه آمــد؟ آيــا آنهــا توانســتند ســامره را نجــات دهنــد؟ 
كــدام خــدا هرگــز توانســته اســت ســرزميني را از چنــگ مــن نجــات دهــد؟ پــس چــه 
چيــز ســبب شــده اســت فكــر كنيــد كــه خداونــِد شــما ميتوانــد اورشــليم را نجــات 

دهــد؟ « )اشــعیا ۳6 آیــات 1۳ تــا 20(.
فرزنــدان یهــودا در جــواب نســبت بــه ایــن طعنــه هــا » ســكوت اختیاركردنــد، 
يــوآخ  الياقيــم، شــبنا و  كــه چيــزي نگوينــد. ســپس  بــود  پادشــاه دســتور داده  زيــرا 
لباســهاي خود را پاره كرده، نزد حزقياي پادشــاه رفتند و آنچه را كه فرمانده قواي 

آشــور گفتــه بــود، بعــرض او رســاندند « )اشــعیا ۳6 آیــات 21 و 22(. 
پــاره كــرده، پــالس  وقتـــي حزقيــاي پادشــاه ايــن خبــر را شــنيد، لبــاس خــود را 

تــا دعــا كنــد. )دوم پادشــاهان 1۹ آیــه 1( بــه خانــه خداونــد رفــت  پوشــيد و 
پیکــی بــه ســوی اشــعیا اعــزام گردیــده تــا او را از نتیجــه رایزنــی مطلــع ســازد. » و 
بــه او بگوينــد كــه حزقيــاي پادشــاه چنيــن ميگويــد: امــروز روز مصيبــت و ســختي و 
اهانــت اســت. وضعيــت مــا مثــل وضعيــت زنــي اســت كــه منتظــر وضــع حمــل 
ايــن  اهانتآميــز  ســخنان  تــو  خــداي  خداونــد،  نــدارد.  زاييــدن  قــدرت  امــا  اســت، 
ســردار آشــور را كــه بــه خــداي زنــده اهانــت كــرده اســت، بشــنود و او را مجــازات 
نمايــد. بــراي بازمانــدگان قــوم مــا دعــا كــن « )دوم پادشــاهان 1۹ آیــات ۳ و 4(. 

ســپس حزقيــاي پادشــاه و اشــعياي نبــي )پســر آمــوص( دعــا كردنــد و از خــدا 
كمــك طلبيدنــد )دوم تواریــخ ۳2 آیــه 20(. 

خــدا بــه دعاهــای خادمــان خویــش پاســخ گفــت. بــرای حزقیــا از طــرف اشــعیا 
ســخنان  از  بگوييــد  خــود  آقــاي  بــه  كــه  ميفرمايــد  » خداونــد  شــد:  ارســال  پیامــی 
كفرآميــز آشــوريها نترســد؛ زيــرا مــن كاري ميكنــم كــه پادشـــاه آشــور باشــنيدن خبــري 
بــه وطنــش بازگــردد و در آنجــا كشــته شــود « )دوم پادشــاهان 1۹ آیــات 6 و 7(. 
فرســتادگان آشــوری پــس از تــرک فرماندهــان یهــودا بــا پادشــاه خــود مســتقیما 
گفتگــو کردنــد کــه بهمــراه لشــکریانی بــود کــه در حــال آمــاده بــاش بــرای نزدیــک شــدن 
قوای مصر بودند. بمحض شنیدن گزارش سنحاریب » امپراطور آشور نامهاي به 
ايــن مضمــون برضــد خداونــد، خــداي اســرائيل نوشــته، او را اهانــت نمــود: خدايــان 
ممالــك ديگــر نتوانســتند ملــت خــود را از چنــگ مــن برهاننــد، مســلماً خــداي حزقيــا 
هم نخواهد توانست ملت خود را از دست من برهاند « )دوم تواریخ ۳2 آیه 17(. 
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تهدیــد خودســتایانه بــه همــراه ایــن پیــام بــود: » آن خدايــي كــه بــر او تكيــه ميكنــي 
تــو را فريــب ندهــد. وقتــي ميگويــد كــه امپراطــور آشــور، اورشــليم را فتــح نخواهــد 
بــه هــر جــا  تــو خــود شــنیده ای كــه پادشــاهان آشــور  بــاور نكــن.  كــرد، حرفــش را 
رفتــه انــد چــه کــرده انــد و چگونــه شــهرها را از بيــن بــرده انــد. پــس خيــال نكــن كــه تــو 
ميتوانــي از چنــگ مــن فــرار كنــي. آيــا خدايــان اقوامــي چــون جــوزان، حــاران، رصــف 
و خداي مردم عدن كه در سرزمين تلسار زندگي ميكنند، ايشان را نجات دادند؟ 
اجــداد مــا تمــام آنهــا را از ميــان برداشــتند. بــر ســر پادشــاه حمــات و پادشــاه ارفــاد و 
سالطين سفروايم، هينع و عوا چه آمد؟ « )دوم پادشاهان 1۹ آیات 10 تا 1۳(. 
وقتــی پادشــاه یهــودا نامــه اســتهزاء آمیــز را دریافــت نمــود آنــرا بــه معبــد بــرده 
اســتمداد  ازآســمان  قــوی  ایمانــی  بــا  و  نمــود «  بــاز  خداونــد  مقابــل  در  » آنــرا  و 
اقــوام زمیــن بداننــد کــه خــدای عبریــان همچنــان زنــده و  تــا  و طلــب کمــک کــرد 
حکمفرماســت. )آیــه ١4(. حرمــت خداونــد در خطــر بــود. تنهــا خداونــد بــود کــه مــی 

توانســت رهایــی را نصیــب آنهــا ســازد. 
حزقیــا چنيــن دعــا كــرد: » اي خداونــد، خــداي اســرائيل كــه بــر تخــت خــود كــه بر 
فــراز فرشــتگان قــرار دارد، نشســته ای. تــو تنهــا خــداي تمــام ممالــك جهــان هســتي. 
تــو آســمان و زميــن را آفریــده ای. اي خداونــد، ســخنان ســنحاريب را بشــنو و ببيــن 
ايــن مــرد چگونــه بــه تــو، اي خــداي زنــده توهيــن ميكنــد. خداونــدا، راســت اســت 
كــه پادشــاهان آشــور تمــام آن اقــوام را از بيــن بــرده انــد و ســرزمين ايشــان را ويــران 
كردهانــد، و خدايــان آنهــا را ســوزانده انــد. امــا آنهــا خــدا نبودنــد. آنهــا نابــود شــدند، 
چــون ســاخته دســت انســان و از چــوب و ســنگ بودنــد. اي خداونــد، خــداي مــا، 
التمــاس ميكنيــم مــا را از چنــگ پادشــاه آشــور نجــات ده تــا تمــام ممالــك جهــان 

بداننــد كــه تنهــا تــو خــدا هســتي « )دوم پادشــاهان ١٩ آیــات ١۵تــا ١٩(. 
»  اي شــبان اســرائيل، بــه صــداي مــا گــوش ده! اي كــه قبيلــه يوســف را ماننــد 
گله گوسفند رهبري ميكني، جالل و شكوه خود را بنمايان! اي خدايي كه برفراز 
فرشــتگان جلــوس فرمودهــاي، قــدرت خــود را بــر قبايــل افرايــم، بنياميــن و منســي 
آشــكار ســاز! بيــا و مــا را نجــات ده! اي خــدا، مــا را بســوي خــود بــازآور و بــه مــا توجــه 
فرمــا تــا نجــات يابيــم. اي خداونــد قــادر متعــال، تــا بــه كــي بــر قــوم خــود خشــمگين 
خواهــي بــود و دعاهــاي آنهــا را اجابــت نخواهــي كــرد؟ تــو بــه مــا غصــه داده ای تــا 
بجــاي نــان بخوريــم و کاســه ای پــر از اشــك تــا بجــاي آب بنوشــيم! ســرزمين مــا را بــه 
ميدان جنگ قومها تبديل کرده ای و ما را مورد تمسخر دشمنان ساخته ای. اي 
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خداونــد قــادر متعــال، مــا را بســوي خــود بــازآور! بــر مــا نظــر لطــف بيانــداز تــا نجــات 
يابيــم. مــا را همچــون يــك درخــت مــو از مصــر بيــرون آوردي و در ســرزمين كنعــان 
نشــاندي و تمــام قومهــاي بــت پرســت را از آنجــا بيــرون رانــدي. اطــراف مــا را از 

بيگانــگان پــاك كــردي و مــا ريشــه دوانيــده، ســرزمين موعــود را پــر ســاختيم.
ســايه مــا تمــام كوههــا را پوشــاند و شــاخه هــای مــا درختــان ســرو را فــرا گرفــت. 

تمــام ســرزمين موعــود را تــا بــه دريــاي بــزرگ و رود فــرات در برگرفتيــم « 
» امــا اكنــون ديوارهــاي مــا را فــرو ریختــه ای؛ هــر رهگــذري دســتش را دراز 
ميكنــد و خوشــه ای ميكنــد! چــرا، اي خــدا، چــرا؟ گرازهــاي جنــگل، مــا را پايمــال 
ميكننــد و حيوانــات وحشــي، مــا را ميخورنــد. اي خــداي قــادر متعــال، روي خــود را 
بســوي مــا بازگــردان و از آســمان بــر ايــن درخــت مــو نظــر كــن و آن را نجــات ده! از 
ايــن نهالــي كــه بــا دســت خــود آن را نشــانده ای، و از فرزنــدي كــه بزرگــش كردهــاي، 

محافظــت فرمــا،  زيــرا دشــمنان آن را ماننــد هيــزم ميســوزانند. 
خدايــا، بــر دشــمنان غضــب فرمــا و آنهــا را نابــود كــن. از قومــي كــه بــراي خــود 
گــردان  روي  تــو  از  ديگــر  مــا  كــن!  حمايــت  ای،  ســاخته  قــوي  چنيــن  و  برگزيــده 
نخواهيــم شــد. مــا را زنــده نگاهــدار تــا نــام تــو را ســتايش كنيــم. اي خداونــد قــادر 
متعــال، مــا را بســوي خــود بــاز آور و بــه مــا توجــه فرمــا تــا نجــات يابيــم « )مزامیــر ٨٠(

تضرع های حزقیا بخاطر یهودا و حرمت دادن به آن حاکم اعظم الهی با اندیشه 
خــدا در وفــاق بــود. ســلیمان در دعــای اختتــام در مراســم تبــرک و تخصیــص معبــد نــزد 
خداونــد دعــا نمــود تــا از آنــان محافظــت نمایــد. » خداونــد، خــداي مــا تمــام كلمــات 
ايــن دعــا را شــب و روز در نظــر داشــته باشــد و برحســب نيــاز روزانــه، مــرا و قـــوم بنــی 
اسرائیل را يـاري دهد، تا همه قومهـاي جهان بدانند كه فقط خداوند، خداست و 

غيـــر از او خداي ديگري وجـــود ندارد « )اول پادشــاهان 8 آیات ۵۹ و 60(. 
بعــد  ولــي  شــوند،  دشــمن  مغلــوب  و  ورزنــد  گنــاه  اســرائيل  تــو  قــوم  » وقتــي 
بســوي تــو روي آورنــد و اعتــراف نماينــد و در ايــن خانــه بــه درگاه تــو دعــا كننــد، آنــگاه 
از آســمان ايشــان را اجابــت فرمــا و گنــاه قــوم خــود را بيامــرز و بــار ديگــر آنــان را بــه 

ايــن ســرزمين كــه بــه اجــداد ايشــان بخشــیده ای، بازگــردان « )آیــات ۳۳ و ۳4(. 
حزقیــا نــا امیــد رهــا نشــد. اشــعیا پیامــی نــزد حزقیــا فرســتاده گفــت: » خداونــد، 
آشــور  پادشــاه  مــورد ســنحاريب،  در  را  تــو  دعــاي  كــه  ميفرمايــد  اســرائيل  خــداي 
شــنيده اســت. جواب او به ســنحاريب اين اســت: شــهر اورشــليم از تو نميترســد، 
بلكــه تــو را مســخره ميكنــد. تــو ميدانــي بــه چــه كســي اهانــت كــرده و كفــر گفتــه ای؟ 
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ميدانــي بــه چــه كســي ايــن چنيــن جســارت نمــوده ای؟ بــه خــداي قــدوس اســرائيل! 
تــو افــرادت را نــزد مــن فرســتادي تــا بــه مــن فخــر بفروشــي و بگويــي كــه بــا عرابــه هایــت 
كوههــاي بلنــد لبنــان و قلــه هــای آن را فتــح کــرده ای؛ بلندتريــن درختــان ســرو آزاد 
و بهتريــن صنوبرهايــش را قطــع نمــوده و بــه دورتريــن نقــاط جنگلــش رســیده ای. 
تــو افتخــار ميكنــي كــه چاههــاي زيــادي را تصــرف كــرده و از آنهــا آب نوشــیده ای و 
پــاي تــو بــه رود نيــل مصــر رســيده، آن را خشــك كــرده اســت. آيــا نميدانــي كــه ايــن 
مــن بــودم كــه بــه تــو اجــازه انجــام چنيــن كارهايــي را دادم؟ مــن از قديــم چنيــن مقــدر 
نمــوده بــودم كــه تــو آن شــهرهاي حصــاردار را تصــرف كــرده، ويــران نمايــي. از ايــن 
جهــت بــود كــه اهالــي آن شــهرها در برابــر تــو هيــچ قدرتــي نداشــتند. آنهــا ماننــد 
علــف صحــرا و گيــاه نورســته ای بودنــد كــه در زيــر آفتــاب ســوزان خشــك شــده، 
پيــش از رســيدن پژمــرده گرديدنــد. امــا مــن از همــه فكرهــا و كارهــاي تــو و تنفــري كــه 
نســبت به من داري آگاهم. بســبب اين غرور و تنفري كه نســبت به من داري، بر 
بينــي تــو افســار زده و در دهانــت لــگام خواهــم گذاشــت و تــو را از راهــي كــه آمــده 

ای بازخواهــم گردانيــد « )دوم پادشــاهان 1۹ آیــات 20 تــا 28(. 
خــدا  ولــی  بــود  گردیــده  خــراب  کننــده  اشــغال  لشــکر  توســط  یهــودا  ســرزمین 
بــرآورده ســازد.  انگیــزی  بطــور معجــزه  را  مــردم  تــا خواســته هــای  بــود  وعــده داده 
اســت:  ايــن  رويدادهــا  ايــن  » عالمــت  گفــت:  حزقيــا  بــه  اشــعيا  ســپس 
امــا در ســال  كــرد،  اســتفاده خواهيــد  از گياهــان خــودرو  امســال و ســال ديگــر 
ســوم خواهيــد كاشــت و خواهيــد درويــد، تاكســتانها غــرس خواهيــد نمــود و از 
میــوه شــان خواهيــد خــورد. بازمانــدگان يهــودا بــار ديگــر در ســرزمين خــود ريشــه 
زيــرا خداونــد  باقــي خواهنــد مانــد،  ثمــر خواهنــد آورد و در اورشــليم  دوانيــده، 
غيــور ايــن امــر را بجــا خواهــد آورد. خداونــد دربــاره پادشــاه آشــور چنيــن ميگويــد: 
او بــه ايــن شــهر داخــل نخواهــد شــد، ســپر بدســت در برابــر آن نخواهــد ايســتاد، 
بــه داخــل  تيــر هــم  يــك  بنــا نخواهــد كــرد و حتــي  پشــته ای در مقابــل حصــارش 
بازخواهــد  اســت  آمــده  كــه  راهــي  همــان  از  او  انداخــت.  نخواهــد  اورشــليم 
گشــت، زيــرا مــن بخاطــر خــود و بخاطــر بنــده ام داود از ايــن شــهر دفــاع خواهــم 

كــرد و آن را نجــات خواهــم داد « )آیــات 2۹ تــا ۳4(.
» در همان شب فرشته خداوند صد و هشتاد و پنج هزار نفر از سربازان آشور 
را كشت، بطوري كه صبح روز بعد، وقتي مردم بيدار شدند تا آنجا كه چشم كار 
ميكرد، جنازه ديده ميشد « )آیه ٣۵(. و » همه دالوران جنگي و رؤسا و سرداران 
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را كــه در اردوي پادشــاه آشــور بودنــد، هــالك ســاخت « )دوم تواریــخ ۳2 آیــه 21(. 
اخبــار ایــن عقوبــت دهشــتناک بــر لشــکری کــه بــرای فتــح اســرائیل فرســتاده 
قــوای مصــر  بــه ســنحاریب رســید کــه همچنــان مراقــب آمــدن  بــزودی  بــود  شــده 
بــه یهودیــه بــود. پادشــاه آشــور کــه دچــار تــرس شــده بــود بســرعت عزیمــت کــرده 
» بــا خفــت بــه ســرزمين خــود بازگشــت و هنگامــي كــه داخــل معبــد خــداي خــود 
شــد، پســران خــودش او را در آنجــا كشــتند « )آیــه ٢1(. او مجالــی بــرای ســلطنت 
نیافــت. مطابــق بــا پیشــگوئی کــه راجــع بــه مــرگ ناگهانــی او شــده بــود توســط افــراد 
خانــه قــوم بقتــل رســید، » و یكــي ديگــر از پســرانش، بــه نــام آســر حــدون بجــاي او 

پادشــاه آشــور شــد « )اشــعیا ۳7 آیــه ۳8(. 
بــر آشــوریان متکبــر چیــره شــد. حرمــت خداونــد در مقابــل  خــدای عبرانیــان 
چشــمان اقــوام دور و اطــراف برقــرار ومحقــق گردیــد. در اورشــلیم قلبهــای مــردم بــا 
خوشــی مقدســی لبریــز شــد. تضرعــات پرشــور آنــان بــرای رهایــی بــا اعتــراف بــه گنــاه 
و اشــکها عجیــن گردیــد. در نیــاز مبــرم خویــش، آنــان کامــالً بــه قــدرت خــدا متوســل 
شــده بودنــد تــا نجــات یابنــد و او نیــز آنــان را اجابــت نمــود. حــال ایوانهــای معبــد بــا 

ســرودهای حمــد و ثنــا پــر طنیــن شــده بــود. 
» پيــروزي خداونــد خــدا در ســرزمين يهــودا معــروف اســت! نــام او در اســرائيل 
مســكن  صهيــون  كــوه  در  او  اســت.  اورشــليم  در  خــدا  خانــه  اســت!  مشــهور 
دارد. در آنجــا او تيــر و كمــان دشــمن را شكســت و شمشــير و ســپر جنگــي او را 
بلنــد هســتي!  تمــام كوههــاي  از  تــو عظيمتــر و پرشــكوهتر  كــرد. خداونــدا،  خــرد 
دشــمنان نيرومنــد مــا غــارت شــده، بــه خــواب مــرگ فــرو رفتنــد. ديگــر هيچكــس 
نميتوانــد دســت خــود را بــر ضــد مــا بلنــد كنــد. اي خــداي يعقـــوب، وقتــي تــو آنهــا 
را نهيــب زدي، عرابههــا و اسبهايشــان ســرجاي خــود خشــك شــدند. خداونــدا، تــو 
بســيارمهيب هســتي! وقتــي غضبنــاك ميشــوي، كيســت كــه توانــد در حضــورت 
بايســتد؟ وقتــي تــو از آســمان داوري خــود را اعــالم نمــودي و بــراي رهايــي مظلومــان 

اقــدام كــردي، جهــان ترســيد و ســكوت نمــود. 
خشــم انســان جــز اينكــه منجــر بــه ســتايش تــو شــود، نتيجــه ديگــري نــدارد؛ تــو 
خشــم او را مهــار ميكنــي و از آن بــراي نمايانــدن قــدرت خــود اســتفاده مينمايــي. 
بــراي  اســرائيل،  همســايگان  اي  آوريــد.  بجــا  كردهايــد  نــذر  خــدا  بــراي  را  آنچــه 
خداونــدي كــه عظيــم و مهيــب اســت، هدايــا بياوريــد. او حاكمــان مغــرور را نابــود 

ميكنــد و در دل پادشــاهان جهــان وحشــت ايجــاد مينمايــد « )مزامیــر ٧6(.
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ظهــور و ســقوط امپراطــوری آشــوریان مملــو از دروســی بــرای ملتهــای امــروز زمیــن 
بــا  اســت. وحــی و الهــام، شــکوه آشــور را در بلنــدای کامیابــی خویــش بــه درخــت 
شکوهی در باغ خدا پیوند داده بود که بلندا و رفعت آن برتر از درختان اطراف بود. 
» او همچون درخت ســرو لبنان، پر شــاخ و بـــرگ و ســایه گســتر بـــود و ســـرش 
بـــه ابـــرها مـــيرسيد. آبهــاي زيرزميــن و نهرهــا او را ســيراب ميكردنــد و باعــث رشــد 
آن ميشــدند، همچنيــن ايــن آبهــا تمــام درختــان اطرافــش را نيــز آبيــاري مينمودنــد. 
بســبب فراوانــي آب، او از همــه درختــان بلندتــر و پــر شــاخ و برگتــر شــد. در ميــان 
شــاخه هایــش پرنــدگان آشــيانه ميســاختند و در زيــر شــاخه هایــش، گل هــا و رمــه 
هــا بچــه ميزاييدنــد. تمــام قومهــاي بــزرگ جهــان زيــر ســايه او بودنــد. او بــزرگ و زيبــا 
بــود و ریشــه هایــش در آب فــرو رفتــه بودنــد. ايــن درخــت از هــر درخــت ديگــري در 
بــاغ خــدا بلندتــر و زيباتــر بــود. شــاخه هــای هيــچ درخــت صنوبــري مثــل شــاخه هــای 
آن نبــود و جوانــه هــای هيــچ درختــي بــه جوانــه هــای آن نميرســيد. بــه ســبب عظمتــي 
كــه مــن بــه او بخشــيده بــودم، تمــام درختــان بــاغ عــدن بــه او حســادت ميكردنــد « 

)حزقیــال ۳1 آیــات ۳ تــا ۹(. 
ولــی حاکمــان آشــور در عــوض بــکار بــردن بــرکات شــگفت انگیــز خــود بــرای نفــع 
رســاندن بــه نــژاد بشــر در پــی ایــن بودنــد تــا همــه اقــوام برتــری خدایــان )بتهــای( نینــوا 
را تصدیــق کننــد کــه آنانــرا بــر خــدای اعلــی علییــن رفعــت داده بودنــد. خداونــد 
یونــس را بــا پیــام هشــدار آمیــز نــزد آنــان فرســتاده بــود و بــرای مدتــی آنــان خــود را در 
برابــر خــدای لشــکریان فروتــن ســاختند و آمــرزش طلبیدنــد. ولــی بــزودی رویگــردان 

شــده و دوبــاره بــت پرســتیدند و طالــب چیرگــی بــر دنیــا شــدند. 
» واي بــر نينــوا واي بــر نينــوا، شــهري كــه از دروغ و قتــل و غــارت پــر اســت . بــه 
صــداي ضربــه هــاي تازيانــه هــا كــه بــر پيكــر اســبان وارد مــي آيــد گــوش كنيــد! غــرش 

چرخهــا، تاخــت و تــاز اســبها و صــداي مهيــب عرابــه هــا را بشــنويد! 
بــه شمشــيرهاي درخشــان و نيــزه هــاي بــراق ســواران نــگاه كنيــد. اجســاد كشــته 
شــدگان در همه جا روي هم انباشــته شــده اند و مردم در حين راه رفتن روي آنها 
مــي افتنــد. اينهمــه بــدان ســبب اســت كــه نينــواي زنــاكار و جادوگــر، ماننــد يــك زن 
افســونگر بــا زيبايــي خــود قــوم هــا را بــه دام مــي انداخــت و آنــگاه بــه آنهــا يــاد مــي داد 
خدايــان دروغينــش را بپرســتند. خداونــد قــادر متعــال مــي فرمايــد: اي نينــوا، مــن 
بضــد تــو برخاســته ام و اكنــون تمــام قومهــا برهنگــي و رســوايي تــو را خواهنــد ديــد « 

)ناحــوم ۳ آیــات 1 تــا ۵(.
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آن یگانــه ازلــی بــی تردیــد همچنــان حســاب اقــوام را بــه دقــت در دســت دارد. در 
حینی که با رحمت و عطوفت، انسانها را به توبه میخواند، ولیکن هنگامه آن بسر 
خواهد رسید تا پیمانه غضب او لبریز شود. و او به حساب آنان رسیدگی خواهد 
نمود. و صبر الهی تمام میگردد. و در خواست برای ترحم دیگر چاره ساز نیست.

» خداونــد ديــر خشــمگين مــي شــود ولــي گنــاه را هـــرگز بــي ســزا نمــي گــذارد. 
قــدرت او عظيــم اســت و آن را مــي تــوان در گردبادهــاي وحشــتناك و طوفانهــاي 
شــديد مشــاهده كــرد. ابرهــا خــاك زيــر پــاي او هســتند! بــه فرمــان خداونــد درياهــا 
و رودهــا خشــك مــي شــوند، چراگاههــاي ســبز و خــرم باشــان و كرمــل از بيــن مــي 
رونــد و جنگلهــاي ســـرسبز لبنــان طــراوت و خرمــي خــود را از دســت مــي دهنــد. در 
حضــور او كوههــا مــي لرزنــد، تپــه هــا ناپديــد مــي شــوند، زميــن متالشــي مــي گــردد 
و ســاكنانش نابــود مــي شــوند. كيســت كــه بتوانــد در برابــر خشــم خــدا ايســتادگي 
كنــد؟ غضــب او ماننــد آتــش فــرو مــي ريــزد و كوههــا در برابــر خشــم او خــرد مــي 

شــوند « )ناحــوم 1 آیــات ۳ تــا 6(.
» اين شهر مستحكم كه امنيت کامل بود كه با خود مي گفت : در تمام دنيا 
شــهري ماننــد مــن وجــود نــدارد! ويــران شــده، النــه حيوانــات خواهــد گرديــد! هــر كــه 
از آنجا بگذرد سر خود را از بهت و حيرت تكان خواهد داد « )صفنیا 2 آیه 1۵(.

انــد،  تــرس آب شــده  از  دلهــا   . اســت  متــروك شــده  و  نينــوا خــراب  » شــهر 
زانوهــا مــي لرزنــد، رمقــي در مــردم نمانــده و رنــگ از صورتهــا پريــده اســت « )ناحــوم 

2 آیــات 10 و 11(. 
نبــی دربــاره  بــرای زوال و شکســتن تکبــر آشــور، صفنیــای  انتظــاری  بــا چشــم 
نینــوا نبــوت نمــود: » آن شــهر، چــراگاه گوســفندان خواهــد شــد و انــواع حيوانــات 
وحشــي در آن جــاي خواهنــد گرفــت . خفاشــها و جغدهــا در ميــان ويرانــه هايــش 
النــه مــي كننــد و صدايشــان از پنجــره هــاي خانــه هــاي متــروك شــنيده مــي شــود. در 
آســتانه خانــه هــا زبالــه جمــع مــي شــود و روكــش زيبــاي ســتونهاي شــهر كــه از چــوب 

ســرو بــود، از بيــن مــي رود « )صفنیــا 2 آیــه 14(. 
شــکوه متصرفات آشــوریان عظیم بود و ســقوط آن نیز عظیم. حزقیال نبی که 
پیشــتر تجســم درخــت بــا شــکوه ســرو را در ذهــن داشــت، صریــح و آشــکار ســقوط 

آشــور را بخاطــر تکبــر و ســتمگری آن پیشــگوئی کــرد. او اظهــار داشــت: 
» خداونــد ميفرمايــد: اكنــون مصــر، ايــن درخــت بلنــد، مغــرور و متكبــر شــده 
اســت و خــود را از ديگــران بهتــر و برتــر ميدانــد و ســر بــه فلــك كشــيده اســت، پــس، 
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او را بدســت يك قوم نيرومند تســليم ميكنم تا او را بســزاي شــرارتش برســاند. من 
خودم او را سرنگون ميكنم. لشكر بيگانهاي كه مايه وحشت و دلهره قومهاست 
انــدازد. شــاخه هــای شكســته آن در  مــی  زميــن  بــه  و  را قطــع ميكنــد  او  و  ميآيــد 
اطــراف كوههــا، دره هــا و رودخانــه هــا پخــش و پراكنــده میشــود. تمــام كســاني كــه 
در زيــر ســايهاش بودنــد آن را بــه همــان حــال افتــاده، ميگذارنــد و از آنجــا ميرونــد. 
پرنــدگان، بــر تنــه آن النــه ميكننــد و حيوانــات وحشــي در ميــان بــر مــی انگیــزم بــزرگ 
آن ميخوابنــد. ايــن درس عبرتــي اســت بــراي قومهــاي قــوي و كاميــاب، تــا مغــرور 
بــه دنيــاي  بــه مــرگ هســتند و مثــل تمــام مــردم ديگــر  نشــوند؛ زيــرا همــه محكــوم 
مــردگان ميرونــد. خداونــد ميفرمايــد: وقتــي مصــر ســقوط كنــد درياهــا را بــر مــی 
انگیــزم تــا برايــش ماتــم گيرنــد و از حركــت بــاز ايســتند. لبنــان را ســياهپوش ميكنــم 
و تمــام درختــان، پژمــرده ميشــوند. وقتــي مصــر و تمــام كســاني را كــه ماننــد وي 
هســتند بــه دنيــاي مــردگان بفرســتم، قومهــا از صــداي افتادنــش وحشــت خواهنــد 
كــرد. تمــام درختــان عــدن، مرغوبتريــن و بهتريــن درختــان لبنــان كــه هميشــه ســيراب 
بودنــد، وقتــي ببيننــد كــه مصــر هــم در دنيــاي مــردگان در كنــار آنهاســت، خوشــحال 

خواهنــد شــد « )حزقیــال ۳1 آیــات 10 تــا 16(. 
غــرور آشــور و ســقوط آن بعنــوان یــک درس عملــی و عبرتــی بــرای پایــان زمــان 
بــر ضــد خــدا صــف آرائــی  بــا کبــر و غــرور  اســت. دربــاره اقــوام زمیــن امــروزه کــه 
میکننــد خداونــد میگویــد: » آیــا تــو در ميــان درختــان عــدن )يعنــي ممالــك جهــان(، 
بســيار بــا شــكوه و عظيــم هســتي؟، ولــي همــراه همــه ممالــك ديگــر بــه قعــر دنيــاي 
مــردگان ســرنگون خواهــي شــد و در ميــان ممالكــي قــرار خواهــي گرفــت كــه آنهــا را 

پســت شــمرده، بــا شمشــير كشــتي « )آیــه 18(. 
» خداونــد نيكوســت و در روز بــال و ســختي پناهــگاه مــي باشــد. او از كســاني 
كه به او توكـل مي كننـد مراقبت مي نمايد، ولي دشمنان خود را با سيالبي شديد 
از بيــن مــي بــرد و آنهــا را بــه ظلمــت مــرگ روانــه مــي كنــد « )ناحــوم 1 آیــات 7 و 8(.

» وقتي از ميان درياي مشكالت عبور مي كنند من امواج را كنار زده اعماق 
دريــا را خشــك خواهــم كــرد. آشــور مغــرور، پســـت خواهــد شــد و مصــر قدرتمنــد، 
قــدرت خـــود را از دســت خواهــد داد « )زکریــا 10 آیــه 11(. ایــن امــر نــه تنهــا بــرای 
قومهایــی کــه در ایــام کهــن بــر ضــد خــدا صــف آرایــی کــرده بودنــد، صــدق میکنــد، 
بلکــه بــرای اقــوام امــروزی کــه از تکمیــل اهــداف الهــی قصــور کــرده انــد نیــز صــادق 
کــرد «  بــود. در روز مکافــات آن داور عــادل » قومهــا را غربــال خواهــد  خواهــد 
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اجــازه خواهنــد  داشــتند،  نــگاه  را  کــه حقیقــت  و کســانی  آیــه 28(،  )اشــعیا ۳0 
یافــت تــا وارد شــهر خــدا شــوند و فرشــتگان خــدا بــا ســرودهای پیروزمندانــه بــرای 
رهایــی یافتــگان خواهنــد گفــت، » شــما اي قــوم خــدا بــا شــادي ســرود خواهيــد 
شــادمان  و  ميخوانيــد،  مقــدس  جشــنهاي  در  كــه  وقتــي  ماننــد  درســت  خوانــد، 
خواهيــد شــد درســت هماننــد كســاني كــه روانــه ميشــوند تــا بــا آهنــگ نــي بســوي 
خانــه خداونــد كــه پناهــگاه اســرائيل اســت پيــش برونــد. خداونــد صــداي پرجــالل 
خــود را بــه گــوش مــردم خواهــد رســاند و مــردم قــدرت و شــدت غضــب او را در 
شــعله هــای ســوزان و طوفــان و ســيل و تگــرگ مشــاهده خواهنــد كــرد. بــا شــنيده 
هــم خواهــد شكســت.  آشــور ضربــه خــورده، در  نيــروي  شــدن صــداي خداونــد 
همزمــان بــا ضرباتــي كــه خداونــد در جنــگ بــا آشــوريها بــر آنــان وارد ميــآورد قــوم 

خــدا بــا ســاز و آواز بــه شــادي خواهنــد پرداخــت « )آیــات 2۹ تــا ۳2(. 
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۳1
امید برای بی دینان

اشــعیا در سراســر رســالت خویــش در رابطــه بــا هــدف خــدا، حامــل پیامــی 
بــرای بــی دینــان بــود. انبیــای دیگــر بــه برنامــه الهــی اشــاره کــرده بودنــد ولــی زبــان 
آنــان همیشــه درک نمیشــد. بــه اشــعیا گفتــه شــده بــود کــه خیلــی صریــح و آشــکار 
بــه یهــودا حقیقتــی را بیــان کنــد کــه در میــان اســرائیل خــدا، افــراد بســیاری بودنــد 
کــه از ذریــت ابراهیــم محســوب نمیشــدند. ایــن تعلیــم بــا بینــش الهــی آن عصــر 
هماهنــگ نبــود، بــا ایــن وجــود او بــدون واهمــه پیامهــای داده شــده خــدا را اعــالن 
نویــد  بودنــد،  روحانــی  بــرکات  بــه  رســیدن  مشــتاق  قلبــاً  کــه  بســیاری  بــه  و  نمــود 

ذریــت ابراهیــم را وعــده داد. 
رســول بــه بــی دینــان دربــاره نامــه خــود بــه ایمانــداران روم بــه ایــن ویژگــی تعلیــم 
اشــعیا اشــاره میکنــد. » بعدهــا اشــعيا بــا جســارت بيشــتري گفــت كــه آنانــي كــه 
حتــي در جســتجوي خــدا نبودنــد، او را يافتنــد، و خــدا بــه كســاني كــه او را طلــب 

نمــي كردنــد خــود را ظاهــر ســاخت « )رومیــان 10 آیــه 20(. 
اکثــر اوقــات اســرائیلیان بــه نظــر ناتــوان یــا بــی میــل بودنــد تــا اهــداف خــدا را 
بــرای بــی دینــان درک کننــد. بــا ایــن وجــود ایــن درســت همــان هــدف بــود کــه آنــان را 
مردمــی مجــزا ســاخته و آنــان را در میــان اقــوام زمیــن قومــی مســتقل ســاخته بــود. 
بــود فراخوانــده  بــه او داده شــده  پــدر آنــان ابراهیــم کســی کــه میثــاق عهــد ابتــدا 
شــده بــود تــا از خویشــاوندان خویــش جــدا شــده و بــه منطقــه ای فراتــر بــرود تــا اینکــه 
حامــل نــوری بــرای بیدینــان باشــد. گرچــه وعــده ای کــه بــه او داده شــد آینــدگان را 
نیــز کــه بــه تعــداد ماســه هــای دریــا بــود در بــر مــی گیــرد، بــا ایــن وجــود بــرای هدفــی 
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خودخواهانــه نبــود کــه او بانــی قــوم عظیــم در ســرزمین کنعــان بشــود. عهــد خداونــد 
بــا او همــه اقــوام زمیــن را در بــر میگرفــت. 

» مــن تــو را پــدر امــت بزرگــي ميگردانــم. تــو را بركــت ميدهــم و نامــت را بــزرگ 
بركــت  كننــد  تــو خوبــي  بــه  كــه  را  آنانــي  بــود.  بركــت خواهــي  مايــه  تــو  و  ميســـازم 
ميدهــم، و آنانــي را كــه بــه تــو بــدي نماينــد لعنــت ميكنــم. همــه مــردم دنيــا از تــو 

بركــت خواهنــد يافــت « )پیدایــش 12 آیــات 2 و ۳(. 
در تجدید عهد کمی قبل از والدت اسحاق، هدف خدا برای نژاد بشر ساده 
و آشــکار بــود. » همــه قومهــاي جهــان از او بركــت خواهنــد يافــت «، تضمیــن خــدا 
راجــع بــه فرزنــد موعــود بــود. )پیدایــش 18 آیــه 18(. و بعــداً فرشــته آســمانی یکبــار 
دیگــر اظهــار داشــت: » ذریــت تــو موجــب بركــت همــه قومهــاي جهــان خواهنــد 

گشــت « )پیدایــش 22 آیــه 18(. 
ایــن عبــارت فراگیــر دربــاره وعــده و عهــد خداونــد بــرای فرزنــدان ابراهیــم آشــنا 
بــود و بــرای فرزنــدان فرزنــدان او نیــز چنیــن بــود. بدیــن خاطــر بــود کــه بنــی اســرائیل 
باعــث برکــت قومهــا گــردد و بدیــن ســبب نــام خــدا » در سراســر زمیــن شــناخته 
شــود « )خــروج ۹ آیــه 16(. و بدیــن خاطــر بــود کــه آنــان از اســارت مصریــان رهایــی 
یافتنــد. چنانچــه از خواســته هــای او اطاعــت کننــد در جایگاهــی بســی رفیــع تــر از 
مردمــان دیگــر در حکمــت و فهــم قــرار خواهنــد گرفــت، ولــی ایــن تفــوق و برتــری بایــد 
بدســت آمــده و حفــظ مــی شــد، فقــط بخاطــر اینکــه هــدف خداونــد از طریــق آنــان 

بــرای » همــه قومهــای زمیــن « محقــق شــود. 
مشــیتهای حیــرت انگیــز الهــی مرتبــط بــا رهایــی اســرائیل از اســارت مصریــان و 
ســکونت آنان در ســرزمین موعود، بســیاری از بی دینان را هدایت نمود تا خدای 
اســرائیل را بعنــوان حاکــم بــاری تعالــی تشــخیص داده و بپذیرنــد. » وقتــي قــدرت 
آنــگاه  بيــرون آوردم،  از مصــر  را  بنــی اســرائیل  بــه مصريهــا نشــان دادم و  را  خــود 
مصريهــا خواهنــد فهميــد كــه مــن خداونــد هســتم « )خــروج 7 آیــه ۵(. » فرعــون 
در همــان شــب موســي و هــارون را فراخوانــد و بــه ايشــان گفــت: هــر چــه زودتــر از 
ســرزمين مصــر بيــرون برويــد و بنــی اســرائیل را هــم بــا خــود ببريــد. برويــد و همانطــور 
كــه خواســتيد خداونــد را عبــادت كنيــد. گلــه هــا و رمــه هــای خــود را هــم ببريــد. ولــي 

پيــش از اينكــه برويــد بــراي مــن دعــا كنيــد « )خــروج 12 آیــات ۳1 و ۳2(. 
ســپاه پیشــرو اســرائیل به شــناخت و معرفتی نائل گردید که کارهای مقتدرانه 
خدای عبریان در مقابل آنان آشــکار شــده و بدین ســبب برخی در میان بی دینان 
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فــرا گرفتــه بودنــد کــه او یگانــه خــدای حقیقــی اســت. در اریحــای بــدکار زنــی بــی 
دیــن ایــن چنیــن شــهادت داد: » وقتــي ايــن خبرهــا را شــنيديم، تــرس وجــود مــا را فــرا 
گرفت و جرأت خود را از دست داديم؛ زيرا خداي شما، خداي آسمـــان و زميـــن 

اســت و ماننـــد او خدايـــي نيســت « )یوشــع 2 آیه 11(. 
» امــا در آن ميــان راَخــاب فاحشــه، همــراه اهالــي اريحــا كشــته نشــد، زيــرا بــه 
خدا و به قدرت او ايمان داشت و از فرستادگان قوم خدا به گرمي پذيرايي كرد؛ 
امــا ديگــران حاضــر نشــدند خــدا را اطاعــت كننــد. نمونــه اي ديگــر از مشــعلداران 

ايمــان « )عبرانیــان 11 آیــه ۳1(. 
و متبــدل شــدن او تنهــا مــورد از رحمــت خــدا بــرای بــت پرســتانی کــه الوهیــت 
مقتدرانه او را تصدیق کردند، نبود. در قلب سرزمین تعدادی از جبعونیان، آیین 
کفر آمیز خود را انکار و با اسرائیل متحد شدند ودر برکات عهد خدا شریک شدند. 
خداونــد بیــن هیــچ ملیــت، نــژاد یــا طایفــه ای فرقــی قائــل نمیشــود. او آفریــدگار 

همــه نــژاد هــای بشــری اســت. 
بواســطه  یــک خانــواده هســتند و همگــی  از  بواســطه خلقــت  انســانها  همــه 
رهایــی یکــی هســتند. مســیح آمــد تــا دیوارهــای جدایــی را خــراب کنــد و بخشــهای 
تقســیم شــده تاالرهــای معبــد را بگشــاید کــه بموجــب آن هــر جانــی بتوانــد آزادانــه 
بــه خــدا دسترســی داشــته باشــد. محبــت او بســیار وســیع و بســیار ژرف و تمــام و 
کمال اســت که در همه جا گســترده اســت. نفوذ و تأثیر شــیطان را برمال میســازد 
و کســانی را کــه اغفــال شــده انــد را برمیخیزانــد و آنــان را در جایگاهــی قــرار میدهــد 
کــه بــه تخــت خــدا دسترســی داشــته باشــند تختــی کــه بــا رنگیــن کمــان وعــده احاطــه 
شــده اســت. در مســیح، یهــودی و یونانــی معنــا نــدارد و هیــچ قیــد و بنــدی نیســت. 
در ســالهایی کــه ســکونت در ســرزمین موعــود ادامــه یافــت، تدابیــر رحیمانــه 
خداونــد بــرای نجــات بــت پرســتان تقریبــاً بصیــرت خــود را کامــالً از دســت داد 
و بــرای وی الزم بــود تــا برنامــه جدیــدی را تبییــن نمایــد. » مــردم سراســر جهــان، 
خواهنــد  وي  ســوي  بــه  عالــم  اقــوام  همــه  و  آورد  خواهنــد  يــاد  بــه  را  خداونــد 
و  آمــد  خواهنــد  مصــر  از  » ســروران  کــرد «.  خواهنــد  پرســتش  را  او  و  آمــد 
از  » قومهــا  كــرد «.  خواهــد  دراز  بــزودي  خــدا  نــزد  را  خــود  دســتهاي  حبشــه 
عظمــت  و  قــدرت  از  جهــان  پادشــاهان  همــه  و  ترســيد  خواهنــد  خداونــد  نــام 
نســل  بــراي  ميدهــد  انجــام  كــه خداونــد  » آنچــه  شــد «.  هراســان خواهنــد  او 
آينــده نوشــته خواهــد شــد تــا ايشــان نيــز او را ســتايش كننــد: خداونــد از مــكان 
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نالــه اســيران را بشــنود و  تــا  انداخــت  نظــر  بــه زميــن  مقــدس خــود در آســمان، 
آنهــا را كــه بــه مــرگ محكــوم شــده بودنــد، آزاد ســازد. بنابرايــن وقتــي قومهــا در 
اورشــليم گــرد هــم بياينــد تــا خــدا را در خانــه او پرســتش كننــد، نــام خداونــد در 
نوشــته  آينــده  نســل  بــراي  » ايــن  و ســراييده خواهــد شــد «.  اورشــليم ســتوده 
مــي شــود تــا قومــي كــه آفريــده خواهنــد شــد خداونــد را تســبيح بخواننــد. زيــرا 
بــر زميــن نظــر افكنــده  كــه از بلنــدي قــدس خــود نگريســته، خداونــد از آســمان 
اســت. تــا نالــه اســيران را بشــنود و آنانــي را كــه بــه مــوت ســپرده شــده انــد آزاد 
نمايــد. تــا نــام خداونــد را در صهيــون ذكــر نماينــد و تســبيح او را در اورشــليم، 
تــا خداونــد را عبــادت  بــا هــم جمــع شــوند و ممالــك نيــز  هنگامــي كــه قــوم هــا 
 .)22 تــا   18 و   1۵ آیــات   102 ۳1؛  آیــه   68 27؛  آیــه   22 )مزامیــر  نماينــد « 
چنانچه اسرائیل نسبت به امانتی که به او واگذار شده بود امین می بود، آنگاه 
همه قومهای زمین از برکات او بهره مند میشدند. ولی قلبهای افرادی که به آنان 
دانش و معرفت نجات به ودیعه سپرده شده بود، نیازهای اطرافیانشان را برآورده 
نساخت. وقتی هدف خدا بینش خود را از دست داد، گوئی بی دینانی که قرار 
بــود از آنــان مراقبــت بعمــل آیــد از حیطــه رحمــت او بــدور افتــاده انــد. نــور حقیقــت 
پوشیده شده بود و تاریکی مستولی گردیده بود. پرده جهل بر اقوام گسترده بود، 
شــناخت محبــت خداونــد انــدک بــود و خطــاکاری و خرافــات شــکوفا شــده بــود. 
چنیــن چیــزی بــود کــه اشــعیا بــا آن روبــرو گردیــد. وقتــی کــه او بــرای مأموریــت 
نبــوی فــرا خوانــده شــد، بــا ایــن وجــود او نومیــد نبــود چــرا کــه همُســرایی پیروزمندانــه 
فرشــتگان اطــراف تخــت خــدا در گوشــهایش زمزمــه میکــرد: » مقــدس، مقــدس، 
مقــدس اســت خداونــد قــادر متعــال؛ تمــام زميــن از جــالل او پــر اســت « )اشــعیا 
6 آیــه ۳(. و ایمــان او بــا رؤیــای پیــروزی هــای شــکوهمندانه کلیســای خــدا تقویــت 
گردیده بود » همان طور که درياها از آب پُر هستند، اين سرزمين نيز از دانش و 
حکمت خدا پُر خواهد بود « )اشعیا 11 آیه ۹(. و » ابر تيره ای كه بر تمام مردم 
دنيــا ســايه افكنــده بــود « ســرانجام نابــود خواهــد گردیــد. )اشــعیا 2۵ آیــه 7(. روح 
خدا همه جانها را لبریز خواهد نمود. کسانی که گرسنه و تشنه عدالت هستند 
آبيــاري  ماننــد ســبزههاي  اســرائیل خــدا شــمرده خواهنــد شــد. » آنــان  میــان  در 
شــده و درختــان بيــد كنــار رودخانــه رشــد و نمــو خواهنــد كــرد. هــر يــك از آنــان لقــب 
اســرائيلي را برخــود خواهــد گرفــت و بــر دســتهاي خويــش نــام خداونــد را خواهــد 
نوشــت و خواهــد گفــت: مــن از آن خداونــد هســتم « )اشــعیا 44 آیــات 4 و ۵(. 
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بــه نبــی مکاشــفه ای از برنامــه رحمانــی خــدا داده شــده بــود و پراکنــده شــدن 
یهــودای توبــه ناپذیــر در میــان اقــوام زمیــن ناشــی از همیــن تدبیــر بــود. 

» اما روزي خواهد آمد كه شــما، اي قوم من، به قدرتي كه در نام من اســت 
پــي خواهيــد بــرد و خواهيــد فهميــد كــه ايــن مــن هســتم، بلــي مــن هســتم، كــه بــا شــما 

سخن ميگويم « )اشعیا ۵2 آیه 6(. 
و نه تنها آنان باید درس اطاعت و اعتماد را فرا میگرفتند، بلکه دیگران را نیز 
از دانــش و معرفــت خــدای زنــده بهــره منــد میســاختند. بســیاری از میــان فرزنــدان 
بیگانگان باید یاد میگرفتند تا او را بعنوان آفریننده و رهایی دهنده خود دوســت 
بدارنــد. آنــان بایــد شــروع بــه رعایــت نــگاه داشــتن روز ســبت مقــدس او، بعنــوان 
یادبــودی از قــدرت آفرینندگــی وی مینمودنــد و وقتــی » بــا قــدرت مقــّدس خــود، 
قــوم خويــش را نجــات مــي دهــد « تــا امــت خــود را از اســارت بیــرون بیــاورد » همــه 

مــردم در همــه جــا « شــاهد نجــات خــدا خواهنــد بــود )اشــعیا ۵2 آیــه 10(.
بسیاری از این تغییر کیش دادگان از آیین کفر، آرزو داشتند تا خود را کامالً 
بــا اســرائیل متحــد ســازند و آنــان را در راه بازگشــت بــه یهودیــه همراهــی کننــد. هیــچ 
یــک از آنهــا نخواهــد گفــت کــه » هيــچ وقــت جــزو قــوم خــدا نمــي باشــد « )اشــعیا 
۵6 آیــه ۳(. چــرا کــه کالم خــدا بواســطه نبــی خویــش بــه آنانــی کــه بایــد خــود را تســلیم 
او ســازند و احــکام او را رعایــت کننــد، ایــن بــود کــه از آن پــس بایــد در زمــره اســرائیل 

روحانی – کلیســای او بر روی زمین، به حســاب بیایند. 
» همچنيــن خداونــد درمــورد قومهــاي غيــر يهــود كــه بــه قــوم او ملحــق ميشــوند 
و او را خدمــت ميكننــد، و او را دوســت داشــته، خدمتگــزار او ميشــوند، چنيــن 
ميگويــد: اگــر حرمــت روز ســبت را نــگاه دارنــد و بــه عهــد مــن وفــادار بماننــد، ايشــان 
را نيــز بــه كــوه مقــدس خــود خواهــم آورد و در خانــه عبادتــم ايشــان را شــاد خواهــم 
ســاخت و قربانيهــا و هدايــاي ايشــان را قبــول خواهــم كــرد. خانــه مــن خانــه عبــادت 
همــه قومهــا ناميــده خواهــد شــد. خداونــد كــه بنــی اســرائیل را از تبعيــد بــه وطــن 
بــاز ميگردانــد، ميفرمايــد: عــالوه بــر قــوم خــود اســرائيل، قومهــاي ديگــر را نيــز جمــع 
كــرده، بــه اســرائيل خواهــم آورد « )اشــعیا ۵6 آیــات 6 تــا 8(. نبــی اجــازه یافتــه بــود 
تــا زمــان ظهــور مســیح موعــود را قرنهــا پیــش از آن ببینــد. در ابتــدا » جــز زحمــت 
و تيرگــي ترســناکي « چیــز دیگــری دیــده نمیشــد )اشــعیا 8 آیــه 22(. بســیاری کــه 
مشــتاق نــور حقیقــت بودنــد توســط معلمــان کــذاب در پیــچ و خمهــای فلســفی 
از  بــر شــکلی  را  اعتمــاد خــود  و روحگرایــی ســرگردان و منحــرف شــدند. دیگــران 
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دینــداری گذاردنــد ولــی خیلــی زود صحنــه تغییــر کــرد و در مقابــل چشــمان نبــی 
رؤیایــی شــگفت انگیــز گشــوده شــد. او خورشــید عدالــت را دیــد کــه طلــوع کــرده و 
بــا بالهــای خــود شــفا میدهــد و بانــگ بــر آورد: » امــا ايـــن تاريكـــي بــراي قــوم خــدا كــه 
در تنگي هستند تا ابد باقـــي نخواهـــد مانـــد. خـــدا سرزمين قبايل زبولون و نفتالي 
را در گذشــته خــوار و ذليــل ســاخته بــود، امــا در آينــده او تمــام ايــن ســرزمين را از 
دريــاي مديترانــه گرفتــه تــا آنطــرف اردن و حتــي تــا خــود جليــل كــه بيگانــگان در آن 
زندگــي ميكننــد، مــورد احتــرام قــرار خواهــد داد. قومــي كــه در تاريكــي راه ميرفتنــد، 
نــور عظيمــي خواهنــد ديــد. بــر كســاني كــه در ســرزمين ظلمــت زندگــي ميكردنــد، 

روشــنايي خواهــد تابيــد « )اشــعیا 1۹ آیــات 1 و 2(. 
موجــب  مردمــی  و  زبــان  و  قــوم  و  ملــت  هــر  بــرای  شــکوه جهــان  بــا  نــور  ایــن 
رســتگاری میشــد. نبــی در ایــن صحنــه صــدای پــدر ازلــی را شــنید کــه مــی گفــت:    
» اينــك كاري مهمتــر از بــاز آوردن و احيــاي اســرائيل بــه تــو واگــذار ميكنــم. تــو را 
اي خدمتگــزار مــن، بــراي قومهــاي جهــان نــور ميســازم تــا نجــات مــرا بــراي همــه مــردم 
جهــان بــه ارمغــان ببــري. خداونــد ميفرمايــد: در وقــت مناســب درخواســت تــو را 
اجابــت خواهــم كــرد و  تــو را از هــر گزنــدي حفــظ خواهــم نمــود و توســط تــو بــا قــوم 
اســرائيل عهــد خواهــم بســت و سرزمينشــان را از نــو آبــاد كــرده، آن را بــه مردمــش 
تاريكــي زندگــي  اســيرند و در  كــه  را  تــو كســاني  مــن توســط  بــاز خواهــم گردانــد. 
ميكننــد آزاد كــرده، بــه ايشــان خواهــم گفــت: بيــرون بيائيــد و در روشــنائي زندگــي 
كنيــد. قــوم مــن از جاهــاي دور دســت بــاز خواهنــد گشــت عدهــاي از شــمال، 
عدهاي از غرب و عدهاي از سرزمين جنوب « )اشعیا 4۹ آیات 6، 8، ۹ و 12(. 
نبــی بــا مالحظــه اعصــار، محقــق شــدن ایــن وعــده هــای پرشــکوه را مشــاهده 
نمــود. او منادیــان خبرهــای خــوش رســتگاری را دیــد کــه بــه هــر گوشــه ای از جهــان 
میرونــد و بــه هــر قــوم و مردمــی ایــن خبــر را اعــالن میدارنــد. او شــنید کــه خداونــد 
و ســالمتي در  مــن صلــح  ميگويــد:  میگویــد: » زيــرا خداونــد  انجیــل  از کلیســای 
اورشــليم پديــد خواهــم آورد و ثــروت قومهــاي جهــان را ماننــد رودخانهــاي كــه آبــش 
هرگز خشــك نميشــود به آنجا ســرازير خواهم كرد. شــما مانند كودكان شــيرخوار، 
بــر  بــه خــواب خواهيــد رفــت و  از اورشــليم تغذيــه خواهيــد كــرد و در آغــوش او 
زانوانــش نــوازش خواهيــد شــد. خیمــه ای را كــه در آن زندگــي ميكنــي وســيعتر كــن 
و پــرده هــای آن را پهــن تــر ســاز، طنابهايــش را دراز كــن و ميخهايــش را محكــم ســاز؛ 
زيــرا بــزودي جمعيــت تــو زيــاد خواهــد شــد. فرزندانــت نــزد تــو بــاز خواهنــد گشــت 
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و ايــن ســرزمين را كــه بدســت بيگانــگان افتــاده، تصاحــب خواهنــد كــرد و شــهرهاي 
ويــران را دوبــاره آبــاد خواهنــد ســاخت « )اشــعیا 66 آیــه 12؛ ۵4 آیــات 2 و ۳(. 

خداوند به نبی اظهار داشت که شاهدان خود را »  نزد قومها – ترشیش – لیبی 
– لیدیه و توبال و یونان و به جزایر دوردست خواهد فرستاد  « )اشعیا 66 آیه 1۹(. 
» چه زيباســت پاهاي پيك خوش خبري كه از كوهســتان ميآيد و خبر صلـــح 
و نجـــات را مـــيآورد و به اسرائيل ميگويد: خداي تو سلطنت ميكند « )اشعیا ۵2 
آیــه 7( نبــی صــدای خــدا را شــنید کــه کلیســای خویــش را بــرای کار تعییــن شــده فــرا 

میخوانــد تــا اینکــه راه بــرای طلیعــه ملکــوت جــاودان او آمــاده شــود: 
» اي اورشليم برخيـز و بگـذار نـور تو بدرخشد، زيرا جالل خداوند بر تو تابان 
اســت! تمام قومهاي جهان در تاريكي فرو خواهند رفت، اما نور جالل خداوند 
بــر تــو خواهــد تابيــد، و پادشــاهان و قومهــا بســوي تــو خواهنــد آمــد تــا نــور جــالل 
خداونــد را كــه بــر تــو تابــان اســت مشــاهده كننــد. بــه اطــراف خــود نــگاه كــن و ببيــن 
چگونــه قــوم تــو جمــع شــده بســوي تــو مــی آینــد. ايشــان پســران و دخترانــت را در 

آغــوش گرفتــه، از راه دور بــه وطــن بــاز ميگردنــد. 
بازســازي  را  تــو  ديوارهــاي  آمــده،  اورشــليم ميگويــد: » بيگانــگان  بــه  خداونــد 
خواهنــد كــرد و پادشــاهان آنهــا تــو را خدمــت خواهنــد نمــود، زيــرا هــر چنــد در 
خشــم خــود تــو را مجــازات كــردم، امــا بــه لطــف خويــش بــر تــو رحــم خواهــم كــرد. 
ثــروت  جهــان  پادشــاهان  تــا  بــود  خواهــد  بــاز  هایــت  دروازه  شــب،  و  روز 
ــود را نــزد تــو بياورنــد. اي تمــام ســاکنان زمیــن نــزد مــن آييــد تــا نجــات  كشــورهاي خـ
يابيــد، زيــرا مــن خــدا هســتم و خدايــي ديگــر نيســت « )اشــعیا 60 آیــات 1 تــا 4، 10 

و 11؛ 4۵ آیــه 22(.
ایــن پیشــگوئی هــای بیــداری عظیــم روحانــی در زمــان تاریکــی نامیمــون امــروزه 
بــا کارهــای تبشــیری کــه در مناطقــی از زمیــن در تاریکــی جهــل هســتند، بــه کمــال 
و  بــه نشــانها  نبــی  دیــن بوســیله  بــی  تبشــیری در ســرزمینهای  میرســد. گروههــای 
پرچــم هایــی تشــبیه شــده انــد کــه بــرای راهنمایــی کســانی کــه بدنبــال نــور حقیقــت 

هســتند، برپــا گردیــده انــد.
 در آن روز، آن پادشــاه نوظهــور خانــدان داود پرچــم نجاتــي بــراي تمــام قومهــا 
خواهــد بــود و مــردم بســوي او خواهنــد آمــد و ســرزمين او از شــكوه و جــالل پــر 
خواهــد شــد. در آن زمــان خداونــد بــار ديگــر دســت خــود را دراز خواهــد كــرد و 
بازمانــدگان قــوم خــود را از آشــور، مصــر، ســودان، حبشــه، عيــالم، بابــل، حمــات، و 
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از تمــام جزايــر و بنــادر دور دســت بــه اســرائيل بــاز خواهــد آورد. او در ميــان قومهــا 
پرچمــي برخواهــد افراشــت و مــردم اســرائيل و يهــودا را كــه پراكنــده شــدهاند، از 
گوشــه و كنــار دنيــا جمــع خواهــد كــرد « )اشــعیا 11 آیــات 10 تــا 12(. روز رهایــی 
نزدیــک اســت » چشــمان خداونــد تمــام جهــان را زيــر نظــر دارد تــا بــه کســاني کــه 
نســبت بــه او بــا تمــام دل وفادارنــد، توانايــي بخشــد « )تواریــخ دوم 16 آیــه ۹(. در 
میــان همــه اقــوام و طوایــف و زبانهــا او مــردان و زنانــی را مشــاهده میکنــد کــه بــرای 
بــرای  و  قانــع نشــده اســت  آنــان  نــور هدایــت و معرفــت دعــا میکننــد. جانهــای 
مدتهــا بــا خاکســتر تغذیــه گردیــده اســت. اشــعیا 44 آیــه 20 را ببینیــد. دشــمن همــه 
عدالتهــا آنــان را بــه کنــاری کشــیده اســت و ماننــد مــردان کــور، کورمــال راه میرونــد. 
ولــی آنــان در قلــب خویــش صــادق هســتند و خواهــان ایــن هســتند تــا بــه طریقــی 
بهتــر یــاد بگیرنــد. گرچــه آنهــا در اعمــاق کفــر گرایــی هســتند و دانشــی از احــکام 
مکتــوب خــدا و عیســای پســر را ندارنــد ولیکــن بــه شــیوه هــای مختلــف کار قــدرت 

الهــی بــر ذهــن و شخصیتشــان حــک شــده اســت. 
گاهگاهــی کســانی کــه خــدا را نمــی شناســند، جــدای از اینکــه فیــض خــدا را 
دریافــت کــرده باشــند، نســبت بــه خادمــان او نیــز مهربــان بــوده انــد و بــا بــه خطــر 
القــدس فیــض مســیح  انــد. روح  نمــوده  آنــان مراقبــت  از  انداختــن جــان خویــش 
را در قلــب بســیاری از جوینــدگان اصیــل حقیقــت کاشــته و بــه آنــان بــر خــالف 
ذات و تحصیالتشــان جانــی دیگــر مــی بخشــد. » آن نــور واقعــي كــه همــه آدميــان را 
نورانــي مــي كنــد، در حــال آمــدن بــود « )یوحنــا 1 آیــه ۹(. » اي دشــمنان بــر روزگار 
بــد مــا شــادي نکنيــد، زيــرا اگــر چــه بيفتيــم دوبــاره برمــي خيزيــم. اگــر در تاريکــي 
باشــيم، خداونــد نــور و روشــنايي مــا خواهــد بــود. مــا در برابــر خداونــد گنــاه کــرده 
ايــم، بنابرايــن مّدتــي قهــر و غضــب او را متحّمــل مــي شــويم، اّمــا ســرانجام از مــا در 
برابــر دشــمنان حمايــت خواهــد کــرد و آنهــا را بــه خاطــر بديهايــي کــه در حــق مــا کــرده 
انــد مجــازات خواهــد کــرد. او مــا را از تاريکــي بــه روشــنايي هدايــت خواهــد کــرد و 

مــا کار نجاتبخــش او را خواهيــم ديــد « )میــکاه 7 آیــات 8 و ۹(.
تــا کل جهــان را در  انــدازه کافــی وســیع اســت  بــه  برنامــه رســتگاری ملکــوت 
بــر گیــرد. خــدا اشــتیاق دارد تــا بــه بشــر درمانــده نفــس حیــات بدمــد. و او اجــازه 
نخواهــد داد تــا هــر جانــی کــه بدنبــال چیزهایــی شــریفتر و متعالــی تــر از امــور دنیــوی 
بــا  نــزد کســانی کــه  اســت، مایــوس و نومیــد شــود. او مداومــاً فرشــتگان خــود را 
نومیــدی احاطــه شــده انــد، میفرســتد کــه بــرای آنــان دعــا کننــد تــا اینکــه قــدرت ایمــان 
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رابدســت آورده و رهایــی و آرامــش یابنــد. خــدا بــه طــرق مختلــف خــود را بــه آنــان 
آشــکار میســازد و به آنان آینده نگری میدهد تا اطمینان خود را بر آن یگانه ای که 
بــرای همــگان فدیــه پرداخــت، بنــا نماینــد. » بــه ايــن ترتيــب آنهــا يــاد مــي گيرنــد کــه بــه 
خداونــد تــوکّل نماينــد و آنچــه را کــه او انجــام داده اســت فرامــوش نخواهنــد کــرد، 

بلکــه پيوســته اوامــر او را اطاعــت خواهنــد نمــود « )مزامیــر 78 آیــه 7(. 
» آيــا مــي توانيــد آنچــه را کــه يــک ســرباز بــه غنیمــت بــرده، از او پــس بگيريــد؟ آيــا 
مــي توانيــد زندانــي هــا را از چنــگ يــک حاکــم ســتمکار خــالص کنيــد؟ خداونــد در 
جــواب مــي گويــد: ايــن اســت آنچــه واقــع خواهــد شــد. اســيران از دســت ســرباز آزاد 
مــي شــوند، و آنچــه حاکــم ســتمکار بــه يغمــا بــرده از او گرفتــه خواهــد شــد. مــن بــا 
کســاني کــه بــا شــما مــي جنگنــد، خواهــم جنگيــد، و فرزنــدان تــو را رهــا خواهــم کــرد « 
)اشعیا 4۹ آیات 24 و 2۵(. » تمام کساني که به بُتها توکّل دارند و شمايل را خدا 

مــي خواننــد، پســت و شرمســار خواهنــد شــد « )اشــعیا 42 آیــه 17(.
» خوشــا بــه حــال کســي کــه خــداي يعقــوب مــددکار اوســت و بــر خداونــد، 
خــداي خــود تــوکّل مــي کنــد « )مزامیــر 146 آیــه ۵(. » اي تبعيديانــي کــه در آرزوي 
آزادي هســتيد بــه جايــگاه امــن خــود بازگرديــد. امــروز بــه شــما وعــده مــي دهــم کــه 

رنجهايــي را کــه ديــده ايــد دو برابــر جبــران مــي کنــم « )زکریــا ۹ آیــه 12(.   
روشــنايي  هســتند،  عــادل  و  بخشــنده  نيکــوکار،  کــه  آنانــي  بــراي  » تاريکــي 
کــه  نابينــاي خــود را در راههايــي  آیــه 4(. » قــوم  خواهــد گرديــد « )مزامیــر 112 
هرگــز نرفتــه انــد، رهبــري خواهــم کــرد. ظلمــت آنهــا را بــه نــور و زميــن ناهمــوار را در 
برابــر آنهــا همــوار خواهــم کــرد. ايــن اســت وعــده هــاي مــن و همــه آنهــا واقــع خواهــد 

شــد « )اشــعیا 42 آیــه 16(. 
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 »  شما را بدون مجازات نخواهم گذاشت،

 اّما مجازات شما عادالنه خواهد بود  «

)ارمیا ۳0 آیه 11(.
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۳2
منسی و یوشیا

پادشــاهی یهــودا کــه در سراســر ایــام حزقیــا کامیــاب بــود، یکبــار دیگــر در طــی 
ســالهای مدیــِد حکومــِت پلیــد منســی تنــزل نمــود، هنگامــی کــه کفــر و الحــاد احیــا 
گردیــده و بســیاری از مــردم بــه بــت پرســتی گرائیدنــد. » ولــي منســي، يهــودا و مــردم 
اورشــليم را طــوري گمــراه کــرد کــه ايشــان بيشــتر از اقوامــي کــه خداونــد از برابــر 
ايشــان بيــرون رانــده بــود، پليــدي کردنــد « )دوم تواریــخ ٣٣ آیــه ٩(. نــور پرشــکوه 
نســلهای پیشــین بــا خرافــات و خطــاکاری بــه تاریکــی گراییــد. شــرارتکاریهای زشــت 
جوانــه زده و رشــد کــرد. ســتمگری، بیــداد و نفــرت از همــه چیزهایــی کــه خــوب و 

نیکــو بــود. عدالــت بــه انحــراف کشــیده شــده و خشــونت مســتولی گردیــد. 
بــا ایــن وجــود، آن زمانهــای شــرارت آمیــز بــرای خــدا و راســتی شــهادت دادنــد. 
تجربیاتی که بواسطه آن یهودا از آن عبور نمود، در طی سلطنت حزقیا رشد پیدا 
کــرد و در قلبهــای بســیاری، شــخصیت قــوی حــال بــر ضــد شــرارت شــایع،بعنوان 
و  منســی  خشــم  عدالــت،  و  حقیقــت  بــرای  آنــان  شــهادت  بــود.  شــده  ســنگری 
بــا بــدکاری بــا  تــا  زمامــداران امــور او را بــر انگیخــت، کســانی کــه تــالش میکردنــد 
خامــوش کــردن صداهــای ناراضیــان، موقعیــت خــود را حفــظ کننــد. » منســي آن 
قــدر مــردم بــي گنــاه را کشــت کــه در جــاده هــاي اورشــليم جــوي خــون جــاري شــد. 
او همچنيــن مــردم يهــودا را بــه راه بــت پرســتي کشــاند و باعــث شــد کــه در مقابــل 

خداونــد مرتکــب گنــاه شــوند « )دوم پادشــاهان ٢١ آیــه ١6(.
یکــی از کســانی کــه بایــد خامــوش میشــد، اشــعیا بــود کــه بــرای بیــش از یــک 
قــرن بــرای یهــودا بعنــوان رســول تعیــن شــده ایســتاده بــود. » ديگــران بــا ســختي هــاي 
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بســيار مانند اســتهزاها، تازيانه ها و حتّي زنجير و زندان آزموده شــدند. سنگســار 
گرديدند و با ارّه دو پاره گشــتند و با شمشــير كشــته شــدند. آنها ملبّس به پوســت 
گوسفند و بُز، آواره و سرگردان بودند و متحّمل فقر و تنگدستي و ظلم و جور مي 
شدند. جهان لياقت آنها را نداشت. آنها در بيابانها و كوهستان ها آواره بودند 
و در غارها و سوراخهاي زمين پنهان مي شدند « )عبرانیان 11 آیات ۳6 تا ۳8(.

بعضــی از آنــان کــه از آزار و جفــا رنــج بردنــد در طــی ســلطنت منســی مأموریــت 
یافتنــد » زيــرا منســي، پادشــاه يهــودا کارهــاي پليــدي را کــه بدتــر از امــوري هــا بــود، 
انجــام داد و بــا بُتهــاي خــود مــردم يهــودا را بــه گنــاه کشــيد «. » مــن بازمانــدگان قــوم 
را بــه دســت دشمنانشــان خواهــم ســپرد تــا طعمــه آنــان گردنــد و تــاراج شــوند « 
آیــات 11 و 14(. ولــی خداونــد کســانی را کــه در ســرزمین  )دوم پادشــاهان 21 
بیگانــه بایــد او را بعنــوان فرمانــروای خویــش تأییــد کننــد کامــالً رهــا نســاخته بــود. 
آنــان ممکــن اســت کــه از محنــت عظیمــی رنــج ببرنــد بــا اینحــال او رســتگاری را بــرای 
آنــان در طریــق و زمــان مقتضــی بــه ارمغــان خواهــد آورد. آنانــی کــه بایــد اعتمــاد خــود 

را تمامــاً بــه او معطــوف دارنــد، مطمئنــاً ملجایــی خواهنــد یافــت. 
انبیــا بــا وفــاداری بــه هشــدارها و نصیحــت هــای خــود ادامــه دادنــد. آنــان بــی 
محابــا بــا منســی و مــردم او ســخن گفتنــد امــا یهــودا بــه لغزشــهای خــود اعتنــا ننمــود. 
لیکــن پیامهــای آنــان بــه ســخره گرفتــه شــد. اگــر مــردم میخواســتند تــا بــه توبــه ناپذیــری 
خویش ادامه دهند و بدین سبب مجازات سنگینی بر آنان واقع میشد، خداوند 
اجــازه داد تــا پادشــاه آنــان توســط گروهــی از ســربازان اســیر شــود. » پــس خداونــد 
فرماندهان ارتش امپراتور آشــور را عليه ايشــان برانگيخت، ايشــان منســي را اســير 
کردنــد و قــالب در او فــرو کردنــد و او را بــه زنجيــر کشــيدند و بــه بابــل بردنــد «. ایــن 
مصیبــت پادشــاه را ســر بــراه کــرد. » در مشــّقت خــود فروتــن شــد و از خداونــد، 
خــداي خــود کمــک خواســت. خــدا نيايــش منســي را پذيرفــت و بــه او پاســخ داد 
و اجــازه داد تــا بــه اورشــليم بــاز گــردد و دوبــاره حکمرانــي کنــد. ايــن رويــداد باعــث 
شــد کــه منســي بدانــد کــه خداونــد، خــدای حکمفرماســت « )دوم تواریــخ ٣٣ آیــه 
١١ تــا ١٣(. ایــن ندامــت گرچــه قابــل توجــه بــود ولــی دیــر شــده بــود تــا پادشــاهی را 
از نفــوذ مخــرب ســالهای بــت پرســتی نجــات دهــد. بســیاری لغــزش خــورده و از نظــر 

روحانــی ســقوط کردنــد و هرگــز دیگــر برنخاســتند. 
در میــان افــرادی کــه چرخــه حیاتشــان بــا ارتــداد مهلــک منســی شــکل گرفتــه بــود 
پســر خــودش بــود کــه در ســن بیســت و دوســالگی بــر تخــت ســلطنت نشســت. 
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دربــاره آمــون پادشــاه نوشــته شــده اســت: » در همــه امــور از راه و روش پــدر خــود 
پيروي نمود و مانند او به بُتها خدمت کرد و آنها را پرستيد. خداوند خداي اجداد 
خــود را از يــاد بــرد و در راه خداونــد گام برنداشــت « )دوم پادشــاهان 21 آیــات 21 
و 22(. » او ماننــد پــدرش منســي در برابــر خداونــد فروتــن نشــد، بلکــه آمــون بيشــتر و 
بيشــتر بــه گناهــان خــود افــزود «؛ » مــردم يهــودا قاتــالن آمــون را کشــتند و پســرش، 

يوشــيا را بــه جــاي او پادشــاه ســاختند « )دوم تواریــخ ۳۳ آیــات 2۳ و 2۵(. 
بــا جلــوس یوشــیا بــر تخــت ســلطنت کــه قــرار بــود بــرای مــدت ســی و یــک ســال 
ادامــه یابــد، کســانی کــه خلــوص ایمــان خویــش را حفــظ کردنــد، ایمــان داشــتند 
کــه دوره نــزول پادشــاهی بــه ســر رســیده اســت، چــرا کــه پادشــاه جدیــد گرچــه تنهــا 
هشــت ســاله بــود ولــی از خــدا میترســید و از همــان ابتــدا » آنچــه را کــه در نظــر 
خداونــد درســت بــود انجــام داد و در طریــق پــدرش داود گام بــر میداشــت و بــه 
ســمت راســت و چــپ متمایــل نگردیــد « )دوم پادشــاهان 22 آیــه 2(. او کــه از 
پادشــاه بــدکاری زاده شــده بــود از وسوســه هــای ادامــه دادن گامهــای پــدرش عاجــز 
بــود و بــا چنــد مشــاور کــه او را بــراه درســت ترغیــب میکردنــد یوشــیا بــا ایــن وجــود 
نســبت بــه خــدای اســرائیل درســتکار بــود. او کــه هشــدارهای نســلهای گذشــته را 
دربــاره گنــاه شــنیده بــود، درســتکاری را انتخــاب کــرد در غیــر اینصــورت در قهقــرای 
پســتی و گناهــی فــرو میرفــت کــه پــدر و پدربزرگــش در آن ســقوط کــرده بودنــد. او 
بــه راســت و چــپ متمایــل نشــد. بــه عنــوان کســی کــه مقــام امانــت داری را اشــغال 
کــرده بــود، او تصمیــم گرفــت تــا دســتورالعملی را کــه بــه منظــور راهنمایــی حاکمــان 
اســرائیل داده شــده بــود اطاعــت کنــد و فرمانبــرداری او بــرای خــدا میســر ســاخت 

تــا او را بعنــوان وســیله عــزت و احتــرام بــکار گیــرد. 
آن،  از  پیــش  بســیار  بــرای ســالهای  و  کــرد  بــه ســلطنت  یوشــیا شــروع  زمانــی 
پاکــدالن یهــودا میپرســیدند کــه آیــا وعــده هــای خــدا بــه اســرائیل کهــن هرگــز عملــی 
بنظــر تقریبــاً  قــوم برگزیــده  بــرای  الهــی  بــا دیــدگاه بشــری هــدف  یــا خیــر.  میشــود 
ناممکــن بــود. ارتــداد قرنهــای قبــل بــا گذشــت ســالها قــوت یافتــه بــود. ده قبیلــه 
مانــده  باقــی  بنیامیــن  و  یهــودا  قبیلــه  تنهــا  بودنــد.  شــده  پراکنــده  دینــان  بــی  بیــن 
بودنــد و حتــی اینهــا بنظــر میرســید کــه االن در شــرف  انحطــاط و زوال اخالقــی و 
ملــی هســتند. انبیــا پیشــگوئی نابــودی مطلــق شــهر زیبایشــان را آغــاز کــرده بودنــد 
جایــی کــه معبــد توســط ســلیمان در آنجــا ســاخته شــد و مکانــی کــه همــه امیدهــای 
عظمــت ملــی در آنجــا تمرکــز یافتــه بــود. آیــا خداونــد مــی توانســت هدفــی را کــه عــزم 
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بــه انجــام آن داشــت بــه کنــاری بگــذارد و بــرای آنانــی کــه بــه او متوســل میشــوند، 
رهایــی بــه ارمغــان بیــاورد؟ در مواجهــه بــا جفــای طویــل المــدت عــادالن و موفقیــت 
ظاهــری بــدکاران آیــا کســانی کــه بــرای خــدا درســتکار باقــی مانــده بودنــد امیــدی بــه 

روزهــای بهتــر وجــود داشــت؟ 
بــه  توجــه  بــا  گردیــد.  بیــان  نبــی  حبقــوق  توســط  مضطربانــه  پرسشــهای  ایــن 
موقعیت ایمانداران، او بار سنگینی که بر دل داشت را با سواالتی مطرح نمود.

» خداونــدا، تــا بــه کــي بــراي کمــک نــزد تــو فريــاد کنــم تــا بشــنوي؟ تــا بــه کــي از 
دســت ظلــم فريــاد کنــم تــا نجــات بدهــي؟ چــرا مــي گــذاري ايــن همــه بــي عدالتــي هــا 
را ببينــم؟ ظلــم و ســتم اطــراف مــرا فــرا گرفتــه اســت، همــه جــا پــر از ظلــم و خرابــي 
اســت و جنــگ و دشــمني همــه جــا را گرفتــه اســت. قانــون از بيــن رفتــه و عدالــت 
اجــرا نمــي شــود. شــريران بــر نيکــوکاران برتــري دارنــد و داوران عدالــت را اجــرا نمــي 

کننــد « )حبقــوق 1 آیــات 2 تــا 4(. 
خدا به تضرع فرزندان وفادار خود پاســخ داد. او از طریق ســخنگوی منتخب 
بــه او رویگردانــده و  بــرای تادیــب قومــی کــه از خدمــت  خویــش تصمیــم خــود را 
بــا دوره زندگــی کســانی کــه در  بــه بتهــا روی آورده بودنــد، ابــراز داشــت. مطابــق 
خصــوص آینــده جویــا شــده بودنــد، او بطــور معجــزه آســایی امــور اداره کــردن اقــوام 
زمیــن را شــکل داده و قالبریــزی کــرده بــود و بابلیــان را بــر امــور مســلط کــرده بــود. 
ایــن کلدانیــان » بــد و وحشــتناک « بطــور ناگهانــی بــه عنــوان تازیانــه تنبیــه الهــی 
بــر ســرزمین یهــودا فــرود خواهنــد آمــد )آیــه ٧(. فرمانروایــان یهــودا و منصــف تریــن 
مــردم بــه اســارت بابلیــان بــرده خواهنــد شــد. شــهرهای یهــودا و دهســتانها و مــزارع 

کشــت شــده متروکــه خواهنــد شــد و هیــچ چیــزی در امــان نخواهــد بــود. 
حبقــوق دلگــرم از اینکــه حتــی در ایــن عقوبــت ســخت، هــدف خــدا بــرای امــت 
خویــش بطریقــی کامــل خواهــد شــد، تســلیم اراده آشــکار خــدا گردیــد. او بانــگ بــر 
آورد: » ای خــدای مــن. اي قــدّوس مــن! آيــا تــو از ازل نيســتي؟ « و ســپس ایمــان 
او فراتــر از چشــم انــداز ممنــوع آینــده رســید و بــه وعــده هــای گرانقــدری کــه محبــت 
خــدا بــرای فرزنــدان امانــت دار خــود آشــکار کــرده بــود، متمســک گردیــد و اضافــه 
نمــود، » مــا نخواهیــم مــرد « )آیــه 1٢(. او بــا ایــن اظهــار ایمــان، و اینکــه همــه بنــی 

اســرائیل ایمانــدار در دســتان خــدای مشــفق هســتند فراغــت خاطــر یافــت. 
ایــن تنهــا تجربــه عملــی ایمــان حبقــوق نبــود. در یــک موقعیــت وقتــی کــه دربــاره 
آینــده تعمــق میکــرد، گفــت » اکنــون از بـُـرج ديدبانــي خــود بــاال مــي روم و انتظــار مــي 
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کشــم تــا ببينــم کــه خداونــد بــه مــن چــه مــي فرمايــد و بــه شــکايت مــن چــه پاســخي 
مــي دهــد. خداونــد بــه مــن پاســخ داد: آنچــه را کــه در رؤيــا بــه تــو نشــان مــي دهــم بــه 
طــور آشــکار و خوانــا بــر لوحــي بنويــس تــا هرکســي بتوانــد بــا يــک نــگاه آن را بخوانــد. 
ايــن رؤيــا اکنــون اتّفــاق نمــي افتــد، اّمــا در وقــت معيّــن اتّفــاق خواهــد افتــاد و زمــان 
آن بــزودي خواهــد رســيد. آنچــه را کــه بــه تــو نشــان مــي دهــم حتمــاً واقــع خواهــد 
شــد. شــايد تــا وقــوع آن مــّدت زيــادي طــول بکشــد، ولــي منتظــر بــاش، زيــرا وقــوع آن 
حتمــي و بــدون تأخيــر اســت. پيغــام ايــن اســت: مــردم بــدکار هــالک مــي شــوند، 
اّمــا شــخص نيکــو بــه وســيله ايمــان زندگــي خواهــد کــرد « )حبقــوق 2 آیــات 1 تــا 4(. 
ایمانــی کــه حبقــوق و همــه مقدســین و عــادالن آن روزهــای آزمــون ســخت را 
بــود کــه امــت خــدا را امــروزه حفــظ نمــوده اســت.  تقویــت نمــود همــان ایمانــی 
در تاریکتریــن ســاعتها تحــت شــرایط نامســاعد مســیحیان معتقــد جــان خــود را بــر 
بــا ایمــان خویــش خواهــد  منشــاء همــه نورهــا و قدرتهــا میســپارند. » فــرد عــادل 
زیســت «. بــرای خدمــت بــه خــدا دلنگرانــی، تأمــل و تــرس معنایــی نــدارد. خداونــد 
بیــش از آنچــه کــه بــه او اعتمــاد دارنــد انتظــار هــا را بــرآورده خواهــد ســاخت. او بــه 

آنــان حکمــت و نیازهــای گوناگــون آنــان را بــرآورده خواهــد ســاخت. 
از اقدامــات فراوانــی کــه خداونــد بــرای جانهــای وسوســه شــده بعمــل آورده 
بــود پولــس رســول شــهادتی فصیــح را ارائــه میــدارد. بــه او تضمیــن الهــی داده شــد: 
» فيــض مــن بــراي تــو كافيســت، زيــرا قــدرت مــن در ضعــف تــو كامــل مــي گــردد. 
پــس چقــدر بيشــتر بــا مســرّت بــه ضعــف و ناتوانــي خــود فخــر خواهــم كــرد تــا قــدرت 
مســيح مــرا فــرا گيــرد. بنابرايــن، مــن بــه خاطــر مســيح، ضعــف هــا، اهانتهــا، ســختي 
هــا، آزارهــا و دشــواري هــا را بــا آغــوش بــاز مــي پذيــرم زيــرا در هنــگام ضعــف قــوي 

هســتم « )دوم قرنتیــان 12 آیــات ۹ و 10(. 
مــا بایــد ایمانــی را کــه رســوالن و انبیــا بــه آن شــهادت دادنــد ارج نهیــم و آنــرا 
پــرورش دهیــم – ایمانــی کــه بــه وعــده هــای خــدا تکیــه دارد و منتظــر زمــان و طریــق 
مــا  بــا شــکوه خداونــد و منجــی  نبــوت در بازگشــت  بــود. کالم  مقتضــی خواهــد 
عیســی مســیح بعنــوان پادشــاه پادشــاهان بــه وقــوع نهایــی خــود خواهــد رســید و 
محقــق خواهــد گردیــد. ایــن زمــان انتظــار طوالنــی بــه نظــر میرســد، کــه جــان بــا شــرایط 
نومیدانــه ای تحــت فشــار قــرار گیــرد. بســیاری کــه بــر او اعتمــاد دارنــد ممکــن اســت 
ســقوط نماینــد ولــی نبــی تــالش کــرد تــا یهــودا را تشــویق نمایــد. در زمــان ارتــداد بــی 
نظیــر بــا اطمینــان اظهــار داشــت: » اّمــا خداونــد در معبــد مقــّدس خــود اســت، 
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پس تمام روي زمين در حضور او خاموش باشند « )حبقوق 2 آیه 20(. بگذارید 
کــه همیشــه ایــن پیــام تســلی بخــش را بــه یــاد داشــته باشــیم » ايــن رؤيــا اکنــون اتّفــاق 
نمــي افتــد، اّمــا در وقــت معيّــن اتّفــاق خواهــد افتــاد و زمــان آن بــزودي خواهــد 
رســيد. آنچــه را کــه بــه تــو نشــان مــي دهــم حتمــاً واقــع خواهــد شــد. شــايد تــا وقــوع 
آن مــّدت زيــادي طــول بکشــد، ولــي منتظــر بــاش، زيــرا وقــوع آن حتمــي و بــدون 
تأخيــر اســت. پيغــام ايــن اســت: مــردم بــدکار هــالک مــي شــوند، اّمــا شــخص نيکــو 

بــه وســيله ايمــان زندگــي خواهــد کــرد « )آیــات ۳ و 4(. 
» خداونــدا، خبــري را کــه بــه مــن فرمــودي شــنيدم و از شــنيدن آن تــرس مــرا 
فراگرفــت. بــار ديگــر کارهــاي عظيمــي را کــه در دوران گذشــته انجــام مــي دادي 
بــه مــا نشــان بــده و در هنــگام غضــب خــود، رحمتــت را بــه يــاد آور. خــدا از اَدوم 
برمــي گــردد؛ خــداي قــّدوس از کوهســتان فــاران مــي آيــد. جــالل او آســمانها را 
پوشــانده، و زميــن از ســتايش او پــر اســت. پرتــو او مثــل نــوِر بــرق درخشــان اســت و 
از دســتهايش کــه قــدرت او در آنهــا نهفتــه اســت، نــور مــي تابــد. مــرض را پيشــاپيش 

خــود مــي فرســتد و بــه مــرگ امــر مــي کنــد کــه بــه دنبالــش بيايــد. 
هنگامــي کــه مــي ايســتد، زميــن مــي لــرزد وقتــي نــگاه مــي کنــد، قومهــا از تــرس 
مــي لرزنــد. کوههــاي جاودانــي ُخــرد مــي شــوند و تپّــه هــاي ابــدي کــه در زمانهــاي 
قديــم بــر آنهــا قــدم مــي زد، از هــم پاشــيده مــي شــوند «. » بــراي نجــات قــوم خــود 

شــتافتي و پادشــاه برگزيــده ات را نجــات دادي. 
رهبــِر شــريران را نابــود کــردي و پيروانشــان را بکلـّـي از بيــن بــردي «. » هرچنــد 
درخــت انجيــر شــکوفه نيــاورد و انگــور در تــاک نرويــد، محصــول زيتــون از بيــن بــرود 
و کشــتزارها غلّــه بــار نياورنــد، گلّــه هــا در چــراگاه تلــف شــوند و طويلــه هــا از رمــه 
نجــات  زيــرا خداونــد  بــود،  بازهــم خوشــحال و شــادمان خواهــم  بماننــد،  خالــي 
دهنــده مــن اســت. خداونــد متعــال بــه مــن نيــرو مــي بخشــد و بــه پاهايــم قــّوت 
مــي دهــد تــا ماننــد آهــو بــدوم و از کوههــاي بلنــد بــاال بــروم « )حبقــوق ۳ آیــات 2 

تــا 6، 1۳ و 17 تــا 1۹(.
حبقــوق تنهــا کســی نبــود کــه از طریــق او پیــام روشــن امیــد و پیــروزی آینــده و 
همچنیــن داوری زمــان حاضــر ابــالغ شــد. در طــی ســلطنت یوشــیا، کالم خــدا نــزد 
صفنیــا رســید و نتایــج ارتــداد مــداوم را صراحتــاً مشــخص نمــود و توجــه کلیســای 
واقعــی را بــه چشــم اندازهــای باشــکوه آینــده جلــب نمــود. نبوتهــای او از داوریهــای 
در شــرف وقــوع بــر یهــودا، بــرای داوریهایــی کــه بــر دنیــای ناتــّواب در زمــان ظهــور ثانــی 
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مســیح بــکار بــرده خواهــد شــد دارای قدرتــی برابــر بــود: » آن روز عظيــم خداونــد 
مــي رســد. در آن روز حتّــي شــجاعترين و قويتريــن  فــرا  بــزودي  و  نزديــک اســت 
روز  اســت.  خداونــد  غضــب  روز  روز،  آن  گريســت.  خواهنــد  تلخــي  بــه  مــردان 
ســختي و اضطــراب، روز تاريکــي و ظلمــت، روز ســياه و ابرهــاي غليــظ اســت. 
روزي کــه شــيپور نواختــه مــي شــود و عليــه شــهرهاي مســتحکم و بُرجهــاي بلنــد، 

جنــگ آغــاز مــي گــردد « )صفنیــا 1 آیــات 14 تــا 16(.
» خداونــد مــي فرمايــد: مــردم را چنــان پريشــان و درمانــده مــي ســازم کــه ماننــد 
شــخص کور نتوانند راه خود را پيدا کنند، آنها در برابر من گناه کرده اند و اکنون 
خونشــان مانند آب بر خاک مي ريزد و اجسادشــان به روي زمين خواهد گنديد. 
روزي کــه خداونــد خشــم خــود را نشــان دهــد، طــال و نقــره آنهــا نمــي توانــد ايشــان را 
نجات بدهد. تمامي زمين در آتش خشــم او مي ســوزد و همه ســاکنان روي زمين 

بــا مــرگ ناگهانــي از بيــن مــي رونــد « )آیــات 17 و 18(.
» اي قــوم بــي شــرم، پيــش از آن کــه ماننــد کاه در برابــر بــاد رانــده شــويد، قبــل 
از آن کــه روِز هولنــاک خشــم خداونــد ناگهــان برســد و همــه چيــز را در ســر راه خــود 
از بيــن ببــرد، بــه خــود آييــد. اي فروتنــان کــه احــکام او را بجــا مــي آوريــد، درســتکار 
باشــيد و در پيشــگاه خداوند فروتن شــويد، شــايد در آن روز شــما را از خشــم خود 

برهانــد « )صفنیــا 2 آیــات 1 تــا ۳(. 
» روز جــزاي کســاني کــه بــر تــو ظلــم کــرده انــد فــرا مــي رســد. مردمــان لنــگ را 
نجــات مــي دهــم و تبعيدشــدگان را بــه وطنشــان بازمــي گردانــم. ننگشــان را بــه عــزّت 
و افتخار تبديل مي کنم و آن وقت تمام دنيا آنها را تحسين مي کنند. در آن زمان 
همــه شــما را بــه خانــه مــي آورم، شــما را در جهــان مشــهور مــي ســازم و دوبــاره شــما 
را کامياب مي گردانم. اين را خداوند فرموده است « )صفنیا ۳ آیات 1۹ و 20(

» اي قــوم اســرائيل، ســرود بخوانيــد و شــادي کنيــد! اي اورشــليم، از صميــم 
کــرده و  نظــر  تــو صــرف  از مجــازات  کــن! خداونــد  بلنــد  را  آواز شــادماني  قلــب 
دشــمنانت را شکســت داده اســت. خداونــد، پادشــاه اســرائيل، همــراه توســت 
و ديگــر از چيــزي نخواهــي ترســيد. در آن روز بــه صهيــون مــي گوينــد: نتــرس! دليــر 
و قــوي بــاش! خداونــد خدايــت بــا تــو مــي باشــد؛ قــدرت او تــو را پيــروز خواهــد 
کــرد. خداونــد از تــو خشــنود اســت. و در عشــق خــود بــه تــو زندگــي تــازه خواهــد 

داد « )آیــات 14 تــا 17(. 
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٣٣
کتاب احکام

تأثیــر قدرتمنــد در عملکــرد توســط پیامهــای انبیــا راجــع بــه اســارت بابــل گــر چــه 
بــا ســکوت همــراه بــود، امــا همچنــان راه را بــرای اصالحاتــی کــه درهجدهمیــن ســال 
از ســلطنت یوشــیا رخ داد، آماده میکرد. این اصالحات که خبر از داوری میداد، 
برای مدتی متوقف گردیده بود و به روشی کامالً غیر قابل انتظار از طریق مطالعه 
بخشی از کالم مقدس که برای سالها بطور عجیبی پنهان شده بود، کشف گردید.

تقریبــاً یــک قــرن پیــش از آن در خــالل اولیــن عیــد ِپَســح کــه توســط حزقیــا برگــزار 
قرائــت  کاهنــان  تعلیمــات  بواســطه  عمــوم  بــرای  احــکام  کتــاب  روز  هــر  گردیــد 
آورده  موســی  توســط  کــه  بــود  احــکام  رعایــت  مطالعــه  مــورد  موضــوع  میگردیــد. 
شــده بــود، خصوصــاً آنهایــی کــه درکتــاب عهــد داده شــده بودنــد و بخشــی از کتــاب 
تثنیــه را تشــکیل میدهنــد، کــه بــدان وســیله ســلطنت حزقیــا را توانگــر و کامیــاب 
کــرده بــود. ولــی منســی جســارت کــرده بــود تــا ایــن احــکام را کنــار بگــذارد و در طــی 
ســلطنت او رونوشــت کتــاب احــکام موجــود در معبــد، بواســطه بــی تفاوتــی اهمــال 
کارانــه، مفقــود گردیــده بــود. بدیــن ســبب بــرای ســالها مــردم بطــور کلــی از آمــوزه 

هــای آن محــروم شــده بودنــد.
نســخه ای که برای مدتی طوالنی گمشــده بود، توســط حلقیا که کاهن اعظم 
بــود پیــدا شــد، در حالیکــه ســاختمان بطــور گســترده ای مطابــق بــا برنامــه یوشــیای 
پادشــاه بــرای محافظــت ازبنــای مقــدس تحــت تعمیــر و مرمــت قــرار گرفتــه بــود. 
کاهــن اعظــم آن نســخه ارزشــمند را تحویــل شــافان کــه کاتبــی فاضــل بــود داد کــه 

آنــرا خوانــده و ســپس آنــرا بهمــراه داســتان کشــف آن نــزد پادشــاه بــرد. 
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یوشــیا وقتــی بــرای اولیــن بــار نصایــح و هشــدار هــا را کــه در نســخه خطــی کهــن 
ثبــت گردیــده بــود، خوانــد و شــنید، عمیقــاً منقلــب شــد. او هرگــز قبــالً بطــور کامــل 
وضــوح و صراحــت کالم را درک نکــرده بــود کــه بــدان طریــق خــدا » مــرگ و زندگــی 
وبرکــت و لعنــت « را در مقابــل اســرائیل گــذارده بــود. )تثنیــه ۳0 آیــه 1۹(. و چقــدر 
کــراراً بــه آنــان اصــرار شــده بــود تــا راه زندگــی را انتخــاب کننــد تــا اینکــه در جهــان 
مــورد تمجیــد قــرار گیرنــد و برکتــی بــرای همــه اقــوام و ملتهــا باشــند. » قــوي و دليــر 
باشــيد، تــرس و وحشــت را بــه دلهــاي خــود راه ندهيــد، زيــرا خداونــد خدايتــان بــا 
شــما خواهــد بــود. شــما را تنهــا نمــي گــذارد و تــرک نمــي کنــد « )تثنیــه ۳1 آیــه 6(.

کتــاب پــر از ضمانتهایــی از تمایــل خــدا بــرای نجــات کســانی اســت کــه کامــالً 
بــر او تــوکل دارنــد. خــدا همانگونــه کــه آنــان را از اســارت مصریــان بیــرون آورده بــود، 
بــا تــوان خــود آنــان را در ســرزمین موعــود مســتقر مینمــود و در رأس ملتهــای زمیــن 

جایگزیــن مــی ســاخت. 
بــا  بــود،  گردیــده  پیشــنهاد  آنــان  بــه  اطاعــت  اجــر  عنــوان  بــه  کــه  دلگرمیهایــی 
پیشــگوئیهای عقوبت بر علیه نامطیعان همراه بود و وقتی که پادشــاه کالم وحی 
را شــنید، بــا تصویــری کــه در مقابــل او قــرار داده شــد، شــرایط و وضعیتــی کــه فــی 
الواقــع در پادشــاهی او موجــود بــود را تشــخیص داد. در ارتبــاط بــا ایــن تصویرهــای 
نبوی جدایی از خدا او را بوحشت انداخته و او را برانگیخت تا حکمهای صریح 
را دربــاره روز مصیبــت کــه از آن راه گریــزی نبــود، بیابــد. زبــان، صریــح و واضــح بــود. 
شــک و تردیــدی دربــاره معنــی و مفهــوم کالم نبــود. و در خاتمــه بطــور اجمــال در 
بــا اســرائیل و تکــرار وقایــع آینــده، ایــن موضوعــات بطــور  خصــوص برخــورد خــدا 
مضاعف صریح و آشــکار بود. موســی درجمع مســتمعین اســرائیل اظهار داشــت: 
» اي آســمان و زميــن ســخنان مــرا بشــنويد! و بــه آنچــه مــي گويــم گــوش فــرا 
دهيــد. تعاليــم مــن ماننــد قطــرات بــاران فــرو خواهــد ريخــت، و ماننــد شــبنم بــه 
زميــن خواهــد نشســت، ســخنان مــن، چــون بــاران بــر گياهــان تــازه روييــده خواهــد 
باريــد، ماننــد بارانــي اســت آرام، بــر ســبزه هــاي لطيــف. زيــرا مــن نــام خداونــد را مــي 
ســتايم. و قــوم او عظمــت او را خواهنــد ســرود. خداونــد محافــظ بــزرگ توســت، 
کامــل و عــادل در همــه راههــا. خداونــد شــما، بــا وفــا و قابــل اعتمــاد اســت، او 

اميــن و صــادق مــي باشــد « )تثنیــه ۳2 آیــات 1 تــا 4(.
نياکانتــان  از  و  بينديشــيد،  بــه ســالهاي قديــم  آوريــد،  بيــاد  را  » ايّــام گذشــته 
شــما  بــه  تــا  کنيــد  ســؤال  ســپيدانتان  ريــش  از  دهنــد.  نشــان  شــما  بــه  تــا  بپرســيد 
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بگوينــد. خــداي متعــال ســهم هــر قــوم را داد؛ و بــراي هــر کــدام از آنهــا، جايــي بــراي 
زندگــي بخشــيد، و مرزهــاي آنهــا را بــه نســبت تعــداد بنــي اســرائيل تعييــن کــرد.

او فرزنــدان يعقــوب را بــراي خــودش برگزيــد.  او قــوم اســرائيل را در بيابــان و 
در صحــراي خشــک و ســوزان، ســرگردان يافــت. او مثــل تخــم چشــم خــود، از آنهــا 

مراقبــت کــرد و آنهــا را پنــاه داد « )آیــات 7 تــا 10(.
» او را بــه خدايــان غريــب بــه غيــرت آوردنــد و خشــم او را بــه رجاســات جنبــش 
دادنــد. بــراى ديوهايــى كــه خدايــان نبودنــد، قربانــى گذرانيدنــد، بــراى خدايانــى كــه 
نشــناخته بودنــد، بــراى خدايــان جديــد كــه تــازه بــه وجــود آمــده، و پــدران ايشــان از 
آنهــا نترســيده بودنــد. و بــه صخــره اى كــه تــو را توليــد نمــود، اعتنــا ننمــودى، و خــداى 
آفريننــده خــود را فرامــوش كــردي. چــون يهــوه ايــن را ديــد ايشــان را مكــروه داشــت.

چونكــه پســران و دخترانــش خشــم او را بــه هيجــان آوردنــد. پــس گفــت روى خــود را 
از ايشــان خواهــم پوشــيد، تــا ببينــم كــه عاقبــت ايشــان چــه خواهــد بــود. زيــرا طبقــه 
بســيار گــردن كشــند و فرزندانــى كــه امانتــى در ايشــان نيســت. ايشــان مــرا بــه آنچــه 
خــدا نيســت بــه غيــرت آوردنــد و بــه اباطيــل خــود مــرا خشــمناك گردانيدنــد. و مــن 
ايشــان را بــه آنچــه قــوم نيســت بــه غيــرت خواهــم آورد و بــه امــت باطــل، ايشــان را 
خشــمناك خواهــم ســاخت «. » بــر ايشــان باليــا را جمــع خواهــم كــرد و تيرهــاى 
خــود را تمامــأ بــر ايشــان صــرف خواهــم نمــود. ازگرســنگى كاهيــده، و از آتــش تــب، 
و از وبــاى تلــخ تلــف مــى شــوند و دندانهــاى وحــوش را بــه ايشــان خواهــم فرســتاد، 

بــا زهــر خزنــدگان زميــن «.
» زيــرا كــه ايشــان قــوم گــم كــرده تدبيــر هســتند، و در ايشــان بصيرتــى نيســت. 
كاش كه حكيم بوده، اين را مى فهميديد  و در عاقبت خود تأمل مى نمودند «. 
مــى  را منهضــم  هــزار  نفــر ده  و دو  كــرد  مــى  تعاقــب  را  هــزار  نفــر  يــك  » چگونــه 
ســاختند. اگــر صخــره ايشــان، ايشــان را نفروختــه. و خداونــد، ايشــان را تســليم 
ننمــوده بــود. زيراكــه صخــره ايشــان مثــل صخــره مــا نيســت. اگرچــه هــم دشــمنان مــا 
خــود، َحَكــم باشــند. زيــرا كــه ُمــِو ايشــان از موهــاى ســدوم اســت، و از تاكســتانهاى 
عمــوره. انگورهــاى ايشــان انگورهــاى حنظــل اســت، و خوشــه هــاى ايشــان تلــخ 
نــى؟  نــزد مــن مكنــون نيســت و در خزانــه هــاى مــن مختــوم  ايــن  اســت «. » آيــا 
انتقــام و جــزا از آن مــن اســت، هنگامــى كــه پايهــاى ايشــان بلغــزد، زيــرا كــه روز 
هالكــت ايشــان نزديــك اســت و قضــاى ايشــان مــى شــتابد «. )آیــات 1۵ تــا 21، 

2۳، 24، 28 تــا ۳1، ۳4 و ۳۵(.
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ایــن آیــات و بخــش هــای مشــابه بــه یوشــیا آشــکار گردیــد تــا محبــت خــدا بــرای 
امت وی و انزجار او از گناه را نشان دهد. وقتی پادشاه نبوتهای داوری بر علیه 
کســانی کــه در طغیانگــری اصــرار میورزنــد را خوانــد، بــرای آینــده خــود بــه رعشــه 

افتــاد. انحــراف یهــودا عظیــم بــود و پیامــد ارتــداد مــداوم آنــان چــه بــود؟
درســالهای پیشــین، پادشــاه نســبت بــه بــت پرســتیهای شــایع بــی تفــاوت نبــود. 
در ســال هشــتم از ســلطنت او، در حالیکــه هنــوز جــوان بــود، خــود را کامــالً وقــف 
خــدا نمــود. چهــار ســال بعــد در ســن بیســت ســالگی، او بــا جدیــت تــالش نمــود 
تــا وسوســه را از مالزمیــن خویــش بــر دارد. » در ســال دوازدهــم بــه طاهــر ســاختن 
يهــودا و اورشــليم از مــكان هــاي بلنــد و اََشــيره هــا و تمثالهــا و بتهــا آغــاز نمــود. و 
مذبح هاي بََعليم را به حضور وي منهدم ســاختند، و تماثيل شــمس را كه بر آنها 
بــود قطــع نمــود، و اََشــيره هــا و تمثالهــا و بتهــاي ريختــه شــده را شكســت، و آنهــا را 
خــرد كــرده، بــر روي قبرهــاي آنانــي كــه بــراي آنهــا قربانــي مــي گذرانيدنــد، پاشــيد. و 
اســتخوانهاي كاهنــان را بــر مذبــح هــاي خودشــان ســوزانيد. پــس يهــودا و اورشــليم 

را طاهــر نمــود « )دوم تواریــخ ۳4 آیــات ۳ تــا ۵(. 
حاکــم جــوان کــه کار خــود را ناتمــام مــی دیــد، تالشــهای خــود را بــه بخشــهایی 
بــود بســط داد و  از فلســطین کــه ســابقاً بوســیله قبایــل دهگانــه اشــغال گردیــده 
ــي  تنهــا بقایــای ضعیفــی از یــک باقیمانــده بــر جــای مانــده بــود. و در شــهرهاي َمَنسَّ
و افرايــم و شــمعون حتــي نفتالــي نيــز در خرابــه هايــي كــه بــه هــر طــرف آنهــا بــود 
همچنيــن كــرد. و مذبــح هــا را منهــدم ســاخت و اََشــيره هــا و تمثالهــا را كوبيــده، نــرم 
كــرد و همــه تمثالهــاي شــمس را در تمامــي زميــن اســرائيل قطــع نمــوده، بــه اورشــليم 

مراجعــت كــرد )آیــات 6 و 7(.
بنابرایــن یوشــیا در اوایــل دوران شــباب مجاهــدت نمــود تــا ازموقعیــت خــود 
بعنــوان پادشــاه بهــره ببــرد تــا احــکام مقــدس خــدا را اعتــال بخشــد. و حــال هنگامــی 
کــه شــافان کاتــب از کتــاب احــکام بــرای او میخوانــد، پادشــاه از ایــن نســخه گنجینــه 
دانــش، اتحــادی قدرتمنــد را تشــخیص داد کــه در کار اصالحــات دوســت داشــت 
در ســرزمین ببینــد. او مصمــم بــود تــا در نــور هدایــت مشــاورانش گام بــردارد و بــا 
تمــام قــدرت مــردم را بــا تعالیــم آن آشــنا ســاخته و تــا حــد ممکــن حرمــت دادن و 

عشــق ورزی بــه احــکام ملکــوت را ترویــج نمایــد. 
ولــی آیــا اصالحــات مــورد نیــاز ممکــن بــود؟ اســرائیل تقریبــاً از حــد تحمــل فراتــر 
رفتــه بــود و خــدا بــزودی آنانــی را کــه نــام او را بــی حرمــت ســاخته بودنــد، مجــازات 
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خواهــد نمــود. هــم اکنــون غضــب خداونــد بــر ضــد مــردم بــر افروختــه شــده بــود. 
یوشــیا کــه مســتغرق از انــدوه و وحشــت شــده بــود جامــه خــود را دریــد و بــا رنــج 
روح در مقابــل خــدا خضــوع نمــوده و آمــرزش گناهــان قــوم ناتــّواب را طلــب نمــود. 
در آن زمــان حلــده کــه نبیــه ای بــود در اورشــلیم در نزدیکــی معبــد میزیســت. 
ذهــن پادشــاه از اضطــراب کشــنده ای پــر بــود و بــه او رجــوع نمــوده و مصمــم شــد 
تــا در مــورد خداونــد از پیامبــر برگزیــده جویــا شــود کــه اگــر ممکــن باشــد بــا قــدرت 

خویــش یهــودای خطــاکار را کــه اکنــون مشــرف بــه ویرانــی اســت، نجــات دهــد. 
وضعیــت دشــوار و حرمتــی کــه بــرای نبیــه قائــل بــود، موجــب شــد تــا در عــوض 
مردانــی کــه جایــگاه نخســت را در پادشــاهی داشــتند، او را انتخــاب کنــد. » برويــد 
و از خداونــد بــراي مــن و بــراي قــوم و بــراي تمامــي يهــودا دربــاره ســخناني كــه در ايــن 
كتــاب يافــت مــي شــود، مســئلت نماييــد، زيــرا غضــب خداونــد كــه بــر مــا افروختــه 
شــده اســت، عظيــم مــي باشــد، از ايــن جهــت كــه پــدران مــا بــه ســخنان ايــن كتــاب 
گــوش ندادنــد تــا موافــق هرآنچــه دربــاره مــا مكتــوب اســت، عمــل نماينــد « )دوم 

پادشــاهان 22 آیــه 1۳(.
خداونــد از طریــق حلــده بــه ايشــان گفــت کــه نابــودی اجتنــاب ناپذیــر خواهــد 
گریــزی  مجــازات  از  ســازند،  فروتــن  خــدا  برابــر  در  را  خــود  مــردم  اگــر  حتــی  بــود. 
نخواهــد بــود. بــرای مدتــی طوالنــی بخاطــر خطــاکاری، آنــان حــس و شــعور خــود را 

از دســت داده بودنــد. 
مــن  نــزد  را  شــما  كــه  كســي  بــه  گويــد:  مــي  چنيــن  اســرائيل  خــداي  » يَُهــَوه، 
فرســتاده اســت، بگوييــد: خداونــد چنيــن مــي گويــد: اينــك مــن باليــي بــر ايــن مــكان 
و ســاكنانش خواهــم رســانيد، يعنــي تمامــي ســخنان كتــاب را كــه پادشــاه يهــودا 
خوانــده اســت، چونكــه مــرا تــرك كــرده، بــراي خدايــان ديگــر بخــور ســوزانيدند تــا بــه 
تمامــي اعمــال دســتهاي خــود، خشــم مــرا بــه هيجــان بياوردنــد. پــس غضــب مــن بــر 

ايــن مــكان مشــتعل شــده، خامــوش نخواهــد شــد « )آیــات 1۵ تــا 17(.
ولــی بخاطــر اینکــه پادشــاه قلــب خــود را در حضــور خداونــد فروتــن ســاخت، 
خداوند آمرزش طلبی و رحمت جوئی وی را اجابت نمود. و پیامی نزد او فرستاد: 
» چونكه دل تو نرم بود و هنگامي كه كالم مرا درباره اين مكان و ساكنانش شنيدي 
كــه ويــران و مــورد لعنــت خواهنــد شــد، بــه حضــور خداونــد متواضــع شــده، لبــاس 
خود را دريدي، و به حضور من گريستي، بنابراين خداوند مي گويد، من نيز تو را 
اجابت فرمودم. لهذا اينك من، تو را نزد پدرانت جمع خواهم كرد و در قبر خود 
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بــه ســالمتي گــذارده خواهــي شــد و تمامــي بــال را كــه مــن بــر ايــن مــكان مــي رســانم، 
چشمانت نخواهد ديد. پس ايشان نزد پادشاه جواب آوردند « )آیات 1۹ و 20(.

نمــی توانســت حکــم جزایــی  بــه خــدا بســپارد و  آینــده را  بایــد وقایــع  پادشــاه 
آســمان را تغییــر بدهــد. ولــی بــا اینحــال خداونــد فرصــت ندامــت و اصــالح را از 
آنــان دریــغ نداشــت و یوشــیا بــا ایــن تشــخیص از رحمانیــت خــدا مصمــم گردیــد تــا 
بــا تمــام قــدرت خویــش اصالحــات را بطــور قطعــی انجــام دهــد. او اجمــاع عظیمــی 
را ترتیــب داد کــه بــه موجــب آن رهبــران و مشــایخ و داوران محاکــم در اورشــلیم و 
یهــودا بــه همــراه مــردم بــرای گردهمایــی دعــوت شــده بودنــد. اینهــا بــه همــراه کاهنــان 

و الویــان بــا پادشــاه در محوطــه معبــد دیــدار کردنــد. 
پادشــاه بــرای ایــن جماعــت عظیــم » تمامــي ســخنان كتــاب عهــد را كــه در خانــه 
خداونــد يافــت شــده بــود، در گــوش ايشــان خوانــد « )دوم پادشــاهان 2۳ آیــه 2(. 
پادشاِه خطّاب عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت و پیام خویش را با گیرایی و با قلبی 
شکسته قرائت نمود. شدت احساسی که در سیمای پادشاه آشکار گردید – وقار 
و ابهــت پیــام – هشــدار داوری کــه وقــوع آن محتمــل بــود – همگــی اینهــا تأثیــر خــود 
را داشت و بسیاری مصمم گردیدند تا برای طلبیدن آمرزش به پادشاه بپیوندند. 
حــال یــوآش بــه صاحــب منصبــان در رتبــه هــای عالــی و مــردم عامــی پیشــنهاد 
نمــود تــا در ایــن میثــاق بــه یکدیگــر بپیوندنــد و بــرای اصالحــات قطعــی همــکاری 
کننــد. » پادشــاه در کنــار ســتون بــا خداونــد پيمــان بســت کــه از او پيــروي کنــد و 
فراميــن، قوانيــن و احــکام او را و کلماتــي را کــه در کتــاب پيمــان نوشــته بــود، بــا تمــام 
دل و جــان خــود انجــام دهــد. همــه مــردم در ايــن پيمــان بــه او پيوســتند. پــس تمامــي 

قــوم ايــن عهــد را برپــا داشــتند « )آیــه ٣(.
در اصالحاتــی کــه دنبــال شــد، پادشــاه توجــه خــود را بــه نابــودی بقایــای بــت 
پرســتی معطــوف داشــت. ســاکنان ســرزمین آنقــدر رســوم قومهــای همجــوار را در 
تعظیــم نمــودن بــه تمثالهــای چوبــی و ســنگی ادامــه داده بودنــد کــه بنظــر میرســید 
فراتــر از قــدرت انســان اســت تــا نشــانهای شــرارت را برچینــد. ولــی یوشــیا بــه جــد 
و جهــد پرداخــت تــا ســرزمین را از رجاســات پــاک ســازد. او » بــا کشــتار کاهنــان 
مکانهــای مرتفــع « بشــدت بــا بــت پرســتی مقابلــه کــرد: » و جميــع كاهنــان مــكان 
هــاي بلنــد را كــه در آنجــا بودنــد، بــر مذبــح هــا كشــت و اســتخوانهاي مــردم را بــر آنهــا 
ســوزانيده، بــه اورشــليم مراجعــت كــرد. و نيــز يُوشــيّا اصحــاب اجّنــه و جادوگــران و 
ترافيــم و بتهــا و تمــام رجاســات را كــه در زميــن يهــودا و در اورشــليم پيــدا شــد نابــود 
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ســاخت تــا ســخنان تــورات را كــه در كتابــي كــه حلْقيّــاي كاهــن در خانــه خداونــد 
يافتــه بــود، بــه جــا آورد « )آیــات 20 و 24(.

در ایــام انشــقاق پادشــاهی، قرنهــا پیــش از آن وقتــی یربعــام پســر نبــاط کــه بــا 
گســتاخی خــدای اســرائیل را بــه مبــارزه طلبیــد، مداومــت مینمــود تــا قلــوب مــردم 
را از فرائــض معبــد اورشــلیم بــا شــکلهای تــازه عبــادت دور نگــه دارد، او قربانــگاه 
نامبارکــی را در بیــت ئیــل برپــا داشــت. در طــی تخصیــص و تبــرک ایــن قربانــگاه کــه 
بســیاری اغــوا میشــدند تــا ســالها بــه رجاســات بــت پرســتی بپردازنــد، ناگهــان مــرد 
خــدا از یهــودا بــا کالم توبیــخ و محکومیــت بــرای ممارســتهای موهــن مذهبــی آنــان 

پدیــدار گشــت. و در مقابــل قربانــگاه ایســتاده فریــاد زد: 
» اي مذبــح! اي مذبــح! خداونــد چنيــن مــي گويــد: اينــك پســري كــه يوشــيا نــام 
دارد بــه جهــت خانــدان داود زاييــده مــي شــود و كاهنــان مكانهــاي بلنــد را كــه بــر تــو 
بخــور مــي ســوزانند، بــر تــو ذبــح خواهــد نمــود و اســتخوانهاي مــردم را بــر تــو خواهنــد 
ســوزانيد « )اول پادشــاهان 1۳ آیــه 2(. بــا ایــن اعالنیــه نشــانه ای همــراه بــود مبنــی 

بــر اینکــه کالم گفتــه شــده از جانــب خــدا بــوده اســت.
ســه قــرن گذشــت. در طــی اصالحاتــی کــه توســط یوشــیا شــکل گرفتــه بــود، 
پادشــاه خود را در بیت ئیل یافت جایی که این مذبح کهن برپا داشــته شــده بود. 
نبوتــی کــه ســالها قبــل در حضــور یربعــام بیــان گردیــده بــود، حــال محقــق شــده بــود. 
» و نيــز مذبحــي كــه در بيــت ئيــل بــود و مــكان بلنــدي كــه یربعــام بــن نبــاط كــه 
اســرائيل را مرتكــب گنــاه ســاخته، آن را بنــا نمــوده بــود، هــم مذبــح و هــم مــكان بلنــد 
را منهــدم ســاخت و مــكان بلنــد را ســوزانيده، آن را مثــل غبــار نــرم كــرد، و اشــيره 
پــس  ديــد.  بــود،  كــوه  آنجــا در  كــه  را  ملتفــت شــده، قبرهــا  یوشــیا  و  را ســوزانيد. 
فرســتاده، اســتخوانها را از آن قبرهــا برداشــت و آنهــا را بــر مذبــح ســوزانيده، آن را 
نجــس ســاخت، بــه موجــب كالم خداونــد كــه آن مــرد خدايــي كــه از ايــن امــور اخبــار 
نمــوده بــود، بــه آن نــدا در داد. و پرســيد: ايــن مجســمه اي كــه مــي بينــم، چيســت؟ 
مــردان شــهر وي گفتنــد: قبــر مــرد خدايــي اســت كــه از يهــودا آمــده، بــه ايــن كارهايــي 
كــه تــو بــر مذبــح بيــت ئيــل كــرده اي، نــدا كــرده بــود. او گفــت: آن را وا گذاريــد و كســي 
استخوانهاي او را حركت ندهد. پس استخوانهاي او را با استخوانهاي آن نبي كه 

از ســامره آمــده بــود، واگذاشــتند « )دوم پادشــاهان 2۳ آیــات 1۵ تــا 18(.
در سراشــیبی هــای جنوبــی کــوه زیتــون در مقابــل معبــد زیبــای خداونــد بــر کــوه 
موریــاه، پرستشــگاهها و تمثالهایــی قــرار داشــت کــه ســلیمان بــرای خشــنودی زنــان 
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ببینیــد.  را  تــا 8  آیــات 6  پادشــاهان 11  بــود. اول  برپــا داشــته  بــت پرســت خــود 
بــرای متجــاوز از ســه قــرن، تمثالهــای بــد شــکل بزرگــی بــر » کــوه فســاد و تباهــی « 
افراشــته بــود کــه شــاهدان خامــوش ارتــداد حکیــم تریــن پادشــاه اســرائیل بودنــد. 

اینهــا نیــز توســط یوشــیا برچیــده و نابــود گردیــد.
پادشاه در پی این بود تا ایمان یهودا را با برپایی عید ِپَسح بر خدای پدرانشان 
اســتوار ســازد، مطابق با تمهیداتی که در کتاب قانون پیش بینی شــده بود. آماده 
ســازی توســط کســانی کــه متصــدی انجــام فرائــض الهــی بودنــد، انجــام گردیــد و 
در آن روز بــزرگ عیــد پیشــکش هــا و نــذورات برگــزار گردیــد. » از زمــان داورانــی 
کــه بــر اســرائیل داوری میکردنــد تــا آن روز هیــچ پادشــاهی از اســرائیل یــا یهــودا، 
جشــن عیــد ِپَســح را ایــن چنیــن برگــزار نکــرده بــود « )دوم پادشــاهان 2۳ آيــه 22(. 
ولیکــن حمیــت یوشــیا گرچــه مــورد پذیــرش خــدا بــود، ولــی نتوانســت کفــاره گناهــان 
نســلهای گذشــته را بپردازد و پارســایی نمایش داده شــده نتوانســت توســط پیروان 
پادشــاه بــر تغییــر دادن دیگــران تأثیــر بگــذارد کــه بــا سرســختی از بــت پرســتی روی 

نگردانیدنــد تــا خــدای حقیقــی را عبــادت نماینــد. 
ســلطنت  بــه  ِپَســح،  از  تجلیــل  و  برپایــی  بــا  دهــه  یــک  از  بیــش  بــرای  یوشــیا 
خویــش ادامــه داد. در ســی و نــه ســالگی در جنــگ بــا قــوای مصــر » خادمانــش 
او را از ارابــه اش گرفتنــد و بــر ارابــه دوميــن كــه داشــت ســوار كــرده، بــه اورشــليم 
آوردنــد. پــس وفــات يافتــه، در مقبــره پــدران خــود دفــن شــد، و تمامــي يهــودا و 
و  خوانــد  مرثيــه  يوشــيا  جهــت  بــه  ارميــا  و  گرفتنــد.  ماتــم  يوشــيا  بــراي  اورشــليم 
تــا امــروز ذكــر مــي كننــد  تمامــي مغنيــان و مغنيــات يوشــيا را در مراثــي خويــش 
مكتــوب  مراثــي  ِســفر  در  چنانكــه  دادنــد،  قــرار  اســرائيل  در  اي  فريضــه  را  آن  و 

آیــات 24 و 2۵(. تواریــخ ۳۵  اســت « )دوم 
 » هيــچ پادشــاهيقبل از يوشــيا و بعــد از او نبــوده كــه ايــن چنيــن بــا تمــام دل و 
جــان و قــوت خــود از خداونــد پيــروي كنــد و تمــام احــكام موســي را اطاعــت نمايــد. 
آن  كــه مســبب  يهــودا  از شــدت خشــم خــود عليــه  ايــن، خداونــد  بــا وجــود  ولــي 
منســي پادشــاه بــود، برنگشــت « )دوم پادشــاهان 2۳ آیــات 2۵ و 26(. زمــان بــرای 
ویرانــی اورشــلیم بســرعت نزدیــک میشــد و ســاکنان ســرزمین بــه بابــل بــه اســارت 
بــرده مــی شــدند. در آنجــا درســی بــرای آموختــن وجــود داشــت کــه آنــان از فــرا گرفتــن 

آن بخاطــر شــرایط مطلــوب تــری کــه داشــتند، ســر بــاز زدنــد. 
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٣4
ارمیا

در میان کسانی که در نتیجه اصالحات تحت عملکرد یوشیا، امید به احیای 
روحانــی دائمــی داشــتند، ارمیــا بــود کــه در جوانــی در ســیزدهمین ســال ســلطنت 
یوشــیا، توســط خــدا بــه نبــوت فــرا خوانــده شــد. یــک عضــو از کاهنــان الوی بنــام 
ارمیا از دوران کودکی برای خدمت مقدس تعلیم داده شده بود. در آن سالهای 
خــوش آمــاده شــدن، او درک کمــی از ایــن امــر داشــت کــه از بــدو تولــد تدهیــن 
گردیده تا » پیامبری برای قوم باشــد « و وقتی فراخوانی الهی ســر رســید، حســی 
او را فرا گرفت که استحقاق این کار را ندارد. او گفت، » پروردگارا شاهد باش 
کــه یــارای ســخن گفتــن نــدارم چــرا کــه جوانــی بیــش نیســتم « )ارمیــا 1 آیــات ۵ و 6(. 
خــدا در جوانــی ارمیــا دیــد کــه او کســی اســت کــه بــه امانتــداری فــردی امیــن 
خواهــد بــود و بــرای راســتی راســخ بــوده و بــر ضــد مخالفــان خواهــد ایســتاد. در 
کودکــی او ثابــت کــرده بــود کــه وفــادار اســت و حــال او بایــد ســختی را بــه عنــوان 
یــک ســرباز خــوب تحمــل کنــد. خداونــد بــه او فرمــود: » نگــو کــه خيلــي جوانــي، در 
عــوض بــه پيــش مردمــي کــه تــو را مــي فرســتم بــرو و هرچــه بــه تــو دســتور مــي دهــم 
بــه آنهــا بگــو. از آنهــا نتــرس، چــون مــن بــا تــو خواهــم بــود و از تــو حمايــت خواهــم 
کــرد. مــن – خداونــد – چنيــن گفتــه ام «. » اي ارميــا آمــاده شــو، بــرو و هرچــه بــه تــو 
دســتور مــي دهــم بــه آنهــا بگــو. از آنهــا نتــرس وگرنــه مــن تــو را از آنهــا بيشــتر خواهــم 
ترســانيد. اي ارميــا، گــوش کــن، همــه کــس در ايــن ســرزمين – از پادشــاهان يهــودا، 
ســرداران، کاهنــان گرفتــه تــا مــردم عــادي – همــه بضــد تــو خواهنــد بــود. اّمــا امــروز 
مــن قدرتــي بــه تــو مــي دهــم کــه بتوانــي در برابــر آنهــا مقاومــت کنــي. تــو ماننــد شــهري 
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بــا بــرج و بــاروي مســتحکم، ماننــد ســتوني از آهــن و ديــواري از برنــز خواهــي بــود. 
آنهــا تــو را شکســت نخواهنــد داد، چــون مــن بــا تــو خواهــم بــود و از تــو حمايــت 

خواهــم کــرد. مــن، خداونــد چنيــن گفتــه ام « )آیــات 7، 8 و 17 تــا 1۹(.  
بــرای چهــل ســال ارمیــا بایــد در مقابــل مــردم بــه عنــوان شــاهدی از حقیقــت و 
عدالت می ایستاد. در زمان ارتداد بی نظیر، او باید در زندگی و شخصیت نمونه 
و الگویــی راســتین بــرای خــدا میبــود. در خــالل محاصــره دهشــتناک اورشــلیم، او 
باید سخنگوی نمونه خدا میبود. او باید زوال خاندان داود و ویرانی معبد زیبا که 
توســط ســلیمان ســاخته شــده بــود را پیشــگوئی میکــرد. و وقتــی بخاطــر نطــق هــای 
متهورانه خویش زندانی شد، او همچنان باید صراحتاً بر ضد گناه سخن میگفت. 
خــوار و منفــور و مــردود از انســانها، نهایتــاً او شــاهد محقــق شــدن پیشــگوئیهای 
قریــب الوقــوع مقــدر میگردیــد و در انــدوه و حرمــان شــریک نابــودی شــهر مــی بــود. 
اغلــب مجــاز شــده  ارمیــا  قــوم،  اینحــال در میانــه ویرانــی عاجــل همگانــی  بــا 
بــود تــا بــه فراتــر از صحنــه هــای دردنــاک حاضــر نــگاه کنــد و شــکوه و جــالل آینــده 
ببینــد، خصوصــاً وقتــی امــت خــدا از ســرزمین خصــم آزاد شــده و دوبــاره در  را 
صهیــون مســتقر گردنــد. او دورنمایــی از زمــان را دیــد کــه خداونــد رابطــه عهــد خــود 
را بــا آنــان تجدیــد خواهــد کــرد. » جــان آنهــا مثــل باغــي خواهــد بــود بــا آب فــراوان، 

و تمــام احتياجاتشــان بــرآورده خواهــد شــد « )ارمیــا ۳1 آیــه 12(. 
از فراخــوان او بــه مأموریــت نبــوی، ارمیــا نوشــت: » آنــگاه خداونــد لبهــاي مــرا 
لمس کرد و به من گفت: گوش بده، من آنچه را که بايد بگويي در دهانت خواهم 
گذاشــت. مــن امــروز بــه تــو قدرتــي مــي دهــم کــه بتوانــي ملّتهــا و دولتهــا را ريشــه کــن 
کني، ويران و واژگون سازي و دوباره بسازي و از نو بکاري « )ارمیا 1 آیات ۹ و 10(. 
ُشــکِر خــدا بــرای ایــن کالم کــه میگویــد: » بــرای بنــا کــردن و بــرای کاشــتن «. 
بــا ایــن کالم، ارمیــا از هــدف خداونــد بــرای ترمیــم و شــفا دلگــرم شــد. پیامهایــی 
کــه بایــد در ســالهای متعاقــب داده میشــد، ســختگیرانه بــود. نبوتهــای عقوبتهــای 
قریــب الوقــوع بایــد شــجاعانه اعــالم شــوند. » ويرانــي از شــمال غليــان مــي کنــد و 
تمــام موجــودات زنــده را در ايــن ســرزمين دربــر مــي گيــرد «. » مــن قــوم خــود را تنبيــه 
خواهــم کــرد، چــون آنهــا مرتکــب گنــاه شــده انــد. آنهــا مــرا تــرک کــرده و بــه حضــور 
خدايــان ديگــر قربانــي گذرانــده انــد، بتهــا ســاختند و آنهــا را پرســتش کردنــد « )آیــات 
بــرای همــه  بــا ضمانــت آمــرزش  ایــن پیامهــا را  بایــد  نبــی  ایــن حــال  بــا  14 و 16(. 

کســانی کــه از شــرارتکاری دســت بــر میدارنــد، تــوام نمایــد. 
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ارمیــا بــه عنــوان یــک اســتاد بنائــی، در ابتــدای کار خــود، درپــی ترغیــب مــردان 
یهــودا بــر آمــد تــا شــالوده زندگــی روحانــِی وســیع و عمیــق را بــا کار تمــام و کمــال 
توبــه، بریــزد. مردمــی کــه در گذشــته زندگــی روحانــی خــود را بــا چــوب و کاه و کاللــه 
ذرت درست کرده بودند – آنگونه که پولس گفته بود و ارمیا آن مصالح را تفاله و 
زبالــه نامیــده بــود. » آنهــا تفالــه هــاي بــي ارزشــي بيــش نيســتند، چــون مــن، خداونــد 
آنهــا را طــرد کــرده ام « )ارمیــا 6 آیــه ۳0(. حــال بــه آنــان اصــرار شــده بــود تــا شــروع 
بــه بنــای ســاختمان کننــد و بــا خردمنــدی و بــرای جاودانگــی، زبالــه هــای ارتــداد و 
بــی ایمانــی را بــدور بریزنــد و بــرای شــالوده از طــالی نــاب، نقــره خالــص و ســنگهای 
قیمتــی اســتفاده کننــد کــه همانــا ایمــان و اطاعــت و کردارهــای نیــک هســتند و بــه 

تنهایــی در نظــر خــدای قــدوس قابــل پذیــرش هســتند. 
بواســطه ارمیــا، کالم خداونــد بــه امــت خویــش چنیــن بــود: » خداونــد بــه مــن 
گفــت بــروم و بــه اســرائيل بگويــم: اي اســرائيل بــي وفــا نــزد مــن برگــرد. مــن رحيــم 
هســتم و خشــمگين نخواهــم بــود؛ خشــم مــن برضــد تــو دايمــي نخواهــد بــود. فقــط 
بپذيــر کــه خطــاکاري و بضــد خداونــد، خــداي خــود شــوريده اي. اعتــراف کــن کــه 
درپاي درختان ســبز، تو عشــق خود را نثار خدايان بيگانه کرده اي و از دســتورات 
مــن اطاعــت ننمــوده اي. مــن، خداونــد چنيــن گفتــه ام. اي قــوم بــي وفــا برگرديــد؛ 
شما به من تعلّق داريد. از هر شهري يکي از شما را، و از هر طايفه اي دو نفر را 
مــي گيــرم و بــا خــود بــه کــوه صهيــون خواهــم آورد. خداونــد مــي گويــد: اي اســرائيل، 
مــي خواســتم تــو را بــه فرزنــدي خــود بپذيــرم و ســرزميني سرســبز – زيباتريــن کشــور 
جهــان – را بــه تــو بدهــم. مــن مــي خواســتم تــو مــرا پــدر خــود بخوانــي، و ديگــر هيــچ 
وقت از من دور نشوي. اي تمام شما که از خداوند روي گردانيده ايد، برگرديد. 
او بــي وفايــي شــما را شــفا خواهــد داد. شــما مــي گوييــد: آري مــا بــه ســوي خداونــد 

برمــي گرديــم چــون او خــداي ماســت « )ارمیــا ۳ آیــات 12 تــا 14، 1۹ و 22(. 
مضــاف بــر ایــن اظهــارات شــگفت انگیــز، خداونــد بــه امــت خطــاکار خویــش 
کالمــی ارزانــی داشــت کــه شــاید بســوی او بازگردنــد. آن کالم میگویــد: » اي تمــام 
شما که از خداوند روي گردانيده ايد، برگرديد. او بي وفايي شما را شفا خواهد 
او خــداي  برمــي گرديــم چــون  بــه ســوي خداونــد  مــا  مــي گوييــد: آري  داد. شــما 
ماســت. پرســتش بُتهــا در بــاالي تپّــه هــا بــراي مــا هيــچ فايــده اي نداشــته اســت. 
کمــک بــراي اســرائيل فقــط از جانــب خداونــد – خــداي مــا – مــي آيــد. اّمــا پرســتش 
بََعــل، خــداي شرمســاري، باعــث شــده کــه مــا گلّــه و رمــه، پســران و دخترانمــان، و 
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همــه چيزهــاي ديگــري را کــه اجــداد مــا از زمانهــاي قديــم بــراي آن زحمــت کشــيده 
انــد، از دســت بدهيــم. مــا مــي بايســت در شــرم بخوابيــم و رســوايي مــا را بپوشــاند. 
مــا و اجــداد مــا، هميشــه بــه ضــد خداونــد، خــداي مــا گنــاه ورزيــده، و هيــچ وقــت 

احــکام او را اطاعــت نکرديــم « )آیــات 22 تــا 2۵(. 
اصالحــات تحــت فرمــان یوشــیا، ســرزمین معابــِد بــت پرســتی را پــاک نمــود 
کــه  حقیقــت  بذرهــای  بــود.  نشــده  متحــول  و  متبــدل  جماعــت،  قلــوب  ولــی 
جوانــه زده بــود و وعــده محصــول فــراوان میــداد، توســط خارهــا ضایــع گردیــده 
بــود. پســرفت و ســیر قهقرایــی مصیبــت آمیــز بــود و خداونــد در پــی ایــن بــود تــا 
قــوم را از خطــری کــه آنــان را تهدیــد میکــرد، آگاه ســازد. تنهــا هنگامــی کــه ثابــت 
کننــد کــه بــه خــدا وفادارنــد، مــی توانســتند بــه لطــف الهــی و مقاصــد کامیابــی 

باشــند.  امیــدوار 
ارمیــا نظــر آنــان را کــراراً بــه پنــدی کــه در تثنیــه ارائــه شــده اســت، جلــب نمــود. 
بــه تعالیــم احــکام و شــرایع موســی تأکیــد گــذارد و  نبــی دیگــری، او  بیــش از هــر 
نشــان داد کــه چگونــه اینهــا قــادر خواهنــد بــود تــا موجــب بــرکات روحانــی متعالــی 
بــرای قــوم و هــر فــردی شــوند. » خداونــد بــه قــوم خــود گفــت: بــر ســر چهارراههــا 
بايســتيد و نــگاه کنيــد. ســراغ جــاده هــاي قديمــي را بگيريــد و بپرســيد بهتريــن راه 
کجاســت، و از همــان راه برويــد تــا در امــن و امــان باشــيد. امــا آنهــا گفتنــد: نــه، مــا 

از آن راه نخواهيــم رفــت « )ارمیــا 6 آیــه 16(. 
در موقعیتــی بــه فرمــان خداونــد، نبــی در مدخــل ورودی اصلــی شــهر ایســتاد 
و در آنجــا بــر اهمیــت نگهــداری مقــدس ســبت پافشــاری نمــود. ســاکنان اورشــلیم 
در خطــر از دســت دادن بصیــرت تقــدس و حرمــت ســبت افتادنــد و بــه آنهــا بطــور 
پیــروی از پیگیریهــای امــور دنیــوی در آن روز هشــدار داده شــد.  بــر علیــه  جــدی 
برکــت وعــده داده شــده مشــروط بــه اطاعــت بــود. خداونــد فرمــوده بــود: » اگــر 
تمــام دســتوارات مــرا اطاعــت کننــد. آنهــا نبايــد هيــچ بــاري را از میــان ايــن دروازه هــا 
در روز سبت حمل و نقل کنند. آنها بايد روز سبت را به عنوان يک روز مقدس 
حفــظ کننــد و در آن هيــچ کاري نکننــد. در آن صــورت پادشــاهان و شــاهزادگان 
آنها که از دروازه هاي اورشــليم وارد مي شــوند، داراي همان قدرتي خواهند بود 
کــه داود داشــت. آنهــا بــه همــراه مــردم يهــودا و اورشــليم ســوار بــر ارابــه هــا و اســبها 
از آنهــا گــذر خواهنــد کــرد و شــهر اورشــليم هميشــه پــر از جمعیــت خواهــد بــود « 

)ارمیــا 17 آیــات 24 و 2۵(. 
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ایــن وعــده کامیابــی بــه عنــوان اجــر تبعیــت بــا نبوتــی از عقوبــت ســخت همــراه 
بــود کــه شــهر دچــار آن میشــد، چنانچــه ســاکنان نســبت بــه خــدا و شــرایع او بــی 
وفایــی کننــد. چنانچــه تذکــر هــا بــرای اطاعــت خــدای پدرانشــان و مقــدس داشــتن 
ســبت او مــورد بــی اعتنایــی قــرار میگرفــت، شــهر و قصرهــای آن بطــور کامــل بــا 

آتــش نابــود میگردیــد. 
بطــور  ایســتاد و  بــرای اصــول زندگــی درســت  بطــور راســخ  نبــی  بدیــن جهــت 
شــرایط  ولــی  نمــود.  فهرســت  احــکام  کتــاب  در  را  کلــی  مطالــب  رئــوس  واضــح 
مســتولی در ســرزمین یهــودا بطــوری بــود کــه تنهــا بــا اقدامــات قطعــی تغییــر بــرای 
بهبــودی امــکان پذیــر بــود، بنابرایــن او بــا شــور و حــرارت فــراوان بــرای توبــه نــاکاران 
بــه زحمــت افتــاده بــود. » خداونــد بــه مــردم اســرائيل و يهــودا مــي گويــد: مــزارع 
شــخم نخــورده خــود را شــخم بزنيــد، بذرهــاي خــود را در ميــان خارهــا نپاشــيد. اي 
اورشــليم، قلبت را از شــرارت پاک کن تا نجات يابي. تا کي مي خواهي با افکار 

گنــاه آلــود زندگــي کنــي؟ « )ارمیــا 4 آیــات ۳ و 14(. 
بــی  مــورد  را  اصــالح  و  توبــه  بــرای  فراخوانــی  مــردم،  از  عظیــم  تــوده  آن  ولــی 
توجهــی قــرار دادنــد. از زمــان مــرگ پادشــاه نیکــوکار یوشــیا، کســانی کــه قــوم را 
اداره میکردنــد، نســبت بــه امانتــی کــه بــه آنــان ســپرده شــده بــود خیانــت ورزیــده و 
بســیاری را بــه انحــراف کشــیده بودنــد. یهواخــاز بــا مداخلــه پادشــاه مصــر معــزول 
ابتــدای  بــه دســت گرفــت. از  گردیــد و یهویاقیــم پســر ارشــد یوشــیا ســلطنت را 
ســلطنت یهویاقیــم، ارمیــا امیــد کمــی بــه نجــات ســرزمین محبــوب خــود از ویرانــی 
تــا ســاکت بمانــد، در  نبــود  ایــن وجــود، او مجــاز  بــا  و مــردم از اســارت داشــت. 
حالیکــه ویرانــی مطلــق، پادشــاهی را تهدیــد کــرده بــود. کســانی کــه بــه خــدا وفــادار 
باقــی مانــده بودنــد، بایــد بــه حفــظ درســتکاری ترغیــب میشــدند و گناهــکاران بایــد 
چنانچــه ممکــن بــود، وادار میشــدند تــا از شــرارت و بــی انصافــی روی بگرداننــد. 
رفــع بحــران بــه تــالش فراگیــر و همگانــی نیــاز داشــت. خداونــد بــه ارمیــا فرمــان 
داده بــود تــا در محوطــه معبــد بایســتد و بــا تمامــی مــردم یهــودا کــه در آمــد و شــد 
بودنــد، ســخن بگویــد. از پیامهایــی کــه بــه او داده شــده بــود یــک کلمــه نبایــد حــذف 
میگردیــد کــه گناهــکاران در صهیــون  فرصــت کامــل داشــته باشــند تــا گــوش فــرا 

داده و از طریقهــای شــرارت آمیــز خــود دســت بردارنــد. 
نبــی اطاعــت کــرد و در دروازه خانــه خــدا ایســتاده و بــا صــدای بلنــد اســتدعا 
نمــوده و هشــدار داد. تحــت الهامــات قــادر مطلــق او اظهــار داشــت: » خداونــد 
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مــرا بــه دروازه معبــد بــزرگ، جايــي کــه مــردم يهــودا بــراي عبــادت مــي رفتنــد فرســتاد. 
او بــه مــن گفــت کــه آنجــا بايســتم و آنچــه را کــه خداونــد متعــال، خــداي اســرائيل 
مــي خواســت اعــالم کنــم و بگويــم: راههايــي کــه مــي رويــد و کارهايــي کــه انجــام مــي 
دهيــد بايــد تغييــر يابــد. در آن صــورت اجــازه خواهــم داد در اينجــا بــه زندگــي خــود 
ادامــه دهيــد. ديگــر ايــن کلمــات فريبنــده را بــاور نکنيــد و نگوييــد: مــا در اينجــا، در 
معبــد بــزرگ خداونــد در امــن و امــان هســتيم، ايــن معبــد بــزرگ خداونــد اســت، 
ايــن معبــد بــزرگ خداونــد اســت. روش زندگــي خــود را تغييــر دهيــد، ايــن کارهــا و 
روشها را ديگر ادامه ندهيد و با يکديگر از روي انصاف رفتار کنيد. حق غريبان، 
يتيمــان و بيــوه زنــان را پايمــال نکنيــد. از کشــتن مردمــان بــي گنــاه در ايــن ســرزمين 
اجتنــاب کنيــد. خدايــان ديگــر را پرســتش نکنيــد، چــون ايــن کار موجــب نابــودي 
شــما خواهــد شــد. اگــر مســير زندگــي خــود را تغييــر دهيــد، مــن اجــازه مــي دهــم بــه 
زندگــي خــود، در ايــن ســرزميني کــه بــراي هميشــه بــه اجدادتــان داده بــودم، زندگــي 

کنيــد « )ارمیــا 7 آیــات 2 تــا 7(. 
بــی میلــی و انزجــار خداونــد بــرای مجــازات و تنبیــه، بطــور واضــح نشــان داده 
بــه  دعــوت  ناپذیــران  توبــه  از  تــا  نمــود  متوقــف  را  مجــازات خویــش  او  بــود.  شــده 
بازگشــت نمایــد. خداونــدی کــه رحیــم، منصــف و عــادل اســت » مشــتاق فرزنــدان 
گمــراه خــود مــی باشــد « و از هــر طریقــی کــه ممکــن باشــد در پــی ایــن اســت تــا راه 
زندگــی جــاودان را بــه آنــان تعلیــم دهــد. )ارمیــا ۹ آیــه 24(. او اســرائیل را از بردگــی 
و اســارت رهــا ســاخت تــا تنهــا خــدای زنــده و حقیقــی را خدمــت کننــد. گرچــه آنــان 
برای مدتها در بت پرستی سرگردان شدند و هشدار های او را ناچیز شمردند با 
ایــن وجــود او اکنــون تمایــل خــود را بــه تعویــق انداختــن مجــازات و اعطــای فرصتــی 
دیگــر بــرای توبــه اعــالن نمــود. او ایــن واقعیــت را تصریــح نمــود کــه فقــط از طریــق 
اصالحــات بــا تمامــی دل و وجــود، سرنوشــت شــومی کــه در شــرف وقــوع بــود مــی 
توانســت رفــع گــردد. انجــام تکالیــف و فرائــض دینــی در معبــد بــرای رفــع غضــب 
الهــی باطــل و بیهــوده بــود. مراســم و تشــریفات مذهبــی نمــی توانســت کفــاره گنــاه 
را بپــردازد. بــا وجــود اینکــه ادعــای آنــان مبنــی بــر امــت برگزیــده خدابــودن، اصــالح و 
تزکیــه و تهذیــب دل و اعمــال زندگــی، بتنهایــی مــی توانســت آنــان را از پیامــد ناشــی 

از طغیانگــری مــداوم نجــات بخشــد. 
بدیــن ترتیــب » در شــهرهای یهــودا و خیابانهــای اورشــلیم « پیــام ارمیــا بــه یهــودا 
ایــن بــود کــه » کالم عهــد را بشــنوید « – احــکام صریــح خداونــد همانگونــه کــه در 
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کالم مقدس مکتوب است – » و به آن عمل نمایید « )ارمیا 11 آیه 6(. و چنین 
بــود پیامــی کــه او در ایوانهــای معبــد در آغــاز ســلطنت یهویاقیــم بیــان نمــود. 

تجربــه اســرائیل از ایــام خــروج بطــور مجمــل مــرور شــد. عهــد خداونــد بــا آنــان 
اینگونــه بــود: » حکــم مــن بــراي آنهــا ايــن بــود کــه از مــن اطاعــت کننــد تــا مــن خــداي 
آنهــا و آنهــا قــوم مــن باشــند. بــه ايشــان گفتــم همــان طــوري زندگــي کننــد کــه مــن از 
آنهــا خواســته بــودم تــا زندگــي بــر وفــق مرادشــان باشــد. اّمــا آنهــا گــوش ندادنــد و 
توّجهــي نکردنــد. در عــوض آنچــه دلهــاي ســرکش و شــرير آنهــا مــي خواســت، همــان 
را انجــام دادنــد و آنهــا بــه جــاي اينکــه آدمهــاي بهتــري شــوند، بدتــر شــدند « )ارمیــا 

7 آیــات 2۳ و 24(. 
ديگــر  و  کرديــد  تــرک  مــرا  مــن،  قــوم  اي  شــما  چــرا  » پــس  پرســید  خداونــد 
نــزد مــن  بــه  بــه بتهــای خــود متوســل شــده ايــد و نمــي خواهيــد  برنگشــتيد؟ شــما 
برگرديــد « )ارمیــا 8 آیــه ۵(. زبــان بــکار بــرده شــده توســط نبــی بدیــن خاطــر بــود کــه 
آنــان از نــدای خداونــد خــدای خــود اطاعــت ننمــوده و از اصــالح و تهذیــب ســر 
بــاز زده بودنــد. ارمیــا ۵ آیــه ۳ را ببینیــد. » تــو بــه آنهــا خواهــي گفــت کــه قومشــان 
از مــن، خداونــد، خــداي خــود اطاعــت نمــي کننــد و از مجــازات خودشــان درس 
نمــي  حــرف  آن  دربــاره  ديگــر کســي حتّــي  و  وفــاداري ســاقط شــده  گيرنــد.  نمــي 
زنــد «. » حتّــي لــک لکهــا زمــان بازگشــت خــود را مــي داننــد، کبوترهــا، پرســتوها، 
و مرغهــاي ماهيخــوار همــه زمــان کــوچ کــردن خــود را مــي داننــد. اّمــا شــما اي قــوم 
مــن، قوانيــن مــرا نمــي دانيــد «. » آيــا مــن نبايــد آنهــا را بــراي ايــن کارهايشــان تنبيــه 
کنــم؟ آيــا نبايــد از چنيــن ملّتــي انتقــام بگيــرم؟ مــن، خداونــد چنيــن گفتــه ام « )ارمیــا 

7 آیــه 28؛ 8 آیــه 7؛ ۹ آیــه ۹(. 
زمــان بــرای کنــکاش عمیــق قلــب فــرا رســیده بــود. در حالیکــه یوشــیا حاکــم آنــان 
بــود مــردم مــی توانســتند بــه امیــدی متمســک گردنــد. ولــی یوشــیا بیــش از ایــن نمــی 
توانســت بــرای آنــان شــفاعت کنــد زیــرا کــه در ایــن ســتیز شکســت خــورده بــود. 

گناهــان قــوم بــه گونــه ای بــود کــه زمــان بــرای شــفاعت از دســت رفتــه بــود.  
» آنــگاه خداونــد بــه مــن گفــت: حتــی اگــر موســي و ســموئيل بــا هــم در اينجــا 
بودنــد و از مــن التمــاس مــي کردنــد، مــن بــه ايــن مــردم رحمــي نمــي کــردم. آنهــا را 
مجبــور کــن برونــد و از نظــرم دور شــوند. وقتــي از تــو مــي پرســند بــه کجــا خواهنــد 
رفــت، بــه آنهــا بگــو کــه مــن چنيــن گفتــه ام: سرنوشــت گروهــي ايــن اســت کــه از 
بيمــاري بميرنــد و ايــن انتهــاي آنهاســت، سرنوشــت گروهــي ديگــر ايــن اســت کــه 
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در جنــگ کشــته شــوند، پــس بــه همــان ســوي مــي رونــد سرنوشــت عــّده اي هــم 
ايــن اســت کــه از گرســنگي بميرنــد، آنهــا هــم بــه همــان طــرف مــي رونــد، سرنوشــت 
بقيّــه ايــن اســت کــه بــه اســارت بــرده شــوند، پــس آنهــا هــم، بــه همــان ســوي خواهنــد 

رفــت « )ارمیــا 1۵ آیــات 1 و 2(. 
اســتنکاف از اعتنــا بــه دعــوت از رحمــت کــه اکنــون خــدا ارزانــی نمــوده بــود، 
مجازاتهایــی را بــرای قــوم توبــه ناپذیــر در پــی خواهــد داشــت کــه بیــش از یــک قــرن 
پیــش بــر قلمــرو شــمالی پادشــاهی فــرود افتــاده بــود. پیــام اکنــون بــرای آنــان چنیــن 
بــود: » اگرشــما بــا اطاعــت از تعاليمــي کــه مــن بــه شــما داده ام، مــرا پيــروي نکنيــد 
و بــه ســخنان خادمــان مــن يعنــي انبيــا، کســاني کــه مــن مرتبــاً بــراي شــما فرســتاده 
ام بــی توجهــی کنیــد بــا آنکــه مــن صبــح زود برخاســته ایشــان را فرســتادم ولــی گــوش 
نکردیــد. ولــي اگــر بــه بــي اطاعتــي ادامــه دهيــد، در آن صــورت همــان باليــي کــه بــر 
ســر شــيلوه آوردم، بــر ســر ايــن معبــد بــزرگ نيــز خواهــم آورد و تمــام ملّتهــا اســم ايــن 

شــهر را بــه عنــوان نفريــن بــه کار خواهنــد بــرد « )ارمیــا 26 آیــات 4 تــا 6(.
آنانــی کــه در ایوانهــای معبــد ایســتاده و گفتمــان ارمیــا را میشــنیدند،  اشــاره آن 
مطلب را بطور واضح درک کردند که به شیلو و ایام عیلی معطوف بود هنگامی 
کــه فلســطینیان بــر اســرائیل غلبــه کــرده و صنــدوق عهــد را بــا خــود بــرده بودنــد. 
گنــاه عیلــی، ســهل انــگاری بــر کنتــرل گناهــان پســران خــود در امــور مقــدس و 
شــرارتهایی بود که در سراســر ســرزمین شــایع گردیده بود. غفلت او از اصالح این 
شــرارتها، مصیبــت دهشــتناکی را بــر اســرائیل آورد. پســران او در جنــگ شکســت 
خــورده و عیلــی خــود نیــز زندگیــش را از دســت داد – صنــدوق عهــد از ســرزمین 
اســرائیل بــرده شــده بــود و ســی هــزار نفــر از مــردم بــه قتــل رســیده بودنــد – و همگــی 
بخاطر اینکه گناه مجاز شــده بود تا بدون توبیخ و کنترل رشــد کند. اســرائیل بطور 
باطــل خیــال کــرده بــود کــه علیرغــم اعمــال گناهکارانــه آنــان، حضــور صنــدوق عهــد 
تضمینــی اســت بــر غلبــه بــر فلســطینیان. بــه همیــن طریــق در ایــام ارمیــا، ســاکنین 
یهــودا بــه ایــن عقیــده گرایــش داشــتند کــه رعایــت محــض فرائــض الهــی، معبــد آنــان 

را از مجــازات عادالنــه طریقهــای بدکارانــه حفــظ خواهــد کــرد. 
ایــن درس عبرتــی بــرای کســانی اســت کــه امــروزه در کلیســا مقــام و مســئولیت 
بــی  را  کــه حقیقــت  بــا خطاهاســت  برخــورد  بــرای  جــدی  ایــن هشــداری  دارنــد. 
حرمــت میســازد. هیــچ فــردی کــه مدعــی امانــت داری احــکام خداســت نبایــد خــود 
را فریــب دهــد کــه رعایــت ظاهــری احــکام میتوانــد آنــان را از عدالــت الهــی معــاف 
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ســازد. هیچکــس نبایــد از مالمــت اهریمــن ســر بــاز زنــد و نبایــد خادمــان خــدا را کــه 
بــا غیــرت جــد و جهــد میکننــد تــا )کلیســا( را تطهیــر کننــد بازخواســت کننــد. خــدای 
منزجــر از گنــاه، کســانی را کــه مدعــی نگهــداری از احــکام او هســتند فــرا میخوانــد 
تــا از شــرارت بــدور باشــند. اهمــال و قصــور در توبــه و اطاعــت راغبانــه بــر مــردان و 
زنان امروز عقوبت ســختی  را در برخواهد داشــت همانگونه که بر اســرائیل کهن 
واقــع شــد. حــدی واقــع اســت کــه فراتــر از آن داوری خداونــد نمیتوانــد بیــش از ایــن 
بــه تاخیــر بیفتــد. ویرانــی اورشــلیم در ایــام ارمیــا هشــداری جــدی بــه اســرائیل مــدرن 
اســت کــه اندرزهــا و تذکــرات از طریــق واســطه هــای برگزیــده بــه آنــان داده شــده 

اســت و بــی توجهــی بــی کیفــر نخواهــد مانــد. 
بــا  آنــان  برانگیخــت.  را  بســیاری  مخالفــت  مــردم  و  کاهنــان  بــه  ارمیــا  پیــام 
عیبجویــی آشــوبگرانه ای فریــاد زده، گفتنــد » چــرا بــه نــام خداونــد نبــّوت کــرده مــي 
گويــي کــه ايــن معبــد بــزرگ بــه سرنوشــت شــيلوه مبتــال خواهــد شــد و ايــن شــهر 
ويــران مــي شــود و ديگــر کســي در آن زندگــي نخواهــد کــرد؟ « )ارمیــا 26 آیــه ۹(. 
کاهنان انبیای کذبه و مردم از او خشــمگین شــدند چرا که او با آنان مالیم ســخن 
نمیگویــد و یــا بــدروغ نبــوت نمیکنــد. بنابرایــن پیــام خــدا خــوار شــمرده شــد و خــادم 

او بــه مــرگ تهدیــد شــد. 
اخبــار کالم ارمیــا بــه فرمانــروای یهــودا رســید و آنــان بــا عجلــه از قصــر بــه معبــد 
رفتنــد تــا خــود از موضــوع بــا خبــر شــوند. » پــس كاهنــان و انبيــا رؤســا و تمامــي 
قــوم را خطــاب كــرده، گفتنــد: ايــن شــخص مســتوجب قتــل اســت زيــرا چنانكــه 
بــه گوشــهاي خــود شــنيديد بــه خــالف ايــن شــهر نبّــوت كــرد « )ارمیــا 26 آیــه 11(. 
نمــود:  اعــالن  و  ایســتاده  مــردم  و  شــاهزاده  مقابــل  در  شــجاعت  بــا  ارمیــا  ولــی 
» پــس ارميــا جميــع ســروران و تمامــي قــوم را مخاطــب ســاخته، گفــت: خداونــد 
مــرا فرســتاده اســت تــا همــه ســخناني را كــه شــنيديد بــه ّضــد ايــن خانــه و بــه ّضــد 
ايــن شــهر نبــّوت نمايــم. پــس اآلن راههــا و اعمــال خــود را اصــالح نماييــد و قــول 
يهــوه خــداي خــود را بشــنويد تــا خداونــد از ايــن باليــي كــه دربــاره شــما فرمــوده 
اســت پشــيمان شــود. امــا مــن اينــك در دســت شــما هســتم موافــق آنچــه در نظــر 
بــه قتــل رســانيد،  آيــد،  بعمــل آريــد. ليكــن اگــر شــما مــرا  شــما پســند و صــواب 
يقيــن بدانيــد كــه خــون بــي گناهــي را بــر خويشــتن و بــر ايــن شــهر و ســاكنانش وارد 
خواهيــد آورد. زيــرا حقيقتــاً خداونــد مــرا نــزد شــما فرســتاده اســت تــا همــه ايــن 

ســخنان را بــه گــوش شــما برســانم « )آیــات 12 تــا 1۵(. 
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اگــر نبــی بــا ارعــاب و تهدیدهــای کســانی کــه در مقــام هــای بــاال بودنــد، عقــب 
نشینی میکرد پیام او بی تأثیر میشد و زندگی خویش را نیز از دست میداد، ولی 
او بــا جــرات هشــدار جــدی را ابــالغ نمــود و موجــب شــد تــا مــردم و ســردمداران بــه 
او احتــرام بگذارنــد. آنــان بــا کاهنــان و انبیــای کــذاب مباحثــه و مقاولــه نمودنــد و بــه 
آنهــا نشــان دادنــد کــه چقــدر نابخردانــه خواهــد بــود اقداماتــی را کــه در پیــش گرفتــه 
انــد و کالم آنــان در ذهــن مــردم باعــث واکنــش شــد. بدیــن ســبب خــدا بــرای دفــاع 

از خــادم خویــش برخاســت. 
ریش سفیدان نیز بر علیه تصمیم کاهنان راجع به سرنوشت ارمیا به مخالفت 
برخاســتند. آنــان مــورد میــکاه را ذکــر کردنــد کــه عقوبــت بــر اورشــلیم را نبــوت کــرده 
بــود و میگفــت » صهيــون را مثــل مزرعــه شــيار خواهنــد كــرد و اورشــليم خــراب 
شــده، كــوه ايــن خانــه بــه بلنديهــاي جنــگل مبّــدل خواهــد گرديــد. آيــا حزقيّــا پادشــاه 
يهــودا و تمامــي يهــودا او را كشــتند؟ نــي بلكــه از خداونــد بترســيد و نــزد خداونــد 
اســتدعا نمــود و خداونــد از آن باليــي كــه دربــاره ايشــان گفتــه بــود پشــيمان گرديــد. 
پس ما بالي عظيمي بر جان خود وارد خواهيم آورد « )ارمیا 26 آیات 18 و 1۹(. 
بواســطه شــفاعت ایــن مــردان پرنفــوذ، زندگــی نبــی حفــظ شــد گرچــه بســیاری 
از کاهنــان و انبیــای کذبــه تــاب تحمــل حقیقتهــای عنــوان شــده را نداشــتند و از بــه 

قتــل رســاندن او خوشــحال میشــدند. 
از روز فراخوانــی او تــا خاتمــه رســالت، ارمیــا در مقابــل یهــودا بعنــوان » یــک 
قلعــه و بــرج مســتحکم « ایســتاد و بــر خشــم انســانها مســتولی گردیــد. » تــو را در 
ميــان قــوم خــود امتحــان كننــده و قلعــه قــرار دادم تــا راههــاي ايشــان را بفهمــي و 
امتحــان كنــي. و مــن تــو را بــراي ايــن قــوم ديــوار برنجيــن حصــاردار خواهــم ســاخت 
و بــا تــو جنــگ خواهنــد نمــود، امــا بــر تــو غالــب نخواهنــد آمــد زيــرا خداونــد مــي 
گويــد: مــن بــراي نجــات دادن و رهانيــدن تــو بــا تــو هســتم. و تــو را از دســت شــريران 
خواهــم رهانيــد و تــو را از كــف ستمكيشــان فديــه خواهــم نمــود « )ارمیــا 6 آیــه 27؛ 

1۵ آیــات 20 و 21(. 
طبیعتاً با روزگاری که از ترس و وحشــت ســپری شــده بود، ارمیا مشــتاق یک 
زندگی آرام و با صلح و صفا برای دوران کهولت خویش بود. و نیازی نداشت تا 
شاهد توبه ناپذیری ادامه دار قوم محبوب خود باشد. قلب او از ویرانی که گناه 
ببار آورده است مضطرب بود. » كاش كه سر من آب مي بود و چشمانم چشمه 
اشــك. تــا روز و شــب بــراي كشــتگان دختــر قــوم خــود گريــه مــي كــردم. كاش كــه در 
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بيابــان منــزل مســافران مــي داشــتم تــا قــوم خــود را تــرك كــرده، از ايشــان مــي رفتــم 
چونكــه همگــي ايشــان زنــاكار و جماعــت خيانــت كارنــد « )ارمیــا ۹ آیــات 1 و 2(. 
فرا خواندگی او برای تحمل استهزاء ها، ظالمانه بود. جان حساس او توسط 
کسانی که پیامهای او را برای تهذیب و تحول خوار شمرده بودند با تیرهای استهزاء 
ســفته گردیــده بــود. » مــن بــه جهــت تمامــي قــوم خــود مضحكــه و تمامــي روز ســرود 
ايشــان شــده ام «. » اي خداونــد مــرا فريفتــي پــس فريفتــه شــدم. از مــن زور آور تــر 
بــودي و غالــب شــدي. تمامــي روز مضحكــه شــدم و هركــس مــرا اســتهزا مــي كنــد. 
زيــرا كــه از بســياري مذمــت شــنيدم و از هــر جانــب خــوف بــود و جميــع اصدقــاي 
مــن گفتنــد بــر او شــكايت كنيــد و مــا شــكايت خواهيــم نمــود و مراقــب لغزيــدن مــن 
مــي باشــند )و مــي گوينــد( كــه شــايد او فريفتــه خواهــد شــد تــا بــر وي غالــب آمــده، 
انتقــام خــود را از او بكشــيم « )مراثــی ارمیــا ۳ آیــه 14؛ ارمیــا 20 آیــات 7 و 10(. 
ولــی نبــی وفــادار هــر روزه تقویــت میشــد تــا تــاب بیــاورد. » ليكــن خداونــد بــا 
مــن مثــل جبّــآر قاهــر اســت از ايــن جهــت ســتمكاران مــن خواهنــد لغزيــد و غالــب 
نخواهنــد آمــد و چونكــه بــه فطانــت رفتــار ننمودنــد بــه رســوايي ابــدي كــه فرامــوش 
نخواهنــد شــد بــي نهايــت خجــل خواهنــد گرديــد « و » بــراي خداونــد بســراييد و 
خداونــد را تســبيح بخوانيــد زيــرا كــه جــان مســكينان را از دســت شــريران رهايــي 

داده اســت « )ارمیــا 20 آیــات 11 و 1۳(. 
تجربه ایام جوانی ارمیا و همچنین در ســالهای بعدی رســالت خویش درســی 
را بــه او داد کــه » طريــق انســان از آن او نيســت و آدمــي كــه راه مــي رود قــادر بــر 
هدايــت قدمهــاي خويــش نمــي باشــد. اي خداونــد مــرا تأديــب نمــا امــا بــه انصــاف 

و نــه بــه غضــب و خــود مبــادا مــرا ذليــل ســازي « )ارمیــا 10 آیــات 2۳ و 24(. 
وقتــی کــه او فــرا خوانــده شــد تــا جــام انــدوه و رنــج را بنوشــد و وقتــی کــه بــا 
محنــت گفــت » و گفتــم كــه قــّوت و اميــد مــن از يهــوه تلــف شــده اســت. از رأفــت 
هــاي خداونــد اســت كــه تلــف نشــديم زيــرا كــه رحمــت هــاي او بــي زوال اســت. 
آنهــا هــر صبــح تــازه مــي شــود و امانــت تــو بســيار اســت. و جــان مــن مــي گويــد كــه 
خداونــد نصيــب مــن اســت، بنابرايــن بــر او اميــدوارم. خداونــد بــه جهــت كســاني 
كــه بــر او تــوكّل دارنــد و بــراي آنانــي كــه او را مــي طلبنــد نيكــو اســت. خــوب اســت 
كــه انســان اميــدوار باشــد و بــا ســكوت انتظــار نجــات خداونــد را بكشــد « )مراثــی 

ارمیــا ۳ آیــات 18 و 22 تــا 26(. 
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۳۵
فرا رسیدن 

سرنوشت شوم
رســیدن  فــرا  هشــدارهای  از  مملــو  یهویاقیــم  ســلطنت  ســالهای  اولیــن 
وقــوع  شــرف  در  بــود  شــده  بیــان  انبیــا  توســط  کــه  خداونــد  کالم  بــود.  عقوبــت 
بــر قــوم  ایــن  از  بیــش  بــود و  بــزوال  بــود. قــدرت آشــوریان در منطقــه شــمالی رو 
بــه عبــث  حکمفرمــا نبودنــد. قــدرت مصــر در منطقــه جنوبــی کــه پادشــاه یهــودا 
بــزودی مضمحــل میشــد. امپراطــوری نوظهــور دنیــا بطــور غیــر  بــود  بــه آن متکــی 
منتظــره بــه ســمت شــرق هجــوم بــرده و بــه ســرعت همــه ملتهــا را تحــت الشــعاع 

داد.  قــرار خواهــد  خــود 
انجــام  بــرای  ای  وســیله  عنــوان  بــه  بابــل  پادشــاه  کوتــاه،  ســالهایی  ظــرف  در 
غضــب خــدا بــر یهــودای توبــه ناپذیــر هجــوم خواهــد بــرد. دوبــاره و دوبــاره اورشــلیم 
توســط لشــکریان نبوکدنصــر محاصــره خواهــد گردیــد. گــروه هــا یکــی پــس از دیگــری 
– در ابتدا فقط کمی ولی بعداً هزاران و ده ها هزار – به شــنعار به اســارت برده 
خواهنــد شــد تــا بــزور در تبعیــد ســکنی گزیننــد. یهویاقیــم – یهویاکیــن – صدقیــا 
– همــه ایــن پادشــاهان یهــودی، خراجگــزاران و تبعــه حاکمــان بابلــی خواهنــد شــد 
و بنوبــت طغیــان خواهنــد نمــود. تادیــب ســخت تــر و شــدیدتری بــر قــوم طغیانگــر 
ضربــت خواهــد زد تــا اینکــه در نهایــت تمامــی ســرزمین بــه ویرانــه ای مبــدل گــردد – 
اورشــلیم بــا آتــش از بیــن خواهــد رفــت – معبــدی کــه ســلیمان بنــا کــرده بــود، ویــران 
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۳12  | انبیاء و پادشاهان

میگردیــد و پادشــاهی یهــودا ســقوط میکــرد و دیگــر هرگــز دوبــاره موقعیــت پیشــین 
خــود را در میــان اقــوام زمیــن نخواهــد یافــت. 

آن زمانهای تغییر که پر از خطر برای قوم اسرائیل بود، با بسیاری از پیامهای 
ملکوتــی از طریــق ارمیــا نشــان داده شــد. بدیــن ســبب خداونــد بــه فرزنــدان یهــودا 
موقعیتــی داد تــا خــود را از گرفتــار شــدن در اتحــاد بــا مصــر خــالص کننــد و از ســتیز 
بــا حاکمــان بابــل بپرهیزنــد. وقتــی کــه خطــر تهدیــد آمیــز نزدیــک شــد او از طریــق 
تمثیــالت مــردم را تعلیــم داد، بــه امیــد اینکــه آنــان را نســبت بــه التــزام و تعهــد خــود 
بــه خــدا بیــدار و هشــیار کنــد و نیــز آنــان را ترغیــب کنــد تــا رابطــه ای دوســتانه بــا 

حکومــت بابــل برقــرار کننــد. 
بــه خواســته  اعتــراض  بــدون  فرمانبــرداری  اهمیــت  کشــیدن  تصویــر  بــه  بــرای 
هــای خــدا، ارمیــا برخــی از رکابیــان را در یکــی از تاالرهــای معبــد جمــع کــرده و در 
مقابــل آنــان شــراب گذاشــت و آنــان را دعــوت بنوشــیدن کــرد. آنچنــان کــه انتظــار 
میرفــت، او بــا نکوهــش و اعتــراض و امتنــاع مطلــق روبــرو گردیــد. » شــراب نمــي 
نوشــيم زيــرا كــه پــدر مــا يونــاداب بــن رِكاب مــا را وصيّــت نمــوده، گفــت كــه شــما 
و پســران شــما ابــداً شــراب ننوشــيد «. » پــس كالم خداونــد بــر ارميــا نــازل شــده، 
گفــت: يهــوه صبايــوت خــداي اســرائيل چنيــن مــي گويــد: بــرو و بــه مــردان يهــودا و 
ســاكنان اورشــليم بگــو كــه خداونــد مــي گويــد: آيــا تأديــب نمــي پذيريــد و بــه كالم 
مــن گــوش نمــي گيريــد؟ ســخنان يونــاداب بــن ركاب كــه بــه پســران خــود وصيــت 
نمــود كــه شــراب ننوشــيد اســتوار گرديــده اســت و تــا امــروز شــراب نمــي نوشــند و 
وصيّــت پدرخــود را اطاعــت مــي نماينــد؛ اّمــا مــن بــه شــما ســخن گفتــم و صبــح زود 
برخاســته، تكلّــم نمــودم و مــرا اطاعــت نكرديــد « )ارمیــا ۳۵ آیــات 6 و 12تــا 14(. 
خــدا میخواســت تــا فــرق زیــاد را دربــاره اطاعــت رکابیــان و نااطاعتــی و طغیــان 
پــدران خویــش را اطاعــت نمودنــد و  امــت خویــش نشــان دهــد. رکابیــان فرمــان 
حــال از افتــادن بــه دام طغیــان و نــا اطاعتــی امتنــاع ورزیدنــد. ولــی مــردان یهــودا بــه 

کالم خداونــد گــوش ندادنــد و شــدید تریــن عقوبــت در انتظارشــان بــود. 
خداوند فرمود: » فرزندان و نسلهاي يوناداب دستورات او را درباره نخوردن 
شــراب اطاعــت کردنــد و تــا بــه امــروز هيــچ يــک از آنهــا شــراب نمــي خــورد. اّمــا مــن 
مکــرراً بــا شــما ســخن گفتــم و شــما از مــن اطاعــت نکرديــد. مــن بنــدگان خــودم – 
يعنــي انبيــا را بــراي شــما مــي فرســتادم و آنهــا بــه شــما گفتــه انــد کــه بايــد روش هــاي 
شــرارت آميــز خــود را تــرک کنيــد و آنچــه را راســت و درســت اســت، انجــام دهيــد. 
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فرا رسیدن سرنوشت شوم  |  ۳1۳

آنها شــما را از پرســتش و خدمت به خدايان ديگر برحذر داشــتند، تا شــما بتوانيد 
در ســرزميني کــه بــه شــما و بــه اجــداد شــما دادم، بــه زندگــي خــود ادامــه دهيــد. اّمــا 
شــما بــه مــن گــوش نمــي داديــد و بــه مــن توّجهــي نمــي کرديــد. فرزنــدان يونــاداب 
دســتوراتي کــه جّدشــان بــه آنهــا داد اطاعــت کردنــد، اّمــا شــما از مــن اطاعــت نکــرده 
ايــد. پــس اکنــون مــن، خداونــد متعــال، خــداي اســرائيل، مــردم يهــودا و اورشــليم را 
گرفتــار مصيبتــي خواهــم کــرد کــه قبــالً دربــاره آن گفتــه بــودم. مــن ايــن کار را مــي کنــم 
چــون وقتــي بــا شــما ســخن گفتــم، گــوش نداديــد؛ و وقتــي شــما را خوانــدم، پاســخ 

نداديــد « )ارمیــا ۳۵ آیــات 14تــا 17(. 
وقتــی کــه قلــوب مــردم بــا تأثیــرات روح القــدس نــرم گردیــده و مقهــور گــردد بــه 
پنــد و انــدرز اعتنــا میکننــد ولــی وقتــی از تذکــر و هشــدار روی گــردان شــده و قلــب 
خویــش را ســخت میکننــد آنــگاه خداونــد اجــازه میدهــد تــا تأثیــرات دیگــری آنــان را 
هدایــت کنــد. بــا ســرباز زدن از حقیقــت، آنــان ســخنان کــذب را مــی پذیرنــد کــه تلــه 

ای بــرای نابــودی خــود ایجــاد کننــد. 
گــوش  آنــان  ولــی  نیانگیزنــد،  بــر  را  او  غضــب  تــا  خواســت  یهــودا  از  خــدا 
بــه  بابلیــان  توســط  آنــان  گردیــد.  آنــان صــادر  بــر ضــد  محکومیــت  نهایتــاً  ندادنــد. 
اســارت خواهنــد رفــت. کلدانیــان وســیله ای بــرای تنبیــه و مجــازات مــردم نامطیــع 
خواهنــد گردیــد. رنجهــای مــردان یهــودا متناســب بــا نــوری بــود کــه داشــته انــد و بــه 
هشــدارهایی بــود کــه خــوار و مــردود شــمرده انــد. خداونــد بــرای مدتهــا، داوری و 
بــود ولــی حــال خشــم خــود را بخاطــر راههــای  مجــازات خــود را بتاخیــر انداختــه 

آنــان نشــان خواهــد داد.  شــریرانه 
بــه  نبــی اظهــار داشــت » بعــد از آن  خانــدان رکابیــان برکتــی دائمــی یافتنــد. 
خانــدان رکابيــان گفتــم کــه خداونــد متعــال، خــداي اســرائيل، گفتــه اســت: شــما 
از دســتورات جــد خودتــان يونــاداب اطاعــت کــرده ايــد و از تمــام تعاليــم او پيــروي 
کــرده ايــد؛ و هرچــه را کــه او گفتــه بــود، بجــا آورده ايــد. پــس مــن خداونــد متعــال، 
خــداي اســرائيل، قــول مــي دهــم کــه يونــاداب پســر رکاب هميشــه فرزنــد ذکــوري 
بــراي خدمــت مــن خواهــد داشــت « )آیــات 18 و 1۹(. بدیــن ســبب خــدا بــه امــت 
خویــش آموخــت کــه وفــاداری و اطاعــت، برکــت خــود را بــر یهــودا منعکــس خواهــد 
نمــود، همانطــور کــه رکابیــان بــرای اطاعــت بــه فرامیــن پــدران خــود برکــت یافتنــد. 
کــه  را  پــدر خــوب و حکیــم  بــرای ماســت. وقتــی خواســته هــای  ایــن درســی 
از بهتریــن و موثرتریــن وســایل اســتفاده میکنــد تــا اوالد خــود را از افــراط گریهــای 
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تــا شایســته اطاعــت محــض باشــند، چــه بســا آن پــدر  شــرارت آمیــز حفــظ کنــد، 
آســمانی و آفریــدگار و فرمانــروای مطلــق، آن قــادر ســرمدی، داور ســختگیر – هــر 
روشــی را اعمال خواهد نمود تا انســانها را به توبه از گناهانشــان وادارد. خداوند 
توســط خادمــان خویــش خطــرات نافرمانــی را پیشــگویی نمــود. او شــیپور اخطــار 
بــر علیــه گنــاه ســخن میگویــد. امــت او فقــط  بــرای آنــان بصــدا در مــی آورد و  را 
بــه رحمــت او و بواســطه مراقبــان دلســوِز برگزیــده کامیــاب میگردنــد. او نمیتوانــد 
از مردمــی کــه اندرزهــای او را رد میکننــد و تذکــرات وی را اســتهزاء مــی نماینــد 
حمایــت کنــد. او بــرای مدتــی ممکــن اســت مجازاتهــای داوری را بتعویــق بینــدازد، 

بــا ایــن حــال نمیتوانــد بــرای همیشــه دســت نگــه دارد. 
فرزنــدان یهــودا در زمــره کســانی بشــمار آمدنــد کــه خــدا اظهــار داشــت » شــما 
بــراي مــن اّمــت مقــّدس و خادمــان مــن خواهيــد بــود « )خــروج 1۹ آیــه 6(. ارمیــا 
هرگــز در رســالت خویــش بصیــرت خــود را از اهمیــت قدوســیِت قلــب در روابــط 
مختلــف زندگــی و مخصوصــاً در خدمــت بــه اعلــی علییــن از دســت نــداد. او بطــور 
واضــح ســقوط پادشــاهی و پراکنــده شــدن ســاکنان یهــودا در میــان اقــوام را پیــش 
بینی کرد اما با چشم ایمان به فراتر از اینها و به زمان بازسازی و ترمیم نگریست. 
وعــده الهــی در گوشــهایش زمزمــه مینمــود: » بقيّــه قــوم خــود را از ســرزمينهايي کــه 
آنهــا را پراکنــده کــرده بــودم، بــه وطــن خودشــان برمــي گردانــم. آنهــا فرزنــدان زيــادي 
خواهنــد داشــت و بــه تعدادشــان هــر روز افــزوده خواهــد شــد. مــن حکمرانانــي 
بــراي مراقبــت از آنهــا برخواهــم گزيــد. قــوم مــن ديگــر در تــرس و وحشــت نخواهــد 
ام.  مــن، خداونــد چنيــن گفتــه  کــرد.  را مجــازات نخواهــم  آنهــا  مــن ديگــر  بــود، و 
خداونــد مــي گويــد: زمانــي مــي آيــد کــه مــن از نســل داوود پادشــاهي عــادل برمــي 
گزينــم. آن پادشــاه بــا حکمــت حکومــت مــي کنــد و آنچــه را کــه راســت و درســت 
اســت، در تمــام ايــن ســرزمين انجــام خواهــد داد. وقتــي او پادشــاهي کنــد، مــردم 
يهودا در امنيّت و قوم اسرائيل در صلح خواهد زيست. نام او خداوند عدالت 

و آزادي مــا خواهــد بــود « )ارمیــا ٢٣ آیــه ٣ تــا 6(. 
نبوتهــای داوریهــای در پیــش رو بــا وعــده هــای نهایــی و رهایــِی بــا شــکوه همــراه 
بــود. کســانی کــه انتخــاب میکننــد تــا بــا خــدا آشــتی و بــا قدوســیت در میانــه ارتــداد 
شــایع، زندگــی کننــد، بــرای هــر مشــقتی قــوت خواهنــد یافــت و قــادر خواهنــد بــود 
تــا شــاهدان او بــا قدرتــی عظیــم باشــند. و در ســالهایی کــه در پیــش روســت رهایــی 
فرزنــدان اســرائیل از اســارت در زمــان خــروج، موجــب شــهرت آنــان خواهــد گردیــد. 
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دربــاره ایــام در پیــش رو، خداونــد از طریــق نبــی اظهــار داشــت » زمانــي مــي آيــد کــه 
مــردم ديگــر بــه نــام مــن، بــه عنــوان خــداي زنــده اي کــه آنهــا را از مصــر بيــرون آورده، 
ســوگند يــاد نمــي کننــد. آنهــا در عــوض بــه نــام خــداي زنــده اي ســوگند مــي خورنــد 
کــه قــوم اســرائيل را از ســرزمين شــمالي و ســاير کشــورهايي کــه مــن آنهــا را پراکنــده 
کــرده بــودم، برگردانــده اســت. آن وقــت آنهــا در وطــن خودشــان زندگــي خواهنــد 
کــرد « )آیــه ٧ و 8(. ایــن نبــوت شــگفت انگیــز توســط ارمیــا در طــی خاتمــه ســالهای 
فرمانروائــی جهــان  بــه  بابلیــان  کــه  گردیــد، هنگامــی  ابــراز  یهــودا  پادشــاهی  تاریــخ 
رســیدند و حتــی لشــکریان خــود را بــر ضــد صهیــون بــرای محاصــره اجتمــاع نمودنــد. 
در  کــه  کســانی  گوشــهای  بــه  رهایــی  هــای  وعــده  ایــن  دلپذیــر،  نوایــی  ماننــد 
عبــادت خداونــد ثابــت قــدم بودنــد رســید. در خانــه هــای فقیــر و غنــی کــه نصایــح 
رعایــت کننــده عهــد خداونــد همچنــان محتــرم بشــمار میرفــت، کالم نبــی دوبــاره و 
دوبــاره تکــرار میگردیــد. حتــی فرزنــدان، بســیار بــه جنبــش در آمدنــد و بــر ذهنهــای 

جــوان و شــنوای آنــان اثــرات بادوامــی گــذارده شــد. 
ایــام  در  کــه  بــود  مقــدس  احــکاِم کالم  از  آنــان  وظیفــه شناســی  رعایــت  ایــن 
رســالت ارمیــا، فرصتهایــی را بــرای دانیــال و یارانــش فراهــم نمــود تــا خــدای حقیقــی 
را در مقابــل اقــوام زمیــن متعــال ســازد. آمــوزه هایــی کــه فرزنــدان عبرانــی در خانــه 
هــای والدیــن خــود دریافــت کــرده بودنــد، آنــان را در ایمــان قــوی و اســتوار ســاخت 
وفــادار  زمیــن،  و  آســمانها  خالــق  زنــده  خــدای  بــه  خویــش  هــای  خدمــت  در  تــا 
بماننــد. وقتــی در ابتــدای ســلطنت یهویاقیــم، نبوکدنصــر بــرای اولیــن بــار اورشــلیم 
را محاصــره و تصــرف نمــود و دانیــال و همراهانــش را بــا خــود بــرای خدمتگــزاری 
در دربــار بابــل بــه تبعیــد بــرد، ایمــاِن اســیران عبرانــی در حــد اعالیــی محــک خــورد. 
ولیکــن آنانیکــه آموختــه بودنــد تــا بــه وعــده هــای خداونــد تــوکل کننــد براحتــی در طــی 
اقامــت موقتــی خــود در ســرزمین غریــب از پــس آزمــون بــر آمدنــد. کالم مقــدس، 

هــادی و کنتــرل کننــده و آمــر و ناهــی آنــان بــود. 
ارمیــا بعنــوان تعبیــر کننــده داوری هــای مجــازات کــه در شــرف نــزول بــر یهــودا 
بــود، شــرافتمندانه ایســتاد و از عدالــت خــدا و از برنامــه هــای رحیمانــه او حتــی 
متحمــل  ناپذیــر  خســتگی  بطــور  نبــی  نمــود.  دفــاع  هــا  مجــازات  شــدیدترین  در 
زحمــت میشــد. او کــه خواهــان دسترســی بــه همــه قشــرها بــود بــه مناطقــی فراتــر 
از اورشــلیم و بــه نواحــی مجــاور رفــت و بطــور مکــرر بــه قســمتهای مختلــف قلمــرو 

پادشــاهی ســفر کــرد. 
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ارمیــا در شــهادتهای خــود بــه کلیســا بطــور مــداوم اشــاره بــه تعلیمــات کتــاب 
احــکام کــرد کــه بطــور شــگرفی در طــی ســلطنت یوشــیا حرمــت داده شــده بــود. او 
دوبــاره بــه اهمیــت حفــظ رابطــه عهــد بــا خــدای رحمــان و رحیــم تأکیــد نمــود، کســی 

کــه بــر بلندیهــای کــوه ســینا احــکام دهگانــه را بــه موســی ابــالغ نمــوده بــود. 
نبــی واقعیتــی را آشــکار نمــود کــه پــدر آســمانی مــا اجــازه میدهــد تــا عقوبتهــا 
فانــي  انســانهايي  کــه  بفهمــان  آنــان  بــه  و  بترســان  را  آنهــا  گــردد » خداونــدا،  نــازل 
هســتند « )مزامیــر ٩ آیــه٢٠(. » اگــر بــاز هــم خــالف ميــل مــن رفتــار کنيــد و بــه حــرف 
مــن گــوش ندهيــد، بالهايــي کــه بــر ســر شــما مــي آورم هفــت برابــر خواهنــد بــود. 
آنــگاه مــن غضــب خــود را بــر ســر شــما مــي آورم و ســزاي گناهتــان را هفــت مرتبــه 
شــديدتر از پيــش مــي کنــم. شــما را در بيــن اقــوام جهــان پراکنــده مــي ســازم. جنــگ 
را بــر ســر شــما مــي آورم، شــهرهاي شــما را ويــران و از ســکنه خالــي مــي گردانــم « 

)الویــان ٢6 آیــه ٢١ و ٢8 و ٣٣(. 
در همان زمان، پیامهای سرنوشت شوِم قریب الوقوع به فرمانروایان و مردم 
و یهویاقیــم ابــالغ گردیــد چــرا کــه در عــوض اینکــه رهبــران روحانــی خردمنــدی بــوده و 
در اعتــراف بــه گنــاه پیــش آهنــگ باشــند و در اصالحــات و کارهــای خــوب پیشــگام 
باشند، زمان خود را در عیاشی های خودخواهانه سپری میکنند. » واي بر کسي 
کــه مــي گويــد: بــراي خــود کاخــي بــا اتاقهــاي بــزرگ در طبقــه بــاال خواهــم ســاخت « 
)ارمیــا ٢٢ آیــه ١4( کــه بــا پــول هــا و کارهایــی بواســطه شــیادی و ســتم بنــا مــی شــود. 
بــی  بــر حاکــم  تــا داوری را  الهــام گردیــد  بــه او  بــر انگیختــه شــد و  نبــی  خشــم 
بــي انصافــي مــي ســازد و  بــا  بــر کســي کــه خانــه خــود را  ایمــان اعــالم کنــد. واي 
مــزد  و  مــي کشــد  بيــگاري  خــود  مــردم  از  دهــد،  مــي  را گســترش  آن  ناراســتي  بــا 
اتاقهــاي  بــا  بــراي خــود کاخــي  بــر کســي کــه مــي گويــد:  نمــي دهــد. واي  آنهــا را 
بــزرگ در طبقــه بــاال خواهــم ســاخت. پــس او پنجــره هايــي بــر خانــه خــود نصــب 
مــي کنــد، ديــوار هايــي از چــوب ســرو آزاد برايــش مــي ســازد و آن را بــا رنــگ قرمــز 
رنــگ مــي زنــد. آيــا بــا ســاختن خانــه هايــي از چــوب ســرو آزاد کــه از خانــه هــاي 
ديگــران زيباتــر باشــد، تــو را پادشــاهي بهتــر خواهــد کــرد؟ پــدر تــو هميشــه عــادل و 
بــا انصــاف بــود و از ايــن رو، عمــري طوالنــي کــرد و در همــه امــور موفّــق بــود. او از 
روي عدالــت نســبت بــه فقيــران قضــاوت مــي کــرد و در همــه چيــز کاميــاب بــود. 
اين اســت مفهوم خداشناســي. » اّما تو فقط در انديشــه منافع شــخصي خودت 
مــي باشــي، تــو بــا خشــونت، بــي گناهــان را مــي کشــي و بــه مــردم ظلــم مــي کنــي. 
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خداونــد چنيــن گفتــه اســت. آنــگاه خداونــد دربــاره يهوياقيــم پادشــاه يهــودا، پســر 
يوشــيا، مــي گويــد، هيــچ کــس بــه خاطــر مرگــش ماتــم نمــي گيــرد و نخواهــد گفــت، 
چــه ضايعــه بزرگــي! اي دوســت چــه وحشــتناک اســت! هيــچ کــس بــراي او گريــه 
نخواهد کرد و نخواهد گفت، واي سرورم! اي پادشاه من! مراسم تشييع جنازه 
تــو مثــل مــرگ االغــي خواهــد بــود کــه الشــه آن را کشــان کشــان مــي برنــد و در خــارج 

از دروازه هــاي شــهر اورشــليم، دور مــي اندازنــد « )آیــات ١٣-١٩(. 
در ظــرف چنــد ســال یهویاقیــم بــا داوری ســختی روبــرو خواهــد گردیــد ولــی ابتــدا 
خداونــد بــا شــفقت خویــش قــوم توبــه ناپذیــر را از هــدف خویــش آگاه ســاخت. در 
چهارمیــن ســال ســلطنت یهویاقیــم » مــن بــه تمــام مــردم يهــودا و اورشــليم گفتــم، 
مّدت بيســت و ســه ســال يعني از ســيزدهمين ســال ســلطنت يوشــيا پســر آمون تا 
بــه امــروز خداونــد بــا مــن ســخن گفتــه و مــن در رســاندن پيامهــاي او بــه شــما غفلــت 
نکــرده ام. امــا شــما اعتنايــي بــه آنهــا نکرديــد « )ارمیــا ٢۵ آیــات ٢ و ٣(. و حــال کالم 
خــدا بــه ایشــان ایــن بــود: » پــس چــون بــه او گــوش نمــي دهيــد، خداونــد متعــال 
مــي گويــد، مــن بــه دنبــال تمــام ملّتهايــي کــه در شــمال زندگــي مــي کننــد و بــه دنبــال 
بنــده خــودم نبوکدنصــر پادشــاه بابــل خواهــم فرســتاد تــا آمــده بــا يهــودا و ســاکنان 
آن و همچنيــن بــا ملّتهــاي همســايه بجنگــد. مــن ايــن ملّــت و همســايه هــاي او را 
ويــران خواهــم کــرد و تــا بــه ابــد بــه صــورت مخروبــه اي متــروک کــه موجــب وحشــت 
هــر بيننــده اي باشــد، باقــي خواهــد مانــد. مــن بــه فريادهــاي شــادي و خوشــي و 
جشــن هــاي عروســي آنهــا خاتمــه خواهــم داد. چراغهايشــان بــي روغــن و مــزارع 
آنهــا بــي غلّــه خواهــد شــد. تمــام ايــن ســرزمين بــه ويرانــه اي متــروک مبــّدل خواهــد 
شــد کــه موجــب وحشــت هــر بيننــده اي خواهــد بــود. يهــودا و ملّتهــاي همســايه 
بــراي مــّدت هفتــاد ســال در خدمــت پادشــاه بابــل خواهنــد بــود « )آیــات 8 تــا ١١(. 
گرچــه سرنوشــت شــوم مجــازات آشــکارا اعــالن گردیــد ولــی مفهــوم ترســناک 
آن بــه نــدرت توســط جماعــت درک میشــد. از اینــرو تأثیــر قــوی تــری بایــد گذاشــته 
میشد و خداوند میخواست تا معنی کالم را به تصویر بکشاند. او به ارمیا فرمود 
کــه سرنوشــت قــوم را بــه جامــی پــر از شــراب غضــب الهــی تشــبیه کنــد. در میــان 
اولیــن کســی کــه بایــد ایــن جــام انــدوه را بنوشــد » اورشــلیم بــود و شــهرهای یهــودا 
و همچنیــن پادشــاهانش «. دیگــران نیــز بایــد از همــان جــام بنوشــند – » فرعــون 
پادشاه مصر و خادمانش و شاهزادگان و سروران و همه مردم او « و بسیاری دیگر 
از ملتهــای دیگــر زمیــن – تــا اینکــه هــدف خداونــد بانجــام رســد. ارمیــا ٢۵ را ببینیــد. 
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امــر  نبــی  بــه  الوقــوع  قریــب  داوری  ماهیــت  بتصویــر کشــیدن  بــرای  خداونــد 
فرمــود: » بــرو و كــوزه ســفالين از كــوزه گــر بخــر و بعضــي از مشــايخ قــوم و مشــايخ 
كََهنــه را همــراه خــود بــردار و بــه وادي ابــن هّنــوم كــه نــزد دهنــه دروازه كــوزه گــران 
اســت بيرون رفته، ســخناني را كه به تو خواهم گفت در آنجا ندا كن « و در آنجا 
پس از بازگو کردن ارتداد یهودا » کوزه گلی را بشکن « و از طرف خداوند اعالم 
کــن » همانگونــه كــه ايــن كــوزه خــرد شــده و ديگــر قابــل تعميــر نيســت، بدينگونــه 

اورشــليم و اهالــي آن هــم از بيــن خواهنــد رفــت «. 
نبــی آنچــه را کــه فرمــان داده شــده بــود اجــرا کــرد. پــس بــه شــهر بازگشــته، در 
کــرد.      اعــالم  را  پیــام  مــردم،  و همــه  در جمــع مســتمعین  و  ایســتاده  معبــد  ایــوان 
» خداونــد قــادر متعــال، خــداي اســرائيل چنيــن ميفرمايـــد: تمــام بالهايـــي را كــه 
بــا  شــما  چــون  آورد،  خواهــم  آن  اطــراف  شــهرهاي  و  اورشــليم  ســر  بــر  گفتهــام، 

ارمیــا ١٩را بخوانیــد.  ایــد «.  کــرده  مــن ســـرپيچي  از كالم  ســـرسختي 
کالم نبـی برغـم ایجـاد اعتـراف و توبـه، خشـم زمامـداران را برانگیخـت و در نتیجـه 
ارمیا از آزادی محروم گردید. او در انباری زندانی شد با این وجود نبی پیام آسمانی را 
با کسانی که در کنار او ایستاده بودند به مشارکت گذارد. صدای او با جفا خاموش 
نشد. او کالم حقیقت را اعالم کرد » از طرف ديگر اگر نخواهم كالم تو را اعالم كنم 
و از جانـب تـو سـخن بگويـم، آنـگاه كالم تـو در دلـم مثـل آتـش، شـعله ور ميشـود كـه تـا 

مغز استخوان هايم را ميسوزاند و نميتوانم آرام بگيرم « )ارمیا ٢٠ آیه ٩(. 
زمــان آن فــرا رســیده بــود کــه خداونــد بــه ارمیــا فرمــان دهــد تــا پیامهــای رســتگاری 
بیــاورد.  بــه رشــته تحریــر در  تــا بدیگــران برســاند،  بــا ترحــم اشــتیاق داشــت  را کــه 
» طومــاري تهيــه كــن و تمــام ســخنان مــرا كــه عليــه اســرائيل و يهــودا و اقــوام ديگــر 
گفتهــام، از نخســتين پيغامــم در زمــان يوشــيا تــا بــه امــروز، همــه را در آن بنويــس. 
شــايد وقتــي مــردم يهــودا تمــام بالهايــي را كــه قصــد دارم بــر سرشــان بيــاورم بصــورت 
نوشــته ببيننــد، توبــه كننــد و از راههــاي بــد خويــش بازگشــت نماينــد. آنــگاه مــن نيــز 

ايشــان را خواهــم آمرزيــد « )ارمیــا ٣6 آیــه ٢ و ٣(. 
در اطاعت از این فرمان، او دوست وفادار خود باروک کاتب را برای کمک 
فراخواند و امالء نمود » و هرآنچه خدا فرموده بود برای او بازگو کرد « )آیه 4(. 

کــه گنــاه را مذمــت  بــر روی طومــاری پوســتی نوشــته شــد  ایــن کالم بدقــت 
مینمــود، هشــداری از عقوبــت حتمــی ارتــداد دائمــی و درخواســتی مشــتاقانه بــرای 

تــرک شــرارتکاری. 
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را  بــاروک  بــود  زندانــی  کــه همچنــان  ارمیــا  کامــل شــد،  هــا  نوشــته  کــه  وقتــی 
فرســتاد تــا طومــار را بــرای جمعیتــی کــه در معبــد بــرای روز روزه داری ملــی جمــع 
شــده انــد بخوانــد. » ايــن امــر، در مــاه نهــم از ســال پنجــم ســلطنت يهوياقيــم )پســر 
يوشــيا( روي داد. در آن روز مــردم از سراســر يهــودا بــه خانــه خداونــد آمــده بودنــد تــا 
در مراســم روزه شــركت نماينــد «. » شــايد از راههــاي بــد خــود بــاز گردنــد و پيــش 
از آنكــه ديــر شــود، از خداونــد طلــب بخشــش كننــد، زيــرا باليــي كــه خداونــد عليــه 

ايــن قــوم اعــالم فرمــوده، بســيار ســخت اســت «. )آیــات ٩ و ٧(. 
باروک اطاعت کرد و طومار را در برابر همه مردم یهودا خواند. سپس کاتب 
احضــار گردیــد تــا در مقابــل حاکمــان کالم را بــرای آنــان بخوانــد. آنــان بگــوش جــان 
شــنیدند و قول دادند تا درباره آنچه که شــنیده بودند پادشــاه را مطلع ســازند ولی 
به کاتب نصیحت کردند تا خود را مخفی سازد چرا که میترسیدند که پادشاه این 
شهادت را نپذیرفته و در پی قتل کسی که این پیام را نوشته و ابالغ نموده بر آید. 
وقتــی آنــان آنچــه را کــه بــاروک خوانــده بــود بــه یهویاقیــم پادشــاه گفتنــد بالدرنــگ 
دســتور داد تــا طومــار را نــزد او آورده و در حضــور او قرائــت کننــد. یکــی از مالزمــان 
دربــاری بنــام )یهــودی( طومــار را بــاز کــرد و شــروع بخوانــدن کالم هشــدار گونــه و 
بــود و پادشــاه و دســتیاران حکومتــی، شــاهزادگان  مذمــت آمیــز نمــود. زمســتان 
یهــودا، دور آتشــی جمــع شــده بودنــد. تنهــا بخــش کوچکــی خوانــده شــد، وقتــی کــه 
پادشــاه بــدور از هــر واهمــه ای ســر مســت از غــرور بخــود و تکیــه بــر همراهانــش 
» آن را بــا قلمتــراش بریــده، در آتشــي كــه بــر منقــل بــود انداخــت تــا تمامــي طومــار 

در آتشــي كــه در منقــل بــود ســوخته شــد « )آیــه ٢٣(. 
پادشــاه و مالزمانــش نهراســیدند و » جامــه خــود را چــاک نزدنــد «. برخــی از 
حاکمــان بــه هــر حــال بــه پادشــاه التمــاس كردنــد كــه طومــار را نســوزاند امــا بــه ايشــان 
گــوش نگرفــت. نوشــته هــا نابــود شــد و خشــم پادشــاه بــدکار بــر علیــه ارمیــا و بــاروک 
بــر انگیختــه گردیــد و فرمــان داد كــه بــاروك كاتــب و ارميــا نبــي را بگيرنــد. امــا خداونــد 

ايشــان را مخفي داشــت. )آیه ٢4-٢6(. 
خداونــد بــرای جلــب توجــه پرســتندگان معبــد و حاکمــان و پادشــاه، بــا ســرزنش 
و تذکرالهــام شــده در طومــار، بــه فیــض خویــش در پــی هشــدار بــه مردمــان یهــودا 
مــي  مــن  كــه  را  بــال  تمامــي  يهــودا  خانــدان  كــه  » شــايد  بــود.  آنــان  بــرای خیریــت 
خواهــم بــر ايشــان وارد بيــاورم گــوش بگيرنــد تــا هركــدام از ايشــان از راه بــد خــود 
بازگشــت نماينــد و مــن عصيــان و گناهــان ايشــان را بيامــرزم « )آیــه ٣(. خداونــد 
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انــد  شــده  کشــیده  انحــراف  بــه  کورکورانــه  بصیرتــی  بــی  در  کــه  انســانهایی  بحــال 
بــا  پــی روشــن کــردن درک و شــعور تیــره و تاریــک آنــان  افســوس میخــورد. او در 
ســرزنش و تهدیدهایــی بــود تــا ســبب شــود کــه جهــل خــود را احســاس کننــد و از 

بردارنــد.  خطاهــای خویــش دســت 
را  گناهنــکاران  تــا  بفرســتد  را  خویــش  رســوالن  تــا  نیســت  ایــن  خــدا  برنامــه 
بــرای  خشــنود و ریشــخند کنــد. او پیامهــای آرامــش را بمنظــور الالیــی خوانــدن 
نامقدســین و امنیــت جســم و نفــس نمــی فرســتد. در عــوض او بــار مســئولیت 
تیــز  پیکانهــای  بــا  را  آنــان  جــان  و  گــذارد  مــی  وجــدان خطــاکاران  بــر  را  ســنگینی 
او  بــه  را  خــدا  ترســناک  عقوبــت  مراقــب،  فرشــتگان  میشــکافد.  محکومیــت 
نیــاز بیشــتر و فریادهــای درد تعجیــل گــردد و بگویــد » چــکار  تــا حــس  میگوینــد 
بایــد بکنــم تــا نجــات یابــم؟ « )اعمــال رســوالن ١6 آیــه٣٠(. ولــی دســت خــدا کــه 
افــراد را همچــون خــاک، خــوار و پســت میکنــد گنــاه را مالمــت نمــوده و غــرور و 
جــاه طلبــی را خجــل میســازد و بــا همــان دســت هــم فــرد نــادم و مصیبــت زده را 
از زمیــن بلنــد مــی کنــد. آن یگانــه کــه بــا دلســوزی و شــفقت زیــاد اجــازه میدهــد 
تــا مجــازات شــدید نــازل گــردد مــی پرســد » چــه مــی خواهــی تــا برایــت بکنــم؟ « 

)لوقــا ١8 آیــه 4١(. 
وقتــی کــه انســان بــر ضــد خــدای قــدوس و رحیــم گنــاه ورزیــد هیــچ کاری شــریف 
تــر از توبــه خالصانــه و اعتــراف بــه خطاهــا بــا اشــک و تلخــی جــان نیســت. خداونــد 
ایــن را از او میخواهــد و او قلبهــای شکســته و روحهــای توبــه کار را میپذیــرد. ولــی 
یهویاقیــم پادشــاه و ســرورانش بــا غــرور و تکبــر دعــوت خــدا را رد کردنــد. آنــان بــه 
هشــدار و توبــه اعتنــا نکردنــد. فرصــت فیــض بخــش در زمــان ســوزاندن طومــار بــه 
آنــان عرضــه شــده بــود و ایــن آخریــن فرصــت بــرای آنــان بــود. خداونــد اظهــار داشــت 
که چنانچه در آن زمان از شنیدن ندای او سرباز زنند او مجازات مهیبی را بر آنان 
نــازل خواهــد نمــود. آنــان از شــنیدن ســرباز زدنــد و خداونــد داوری نهایــی خویــش را 
بــر یهــودا اعــالم نمــود و او بــا غضــب مخصوصــی بــا انســانهایی کــه متکبرانــه بــر ضــد 

قــادر مطلــق برخاســتند برخــورد خواهــد نمــود. 
خداونــد مــی فرمایــد: » پــس اکنــون مــن، خداونــد، بــه تــو يهوياقيــم پادشــاه مــي 
گويــم ديگــر از نســل تــو هيــچ کــس بــر قلمــرو داوود حکومــت نخواهــد کــرد. جســد 
تــو بيــرون انداختــه مــي شــود تــا روزهــا زيــر گرمــاي خورشــيد و شــبها در برابــر يــخ و 
ســرما باشــد. مــن تــو و فرزندانــت و درباريانــت را بــه خاطــر گناهانــي کــه مرتکــب 
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شــده ايــد مجــازات خواهــم کــرد. نــه تــو و نــه مردمــان اورشــليم و يهــودا بــه اخطارهــاي 
مــن اعتنايــي نکرديــد، پــس مــن باليــي را کــه گفتــه بــودم بــر ســر شــما خواهــم آورد « 

)ارمیــا ٣6 آیــه ٣٠ و ٣١(. 
ســوزاندن طومــار پایــان داســتان نبــود. طومــار بســادگی ســوزانده شــد و از بیــن 
رفــت ولــی هشــدار و مذمــت و عقوبــِت در شــرف وقــوع بــر ضــد اســرائیل طغیانگــر 
از بیــن نرفــت. طومــار مجــدداً تکثیــر شــد. خداونــد بــه خــادم خویــش فرمــان داد 
» طومــار دیگــری بــردار و همــان نوشــته هــای قبلــی را کــه در اولیــن طومــار بــود و 
یهویاقیــم پادشــاه آنــرا ســوزانده بــود بــر روی آن بنویــس «. ســابقه نبوتهــا در رابطــه 
بــا یهــودا و اورشــلیم  بــه خاکســتر تبدیــل شــد ولــی کالم همچنــان در قلــب ارمیــا 
» ماننــد آتــش شــعله ور « زنــده بــود و بــه نبــی اجــازه داده شــد تــا آنچــه را کــه خشــم 

انســان نابــود کــرده بــود دوبــاره تولیــد شــود.  
ارمیا طومار دیگری برداشته و به باروک داد. » خداوند بمن گفت که طومار 
ديگــري بــردارم و هرچــه را در طومــار نخســت بــود بــر آن بنويســم. پــس مــن طومــار 
ديگــري برداشــتم و آن را بــه منشــي خــودم، بــاروک، دادم و او تمــام چيزهايــي کــه 
در طومــار اولــي بــود، بــه انضمــام پيامهــاي مشــابه ديگــري را بــر آن نوشــت « )آیــات 
بــا  ٢8 و ۳٢(. خشــم انســان در جلوگیــری و توقــف کارهــای نبــی خــدا بــود ولــی 
همــان توانــی کــه یهویاقیــم کوشــش کــرد تــا نفــوذ خــادم خــدا را محــدود کنــد فرصــت 

بیشــتری را بــرای تصریــح نمــودن خواســته هــای الهــی بوجــود آورد. 
امــروز  ارمیــا گردیــد  زندانــی شــدن  و  باعــث جفــا  کــه  بــا مذمــت  روح مقابلــه 
همچنــان وجــود دارد. بســیاری بــه هشــدارهای مکــرر بــی اعتنایــی میکننــد و ترجیــح 
میدهنــد تــا بــه معلمیــن کذبــه گــوش فــرا دهنــد کــه در بادکنــک غــرور آنهــا را بــاد 
میکند و از بدکاری آنان چشم پوشی میکنند. در روزگار سختی و مشقت چنین 
افــرادی پناهــگاه مطمئنــی ندارنــد و از آســمان بــه آنــان مــدد نمیشــود. خدمتــکاران 
منتخــب خــدا بایــد بــا شــهامت و صبــر بــا ســختیها و رنجهایــی کــه بواســطه عیــب 
جویــی و ســرزنش، مســامحه و بــد جلــوه دادن بــر آنــان واقــع میگــردد روبــرو شــوند. 
آنــان بایــد وفادارانــه کاری را کــه خــدا بــه آنــان ســپرده ادامــه داده و همیشــه بــه یــاد 
داشــته باشــند کــه انبیــای کهــن و منجــی بشــریت و رســوالن او نیــز بدرفتــاری و جفــا 

را بخاطــر کالم خــدا تحمــل کردنــد. 
ایــن هــدف خــدا بــود کــه یهویاقیــم بایــد بــه اندرزهــای ارمیــا توجــه کنــد ولــی او از 

نبوکــد نصــر انتظــار لطــف داشــت تــا او را از انــدوه نجــات دهــد.
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پادشــاه جــوان  بــا حاکــم بابــل ســوگنِد اتحــاد بســت و چنانچــه بــه عهــد خــود 
وفــادار باقــی مــی مانــد مــی توانســت احتــرام بــی دینــان را بخــود جلــب نمــوده و 

فرصتهایــی مــی یافــت تــا جانهــا را متبــدل ســازد. 
را خــوار  بــود  اعطــا گردیــده  او  بــه  کــه  العــاده ای  امتیــاز خــارق  یهــود  پادشــاه 
شــمرده و بــا خودســری براهــی کــه خــود انتخــاب کــرده بــود رفــت. او از قولــی کــه 
بــه حاکــم بابلــی داده بــود بدعهــدی کــرد و طغیــان نمــود. ایــن امــر او و پادشــاهی 
او را بــه تنگــه باریکــی کشــاند. » مطابــق کالم خداونــد کــه توســط انبيــا گفتــه شــده 
بــود، خداونــد ســپاهيان کلدانــي، ســوري، موآبــي و عمونــي را فرســتاد تــا يهــودا را 
نابــود کننــد « )دوم پادشــاهان ٢4 آیــه ٢(. در ظــرف مــدت چنــد ســال او بــا خفــت 
بــه ســلطنت منحــوس خویــش پایــان داد – ملکــوت او را رد نمــود – مردمــش او 
را دیگــر دوســت نداشــتند – و توســط حاکمــان بابــل کــه بــه آنــان اعتمــاد داشــت 
خیانت ورزیده شد – و همه این چیزها در نتیجه اشتباه مهلک او از رویگردانی 
از هــدف خــدا بــود، همانگونــه کــه از طریــق پیامبــر برگزیــده او آشــکار گردیــده بــود. 
یهویاکیــن )همچنیــن معــروف بــه یکنیــا و کنیاهــو( پســر یهویاقیــم تنهــا ســه مــاه 
و ده روز بــر تخــت ســلطنت نشســت و توســط لشــکریان کلدانــی بخاطــر طغیــان 
حاکــم یهــودا، مقــدر گردیــد تــا آن شــهر بــرای بــاری دیگــر بمحاصــره در آیــد. در ایــن 
موقعیــت نبوکدنصــر » يهوياکيــن، مــادر، زنهــا و مأمــوران او را بــا اشــخاص برجســته 
قــوم، از اورشــليم بــه بابــل بــه اســيري بــرد «. » او همــه خزانــه معبــد بــزرگ و کاخ 
پادشــاه را غــارت کــرد. او همچنيــن ســپرهاي طاليــي را کــه ســليمان ســاخته بــود، بــا 

خــود بــرد « )دوم پادشــاهان ٢4 آیــه ١۵ و ١6 و ١٣(. 
پادشــاهِی از هــم گســیخته یهــودا کــه مردمانــش بــه اســیری بــرده شــده و گنجینــه 
تــا بعنــوان حکومتــی مجــزا  ایــن وجــود مجــاز شــدند  بــا  بــود،  بغــارت رفتــه  هایــش 
موجدیــت خــود را حفــظ کننــد. و نبوکدنصــر، متنیــا را بریاســت آن برگزیــد کــه پســر 

کوچکتــر یوشــیا بــود و نــام او را بــه صدقیــا تغییــر داد. 
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آخرین پادشاه یهودا 
صدقیــا در ابتــدای ســلطنت خویــش کامــالً مــورد اعتمــاد پادشــاه بابــل بــود و 
ارمیای نبی را بعنوان مشاوری آزموده انتخاب نمود. او با اتخاذ روشی پسندیده در 
خصوص بابلیان و با اعتنا نمودن به پیامهای خداوند بواسطه ارمیا می توانست 
احتــرام بســیاری از مقامــات بــاال را جلــب نمــوده و فرصتــی مغتنــم بــرای گفتگــو 
دربــاره معرفــت و شــناخت خــدای حقیقــی داشــته باشــد. بدیــن ســبب اســیران 
تبعیــدی در بابــل مــی توانســتند در جایــگاه عالــی قــرار گیرنــد و بــه آنــان آزادی اعطــا 
شــود. نــام خداونــد مــی توانســت در دور و نزدیــک حرمــت داده شــود وکســانی کــه 
در سرزمین یهودا باقی ماندند از مصیبتی که نهایتا بر آنان واقع شد فارغ شوند. 
ارمیــا بــه صدقیــا و همــه یهــودا و کســانی کــه بــه بابــل بــرده شــدند نصیحــت کــرد 
تــا تســلیم حکومــت موقتــی فاتحــان باشــند. ایــن امــر مخصوصــاً اهمیــت داشــت 
کــه آنانیکــه در اســارت هســتند بایــد در ســرزمینی کــه بــه آنــان بــرده شــدند در پــی 
آرامــش باشــند. ایــن امــر بــه هــر حــال بــر خــالف میــل بشــری بــود و شــیطان از ایــن 
شــرایط ســوء اســتفاده کــرد و ســبب شــد تــا انبیــای کذبــه هــم در اورشــلیم و هــم در 
بابــل در میــان مــردم بــر خیزنــد و اعــالم کنندکــه یــوغ بردگــی بــزودی شکســته خواهــد 

شــد و حیثیــت ســابق قــوم اعــاده خواهــد گردیــد. 
باقیمانــده از  بــه چنیــن نبوتهــای متملقانــه ای مــی توانســت آن بخــش  اعتنــا 
را  رحیمانــه خداونــد  برنامــه  و  بکشــاند  نابــودی  ورطــه  بــه  را  تبعیــد  در  پادشــاهی 
بخاطــر آنــان خنثــی و باطــل گرانــد. مبــادا کــه طغیــان بــر انگیختــه شــود و رنــج عظیــم 
را بدنبــال آورد، خداونــد بــه ارمیــا فرمــان داد تــا بــا بحــران بالدرنــگ مقابلــه کنــد و 
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پادشــاه یهــودا را از عقوبــت حتمــی شــورش آگاه ســازد.به اســیران از طریــق مکاتبــه 
نصیحــت گردیدنــد تــا فریــب نخورنــد کــه رهــا خواهنــد شــد. » مــن خداونــد متعــال، 
خــداي اســرائيل بــه شــما مــي گويــم از کســاني کــه در ميــان شــما بــه نــام نبــي يــا بــه هــر 
نــام ديگــري ادعــا مــي کننــد آينــده را پيشــگويي مــي کننــد، برحــذر باشــيد و فريــب 
آنهــا را نخوريــد. بــه خوابهــاي آنهــا اعتنايــي نکنيــد « )ارمیــا ٢٩ آیــه 8(. در ایــن ارتبــاط 
دربــاره هــدف خــدا بــرای بازســازی اســرائیل در خاتمــه هفتــاد ســال اســارت توســط 

پیامبــران خــدا پیــش گوئــی شــده بــود. 
خداونــد بــا شــفقت و مالیمــت امــت در بنــد خویــش را از برنامــه هــای خــود 
بــرای اســرائیل آگاه ســاخت! او میدانســت کــه چنانچــه بــا انبیــای کذبــه مــردم را 
تحریــک کننــد موقعیــت آنــان در بابــل حــاد و بغرنــج میشــد. هــر گونــه تظاهــرات 
العمــل شــدید مقامــات کلدانــی میشــد و حلقــه آزادی  باعــث عکــس  و طغیــان 
آنــان محدوتــر و رنــج و بدبختــی حاصــل میشــد. او از آنــان میخواســت تــا بــا آرامــش 
تســلیم سرنوشــت شــده و بردگــی خــود را تــا آنجــا کــه ممکــن اســت دلپذیــر ســازند 
و انــدرز او بــه آنــان ایــن بــود: » بــراي خودتــان خانــه بســازيد و در آن ســاکن شــويد. 
در باغهايتــان بکاريــد و ثمــر آن را بخوريــد. ازدواج کنيــد و صاحــب فرزنــدان شــويد. 
بايــد  تــا آنهــا هــم داراي فرزنــد شــوند.  بعــد بگذاريــد فرزنــدان شــما ازدواج کننــد 
تعــداد شــما افــزون شــود نــه کــم. بــراي ســعادت و خوشــبختي شــهرهايي کــه مــن 
شــما را بــه آنجــا بــه اســارت فرســتاده ام، بکوشــيد. بــراي آنهــا بــه نــزد مــن دعــا کنيــد، 
چــون اگــر آنهــا کاميــاب باشــند شــما هــم کاميــاب خواهيــد بــود « )آیــات ۵ تــا ٧(. 
در میــان معلمیــن کــذاب در بابــل دو مــرد وجــود داشــتند کــه ادعــا میکردنــد کــه 
مقدســند ولــی زندگــی فاســدی داشــتند. ارمیــا طریقهــای شــریرانه آنــان را محکــوم 
میکــرد و بــه آنــان هشــدار داد. آنــان کــه از مالمــت خشــمگین شــده بودنــد بــر آن 
بــه نصیحــت خداونــد  بــا بــی اعتبــار نمــودن کالم نبــی و عمــل مخالــف  تــا  شــدند 
دربــاره مطیــع کــردن خودشــان تحــت پادشــاه بابــل، مــردم را بــه شــورش وادار کننــد. 
خداونــد از طریــق ارمیــا شــهادت داد کــه ایــن معلمیــن کــذاب بایــد تســلیم دســتهای 
نبوکدنصــر شــده و در مقابــل دیــدگان آنهــا بــه قتــل برســند. مدتــی نگذشــته بــود کــه 

ایــن پیشــگوئی محقــق شــد. 
مدعــی  کــه  کســانی  میــان  در  تــا  خاســت  برخواهنــد  انســانها  زمــان  پایــان  تــا 
نمایندگــی خــدای حقیقــی هســتند، اغتشــاش و شــور و بلــوا بــراه بیندازنــد. آنانیکــه 
بــه دروغ نبــوت میکننــد انســانها را ترغیــب میکننــد تــا بــه گنــاه بعنــوان چیــزی کوچــک 
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نــگاه کننــد. وقتــی کــه نتایــج دهشــتناک اعمــال شــریرانه آنــان آشــکار گــردد آنــان در 
تــا کســانی را کــه صادقانــه هشــدار دادنــد، مســئول مشــکالت  ایــن میگردنــد  پــی 
معرفــی کننــد. حتــی یهودیــان، ارمیــا را مســئول بدبختــی خــود میدانســتند. ولــی 
بــه همــان اطمینانــی کــه خداونــد از طریــق نبــی خویــش محقــق کــرده بــود، مطمئنــا 

حتمــی بــودن پیامهــای وی بــرای امــروز نیــز صــدق خواهــد نمــود. 
از ابتــدا ارمیــا مداومــاً بــه آنــان نصیحــت نمــود تــا تســلیم بابلیــان باشــند. ایــن 
انــدرز نــه تنهــا بــه یهــودا داده شــد بلکــه بــه بســیاری از قومهــای مجــاور نیــز ابــالغ 
 – ادوم  حاکمــان  از  فرســتادگانی  صدقیــا  ســلطنت  ابتدایــی  بخــش  در  گردیــد. 
مــواب – صــور و قومهــای دیگــر بــا پادشــاه یهــودا دیــدار کردنــد تــا بفهمنــد کــه آیــا 
اتحــاد بــرای شــورش بجاســت تــا اینکــه بــرای نبــرد بــر علیــه پادشــاه بابــل بیکدیگــر 
بپیوندنــد. در حالیکــه ایــن فرســتادگان منتظــر پاســخ بودنــد کالم خداونــد بــه ارمیــا 
نــازل گردیــد کــه میگفــت » بندهــا و يوغهــا بــراي خــود بســاز و آنهــا را بــر گــردن خــود 
بگــذار. و آنهــا را نــزد پادشــاه اَدوم و پادشــاه مــوآب و پادشــاه بنــي عّمــون و پادشــاه 
صــور و پادشــاه صيــدون بــه دســت رســوالني كــه بــه اورشــليم نــزد صدقيــا پادشــاه 

يهــودا خواهنــد آمــد بفرســت « )ارمیــا ٢٧ آیــه ٢ و ۳(. 
بــه ارمیــا دســتور داده شــد تــا فرســتادگان را راهنمایــی کنــد تــا حاکمــان خــود 
را آگاه ســازند کــه خداونــد همــه آنــان را بدســت نبوکدنصــر پادشــاه بابــل ســپرده 
اســت. و بدیــن ســبب » تمــام ملّتهــا در خدمــت او، پســرش و نــوه اش خواهنــد 

بــود، تــا روزي کــه مملکــت خــودش هــم ســقوط کنــد « )آیــه ٧(. 
فرســتادگان بیشــتر ارشــاد شــدند تا به حاکمان خویش اعالم کنند که چنانچه 
آنان از خدمت به پادشــاه بابل ســرپیچی کنند با شمشــیر و خشکســالی و طاعون 
مجــازات خواهنــد گردیــد و از پــای در خواهنــد آمــد. مخصوصــاً بــه آنــان هشــدار 
داده شــد تــا از تعالیــم انبیــای کذبــه بــر حــذر باشــند. و واقــع خواهــد شــد كــه هــر 
امتّــي و مملكتــي كــه نبوكــد نصــر پادشــاه بابــل را خدمــت ننماينــد و گــردن خويــش 
را زيــر يــوغ پادشــاه بابــل نگذارنــد توســط خداونــد مجــازات خواهنــد شــد: آن اّمــت 
را بــه شمشــير و قحــط و وبــا ســزا خواهــم داد تــا ايشــان را بــه دســت او هــالك كــرده 
باشــم. و امــا شــما بــه انبيــا و فالگيــران و خــواب بيننــدگان و ســاحران و جادوگــران 
خــود كــه بــه شــما حــرف مــي زننــد و مــي گوينــد پادشــاه بابــل را خدمــت منماييــد 
گــوش مگيريــد. زيــرا كــه ايشــان بــراي شــما كاذبانــه نبــّوت مــي كننــد تــا شــما را از 
زميــن شــما دور نماينــد و مــن شــما را پراكنــده ســازم تــا هــالك شــويد. امــا آن امتّــي 
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كــه گــردن خــود را زيــر يــوغ پادشــاه بابــل بگذارنــد و او را خدمــت نماينــد، خداونــد 
مــي گويــد كــه آن اّمــت را در زميــن خــود ايشــان مقيــم خواهــم ســاخت و آن را زرع 
نمــوده، در آن ســاكن خواهنــد شــد.)آیات 8 تــا ١١(. مجــازات رحیمانــه و خفیــف 
مــردم تســلیم شــدن بــه حاکــم بابــل بــود ولــی اگــر از ایــن حکــم ســرپیچی میکردنــد 

عقوبــت ســختی آنــان را گرفتــار میســاخت. 
وقتــی ارمیــا یــوغ را بــر گــردن انداختــه و در جمــع مشــاوران اقــوام حضــور یافــت 

آنــان را بــه حیــرت انداخــت و اراده خداونــد را بــه آنــان آشــکار نمــود. 
مقابــل  در  بــودن،  تســلیم  مشــی  خــط  بخاطــر  تــا  داشــت  راســخ  عزمــی  ارمیــا 
مخالفیــن ایــن رویــه بایســتاد. حنانیــا در میــان کســانی کــه بــا توصیــه خــدا مخالــف 
بودنــد برجســته بــود، یکــی از انبیــای کذبــه ای کــه بــر علیــه او بــه مــردم هشــدار داده 
بــود. او کــه در فکــر بدســت آوردن لطــف پادشــاه و دربــار ســلطنتی بــود، صــدای خــود 
را بعنوان اعتراض بلند کرد و اعالن داشت که خداوند به او کالم تشویقی را برای 
یهودیان داده است و گفت: » يهوه صبايوت خداي اسرائيل بدين مضمون تكلّم 
نمــوده و گفتــه اســت مــن يــوغ پادشــاه بابــل را شكســته ام. بعــد از انقضــاي دو ســال 
من همه ظرف هاي خانه خداوند را كه نبوكدنصر پادشاه بابل از اين مكان گرفته، 
بــه بابــل بــرد بــه اينجــا بــاز خواهــم آورد. و خداونــد مــي گويــد مــن يكنيــا ابــن يهوياقيــم 
پادشــاه يهــودا و جميــع اســيران يهــودا را كــه بــه بابــل رفتــه انــد بــه اينجــا بــاز خواهــم آورد 

زيــرا كــه يــوغ پادشــاه بابــل را خواهــم شكســت « )ارمیــا ٢8 آیــه ٢ تــا 4(. 
ارمیــا در حضــور کاهنــان و مــردم بــا جدیــت از آنــان اســتدعا نمــود تــا بــرای مدتــی 
کــه خداونــد تعیــن نمــوده، تســلیم و مطیــع پادشــاه بابــل باشــند. او بــه مــردان یهــودا 
دربــاره نبوتهــای هوشــع، حبقــوق، صفنیــا و دیگــران کــه پیامهــای مذمــت و هشــدار 
مشابهی بود را نقل قول کرد. او به آنان از وقایعی که در تکمیل نبوتهای مجازات 
برای توبه ناکاران از گناه رخ داده بود مطالبی گفت. در گذشته داوری های خدا بر 
ناتّوابان بطور دقیق واقع گردید همانگونه که بواسطه رسوالن او فاش گردیده بود. 
» امــا آن نبــي اي كــه بســالمتي نبــّوت كنــد، اگــر كالم آن نبــي واقــع گــردد، آنــگاه 
آن نبــي معــروف خواهــد شــد كــه خداونــد فــي الحقيقــه او را فرســتاده اســت « 
)آیــه ٩(. اگــر اســرائیل راه خطــر را انتخــاب کنــد، فــی الواقــع عواقــب و نتایــج آینــده 

نشــان خواهــد داد کــه نبــی واقعــی کیســت. 
کالم ارمیا درباره تمکین و اطاعت، حنانیا را بر انگیخت تا اعتبار پیام رسانده شده 
را به چالش بکشد. حنانیا آن یوغ نمادین را از گردن ارمیا برداشت و آنرا شکست. 
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» و در حضـــور تمـــام مـــردم گفـــت: بـــه هميـــن طريـــق خداونـــد يوغـــي را کـــه 
ايـــن کار را در  نهـــاده خواهـــد شکســـت و او  تمـــام ملّتهـــا  بـــه گـــردن  نبوکدنصـــر 
مـــّدت دو ســـال انجـــام خواهـــد داد. بعـــد از آن آنجـــا را تـــرک کـــردم. مّدتـــي بعـــد 
از آن خداونـــد بـــه مـــن گفـــت. کـــه بـــروم و بـــه حننيـــا بگويـــم: خداونـــد مـــي گويـــد 
تـــو ممکـــن اســـت بتوانـــي يـــک يـــوغ چوبـــي را بشـــکني اّمـــا او بـــه جايـــش يـــوغ آهنـــي 
خواهـــد گذاشـــت. خداونـــد متعـــال، خـــداي اســـرائيل گفتـــه اســـت کـــه او يوغـــي 
نبوکدنصـــر  خدمـــت  در  آنهـــا  و  گذاشـــت  خواهـــد  ملّـــت  ايـــن  برگـــردن  آهنيـــن 
حيوانـــات  حتّـــي  کـــه  اســـت  گفتـــه  خداونـــد  آمـــد.  خواهنـــد  در  بابـــل،  پادشـــاه 
بـــه حننيـــا چنيـــن گفتـــم:  بـــود. آن وقـــت، مـــن  وحشـــي در خدمـــت او خواهنـــد 
اي حننيـــا گـــوش کـــن، خداونـــد تـــو را نفرســـتاده اســـت و تـــو مـــي خواهـــي ايـــن 
مـــردم دروغهـــاي تـــو را بـــاور کننـــد. بـــه هميـــن خاطـــر خداونـــد خـــودش مـــي گويـــد 
کـــه از شـــّر تـــو خـــالص خواهـــد شـــد. قبـــل از پايـــان ايـــن ســـال تـــو خواهـــي ُمـــرد، 
مـــردم خواســـته اي بضـــد خداونـــد برخيزنـــد. و حننيـــا در هفتميـــن  تـــو از  چـــون 

مـــاه همـــان ســـال ُمـــرد « )آیـــات ١٣-١٧(. 
نبــی کــذاب، نابــاوری بــه ارمیــا و پیــام او را در میــان مــردم تقویــت میکــرد. او بــا 
شــیادی خــود را پیــام آور خــدا خوانــد و در نتیجــه بــا درد و رنــج ُمــرد. در مــاه پنجــم، 
ارمیــا مــرگ حنانیــا را پیشــگوئی کــرد و در مــاه هفتــم، کالم او بــا بــه وقــوع پیوســتن، 

صحــت خــود را ثابــت نمــود. 
آشــوب ایجــاد شــده توســط انبیــای کذبــه باعــث شــد کــه بــه صدقیــا بــه اتهــام 
توطئــه چینــی ظنیــن شــوند. او تنهــا بــا اقــدام عاجــل و قاطــع مــی توانســت بعنــوان 
خراجگــزار بــه ســلطنت خــود ادامــه دهــد. فرصــت بــرای چنیــن اقدامــی کمــی پــس 
از بازگشــت فرســتادگان از اورشــلیم بــه قومهــای مجــاور مهیــا شــد وقتــی پادشــاه 
یهودا سرایا که » یک فرمانروای آرام « را در یک مأموریت مهم به بابل همراهی 
میکــرد. )ارمیــا ۵١ آیــه ۵٩(. در خــالل ایــن مالقــات و بازدیــد از بــارگاه کلدانیــان، 

صدقیــا عهــد خــود را بــرای اتحــاد بــا نبوکدنصــر تجدیــد نمــود.
پادشــاه بابلــی از طریــق دانیــال و دیگــر اســرای عبرانــی بــا قــدرت و توانایــی عالــی 
مرتبــه خــدای واقعــی آشــنا شــده بــود و وقتــی صدقیــا بــار دیگــر بطــور رســمی عهــد 
کــرد تــا بــه فرمانــروا وفــا دار باقــی بمانــد، نبوکــد نصــر از او خواســت تــا بنــام خــدای 
ایــن تجدیــد عهــد را محتــرم میشــمرد،  یــاد کنــد. چنانچــه صدقیــا  اســرائیل قســم 
وفــاداری او مــی توانســت تأثیــر شــگرفی بــر اذهــان بســیاری بگذاردکــه شــاهد رفتــار 
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و ســلوک کســانی باشــند کــه ادعــا میکننــد کــه نــام او را حرمــت میدهنــد و باعــث 
میشــد تــا آنــان خــدای عبرانیــان را حرمــت نهنــد. 

ولی پادشاه یهودا بصیرت خود را از امتیاز واالی خود برای حرمت بخشیدن 
بــه نــام خــدای زنــده از دســت داده بــود. دربــاره صدقیــا چنیــن ثبــت گردیــده اســت: 
» او عليه خداوند گناه ورزيد و با فروتني به سخنان ارمياي نبي که کالم خداوند 
را مــي گفــت گــوش فــرا نــداد «. » صدقيــا عليــه نبوکدنصــر پادشــاه شــورش کــرد، 
بــا وجــودي کــه بــه پادشــاه بــه نــام خــدا ســوگند يــاد کــرده بــود تــا وفــادار بمانــد. او ســر 
ســخت و ســخت دل بــود و بــه ســوي خداونــد، خــداي اســرائيل بازنگشــت « )دوم 

تواریــخ ۳6 آیــه ١٢ و ١۳(. 
در حالیکــه ارمیــا بــه اظهــارات و شــهادات خــود در ســرزمین یهــودا ادامــه میــداد 
حزقیــال نبــی در میــان اســرا در بابــل بــزرگ شــد تــا بــه تبعیدیــان هشــدار و تســلی 
بــود. در  نیــز کالم خــدا را مســجل نمایــد کــه از طریــق ارمیــا گفتــه شــده  دهــد و 
بــه  اعتمــاد  بالهــت  او  بــود  مانــده  باقــی  ســلطنت صدقیــا  از  کــه  ســالهایی  طــی 
پیشــگوئیهای کــذب کســانی کــه موجــب امیــدواری شــده بــود تــا اســیران بــزودی بــه 
اسرائیل باز خواهند گشت را تصریح نمود. او نیز مامور شده بود تا با نمادهای 
مختلــف و پیامهــای جــدی، محاصــره و نابــودی مطلــق اورشــلیم را پیشــگوئی کنــد.  
در ششــمین ســال ســلطنت صدقیــا، خداونــد در رؤیــا برخــی از شــناعتهایی 
کــه در اورشــلیم اعمــال میشــد را بــه حزقیــال آشــکار نمــود و در دروازه خانــه خــدا و 
حتــی در اندرونــی حــرم مطهــر. حجــره هــای تمثالهــا و بتهــای مصــور » اشــکال انــواع 
خزنــدگان و حيوانــات نفــرت انگيــز و همــه بُتهــاي قــوم اســرائيل نقــش شــده بــود « – 
همــه اینهــا بطــور اجمالــی ماننــد یــک فیلــم در مقابــل چشــمهای خیــره و متحیــر نبــی 

بنمایــش گــذارده شــد. )حزقیــال 8 آیــه١٠(. 
بــزرگان  و  » مشــایخ  میبودنــد،  روحانــی  رهبــران  مــردم  میــان  در  بایــد  آنانیکــه 
خانــدان اســرائیل « جملگــی هفتــاد نفــر بودنــد کــه در مقابــل تمثالهــای بــت پرســتی 
در تاالرهــای مخفــی جنــب ایــوان معبــد بخــور میســوزاندند. مــردان یهــودا وقتــی 
مشــغول اعمــال کفــر آمیــز شــدند گفتنــد » خداونــد مــا را نميبينــد! او ايــن ســرزمين 

را رهــا كــرده اســت « )آیــات ١١ و ١٢(. 
شناعت بزرگتری همچنان وجود داشت تا نبی مشاهده نماید. در یک دروازه 
که از بیرونی به اندرونی معبد راه داشت » زنان برای بت تموز اشک می ریختند « 
و از » اندرونی محوطه خانه خدا...در درب معبد خدا بین ایوان و قربانگاه حدودا 
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بیســت و پنــج مــرد بودنــد کــه پشتشــان بــه معبــد خــدا بــود و صورتهــای آنــان بســمت 
مشــرق بــود و آنــان خورشــید را بســمت شــرق مــی پرســتیدند « )آیــات ١۳-١6(. 
و اینــک، آن وجــود ازلــی باشــکوه کــه حزقیــال را در سراســر ایــن رؤیــای حیــرت 
نبــی  از  میکــرد  همراهــی  یهــودا  ســرزمین  در  مرتفــع  مکانهــای  در  شــرارت  انگیــز 
پرســید: » ميبينــي؟ آيــا فكــر ميكنــي بــراي مــردم يهــودا مهــم اســت كــه مرتكــب ايــن 
گناهــان زشــت ميشــوند؟ عــالوه بــر تمــام ايــن كارهــا، همــه جــا را از ظلــم و ســتم 
بــه آتــش خشــم مــن دامــن  بــه مــن اهانــت ميكننــد و  پــر ســاختهاند. ببيــن چطــور 
ميزننــد. بنابرايــن، مــن نيــز بــا خشــم و غضــب بــا ايشــان رفتــار خواهــم كــرد. بــر آنــان 
رحــم نخواهــم نمــود و از جانشــان نخواهــم گذشــت و اگــر چــه فريــاد كمــك برآورنــد، 

گــوش نخواهــم داد « )آیــات ١٧ و ١8(. 
خداونــد از طریــق ارمیــا بــدکاری مردانــی را کــه گســتاخانه جــرات کــرده بودنــد 
تــا در مقابــل مــردم بــا نــام او بایســتند اظهــار داشــت: » كاهنــان هــم ماننــد انبيــاء 
از مــن دور هســتند؛ حتــي در خانــه مــن نيــز شــرارت ميورزنــد « )ارمیــا ٢۳ آیــه ١١(. 
در کیفرخواســت شــدید یهــودا همانطورکــه در ختــم شــرح وقایــع تاریخــی ســلطنت 
صدقیــا ثبــت گردیــده اســت، ایــن اتهــاِم تعــدی بــه تقــدِس معبــد، تکــرار شــده بــود. 
» تمــام رهبــران، كاهنــان و مــردم يهــودا از اعمــال قبيــح قومهــاي بــت پرســت پيــروي 
بــه ايــن طريــق خانــه مقــدس خداونــد را در اورشــليم نجــس ســاختند «  كردنــد و 

)دوم تواریــخ ۳6 آیــه ١4(. 
روز مکافات برای پادشاهی یهودا بسرعت در حال فرا رسیدن بود. خداوند 
بیــش از ایــن نمــی توانســت آنــان را بــه رفــع کــردن عقوبــِت ســخت خــود امیــدوار 
ســازد. » مــن مجــازات را از قــوم خــود شــروع کــرده ام؛ پــس آيــا فكــر ميكنيــد شــما 
بــی مجــازات خواهيــد مانــد؟ يقيــن بدانيــد كــه مجــازات خواهيــد شــد. مــن بــر تمــام 
مــردم روي زميــن، بــالي شمشــير و جنــگ خواهــم فرســتاد « )ارمیــا ٢۵ آیــه ٢٩(. 

بــا اســتهزاء و تمســخر مواجــه گردیــد. توبــه ناپذیــران گفتنــد:  ایــن کالم  حتــی 
» عمــر مــا تمــام شــد. پیشــگوئی هــا انجــام نشــد «. ولــی از طریــق حزقیــال ایــن انــکار 
کالم مســلم نبــوت بســختی مذمــت شــد » ايــن َمثـَـل را باطــل خواهــم ســاخت و آن 
را بــار ديگــر در اســرائيل نخواهنــد آورد. بلكــه بــه ايشــان بگــو: ايـّـام، نزديــك اســت و 

انجــام هــر رؤيــا، قریــب الوقــوع اســت «. 
» زيرا كه هيچ رؤياي باطل و غيب گويي تملّق آميز در ميان خاندان اسرائيل 
بــار ديگــر نخواهــد بــود. زيــرا مــن كــه يهــوه هســتم ســخن خواهــم گفــت و ســخني كــه 
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من مي گويم، واقع خواهد شد و بار ديگر تأخير نخواهد افتاد. زيرا خداوند يهوه 
مي گويد: اي خاندان فتنه انگيز در ایام شما سخني خواهم گفت و آن را به انجام 
خواهــم رســانيد. و كالم خداونــد بــر مــن نــازل شــده، گفــت: اي پســر انســان! هــان 
خانــدان اســرائيل مــي گوينــد رؤيايــي كــه او مــي بينــد، بــه جهــت ایــام طويــل اســت 
و او بــراي زمانهــاي بعيــده نبــّوت مــي نمايــد. بنابرايــن بــه ايشــان بگــو: خداونــد چنيــن 
مــي فرمايــد كــه هيــچ كالم مــن بعــد از ايــن تأخيــر نخواهــد افتــاد. و خداونــد يهــوه مــي 
فرمايــد: كالمــي كــه مــن مــي گويــم واقــع خواهــد شــد « )حزقیــال ١٢ آیــه ٢٢ تــا ٢8(. 
میکشــید،  نابــودی  بــه  بســرعت  را  قــوم  کــه  کســانی  میــان  در  نفــر  نخســتین 
صدقیــای پادشــاه بــود. او پندهایــی کــه از طریــق انبیــا داده شــده بــود را مطلقــاً 
مــورد بــی توجهــی قــرار داده بــود و قدرشناســی را کــه او بــه نبوکــد نصــر مرهــون بــود 
فرامــوش کــرده و ســوگند رســمی خــود را کــه بنــام خــدای اســرائیل بــرای تبعیــت ادا 
کــرده بــود نقــض کــرده بــود. پادشــاه یهــودا بــر ضــد انبیــا و بــر ضــد ولینعمــت خــود 
نبوکدنصــر و بــر ضــد خــدای خــود طغیــان کــرده بــود. او مغــرور از حکمــت باطــل 
خود، دســت کمک بســوی دشــمن دیرینه کامیابی اســرائیل دراز کرده، » ايلچيان 
خــود را بــه مصــر فرســتاد تــا اســبان و خلــق بســياري بــه او بدهنــد. آيــا كســي كــه ايــن 
كارها را كرده باشــد، كامياب شــود يا رهايي يابد؟ و يا كســي كه عهد را شكســته 
اســت خالصــي خواهــد يافــت؟ خداونــد يهــوه مــي گويــد: بــه حيــات خــود قََســم 
كــه البتّــه در مــكان آن پادشــاه كــه او را بــه پادشــاهي نصــب كــرد و او را قََســم وي 
را خــوار شــمرده، عهــد او را شكســت يعنــي نــزد وي در ميــان بابــل خواهــد مــرد. و 
چون ســنگرها برپا ســازند و برجها بنا نمايند تا جانهاي بســياري را منقطع ســازند، 
بــا لشــكر عظيــم و گــروه كثيــر او را در جنــگ كثيــر او را در جنــگ  آنــگاه فرعــون 
اعانــت نخواهــد كــرد. چونكــه قَســم را خــوار شــمرده عهــد را شكســت و بعــد از 
آنكــه دســت خــود را داده بــود، همــه ايــن كارهــا را بعمــل آورد، پــس رهايــي نخواهــي 

يافــت « )حزقیــال ١٧ آیــه ١۵ تــا ١8(. 
بــود. خداونــد چنيــن  فــرا رســیده  گــو  بــرای فرمانــده شــریر کفــر  روز مکافــات 
مــي گويــد: عمامــه را دور كــن و تــاج را بــردار. تــا زمانیکــه مســیح پادشــاهی خــود را 
برقــرار ســازد یهــودا دوبــاره اجــازه نخواهــد یافــت تــا پادشــاهی داشــته باشــد. و مــن 
بــا  آن را ســرنگون، ســرنگون، ســرنگون خواهــم ســاخت » حکــم الهــی در ارتبــاط 
ســریر خانــه داود بــود و ايــن ديگــر واقــع نخواهــد شــد تــا آنكــس بيايــد كــه حــّق او مــي 

باشــد « )حزقیــال ٢١ آیــه ٢۵ تــا ٢٧(. 
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۳7
به اسارت برده 
شدن به بابل 

بهمــراه همــه  بابــل  پادشــاه  نصــر  نهمیــن ســال ســلطنت صدقیــا » نبوکــد  در 
لشکریان بر ضد اورشلیم رهسپار شد « تا شهر را محاصره کند. )دوم پادشاهان 
٢۵ آیــه ١(. وضعیــت یهــودا نومیــد کننــده بــود. خداونــد از طریــق حزقیــال گفــت: 
» بــه ســرزمين اســرائيل بگــو، خداونــد چنيــن مــي فرمايــد: مــن دشــمن شــما هســتم، 
شمشــير خــود را از نيــام بيــرون مــي کشــم و تمــام انســانهاي خــوب و شــرير تــو را 
خواهــم کشــت «. » تــا همــه بداننــد کــه مــن، خداونــد شمشــيرم را از نيــام کشــيده 
بــا قلبــي  پــس اي انســان فانــي، زاري کــن،  نيــام نخواهــد رفــت.  ام و دوبــاره در 
شکســته و اندوهــي تلــخ، در برابــر چشــمان ايشــان، زاري کــن. هنگامــي کــه از تــو 
مــي پرســند چــرا زاري مــي کنــي، بگــو بــه خاطــر اخبــار رســيده، همــه قلبهــا پريشــان، 
دســتها ناتــوان، روحيــه هــا ضعيــف و زانــوان لــرزان خواهنــد شــد. بنگريــد، چنيــن 
خواهــد شــد و بــه وقــوع خواهــد پيوســت. مــن خداونــد متعــال ســخن گفتــه ام «. 
» خشــم خــود را بــر تــو فــرو خواهــم ريخــت و آتــش غضــب خــود را بــر تــو خواهــم 
بــه دســتهاي خشــن کســاني کــه در کشــتن ماهــر هســتند، خواهــم  تــو را  دميــد. 

ســپرد « )حزقیــال ٢١ آیــه ۳ و ۵-٧ و ۳١(. 
و  بخشــند  نجــات  را  و شــهر محاصــره شــده  آمــده  تــا  تــالش کردنــد  مصریــان 
کلدانیــان بخاطــر اینکــه آنهــا را عقــب نــگاه دارنــد بــرای مدتــی محاصــره پایتخــت 
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یهودیــان را تــرک گفتنــد. امیــد در دل صدقیــا جوانــه زد و پیکــی را نــزد ارمیــا روانــه 
کــرد و از او خواســت تــا بخاطــر قــوم عبرانــی نــزد خداونــد دعــا کنــد. 

پاســخ مهیــب نبــی ایــن بــود کــه کلدانیــان بازخواهنــد گشــت و شــهر را ویــران 
خواهنــد نمــود. حکــم صــادر شــده بــود و قــوم توبــه ناپذیــر بیــش از ایــن نمــی توانســت 
داوری الهــی را برگردانــد. خداونــد بــه امــت خویــش هشــدار داد » خــود را فریــب 
ندهیــد  «. »  مــن، خداونــد بــه تــو اخطــار مــي کنــم کــه خــود را فريــب ندهــي و تصــور 
نکنــي کــه بابلــي هــا ديگــر نخواهنــد آمــد، چــون آنهــا خواهنــد آمــد. اگــر تــو حتــی بتوانــي 
تمــام ارتــش بابــل را شکســت دهــي بــه طــوري کــه فقــط مجروحــان آنهــا در چادرهــاي 
خــود بماننــد، حتــی آن مجروحــان هنــوز قــادر خواهنــد بــود کــه برخيزنــد و تمــام شــهر 
را بــه آتــش بکشــند «. باقیمانــدگان یهــودا بــه اســارت بــرده خواهنــد شــد تــا از طریــق 
مصیبــت درســهایی را یــاد بگیرنــد کــه در زمــان و شــرایط مطلــوب آنــرا رد کــرده بودنــد– 
ضــرب المثــل شــیرین فارســی میگویــد: قــدر عافیــت کســی دانــد کــه بــه بالیــی گرفتــار 

آیــد. ایــن حکــم مقــدس را نمــی تــوان اســتیناف نمــود. 
در میــان عــادالن اورشــلیم کــه هــدف خداونــد بــرای آنــان روشــن و صریــح بــود 
کســانی بودنــد کــه عــزم داشــتند تــا صنــدوق عهــد مقــدس کــه شــامل لوحــه هــای 
ســنگی احــکام دهگانــه بــود را از دســترس ظالمــان دور نگــه دارنــد. و آنــان چنیــن 
کردنــد. آنــان بــا انــدوه و ماتــم صنــدوق عهــد را در یــک غــار پنهــان کردنــد جایــی کــه 
بایــد از مــردم اســرائیل و یهــودا بخاطــر گناهانشــان پنهــان میشــد و دیگــر بــه آنــان بــاز 
نگــردد. آن صنــدوق مقــدس همچنــان پنهــان اســت. و از زمانــی کــه مخفــی شــد 

دســت هیچکــس بــه آن نرســید. 
بــرای ســالها ارمیــا بعنــوان شــاهدی وفــادار بــرای خــدا در مقابــل مــردم ایســتاد 
و حــال هنگامــی کــه شــهر محکــوم سرنوشــت در شــرف انتقــال بدســتهای کفــار بــود 
او بــا خــود اندیشــید کــه کار او انجــام شــده و قصــد تــرک کــردن نمــود ولــی توســط 
پســر یکــی از انبیــای کــذاب بــاز داشــته شــد کــه گــزارش داد کــه ارمیــا قصــد پیوســتن 
بــه بابلیــان دارد کــه مکــررا اصــرار کــرده بــود تــا مــردان یهــودا مطیــع باشــند. نبــی اتهــام 
دروغ را تکذیــب نمــود ولــی بــا ایــن وجــود » حاکمــان از ارمیــا خشــمگین شــدند و او 

را زدنــد و زندانــی کردنــد « )آیــه ١۵(. 
امیــدی کــه در دلهــای حاکمــان و مــردم جوانــه زده بــود، هنگامــی کــه لشــکریان 
نبوکدنصــر بســمت جنــوب تغییــر جهــت دادنــد تــا بــا مصریــان روبــرو شــوند بــزودی 
پژمــرد. کالم خــدا چنیــن بــوده اســت » فرعــون پادشــاه مصــر اینــک بــر ضــد تــو بــر 
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خواهــم خاســت «. قــدرت مصــر ماننــد یــک نــی شکســته شــد. » آنــگاه همــه مــردم 
مصــر خواهنــد دانســت کــه مــن خداونــد هســتم. اســرائيلي هــا بــراي پشــتيباني بــه 
تــو اتّــکاء کردنــد اّمــا تــو چوبدســتي ضعيفــي بيــش نبــودي. آري، او را ناتــوان مــي 
کنم و پادشــاه بابل را نيرومند. هنگامي که شمشــير خود را به او بدهم و او آن را 
بــه طــرف مصــر نشــانه بگيــرد، همــه خواهنــد دانســت کــه مــن خداونــد هســتم. مــن 
مصريان را در سراســر دنيا پراکنده خواهم ســاخت. آنگاه همه خواهند دانســت 

کــه مــن خداونــد هســتم « )حزقیــال ٢٩ آیــات ۳ و 6؛ ۳٠ آیــه ٢۵ و ٢6(. 
بودنــد  مصریــان  کمــک  منتظــر  بیهــوده  همچنــان  یهــودا  حاکمــان  حالیکــه  در 
صدقیای پادشــاه با اضطرابی شــوم به نبی خدا می اندیشــید که به زندان افکنده 
شــده بــود. پــس از روزهــای بســیار پادشــاه بدنبــال نــزد او فرســتاد و از او محرمانــه 
پرســید » آیــا پیامــی از ســوی خــدا داری؟ « ارمیــا پاســخ داد » آري پيامــي دارم. تــو 

بــه دســت پادشــاه بابــل تســليم خواهــي شــد «. 
» ارميــا بــه صدقيّــای پادشــاه گفــت: مــن بــه تــو و بندگانــت و ايــن قــوم چــه گنــاه 
كــرده ام كــه مــرا بــه زنــدان انداختــه ايــد؟ و انبيــاي شــما كــه بــراي شــما نبــّوت كــرده، 
گفتنــد كــه پادشــاه بابــل بــر شــما و بــر ايــن زميــن نخواهــد آمــد كجــا مــي باشــند؟ پــس 
اآلن اي آقايــم پادشــاه بشــنو: تمّنــا اينكــه اســتدعاي مــن نــزد تــو پذيرفتــه شــود كــه مــرا 
بــه خانــه يوناتــاب كاتــب پــس نفرســتي مبــادا در آنجــا بميــرم « )ارمیــا ۳٧ آیــه ١٧تــا٢٠(. 
» پــس صدقيّــا پادشــاه امــر فرمــود كــه ارميــا را در صحــن زنــدان بگذارنــد. و هــر 
ــازان بــه او دادنــد تــا همــه نــان از شــهر تمــام شــد. پــس  روز قــرص نانــي از كوچــه خبّ

ارميــا در صحــن زنــدان مانــد « )آیــه ٢١(. 
پادشــاه جــرات نکــرد تــا ایمــان بــه ارمیــا را فــاش کنــد. گرچــه تــرس او را واداشــت 
تــا بطــور خصوصــی از او جویــای اطالعــات شــود بــا اینحــال او خیلــی ضعیــف بــود تــا 
حاکمــان و مــردم خــود را مذمــت کنــد تــا خــود را تســلیم اراده خــدا کننــد همانطــور 

کــه توســط نبــی آشــکار شــده بــود. 
بابــل شــوند.  تــا تســلیم و مطیــع حاکــم  ارمیــا از صحــن زنــدان توصیــه میکــرد 
بــود: یهــودا چنیــن  بــه  پیــام خداونــد  پــی داشــت.  مــرگ حتمــی را در  مقاومــت، 

» خداونــد چنيــن مــي گويــد: هركــه در ايــن شــهر بمانــد از شمشــير و قحــط و وبــا 
خواهــد مــرد، امــا هــر كــه نــزد كلدانيــان بيــرون رود خواهــد زيســت و جانــش بــراي او 
غنيمت شده، زنده خواهد ماند. خداوند چنين مي گويد: اين شهر البته به دست 
لشكر پادشاه بابل تسليم شده، آن را تسخير خواهد نمود « )ارمیا ۳8 آیات ٢ و ۳(. 
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ســرانجام حاکمــان از توصیــه هــای تکــراری ارمیــا خشــمگین شــدند زیــرا بــا رویــه 
مخالفت و مقاومت آنان منافات داشــت. آنان بشــدت به پادشــاه اعتراض کرده 
اصــرار نمودنــد کــه نبــی دشــمن قــوم اســت و کالم او مــردم را تضعیــف و بدبختــی 

را نصیــب آنــان کــرده بنابــر ایــن او بایــد بمیــرد. 
پادشــاه بــزدل میدانســت کــه اتهامــات کــذب بــود ولــی بخاطــر اینکــه مقــام هــای 
بــاال و نافــذ بــر قــوم را تســکین دهــد وانمــود کــرد کــه دروغهــای آنــان رابــاور دارد و 
ارمیــا را بدســتان آنــان ســپرد تــا هــر چــه میخواهنــد انجــام دهنــد. نبــی بــه ســیاهچال 
ملکیــا بــن هملــک انداختــه شــد کــه در صحــن زنــدان بــود: » و آنــان ارمیــا را بــا طنــاب 
فــرو  ارمیــا در لجــن  پــس  بــود:  نبــود ولــی لجــن  بردنــد. و در ســیاهچال آب  پاییــن 
رفــت « )آیــه 6(. ولــی خداونــد دوســتانی را بــرای او فرســتاد کــه بــه پادشــاه التمــاس 

کــرده و او را دوبــاره بــه زنــدان صحــن آوردنــد. 
یکبــار دیگــر پادشــاه بطــور خصوصــی بدنبــال ارمیــا فرســتاد و از او صادقانــه 
خواســت تــا هــدف خــدا بــرای اورشــلیم را بازگــو کنــد. در پاســخ ارمیــا پرســید » اگــر 
حقيقــت را بگويــم، تــو مــرا خواهــي کُشــت و اگــر بــه تــو نصيحــت کنــم، تــو بــه مــن 
اعتنايــي نخواهــي کــرد. صدقيــاي پادشــاه در تنهايــي و بــه طــور خصوصــي بــه مــن 
قــول داد و گفــت: مــن بــه نــام خــداي زنــده، خدايــي کــه بــه مــا زندگــي عطــا کــرده، 
ســوگند يــاد مــي کنــم کــه تــو را نخواهــم کشــت و تــو را بــه دســت کســاني کــه مــي 

خواهنــد تــو را بکشــند، نخواهــم داد « )آیــات ١۵ و ١6(. 
بـــرای پادشـــاه همچنـــان فرصتـــی باقـــی مانـــده بـــود تـــا تمایـــل خـــود را بـــه توجـــه 
بـــه هشـــدارهای خـــدا نشـــان دهـــد و داوری کـــه بـــر شـــهر و قـــوم واقـــع خواهـــد 
شـــد را تخفیـــف بخشـــد. آن وقـــت بـــه صدقيـــا گفتـــم کـــه خداونـــد متعـــال، خـــداي 
اســـرائيل گفتـــه اســـت: » اگـــر تســـليم ســـرداران ارتـــش بابـــل شـــوي تـــو و خانـــواده 
ات زنـــده خواهيـــد مانـــد. ايـــن شـــهر هـــم در آتـــش نخواهـــد ســـوخت. اّمـــا اگـــر 
فـــراري  راه  شـــما  و  آتـــش خواهنـــد کشـــيد  بـــه  را  آن  هـــا  بابلـــي  نشـــوي،  تســـليم 
نخواهيـــد داشـــت. اّمـــا پادشـــاه در پاســـخ گفـــت: مـــن نگـــران هموطنـــان خودمـــان 
بـــه بابلـــي هـــا پيوســـته انـــد. ممکـــن اســـت مـــرا  تـــرک کردنـــد و  هســـتم کـــه مـــا را 
هـــم تحويـــل آنهـــا بدهنـــد و مـــورد شـــکنجه قـــرار بگيـــرم. مـــن گفتـــم: تـــو را بـــه آنهـــا 
تحويـــل نخواهنـــد داد. اســـتدعا مـــي کنـــم دســـتورات خداونـــد را اطاعـــت کنيـــد. 
آن وقـــت همـــه چيـــز بـــه خيـــر خواهـــد گذشـــت و تـــو از مـــرگ نجـــات پيـــدا مـــي 

کنـــي « )آیـــات ١٧تـــا٢٠(. 
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دادن  نشــان  بــه  را  خــود  تمایــل  ســاعت، خداونــد  آخریــن  تــا  حتــی  بدینســان 
رحمــت بــه کســانی کــه خــود را تســلیم خواســته هــای عادالنــه او کننــد ابــراز نمــود. 
چنانچــه پادشــاه اطاعــت میکــرد، زندگــی مــردم مــی توانســت نجــات یابــد و شــهر از 
حریــق حفــظ گــردد ولــی او فکــر کــرد کــه دیگــر کار از کار گذشــته و امیــدی بــه نجــات 
نیست. او از یهودیان می ترسید، از استهزاء واهمه داشت و نگران زندگی خود 
بــود. پــس از ســالها طغیــان بــر علیــه خــدا مــی اندیشــید کــه اگــر بــه مــردم بگویــد کــه 
کالم خــدا را مــی پذیــرم همانطــور کــه ارمیــاء نبــی گفتــه بــود – و جــرات مقابلــه بــا 

دشــمن را نــدارم – آنــگاه بســیار تحقیــر میشــد.  
ارمیــا بــا اشــک از صدقیــا خواســت تــا خــود و مــردم خویــش را نجــات دهــد. بــا 
اضطــراب روحــی ارمیــا بــه او اطمینــان داد کــه چنانچــه بــه توصیــه خــدا اعتنــا نکنــد او 
از مــرگ نخواهــد گریخــت و همــه مایملــک او بدســت بابلیــان خواهــد افتــاد. ولــی 
پادشاه راه غلطی را در پیش گرفته بود و از قدمهای خود باز نمی گشت. او تصمیم 
گرفت تا توصیه های انبیای کذبه را در پیش گیرد – مردانی که واقعا از آنان نفرت 
داشت – که ضعف او را در تسلیم شدن سریع به خواسته های دشمنان استهزاء 
میکردنــد. او آزادی شــرافتمندانه خویــش را قربانــی نظــرات چاپلوســانه عمــوم کــرد. بــا 
هدفی غیر ثابت برای شریر، او قاطعیت نداشت تا با شجاعت برای راستی پا بر 
جا بایستد. گرچه تقصیر کار بود و به اندرزهای ارمیا ارزش مینهاد ولی دل و جرات 

نداشــت تــا اطاعــت کنــد و در نتیجــه در جهــت اشــتباه بــه پیــش رفــت. 
بــا ارمیــا  بــه مالزمــان و مــردم بگویــد کــه  تــا  بــود  پادشــاه حتــی بســیار ضعیــف 
رایزنــی میکنــد مبــادا کــه جــان او را بگیرنــد. اگــر صدقیــا شــجاعانه مــی ایســتاد و 
اعــالن میکــرد کــه او بــه کالم نبــی ایمــان دارد نصــف مشــکل حــل میشــد و از ویرانــی 
شــهر جلوگیری میشــد. او باید میگفت من مطیع خدا هســتم و شــهر را از ویرانی 
مطلــق نجــات میدهــم. او بایــد اقــرار میکــرد کــه مــن جــرات نادیــده گرفتــن فرامیــن 
خــدا را بخاطــر طرفــداری از انســان نــدارم. مــن حقیقــت را دوســت دارم و از گنــاه 

بیــزارم و از اندرزهــای آن یگانــه مقتــدر اســرائیل پیــروی میکنــم. 
کــه  کســانی  و  بشــمارند  محتــرم  را  او  دلیــر  روح  توانســتند  مــی  مــردم  ســپس 
بیــن بــی ایمانــی و ایمــان در نوســان بودنــد مــی توانســتند بــا عــزم راســخ بــرای حــق 
بایســتند. تهور و عدالت داشــتن در این روش می توانســت به زیردســتان تحســین 
و صداقت را الهام کند. او می توانســت تکیه گاهی وســیع داشــته باشــد و یهودا 

مــی توانســت از انــدوه ناگفتــه قتــل عــام و قحطــی و آتــش حفــظ شــود. 
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ضعــف صدقیــا گناهــی بــود کــه تــاوان ترســناک آنــرا پرداخــت. دشــمن ماننــد 
بهمــن ســهمگین فــرو ریخــت و شــهر را ویــران نمــود. لشــکریان عبرانــی 

 در آشــفتگی مغلــوب شــدند. قــوم تســخیر شــد. صدقیــا اســیر گردیــد و پســران 
او در مقابــل چشــمانش بقتــل رســیدند. پادشــاه از اورشــلیم بــه اســارت بــرده شــد. 
چشــمان او را در آوردنــد و پــس از رســیدن بــه بابــل بــا محنــت هــالک شــد. معبــد 
زیبــا کــه بــرای بیــش از چهــار قــرن بــر اوج کــوه صهیــون تــاج فخــر بــود توســط کلدانیــان 
رهــا نشــد. » آنهــا معبــد بــزرگ را ســوزاندند و ديوارهــاي اورشــليم را ويــران کردنــد 
و تمــام کاخهــا را بــه آتــش کشــيدند و ظــروف گرانبهــاي آنهــا را از بيــن بردنــد « )دوم 

تواریــخ ۳6 آیــه ١٩(. 
تــرس  از  کــه  بســیاری  نصــر  نبوکــد  توســط  اورشــلیم  نهایــی  ویرانــی  زمــان  در 
محاصــره طوالنــی گریختــه بودنــد بــا شمشــیر کشــته شــدند. از کســانی کــه هنــوز 
باقــی بودنــد برخــی بطــور قابــل مالحظــه ای از ســران کاهنــان و افســران بودنــد. 
و حاکمــان والیــات بــه بابــل بــرده شــده و بعنــوان خائــن اعــدام شــدند. دیگــران 
بــه اســارت بــرده شــدند تــا در بردگــی نبوکدنصــر و پســرانش زندگــی کننــد » و آنهايــي 
را کــه از َدم شمشــير گريختــه بودنــد، بــه بابــل تبعيــد کــرد، و تــا اســتقرار پادشــاهي 
پــارس، ايشــان بنــده او و پســرانش بودنــد. بــه ايــن ترتيــب کالم خداونــد عملــي شــد 
کــه بــه وســيله ارميــاي نبــي فرمــوده بــود: ايــن ســرزمين بــراي هفتــاد ســال خالــي از 
ســکنه خواهــد بــود، تــا ســالهايي کــه در آنهــا مــردم اســرائيل قانــون ســبت را شکســته 

بودنــد، جبــران شــوند « )آیــه ٢٠ و ٢١(. 
فرمانــده  نبــوزرادان  بــه  نبوکدنصــر  » اّمــا  اســت:  شــده  ثبــت  ارمیــا  خــود  از 
سپاهش، چنين دستور داد: برو ارميا را پيدا کن و از او به خوبي توّجه کن. به او 
آسيبي مرسان بلکه آنچه مي خواهد برايش انجام بده « )ارمیا ۳٩ آیه ١١ و ١٢(. 
نبــی توســط افســران بابلــی از زنــدان آزاد شــد و سرنوشــت خــود را انتخــاب کــرد 
تــا » بــا بعضــی ازفقیــران ســرزمین « کــه توســط کلدانیــان رهــا شــده بودنــد تــا » بــراي 
کارکــردن در تاکســتانها و کشــتزارها باقــي بماننــد « زندگــی کنــد و بابلیــان جدلیــا 
را بعنــوان حاکــم و سرپرســت آنــان تعیــن نمودنــد. تنهــا چنــد ماهــی از انتصــاب 
حاکــم جدیــد نگذشــته بــود کــه خائنانــه بقتــل رســید. مــردم فقیــر پــس از عبــور از 
ســختیها ســرانجام توســط رهبــران خویــش ترغیــب شــدند تــا در ســرزمین مصــر پنــاه 
بجوینــد. ارمیــا بــر علیــه ایــن اقــدام اعتــراض نمــوده و بــا صــدای بلنــد گفــت » بــه 
مصــر نرویــد... حتــی مــردان و زنــان و کــودکان بــه مصــر گریختــه بودنــد «. » آنــان بــه 
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نــدای خداونــد گــوش ندادنــد و حتــی بــه تحفنحیــس رفتــه بودنــد « )ارمیــا 4٢ آیــات 
١٩؛ 4٣ آیــات ۵ تــا 8(.

اعــالم  مــردم  باقیمانــدگان  بــه  ارمیــا  پیشــگوئی هــای سرنوشــت شــوم توســط 
گردید که بر ضد نبوکد نصر طغیان کرده و به مصر گریخته بودند. این پیشگوئیها 
بــا وعــده هــای بخشــش همــراه بــود چنانچــه از بالهــت خــود اظهــار ندامــت کــرده 
و بازگردنــد. بــا اینحــال کســانی کــه از توصیــه خداونــد روی گــردان شــده و تحــت 
تأثیــرات بــت پرســتی مصریــان قــرار گرفتــه بودنــد چنانچــه وفــاداری و صداقــت خــود 
را اثبــات میکردنــد از رحمــت خداونــد برخــوردار میشــدند. » اّمــا تعــداد کمــي از 
شــما از مــرگ خواهــد گريخــت و از مصــر بــه يهــودا برخواهــد گشــت. در آن موقــع، 
آنهــا کــه زنــده مانــده انــد خواهنــد دانســت کــه گفتــار چــه کســي حقيقــت داشــت، 

حرفهــاي مــن يــا آنهــا « )ارمیــا 44 آیــه ٢٨(. 
انــدوه نبــی بــر انحــراف مطلــق آنانیکــه بعنــوان نــور جهــان بــرای هدایــت انتخــاب 
شــده بودنــد – ماتــم او بــرای سرنوشــت صهیــون و مردمــی کــه بــه اســارت بابلیــان 
بــرده شــدند – در مراثــی ارمیــا آشــکار و ثبــت گردیــده اســت – بعنــوان خاطــره ای 
از بالهــت رویگردانــی افــکار بشــری از نصایــح خداونــد. در میــان ویرانــه هــا ارمیــا 
بــود کــه هــالک  همچنــان توانســت اعــالن کنــد » ایــن لطــف و رحمــت خداونــد 
نشــدیم « و دعــای دائمــی او ایــن بــود » بياييــد رفتــار خــود را بســنجيم و بــه ســوي 
یهــودا همچنــان  آیــه ٢٢ و 4٠(. در حالیکــه  ارمیــا ٣  بازگرديــم « )مراثــی  خداونــد 
در میــان اقــوام پادشــاهی بــود او از خــدای خویــش پرســید » خداونــدا، آيــا يهــودا 
را کامــالً طــرد کــرده اي؟ آيــا از مــردم صهيــون نفــرت داري؟ چــرا چنــان ضربــه اي 
بــه مــا وارد کــردي کــه نمــي تــوان عالجــي بــراي آن پيــدا کــرد؟ مــا در انتظــار صلــح 
بوديــم، ولــي خبــري بــه مــا نرســيد؛ مــا اميــد شــفا داشــتيم، ولــي وحشــت نصيبمــان 
شــد. وعــد ه هــاي خــود را بــه يــادآور و از مــا متنّفــر نبــاش، اورشــليم، جايــگاه تخــت 
آیــه ١٩  بــا مــا نشــکن « )ارمیــا ١4  پرجــالل خــود را رســوا نکــن. پيمــان خــودت را 
بــرای برقــراری نظــم در میــان  بــه هــدف ازلــی خداونــد  نبــی  و ٢١(. ایمــان مطلــق 
آشــفتگی و برای نشــان دادن به اقوام زمین و کل جهان – صفات عدل و محبت 
خداونــد حــال او را هدایــت نمــود تــا بــا اطمینــان بــرای کســانی کــه ممکــن اســت از 

شــرارت بــه عــدل و انصــاف بازگردنــد درخواســت و البــه کنــد. 
ولــی حــال صهیــون کامــالً متالشــی شــده و قــوم خــدا در اســارت افتــاده بــود. 
نبــی مســتغرق از غــم و انــدوه اعــالم کــرد: » اورشــليم کــه زمانــي شــهري پــر جمعيّــت 
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بــود، اکنــون متــروک و تنهــا شــده اســت! اورشــليم شــهري کــه در جهــان، عــزّت و 
شــکوهي داشــت، حــال بيــوه گشــته اســت. ملکــه شــهرها بــود و اکنــون کنيــز مــردم 
شــده اســت. شــبها زار زار گريــه مــي کنــد و اشــکش، قطــره قطــره بــر گونــه هايــش 
مــي ريــزد. از تمــام دوســتاني کــه داشــت، يــک نفــر هــم برايــش باقــي نمانــده اســت. 
دوســتانش بــه او خيانــت کــرده و همگــي بــا او دشــمن شــده انــد. مــردم مصيبــت 
زده و بــال ديــده يهــودا بــه اســارت رفتــه انــد. در بيــن اقــوام جهــان زندگــي مــي کننــد و 
جايــي بــراي اســتراحت ندارنــد. دشــمنان دورش را گرفتــه انــد و راه گريــز از هــر ســو 
بــه رويــش بســته شــده اســت. در روزهــاي مقــّدس، ديگــر کســي بــراي پرســتش بــه 
معبــد بــزرگ نمــي آيــد. همــه دروازه هايــش رهــا شــده و کاهنانــش آه مــي کشــند. 
دخترانــش کــه ســرود مــي خواندنــد، اينــک غمگيــن و افســرده انــد و خــودش در رنــج 
و عــذاب بــه ســر مــي بــرد. دشــمنانش پيــروز شــده و بدخواهانــش بــه قــدرت رســيده 
اســت.  کــرده  بــي شــمارش مجــازات  گناهــان  بــه خاطــر  را  او  زيــرا خداونــد  انــد، 

فرزندانــش بــه دســت دشــمنان اســير و بــه کشــورهاي بيگانــه تبعيــد شــده انــد «.
» خداونــد دختــر صهيــون را بــا ابــر خشــم و غضــب خــود تيــره و تــار ســاخت. 
شــکوه و جــالل اســرائيل را کــه بــه اوج آســمان مــي رســيد، بــر زميــن زد و در هنــگام 
خشــم خــود حتـّـي خانــه خويــش را هــم از يــاد بــرد. خداونــد خانــه هــاي اســرائيل را 
بــي رحمانــه ويــران کــرد. بــا قهــر و غضــب، قلعــه هــاي يهــودا را منهــدم ســاخت. 
ســلطنتش را بــي حرمــت و حاکمانــش را خــوار ســاخت. بــا خشــم شــديد، قــدرت 
اســرائيل را درهــم شکســت و در هنگامــي کــه دشــمن بــر مــا حملــه کــرد بــه داد مــا 
نرســيد. خشــم او ماننــد آتــش عليــه مــا شــعله ور شــد و دار و نــدار مــا را نابــود 
کــرد. همچــون دشــمن، مــا را هــدف تيــر خــود قــرار داد و جوانــان مــا را کــه مايــه 
آتــِش  ســوزش  اورشــليم،  در  ســاخت.  هــالک  بودنــد،  مــا  ســرفرازي  و  خوشــي 

غضــِب او را احســاس کرديــم «. 
» اي اورشــليم به تو چه بگويم و تو را با چه مقايســه کنم؟ چگونه تو را تســلّي 
تــو رنــج نکشــيده اســت. غمهــا و مصيبــت هايــت  دهــم؟ زيــرا هيــچ کســي مثــل 
همچــون دريايــي بــزرگ و بــي کــران اســت و کســي نيســت کــه تــو را شــفا دهــد «. 
» خداونــدا، بــه يــادآور کــه چــه باليــي بــر ســر مــا آمــده اســت. ببيــن کــه چگونــه خــوار 
و رســوا شــده ايم. ســرزمين موروثي ما به دســت بيگانگان افتاده اســت و در خانه 
هــاي مــا مــردم بيگانــه زندگــي مــي کننــد. مــا يتيــم شــده ايــم. پــدران مــا بــه دســت 

دشــمن کشــته شــده و مــادران مــا بيــوه شــده انــد «. 
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» نيــاکان مــا گنــاه کردنــد اّمــا آنهــا از بيــن رفتنــد و اينــک مــا تــاوان گنــاه آنهــا 
را پــس مــي دهيــم. غالمــان بــر مــا حکومــت مــي کننــد و کســي نيســت کــه مــا را 
از قــدرت آنهــا نجــات بدهــد «. » دلهــاي مــا بــي تــاب و چشــمان مــا تــار گشــته 
بــي  تــو  تــاج و تخــت  ابــدي جهــان هســتي و  تــو فرمانــرواي  انــد «. » خداونــدا، 
زوال اســت. چــرا مــا را بــراي هميشــه از يــاد بــردي؟ چــرا مــا را بــراي مّدتــي طوالنــي 
تــرک کــردي؟ اي خداونــد، مــا را دوبــاره بــه ســوي خــود بازگــردان و جــالل پيشــين 
مــا را بازگــردان « )مراثــی ارمیــاء نبــی ١ آیــات ١تــا۵؛ ٢ آیــات ١تــا4 و ١٣؛ ۵ آیــات 

١تــا۳ و ٧ و ٨ و ١٧ و ١٩-٢١(. 
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نوری از میان تاریکی 

ســالهای تاریــک نابــودی و مــرگ نشــانی از پایــان پادشــاهی یهــودا بــود. اگــر 
بخاطــر خطابــه هــای دلگــرم کننــده رســوالن خــدا نبــود نومیــدی بــه شــجاع تریــن دلهــا 
هــم رخنــه نمیکــرد. خداونــد بــه لطــف خویــش از طریــق ارمیــا در اورشــلیم، از طریــق 
دانیــال در دربــار بابــل، از طریــق حزقیــال در کرانــه هــای رود خابــور هــدف ازلــی خــود 
را آشــکار نمــود و تضمیــن داد کــه تمایــل دارد تــا وعــده هایــی کــه در نوشــته هــای 
موســی موجــود اســت را محقــق ســازد. بدیــن خاطــر بــود کــه خداونــد گفتــه بــود بــرای 
کســانی کــه ثابــت کننــد کــه بــه او وفــادار و صــادق هســتند وعــده هــا را مطمئنــاً 
محقــق خواهــد ســاخت. » شــما بــه وســيله مســيح بــه خــدا ايمــان داريــد، خدايــي 
كــه مســيح را پــس از مــرگ زنــده گردانيــد و بــه او جــاه و جــالل بخشــيد تــا ايمــان و 

اميــد شــما بــه خــدا متّکــي باشــد « )اول پطــرس ١ آیــه ٢۳(. 
فرزنــدان  بــرای  را  فراوانــی  تمهیــدات  بیابــان، خداونــد  در  ایــام ســرگردانی  در 
از ســکنی  پــس  را در ذهــن بســپارند.  او  احــکام  تــا کالم  بــود  دیــده  تهیــه  خویــش 
گزیــدن در کنعــان احــکام الهــی بایــد روزانــه در هــر خانــه ای تکــرار میشــدند و بایــد 
بطور واضح بر ســردرها و دروازه ها نوشــته میشــدند و بر لوحه ها ی ســنگی حک 
میشــدند. آنهــا بایــد در ســرود هــا گنجانــده میشــدند و توســط پیــر و جــوان خوانــده 
میشــدند. کاهنــان بایــد ایــن احــکام مقــدس را در گردهمایــی هــای عمومــی تعلیــم 
میدادنــد و حاکمــان ســرزمین آنــرا بایــد روزانــه مــورد مطالعــه قــرار میدادنــد. » کتــاب 
تــورات را هميشــه درنظــر داشــته بــاش. آن را بخــوان و دربــاره آن روز و شــب تفّکــر 

464

PK-Body-FA.indd   341 11/26/18   2:14 PM



۳42  | انبیاء و پادشاهان

کــن تــا بتوانــي تمــام دســتوراتي کــه در آن نوشــته شــده، پيــروي و اطاعــت نمايــي. 
آنــگاه موفّــق و کاميــاب خواهــي شــد « )یوشــع ١ آیــه ٨(. 

نوشــته هــای )احــکام( موســی توســط یوشــع بــه همــه اســرائیل تعلیــم داده شــد. 
بــراي بنــي اســرائيل و  تــا انتهــا  بــود، از ابتــدا  » تمــام احکامــي کــه موســي نوشــته 
زنــان و اطفــال و بيگانگانــي کــه در ميانشــان ســاکن بودنــد، خوانــده شــد « )یوشــع 
8 آیــه ۳۵(. ایــن مطابــق بــا دســتور صریــح خداونــد بــود تــا موجباتــی را فراهــم آورنــد 
تــا کالمهــای کتــاب احــکام در هــر هفــت ســال در طــی عیــد ِپَســح در جمــع عمــوم 
خوانــده و ممارســت گــردد. » همــه مــردان، زنــان، کــودکان و بيگانگانــي را کــه در 
شــهرهاي شــما زندگــي مــي کننــد، گــرد هــم آوريــد تــا همــه بشــنوند و بياموزنــد و بــه 
خداونــد خدايتــان احتــرام بگذارنــد و از آموزشــهاي او بــا دقـّـت پيــروي کننــد. بــه ايــن 
ترتيــب فرزنــدان شــما کــه هرگــز قوانيــن خداونــد خدايتــان را نشــنيده انــد، آنهــا را 
خواهنــد شــنيد تــا زمانــي کــه در ســرزميني کــه شــما تصــرّف خواهيــد کــرد، زندگــي 
کننــد خواهنــد آموخــت کــه از خداونــد اطاعــت کننــد « )تثنیــه ۳١ آیــه ١٢ و ١۳(. 
چنانچه این توصیه در طی قرنهای متمادی مورد توجه و اعتنا قرار میگرفت، 
تاریــخ اســرائیل متفــاوت میبــود! تنهــا اگــر بــه کالم مقــدس خــدا حرمــت داده میشــد 
آنــان مــی توانســتند امیــدوار باشــند تــا هــدف الهــی را محقــق ســازند. ایــن رعایــت 
احــکام خــدا بــود کــه بــه اســرائیل در طــی حکومــت داود و ســالهای اولیــه ســلطنت 
ســلیمان قــوت داده شــد. از طریــق ایمــان بــه کالم زنــده بــود کــه اصالحــات در ایــام 
ایلیــا و یوشــیا شــکل گرفــت. و از طریــق همــان کالم حقیقــت ارمیــا بــا تالشــهای 
خــود بــرای اصالحــات و میــراث غنــی اســرائیل اســتدعا و تضــرع نمــود. هرکجایــی 
کــه او خدمــت میکــرد بــه مــردم بــا درخواســتی مشــتاقانه میگفــت » بــه کالم عهــد 
گــوش کنیــد « کالمــی کــه برایشــان فهــم کامــل از اهــداف خــدا را بارمغــان مــی آورد 

تــا بــه همــه ملتهــا دانــش حقیقــت رســتگاری را بســط بدهنــد. )ارمیــا ١١ آیــه ٢(. 
در ســالهای ختــم ارتــداد یهــودا، بــه نصایــح انبیــاء بظاهــر کــم ارزش داده میشــد 
و وقتی لشــکریان کلدانیان برای ســومین و آخرین بار آمده تا اورشــلیم را محاصره 
کننــد امیــد از همــه دلهــا گریخــت. ارمیــا ویرانــی محــض را پیشــگوئی کــرده بــود و ایــن 
بخاطــر پافشــاری او بــرای تســلیم شــدن بــود کــه نهایتــا موجــب افکنــده شــدن او بــه 
زنــدان بــود. ولــی خداونــد باقیمانــدگان وفــادار را کــه همچنــان در شــهر بودنــد تنهــا 
رهــا نکــرده بــود. بــا اینکــه ارمیــا توســط کســانی کــه پیامهــای او را اســتهزاء نمودنــد 
تحــت مراقــب شــدید بــود بــا اینحــال بــه او مکاشــفات تــازه ای در رابطــه بــا خواســته 
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ملکوت برای آمرزش و نجات داده شد که مرجع پایداری از تسلی برای کلیسای 
خــدا از آنــروز تــا کنــون اســت. 

آمــده در  بنمایــش در  تمثیــالت  بــا  بــه وعــده هــای خــدا  تکیــه محکــم  بــا  ارمیــا 
مقابــل ســاکنان شــهر محکــوم بــه سرنوشــت در تکمیــل نهایــی هــدف خــدا بــرای 
امــت خویــش بــود. در حضــور شــاهدان و بــا رعایــت دقیــق قواعــد الزم او بــا هفــده 

شــکل نقــره، زمیــن اجــدادی را در روســتای همســایه عناتــوت خریــد. 
از دیــدگاه بشــری خریــد ایــن زمیــن در مملکــت کــه الحــال تحــت کنتــرل بابلیــان 
بــود حماقــت بنظــر میرســید. نبــی، خــود نابــودی اورشــلیم را پیشــگوئی کــرده بــود – 
ویرانــی یهــودا – و نابــودی مطلــق پادشــاهی. او دوره طوالنــی اســارت در بابــل کــه 
دور از اورشــلیم بــود را پیشــگوئی کــرده بــود. او کــه اکنــون بــا گذشــت ســالها پیــر 
شــده بــود هرگــز نمــی توانســت امیــدی بــه نفــع شــخصی از خریــدی کــه کــرده بــود 
داشــته باشــد. بــه هــر حــال بررســی نبوتهــا کــه در کالم مکتــوب شــده بــود در قلــب 
او اعتقــاد راســخی ایجــاد کــرده بــود کــه خداونــد قصــد دارد تــا فرزنــدان اســیر شــده 
را بــه مالکیــت کهــن ســرزمین موعــود ابقــا نمایــد. ارمیــا بــا چشــم دل و ایمــان دیــد کــه 
تبعیدیــان در پایــان ســالهای رنــج و محنــت بــاز میگردنــد و مجــدداً ســرزمین پــدری 
خــود را اشــغال میکننــد. بواســطه خریــد ملــک عناتــوت او هــر چــه مــی توانســت 
انجــام میــداد تــا دیگــران را بــه امیــدی کــه بســیار دل او را تســلی داد الهــام بخشــد. 
وقتــی ســند انتقــال امضــا گردیــد و شــاهدان دیگــری آنــرا امضــا کردنــد ارمیــا 
کــرد. » يهــوه صبايــوت خــداي  آنجــا  را عهــده دار  بــاروک  کاتــب خــود  منشــی و 
اســرائيل چنيــن مــي گويــد: ايــن قبالــه هــا يعنــي قبالــه ايــن خريــد را، هــم آن را كــه 
مختــوم اســت و هــم آن را كــه بــاز اســت، بگيــر و آنهــا را در ظــرف ســفالين بگذارتــا 
روزهــاي بســيار بمانــد زيــرا يهــوه صبايــوت خــداي اســرائيل چنيــن مــي گويــد: ديگــر 
بــاره خانــه هــا و مزرعــه هــا و تاكســتانها در ايــن زميــن خريــده خواهــد شــد « )ارمیــا 

۳٢ آیــات ١4 و ١۵(. 
داشــت  ای  کننــده  نومیــد  دورنمــای  العــاده  فــوق  معاملــه  ایــن  زمــان  ایــن  در 
ایمــان ارمیــا گرچــه  بیــع و ســند مکتــوب –  انجــام جزئیــات  از  پــس  کــه بالفاصلــه 
اســتوار بــود – حــال بشــدت مــورد محــک قــرار گرفتــه بــود. آیــا او بــرای تشــویق یهــودا 
جســورانه جــد و جهــد کــرد؟ در خواســت او بــرای جلــب اطمینــان بــه وعــده هــای 
کالم خــدا آیــا جایــی بــرای امیــد کــذب گذاشــته بــود؟ آنانیکــه وارد رابطــه عهــد بــا 
خــدا شــده بودنــد بــرای مدتهــا بــود کــه ایــن تمهیــد را مــورد تمســخر و اســتهزا قــرار 
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داده بودنــد. آیــا وعــده هــا مــی توانســت بــرای قــوم برگزیــده کامــالً محقــق شــود؟ 
نبــی سرگشــته در روح بــا انــدوه بــر رنــج هــای کســانی کــه از توبــه گناهانشــان ســر 
بــاز زدنــد – ســر فکنــده و بــرای روشــنگری بیشــتر در رابطــه بــا هــدف الهــی بخاطــر 

بشــریت نــزد خداونــد بــه تضــرع پرداخــت. 
» آه اي خداونــد يهــوه اينــك تــو آســمان و زميــن را بــه قــّوت عظيــم و بــازوي 
بلنــد خــود آفريــدي و چيــزي بــراي تــو مشــكل نيســت كــه بــه هــزاران احســان مــي 
نمايــي و عقوبــت گنــاه پــدران را بــه آغــوش پســرانش بعــد از ايشــان مــي رســاني! 
تــو يهــوه صبايــوت مــي باشــد. عظيــم المشــورت و  خــداي عظيــم جبّــار كــه اســم 
قــوّي العمــل كــه چشــمانت بــر تمامــي راههــاي بنــي آدم مفتــوح اســت تــا بــه هركــس 
برحســب راههايــش و بــر وفــق ثمــره اعمالــش جــزا دهــي. كــه آيــات و عالمــات در 
زميــن مصــر و در اســرائيل و درميــان مردمــان تــا امــروز قــرار دادي و از بــراي خــود 
مثــل امــروز اســمي پيــدا نمــودي. و قــوم خــود اســرائيل را بــه آيــات و عالمــات و بــه 
دســت قــوّي و بــازوي بلنــد و هيبــت عظيــم از زميــن مصــر بيــرون آوردي. و ایــن 
ســرزمین حاصلخیــز را کــه شــیر و عســل در آن جــاری اســت بــه ایشــان بخشــیدی 
کــه در گذشــته، وعــده آن را بــه اجدادشــان داده بــودی. ولــی وقتــی پدرانمــان آمدنــد 
و آن را فتــح کردنــد و در آنجــا سروســامان گرفتنــد، از اطاعــت تــو ســر بــاز زدنــد و از 
شــریعت تــو پیــروی نکردنــد و هیچیــک از اوامــر تــو را انجــام ندادنــد؛ بدیــن ســبب 

اســت کــه بــه ایــن بالهــا، گرفتارشــان کــرده ای! « )آیــات ١7 تــا ٢۳(.
لشــکریان نبوکدنصــر همچــون توفــان در شــرف رســیدن بــه دیــوار هــای صهیــون 
بودنــد. هــزاران نفــر در آخریــن دفاعهــای عاجزانــه از شــهر هــالک میشــدند. هــزاران 
نفــر دیگــر در معــرض مــرگ و بیمــاری بودنــد. سرنوشــت اورشــلیم هــم اکنــون رقــم 
خــورده بــود. برجهــای محاصــره کننــده قــوای دشــمن هــم اکنــون بــر دیوارهــا مســلط 
شــده بــود. » اینــک ســنگرها بــه شــهر رســیده « و نبــی بــه دعــا ادامــه داد » اينــك 
ســنگرها به شــهر رســيده اســت تا آن را تســخير نمايند و شــهر به دســت كلدانياني 
كــه بــا آن جنــگ مــي كننــد بــه شمشــير و قحــط و وبــا تســليم مــي شــود و آنچــه گفتــه 
بــودي واقــع شــده اســت و اينــك تــو آن را مــي بينــي و تــو اي خداونــد يهــوه بــه مــن 
گفتــي كــه ايــن مزرعــه را بــراي خــود بــه نقــره بخــر و شــاهدان بگيــر و حــال آنكــه شــهر 

بــه دســت كلدانيــان تســليم شــده اســت « )آیــات ٢4 و ٢۵(. 
دعــای نبــی بــا فیــض پاســخ داده شــد. » پــس كالم خداونــد بــه ارميــا نــازل شــده، 
گفــت: اينــك مــن يهــوه خــداي تمامــي بشــر هســتم. آيــا هيــچ امــر بــراي مــن مشــكل 
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بــزودی در دســتان کلدانیــان مــی افتــاد،  )آیــات ٢6 و ٢7(. شــهر  مــي باشــد؟ « 
دروازه هــای آن و قصرهــا آتــش زده شــده و خواهنــد ســوخت ولــی بــا وجــود ایــن 
واقعیــت کــه نابــودی حتمــی بــود و ســاکنین اورشــلیم بــه اســارت بــرده خواهنــد شــد 
بــا ایــن وجــود هــدف ازلــی خــدا بــرای اســرائیل بایــد محقــق میگردیــد. خداونــد در 
اجابــت بــه دعاهــای دیگــر خــادم خویــش در رابطــه بــا مجازاتــی کــه بــر آنــان واقــع 

خواهــد گردیــد گفــت: 
» اينــك مــن ايشــان را از همــه زمينهايــي كــه ايشــان را در خشــم و حــّدت و 
غضــب عظيــم خــود رانــده ام جمــع خواهــم كــرد و ايشــان را بــه ايــن مــكان بــاز آورده، 
بــه اطمينــان ســاكن خواهــم گردانيــد. و ايشــان قــوم مــن خواهنــد بــود و مــن خــداي 
ايشــان خواهــم بــود. و ايشــان را يــك دل و يــك طريــق خواهــم داد تــا بــه جهــت 
خيريـّـت خويــش و پســران خويــش كــه بعــد از ايشــان خواهنــد بــود هميشــه اوقــات 
از مــن بترســند. و عهــد جاودانــي بــا ايشــان خواهــم بســت كــه از احســان نمــودن بــه 
ايشــان برنخواهم گشــت و ترس خود را در دل ايشــان خواهم نهاد تا از من دوري 
نورزنــد. و از احســان نمــودن بــه ايشــان مســرور خواهــم شــد و ايشــان را براســتي و 
بــه تمامــي دل و جــان خــود در ايــن زميــن غــرس خواهــم نمــود. زيــرا خداونــد چنيــن 
مــي گويــد: بــه نوعــي كــه تمامــي ايــن بــالي عظيــم را بــه ايــن قــوم رســانيدم، همچنــان 
تمامــي احســني را كــه بــه ايشــان وعــده داده ام بــه ايشــان خواهــم رســانيد. و در 
ايــن زميــن دربــاره اش مــي گوييــد كــه ويــران و از انســان و بهايــم خالــي شــده و بــه 
دســت كلدانيــان تســليم گرديــده اســت، مزرعــه هــا خريــده خواهــد شــد. و مزرعــه 
هــا و نقــره خريــده، قبالــه هــا خواهنــد نوشــت و مختــوم خواهنــد نمــود و شــاهدان 
در  و  يهــودا  و شــهرهاي  اورشــليم  و حوالــي  بنياميــن  زميــن  در  خواهنــد گرفــت، 
شــهرهاي كوهســتان و شــهرهاي همــواري و شــهرهاي جنــوب زيــرا خداونــد مــي 

گويــد اســيران ايشــان را بــاز خواهــم آورد « )آیــات ۳7 تــا 44(.
بــرای تأییــد ایــن ضمانتهــای رهایــی و احیــا، يــک بــار ديگــر پيــام خداونــد بــه ارمیــا 

ارزانــی شــد دی حینیکــه همچنــان در صحــن زنــدان محبــوس بــود: 
» خداونــدي کــه زميــن را آفريــد و در جــاي خــود قــرار داد و نامــش خداونــد 
اســت بــه مــن گفــت: از مــن بپــرس و بــه تــو پاســخ خواهــم داد. دربــاره اســرار عجيبــي 
خــداي  خداونــد  مــن،  گفــت.  خواهــم  تــو  بــه  دانــي  نمــي  آنهــا  دربــاره  چيــزي  کــه 
اســرائيل دربــاره خانــه هــاي اورشــليم و کاخ ســلطنتي يهــودا کــه در نتيجــه محاصــره 
بــا بابلــي هــا وارد  بــراي مقابلــه  و حملــه ويــران شــده بودنــد، مــي گويــم. گروهــي 
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جنــگ خواهنــد شــد و در نتيجــه خانــه هــا از اجســاد کســاني کــه از روي خشــم 
و غضــب خــود زده ام، پــر خواهــد شــد. بــه خاطــر شــرارتهايي کــه مــردم ايــن شــهر 
ايــن شــهر و  مــن  اّمــا  ام.  آنهــا برگردانــده  از  را  مــن روي خــود  انــد،  مرتکــب شــده 
مــردم آن را شــفا خواهــم داد و سالمتشــان را بــه آنهــا برمــي گردانــم، و آنهــا را از 
صلــح و امنيّــت، سرشــار خواهــم ســاخت. مــن کاميابــي را بــه يهــودا و اســرائيل 
برمــي گردانــم و آنهــا را از نــو بنــا خواهــم کــرد. آنهــا را از گناهانــي کــه مرتکــب شــده 
انــد، پــاک مــي کنــم و گناهــان و سرکشــي هــاي آنهــا را خواهــم بخشــيد. اورشــليم 
موجــب شــادماني، افتخــار و جــالل مــن خواهــد بــود. تمــام ملّتهــاي جهــان وقتــي 
کــرده ام  کــه نصيــب اورشــليم،  مــردم، و کاميابــي اي  بــه  کــه  دربــاره احســانهايي 

بشــنوند از تــرس برخــود خواهنــد لرزيــد «. 
» خداونــد گفــت: مــردم مــي گوينــد کــه ايــن شــهر مثــل بيابانــي شــده کــه ديگــر 
مــي گوينــد، شــهرهاي  آنهــا درســت  نمــي کنــد.  انســان و حيوانــي در آن زندگــي 
يهــودا و کوچــه هــاي اورشــليم خالــي هســتند. هيــچ انســان و حيوانــي در آن زندگــي 
نمــي کنــد، اّمــا بــاز فريادهــاي شــادي و خوشــي و صــداي جشــن هــاي عروســي بــه 
گــوش خواهــد رســيد. صــداي ســرود مــردم را درحالــي کــه هدايــاي شــکرگزاري در 
معبــد بــزرگ مــن تقديــم مــي کننــد، خواهيــد شــنيد کــه مــي گوينــد: خداونــد متعــال 
را ســپاس گوييــد، چــون او نيکوســت و محبّتــش ابــدي اســت. مــن ايــن ســرزمين را 
مثــل گذشــته، موفّــق و کاميــاب خواهــم ســاخت. مــن، خداونــد چنيــن گفتــه ام. 
خداونــد متعــال گفــت: در ايــن ســرزميني کــه مثــل بيابــان شــده و هيــچ انســان و 
حيوانــي در آن زندگــي نمــي کنــد بــار ديگــر چراگاههايــي خواهــد داشــت و چوپانــان 
گلّــه هــاي خــود را در آنهــا خواهنــد چرانيــد. در شــهرهاي کوهســتاني، کوهپايــه 
هــا، قســمت جنوبــي يهــودا، ســرزمين بنياميــن و در روســتاهاي اطــراف اورشــليم، 
چوپانــان يــک بــار ديگــر گوســفندان خــود را خواهنــد شــمرد. مــن، خداونــد چنيــن 
قــوم  بــه  بــه وعــده هــاي خــود  مــن  کــه  آيــد  مــي  گفتــه ام. خداونــد گفــت: زمانــي 
مــن پادشــاه عادلــي از نســل  يهــودا عمــل خواهــم کــرد. در آن زمــان،  اســرائيل و 
داوود برخواهــم گزيــد. آن پادشــاه آنچــه را راســت و درســت اســت، در تمــام ايــن 

ســرزمين انجــام خواهــد داد « )ارمیــا ۳۳ آیــات ١ تــا ١4(.
بدیــن ســبب کلیســای خداونــد در یکــی از تاریکتریــن ســاعتهای نبــرد طوالنــی 
خویــش بــا قــوای اهریمــن تســلی یافــت. شــیطان بظاهــر در تالشــهای خــود بــرای 
نابــودی اســرائیل بــه پیــروزی دســت یافتــه بــود ولــی ایــن خداونــد بــود کــه بــر وقایــع 
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فرصــت  وی  امــت  یافــت  ادامــه  کــه  ســالهایی  طــی  در  و  بــود  حکمفرمــا  حاضــر 
پیــام او  آنــرا جبــران کننــد.  تــا از گذشــته درس عبــرت گرفتــه و  خواهنــد داشــت 
بــه کلیســا ایــن بــود: » اي قــوم مــن، ترســان نباشــيد؛ اي مــردم اســرائيل وحشــت 
نکنيــد. مــن شــما را از آن ســرزمين دور، ســرزميني کــه در آن بــه اســارت رفتــه ايــد، 
نجــات خواهــم داد. شــما بــه وطــن خــود برخواهيــد گشــت و در صلــح و آرامــش 
را  شــما  کــس  هيــچ  و  کــرد  خواهيــد  زندگــي  امنيّــت  در  شــما  زيســت.  خواهيــد 
نــزد شــما خواهــم آمــد و شــما را نجــات خواهــم داد.  بــه  نخواهــد ترســانيد. مــن 
مــن تمــام ملّتهايــي را کــه شــما در ميــان آنهــا پراکنــده شــده ايــد از بيــن خواهــم بــرد، 
اّمــا شــما را نابــود نخواهــم کــرد. شــما را بــدون مجــازات نخواهــم گذاشــت، اّمــا 
مجــازات شــما عادالنــه خواهــد بــود. مــن، خداونــد چنيــن گفتــه ام «. » مــن بــار 
ديگــر ســالمتي تــو را برمــي گردانــم و زخمهــاي تــو را درمــان خواهــم کــرد، هــر چنــد 
دشــمنانت مــي گوينــد، صهيــون متــروک شــده و ديگــر کســي بــه آن اهّميتــي نمــي 

دهــد. مــن، خداونــد چنيــن گفتــه ام « )ارمیــا ۳٠ آیــات ١٠ و ١١ و ١7(. 
در روز خــوش بازگشــت بــه وضعیــت اولیــه، قبایــل منقســم اســرائیل بعنــوان 
یــک امــت دوبــاره بهــم مــی پیوندنــد. و همــه طوایــف قــوم خداونــد خواهنــد بــود.

بــراي قــوم اســرائيل، مهمتريــن ملّــت دنيــا،  بــا شــادي  » خداونــد مــي گويــد: 
نجــات داده  را  قــوم خــود  بگوييــد، خداونــد  و  بســراييد  او  بســراييد. در ســتايش 
اســت، او تمــام بازمانــدگان را آزاد ســاخته اســت. مــن آنهــا را از شــمال مــي آورم 
و از دورتريــن نقــاط جهــان جمــع مــي کنــم. بــه همــراه آنهــا آدمهــاي کــور و شــل و 
زنــان بــاردار و در حــال زايمــان خواهنــد آمــد. آنهــا بــه صــورت يــک ملـّـت بــزرگ برمــي 
گردنــد. قــوم مــن، تحــت رهبــري مــن، بــا گريــه و دعــا برمــي گــردد. مــن آنهــا را در کنــار 
نهرهــاي آب و در راهــي صــاف و همــوار رهبــري خواهــم کــرد تــا لغــزش نخورنــد. مــن 
بــراي اســرائيل مثــل يــک پــدر هســتم و افرايــم بزرگتريــن فرزنــد مــن اســت « )ارمیــا 

۳١ آیــه ١ و 7 تــا ٩(. 
کســانی کــه یــک بــار بعنــوان محبــوب و مــورد تفقــد ملکــوت بــر همــه مردمــان 
دیگــر بــر زمیــن شــمرده شــده بودنــد در چشــم ملتهــا تحقیــر شــدند تــا در تبعیــد درس 
تــا  اطاعــت و فرمانبــرداری را بیاموزنــد کــه بــرای شــادکامی آینــده آنــان الزم بــود. 
وقتــی کــه ایــن درســها را نیاموزنــد و عبــرت نگیرنــد خداونــد نمــی توانســت آنچــه را 
بــرای آنــان در نظــر داشــت انجــام دهــد. » مــن بــه نــزد شــما خواهــم آمــد و شــما را 
نجــات خواهــم داد. مــن تمــام ملّتهايــي را کــه شــما در ميــان آنهــا پراکنــده شــده ايــد 
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از بيــن خواهــم بــرد، اّمــا شــما را نابــود نخواهــم کــرد. شــما را بــدون مجــازات نخواهــم 
گذاشــت، اّمــا مجــازات شــما عادالنــه خواهــد بــود. مــن، خداونــد چنيــن گفتــه ام « 
)ارمیــا ۳٠ آیــه ١١(. بــا اینحــال کســانی کــه محبــت قیــم مابانــه او را حاشــا کردنــد 
اقــوام زمیــن  بکنــار زده نخواهنــد شــد او خداونــد در مقابــل همــه  بــرای همیشــه 
برنامــه خــود را شــرح داده تــا از ایــن شکســت ظاهــری پیــروزی ببــار آورد و نجــات 

دهــد و نــه اینکــه هــالک ســازد. بــه نبــی پیــام داده شــده بــود:
بــه دورتريــن  مــرا  پيــام  بــه مــن گــوش دهيــد و  خداونــد مــي گويــد: اي ملّتهــا، 
ســاحل هــا اعــالم کنيــد، مــن قــوم خــود را پراکنــده کــردم، اّمــا اکنــون آنهــا را جمــع 
مــن  کنــد  مــي  نگاهــداري  خــود  گوســفندان  از  کــه  شــباني  مثــل  و  کــرد  خواهــم 
مواظــب آنهــا خواهــم بــود. مــن قــوم اســرائيل را آزاد ســاختم و آنهــا را از دســت 
ملّتــي زورمنــد نجــات دادم. آنهــا خواهنــد آمــد و بــا شــادي بــر روي کــوه صهيــون 
خواهنــد ســراييد و از هدايــاي مــن، هدايايــي چــون غلّــه و شــراب و روغــن زيتــون 
و گلـّـه و رمــه، بهــره منــد خواهنــد شــد. آنهــا مثــل باغــي خواهنــد بــود بــا آب فــراوان، 
و تمــام احتياجاتشــان بــرآورده خواهــد شــد. در آن وقــت دختــران جــوان از شــادي 
خواهنــد رقصيــد و مــردان پيــر و جــوان خوشــحال خواهنــد بــود. مــن بــه آنهــا تســلّي 
خواهــم داد و ماتمشــان را بــه شــادي و غمشــان را بــه خوشــي تبديــل خواهــم کــرد. 
مــن کاهنــان را بــه مّقــوي تريــن غذاهــا ســير مــي کنــم و احتياجــات قــوم را خــود 
برخواهــم آورد. مــن، خداونــد چنيــن گفتــه ام. رحمــت خداونــد بــر قــوم اســرائيل. 

)ارمیــا ۳١ آیــات ١٠ تــا ١4(. 
خداونــد متعــال، خــداي اســرائيل مــي گويــد: وقتــي مــن مــردم را بــه ســرزمين 
خودشــان برگردانــم، آنهــا يــک بــار ديگــر در يهــودا و در شــهرهاي آن خواهنــد گفــت، 
خداونــد کــوه مقــّدس خــود يعنــي اورشــليم را مــکان مقّدســي کــه خــودش در آن 
زندگــي مــي کنــد برکــت دهــد. مــردم در يهــودا و در شــهرهاي آن زندگــي خواهنــد 
کــرد و زارعيــن و چوپانــان بــا گلّــه هــاي خــود در اطــراف آن خواهنــد بــود. خســتگان 
را نيــروي تــازه مــي بخشــم و بــه آنهــا کــه از گرســنگي ضعيــف شــده انــد، غــذا خواهــم 

داد. )ارمیــا ۳١ آیــات ٢٣ تــا ٢۵(. 
بــا مــردم اســرائيل  تــازه  خداونــد مــي گويــد: زمانــي مــي رســد کــه مــن پيمانــي 
و مــردم يهــودا خواهــم بســت. آن ماننــد پيمانــي نخواهــد بــود کــه بــا اجدادشــان، 
مــن مثــل  آنهــا را گرفتــم و از مصــر نجــات دادم، بســتم. هــر چنــد  وقتــي دســت 
يــک شــوهر بــا آنهــا رفتــار کــردم، آنهــا آن پيمــان را نــگاه نداشــتند. پيمــان تــازه اي 
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بــود: شــريعت خــود را در ضميــر  بنــدم چنيــن خواهــد  مــي  قــوم اســرائيل  بــا  کــه 
آنهــا قــرار مــي دهــم و بــر قلبشــان خواهــم نوشــت. مــن خــداي آنهــا و آنهــا قــوم مــن 
خواهنــد بــود. ديگــر احتياجــي نيســت كــه آنــان بــه همشــهريان خــود تعليــم دهنــد 
يــا بــه يکديگــر بگوينــد: خــدا را بشــناس، زيــرا همــه از بــزرگ تــا كوچــک مــرا خواهنــد 
شــناخت. در مقابــل خطايــاي آنهــا بخشــنده خواهــم بــود و ديگــر گناهــان آنــان را 

هرگــز بــه يــاد نخواهــم آورد. )ارمیــا ۳١ آیــات ۳١ تــا ۳4(. 
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 »  اي قوم اسرائيل، شما شاهدان من هستيد.

 من شما را برگزيدم تا بنده من باشيد  «

)اشعیا 4٣ آیه ١٠(.
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۳۹
در بارگاه بابل 
این فصل بر اساس کتاب دانیال ١ تدوین گردیده است. 

در میــان فرزنــدان اســرائیل کــه در آغــاز هفتــاد ســال بــه بابــل بــه اســارت بــرده 
میشدند مسیحیان میهن پرستی وجود داشتند. مردانی که در اصول به صالبت 
پــوالد بودنــد و بــا خودخواهــی بــه فســاد کشــیده نمیشــدند – بلکــه کســانی بودنــد 
بــه قیمــت از دســت دادن همــه چیــز حرمــت میدادنــد. در ســرزمین  کــه خــدا را 
اسارتشــان ایــن مــردان بایــد هــدف خــدا را بــه قومهــای کافــر از طریــق شناســاندن او 
برکــت میدادنــد. آنــان بایــد نماینــدگان او میبودنــد. آنــان هرگــز نبایــد بــا بــت پرســتان 
ســازش و تفاهــم داشــته باشــند – ایمــان و نــام آنــان بعنــوان عابــدان خــدای زنــده 
بایــد در بــر دارنــده حرمــت متعالــی باشــد. و آنــان چنیــن میکردنــد. آنــان در توفیــق و 
فالکــت، خداونــد را حرمــت دادنــد و خداونــد نیــز آنــان را حرمــت و برکــت میــداد. 
واقعیــت اینکــه ایــن مــردان – عابــدان خداونــد – در بابــل اســیر بودنــد و ظــروف 
بــود و ظفرمنــدان الف  قــرار داده شــده  بابلــی  معبــد خداونــد در معبــد خدایــان 
میزدنــد کــه ایــن امــر حاکــی از آن اســت کــه خدایــان مــا بــر خــدای یهــود تفــوق دارد 
و ایــن کــه دیــن و آئیــن آنــان برتــر از دیــن و رســوم عبرانیــان اســت. بنــی اســرائیل 
بواســطه جدایــی از خــدا بــرای خــود حقــارت آورده بودنــد و خداونــد برتــری خــود را 
بــه بابــل اثبــات نمــود – از خواســته هــای مقدســش – و از نتایــج مســلم اطاعــت. و 
شــهادتی را کــه آن یگانــه ارائــه نمــود بتنهایــی مــی توانســت از طریــق کســانی کــه بــه 

او وفــادار بودنــد داده شــود. 
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» حــال در میــان ایشــان فرزنــدان یهــودا بنامهــای دانیــال، حنانیــا، میشــائیل و 
عزریــا بودنــد «. مشــاهده ایــن جوانــان نویــد از توانایــی جالــب توجهــی مــی داد و 
نبوکــد نصــر مصمــم شــد تــا آنــان آمــوزش ببیننــد تــا مناصــب مهمــی را در پادشــاهی 
او بعهــده بگیرنــد. بخاطــر اینکــه بتواننــد بــرای خدمــت مــادام العمــر خــود بخوبــی 
حائــز شــرایط گردنــد او ترتیبــی داد تــا زبــان کلدانــی را یــاد بگیرنــد و بــرای مــدت ســه 
ســال از امتیــاز آمــوزش ویــژه شــاهزادگان حکومــت برخــوردار شــوند. او نامهــاي 
تــازه اي بــر آنهــا گذاشــت: دانيــال را  بلطشــصر نامیــد کــه معــرف خدایــان کلدانــی 
بــود. خانــواده هــای عبرانــی اهمیــت زیــادی بــرای انتخــاب نــام فرزنــدان خــود قائــل 
آرزو  والدیــن  کــه  بــود  معــرف خصوصیــات شــخصیتی  نامهــا  ایــن  اغلــب  بودنــد. 
داشــتند تــا ببیننــد کــه در فرزنــدان رشــد کنــد. خواجــه ســرائی کــه عهــده دار اســیر 
جــوان بــود بلتشــصر را بــر دانیــال، شــدرک را بــر حنانیــا، میشــک را بــر میشــائیل و 

عبدنغــو را بــر عزریــا نــام نهــاد.
پادشــاه جوانــان عبرانــی را وادار نســاخت تــا ایمــان خــود را بــرای حمایــت از 
بــت پرســتی انــکار کننــد ولــی امیــدوار بــود تــا ایــن کار را بتدریــج انجــام دهــد. بــا دادن 
نامهــای مهــم بــت پرســتان – بــا آوردن هــرروزه آنــان بــه ارتبــاط نزدیــک بــا رســوم بــت 
پرســتی و تحــت نفــوذ تشــریفات و آئیــن هــای اغــوا کننــده بــت پرســتی، او امیــدوار 

بــود تــا آنانــرا بــه انــکار دیــن قــوم خــود تهییــج نمــوده تــا بــه عبــادت بابلیــان بپیوندنــد. 
درهمــان ابتــدای کار، شــخصیت و منــش آنــان مــورد محــک قــرار گرفــت. مقــرر 
شده بود که آنان باید همان غذا و شراب سفره پادشاه را بخورند و بیاشامند. با 
چنیــن کاری پادشــاه میخواســت تــا لطــف خــود رابــه آنــان ابــراز کنــد و اشــتیاق خــود 
را بــرای رفــاه و آســایش آنــان نشــان دهــد. ولــی بخشــی از غــذای پادشــاه بعنــوان 
تجلیــل و بیعــت بــا خدایــان بابــل تقدیــم میشــد. ولــی بیعــت دانیــال و همراهانــش 
بــا خــدا آنــان را از چنیــن کاری نهــی کــرد. حتــی تظاهــر بــه خــوردن و آشــامیدن انــکار 
ایمــان تلقــی میشــد. چنیــن کاری بمنزلــه بــه صــف در آمــدن آنــان بــا بــت پرســتی بــود 

و بــی حرمتــی بــه اصــول احــکام خــدا تلقــی میشــد. 
آنــان از بیــم تضعیــف جســمانی و ذهنــی و روحانــی خــود را بــا تأثیــر غذاهــای 
تجمالتــی بــه مخاطــره نینداختنــد. آنــان بــا تاریخچــه نــاداب و ابیهــو آشــنا بودنــد – 
ســابقه ای از لــذت گرایــی و نتایــج اســفبار آن در اســفار پنجگانــه )پنــج کتــب عهــد 
عتیــق( حفــظ شــده بــود و آنــان میدانســتند کــه قــدرت فکــری و جســمی آنــان بطــور 

بــدی بــا مصــرف شــراب تحلیــل خواهــد رفــت. 
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اکیــد  خــودداری  عــادات  بــه  والدینشــان  توســط  وی  همقطــاران  و  دانیــال 
از مصــرف شــراب تعلیــم داده شــده بودنــد. آنــان تعلیــم یافتــه بودنــد کــه بخاطــر 
قابلیتهایشــان در برابــر خــدا بایــد حســاب پــس بدهنــد و بدیــن خاطــر آنــان هرگــز 
نبایــد قــوت و توانایــی خــود را سســت نمــوده یــا بــه پســتی بکشــانند. ایــن آمــوزش 
میــان  در  محافظــت  و  مراقبــت  بــرای  روشــهایی  همراهانــش  و  دانیــال  بــرای 
نفوذهــای منحــط کننــده بــارگاه بابــل بــود. وسوســه هــای عظیمــی آنانــرا در دربــار 
مجلــل و فاســد احاطــه کــرده بــود ولــی آنــان بــدون اینکــه آلــوده شــوند بــا تقــوی باقــی 
ماندند. هیچ قدرت و تاثیری نمی توانســت آنانرا از اصولی که در ابتدای زندگی 

بــا مطالعــه کالم و کارهــای خــدا آموختــه بودنــد متزلــزل نمایــد. 
چنانچه دانیال میل داشت می توانست عذر و بهانه ای برای رها کردن خود 
از مناهــی بیابــد. او مــی توانســت دلیــل بیــاورد کــه چــون او تابــع التفــات پادشــاه و 
تحــت انقیــاد و اقتــدار اوســت راه دیگــری وجــود نــدارد مگــر اینکــه غــذای پادشــاه را 
بخــورد و شــراب او را بنوشــد و اینکــه اگــر بــه تعالیــم الهــی متمســک باشــد ممکــن 
است پادشاه را دلخور و احتماال جان خود و همراهانش در خطر بیفتد. چنانچه 
او احــکام خداونــد را مــورد بــی توجهــی قــرار دهــد او میتوانــد مــورد التفــات پادشــاه 
باقــی بمانــد و امتیازاتــی را کســب نمــوده و بــا تملــق بــه مطامــع دنیــوی دســت یابــد. 
ولــی دانیــال تردیــد نکــرد. تأییــدات خداونــد بــرای او عزیــز تــر از لطــف قدرتمنــد 
تریــن فرمانــروای جهــان بــود – و معــزز تــر از جــان خــود بــود. او مصمــم بــود تــا در 
باشــد.  نداشــته  ای  واهمــه  پیامدهــا  از  و  بمانــد  راســخ  خــود  کمــال  و  عیبــی  بــی 
را  از خــوردن غــذا و شــراب دربــار، خــود  بــا خــودداري  » دانيــال تصميــم گرفــت 
ناپــاک نســازد «. و در ایــن تصمیــم ســه نفــر از همراهانــش او را حمایــت کردنــد. 
ننمــود  عمــل  عبرانــی جســورانه  جــوان  تصمیمــی  چنیــن  بــه  شــدن  نائــل  بــرای 
ولــی راســخانه بــه خداونــد تــوکل نمــود. آنــان نمیخواســتند تــا خــود را منحصــر بفــرد 
نشــان بدهنــد بلکــه نمیخواســتند موجــب بــی حرمتــی خــدا گردنــد. اگــر در ایــن مــورد 
اصــول،  از  آنــان  میشــدند، جدایــی  پیرامونــی  شــرایط  تســلیم  و  میکردنــد  ســازش 
حــس تشــخیص درســت از غلــط را تضعیــف مینمــود. اولیــن قــدم اشــتباه باعــث 
سرمشــق دیگــران میشــد تــا اینکــه اتصــال آنــان بــا ملکــوت قطــع میشــد و بواســطه 

وسوســه از راه بــدر میشــدند. 
» خداونــد، دانيــال را در نظــر اشــفناز عزيــز و محتــرم ســاخت و درخواســتی کــه 
ممکــن بــود مایــه خطــر شــود محتــرم شــمرده شــد. بــا اینحــال پادشــاه از اعطــا نمــودن 
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چنیــن اجــازه ای بــه آنــان مــردد بــود. اشــفناز)رئیس خواجــه ســرایان( کــه از پادشــاه 
مــي ترســيد، بــه دانيــال گفــت: پادشــاه خــوراک شــما را معيّــن کــرده اســت و اگــر 

شــما از ســاير جوانــان ضعيفتــر باشــيد، ممکــن اســت مــرا بکشــد «. 
ســپس دانیــال بــه او کــه عهــده دار ویــژه جوانــان عبرانــی بــود درخواســت کــرد کــه 
آنــان از خــوردن گوشــت و نوشــیدن شــراب پادشــاه معــذور بــدارد. او درخواســت 
کــرد کــه ده روز آنــان را امتحــان کنــد و بــه جوانــان عبرانــی غــذای ســاده بدهــد در 

حالیکــه دیگــران از خوراکهــای لذیــذ پادشــاه تنــاول میکردنــد. 
اشــفناز بــا اینکــه از موافقــت بــا ایــن درخواســت هــراس داشــت و میترســید کــه 
موجب ناخرسندی پادشاه بشود با این وجود رضایت داد و دانیال میدانست که 
در این مورد برنده اســت. در پایان ده روز امتحان، نتیجه در جهت مخالف با ترس 
اشــفناز بــود. » و بعــد از انقضــاي ده روز معلــوم شــد كــه چهــره هــاي ايشــان از ســاير 
جوانانــي كــه طعــام پادشــاه را مــي خوردنــد نيكوتــر و فربــه تــر بــود «. وضــع ظاهــری 
جوانــان عبرانــی بمراتــب بهتــر و برتــر از دیگــران بــود. بنابرایــن دانیــال و همراهانــش 

مجــاز شــدند تــا رژیــم غذایــی ســاده خــود را در طــی دوره کارآمــوزی حفــظ کننــد. 
تــا » زبــان کلدانــی را  بــرای مــدت ســه ســال جوانــان عبرانــی مطالعــه کردنــد 
فــرا گیرنــد «. در طــی ایــن زمــان آنــان ســخت بــه خداونــد وفــادار بودنــد و دائمــاً بــه 
قــدرت او تــوکل داشــتند. بــا عــادت خــود انــکاری و تــرک نفــس بــا اشــتیاق بــه هــدف 
و پشــتکار و اســتواری متفــق القــول بودنــد. ایــن غــرور و جــاه طلبــی نبــود کــه آنــان 
را بــه دربــار پادشــاه و در معاشــرت بــا آنانیکــه خداتــرس و خدانشــناس بودنــد آورده 
بــود – آنــان در ســرزمین غریــب اســیر بودنــد و بــا حکمــت ازلــی در آنجــا قــرار گرفتــه 
بودنــد. آنــان کــه از تاثیــر خانــه و معاشــرتهای الهــی جــدا گردیــده بودنــد در پــی رو 
ســفیدی در انجــام و ادای دیــن و حرمــت دادن بــه مــردم ســتمدیده خویــش و بــرای 

جــالل آن خــدای یگانــه کــه خدمتگــزارش بودنــد. 
خداونــد ثُبــاِت قــدم و تــرک نفــس و خلــوص و نیــت جوانــان عبرانــی را مــورد 
تاییــد خــود قــرار داد و بــرکات وی مشــمول ایشــان گردیــد. » خــدا بــه ايــن چهــار 
جــوان معرفــت و ادراك در هرگونــه علــم و حكمــت عطــا فرمــود و دانيــال در همــه 
رؤيــا و خوابهــا فهيــم گردانيــد «. وعــده محقــق گردیــده بــود، » کســانی کــه مــرا تکریــم 
نمایند مکرم خواهند گردید « )اول ســموئیل ٢ آیه ٣٠(. وقتی دانیال بدون تزلزل 
بــر او واقــع گردیــد. در حالیکــه دانیــال از  بــه خــدا تــوکل نمــود روح قــدرت نبــوت 
انســان بــرای انجــام وظایــف دربــار آمــوزش میدیــد ولــی خداونــد او را تعلیــم داد تــا 
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اســرار آینده را تفســیر کند تا آنرا برای نســلهای آینده ثبت نماید – توســط شــکلها 
و نمادهــا – وقایــع تاریــخ ایــن جهــان تــا پایــان زمــان پوشــش داده شــد. 

وقتــی کــه وقــت آزمــون رســید عبرانیــان بــا داوطلبــان دیگــر بــرای خدمــت در 
مثــل  ايشــان كســي  ولــی » از جميــع  قــرار گرفتنــد.  بررســی  و  آزمــون  مــورد  دربــار 
دانيــال و َحَنْنيــا و ميشــائيل و َعَزْريــا يافــت نشــد «. هــوش و دانــش آنــان – نخبگــی 
و فراســت زبــان – قــوت صحیــح و ســالم و قــدرت ذهنــی آنــان بــی بدیــل بــود. » در 
مــورد تمامــي مســائل و مشــکالتي کــه پادشــاه از آنهــا مــي پرســيد، آنهــا ده برابــر بهتــر 

از دانشــمندان و جادوگــران دربــار مــي دانســتند «. 
در دربــار بابــل نماینــدگان از همــه ســرزمینها گــرد آمدنــد، مردانــی باهــوش و 
اســتعداد – مردانــی پــر از عطایــای طبیعــی و صاحــب فرهنــگ و تمــدن از سراســر 
آنــان جوانــان عبرانــی همتایــی  بــا اینحــال در میــان همــه  جهــان حضــور داشــتند. 
نداشــتند. در زیبایــی و قــدرت جســمی، در قــدرت ذهنــی و ادبــی آنــان بــی رقیــب 
حــواس  دلنشــین،  ای  چهــره  روحــی،  ســبک  اســتواری،  قامتــی،  راســت  بودنــد. 
نیکــو، عالئــم و  نقــص، همــه مویــد عــادات  بــی  کامــل و روشــن ضمیــری و جــان 
نشــانهای مشــخص از اصالــت خانوادگــی بــود کــه طبیعــت انســانی بــا اطاعــت از 

احــکام خداونــد آنــرا مکــرم میشــمارد. 
در اســتحصال حکمــت بابلیــان، دانیــال و همراهانــش بســیار موفقتــر از دانــش 
آمــوزان دیگــر بودنــد ولــی فراگیــری آنــان از روی شــانس و اقبــال نبــود. آنــان دانــش خــود 
را بــا اســتفاده صادقانــه از توانائیهــای خویــش تحــت هدایــت روح القــدس کســب 
نمودنــد. آنــان خــود را در معــرض مرجــع همــه حکمتهــا قــرار دادنــد و دانــش و معرفــت 
خــدا را پایــه و اســاس آمــوزش خویــش قــرار دادنــد. بــا ایمــان بــرای حکمــت دعــا کردنــد 
و دعاهایشــان مؤثــر واقــع گردیــد. آنــان خــود را در جایگاهــی قــرار دادنــد کــه خداونــد 
بتوانــد آنهــا را برکــت دهــد. آنــان از چیزهایــی کــه توانائــی ایشــان را تضعیــف کنــد 
اجتنــاب میورزیدنــد و از همــه فرصتهــا بهــره بردنــد تــا در مســیر فراگیــری بــه هــوش 
و فراســت دســت یابنــد. آنــان در کســب دانــش بدنبــال یــک هــدف بودنــد – و آن 
هــدف ایــن بــود کــه خداونــد را حرمــت نهنــد. آنــان درک نمودنــد کــه بخاطــر اینکــه 
بعنــوان نماینــدگان دیــن درســت در میــان مذاهــب کــذب بــت پرســتی باشــند بایــد بــه 
روشــنایی ذهــن رســیده و در شــخصیت و منــش مســیحی کامــل گردنــد. و خداونــد 
معلــم آنــان بــود. آنــان بطــور دائــم دعــا میکردنــد، مجدانــه مطالعــه میکردنــد و بــا آن 

خــدای نادیــده در تمــاس میبودنــد و ماننــد خنــوخ بــا خداونــد گام بــر میداشــتند. 
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توفیــق درســت در هــر بخــش از کار نتیجــه بخــت و اقبــال و یــا تصــادف و یــا 
سرنوشــت نیســت. این کار مشــیت الهی اســت – اجر ایمان و بصیرت اســت – 
تقوی و ثابت قدمی است. فضایل خوب ذهنی و روحیه عالی تصادفی نیستند. 
خداوند فرصتهایی را عطا میکند و توفیق بستگی به استفاده و بهره بردن از آنها دارد. 
ایــن در حالــی بــود کــه خداونــد بــا دانیــال و همراهانــش کار میکــرد » تــا اراده و 
قــدرت هــر کاری را ایجــاد کنــد « )فیلیپیــان ٢ آیــه ١۳(. در ایــن امــر همــکاری اصــول 
الهــی دخیــل اســت و بــدون آن توفیــق واقعــی نمیتوانــد بدســت آیــد. تــالش بشــر 
بــدون قــدرت الهــی ســود و فایــده ای نــدارد و بــدون تــالش بشــر تــالش الهــی بیفایــده 
اســت. بــرای نائــل شــدن بــه فیــض خــدا مــا نیــز بایــد وظیفــه خــود را ادا کنیــم. فیــض 
او داده شــده تــا در مــا کار کنــد ولــی هرگــز بعنــوان جایگزیــن تالشــهای مــا نیســت. 
همانطــور کــه خداونــد بــا دانیــال و همراهانــش همــکاری نمــود بهمیــن طــور بــا 
همــه کســانی کــه جــد و جهــد میکننــد تــا اراده او را انجــام دهنــد همــکاری خواهــد 
ثابــت قدمــی را  بــا تســهیم و افاضــه روح خویــش هــر هــدف واقعــی و  نمــود. و 
روبــرو  موانعــی  بــا  برونــد  راه  اطاعــت  مســیر  در  آنانیکــه  نمــود.  خواهــد  تقویــت 
خواهنــد شــد. تأثیــرات و نفوذهــای قــوی و زیرکانــه ممکــن اســت آنــان را بــا جهــان 
گرفتــار و مقیــد ســازد ولــی خداونــد قــادر اســت تــا همــه عواملــی را کــه کار میکننــد 
تــا برگزیــدگان او را شکســت دهنــد را باطــل و بــی اثــر ســازد و در قــوت وی آنــان 

میتواننــد بــر هــر وسوســه ای غالــب شــوند و بــر هــر مشــکلی قالــب آینــد. 
خداونــد دانیــال و همراهــان او را بــا مــردان بــزرگ بابــل مرتبــط ســاخت کــه در 
میان یک قوم بت پرست، آنان نمایندگان منش و صفات او باشند. آنان چگونه 
شایســته چنیــن موقعیــت بــزرگ اعتمــاد و احتــرام واقــع شــدند؟ ایــن وفــاداری بــه 
چیزهــای کوچــک بــود کــه بــه کل زندگــی آنــان جلــوه داد. آنــان خداونــد را تکریــم 

نمودنــد – در وظایــف کوچــک و همچنیــن در مســئولیتهای بــزرگ. 
وقتــی خداونــد دانیــال را بعنــوان شــاهدی بــرای خــود بــه بابــل فراخوانــد پــس 
فــرا میخوانــد.  بعنــوان شــاهدان خــود  امــروز  دنیــای  بــرای  نیــز  را  مــا  طــور  بهمیــن 
خداونــد در کوچکتریــن و بزرگتریــن امــور زندگــی از مــا میخواهــد تــا اصــول ملکوتــی 
وی را بــه همــه آشــکار کنیــم. بســیاری منتظــر ایــن هســتند کــه کارهــای بــزرگ بــه 
آنــان واگــذار گــردد درحالیکــه هــر روزه فرصتهایــی را بــرای آشــکار نمــودن وفــاداری 
بــه خــدا را از دســت میدهنــد. آنــان روزانــه از ادای وظیفــه کوچــک زندگــی قصــور 
میورزنــد. درحالیکــه آنــان منتظــر بعضــی کارهــای بــزرگ هســتند کــه بطــور فرضــی 

486

PK-Body-FA.indd   358 11/26/18   2:14 PM



در بارگاه بابل  |  ۳۵۹

اســتعدادهای بــزرگ را عملــی نماینــد – و بدیــن ســبب جــاه طلبــی هــای خویــش را 
ارضــا نماینــد – روزهــای آنــان بــه بطالــت میگــذرد و از دســت میــرود. 

در زندگــی مســیحیان واقعــی، چیــز کــم اهمیــت و غیــر ضــروری وجــود نــدارد – 
در دیدگاه آن قادر مطلق هر وظیفه ای مهم است. خداوند هر چیز ممکن برای 
خدمت را بدقت میسنجد. توانایی های بکار برده نشده به همان اندازه بحساب 
مــی آینــد کــه بــکار بــرده شــده انــد. مــا بــا عملکــرد خــود داوری میشــویم و اگــر کاری را 
تمــام نکــرده باشــیم مقصریــم زیــرا توانایــی خــود را بــرای جــالل خــدا بــکار نبــرده ایــم. 
خصلــت شــریف تصادفــی بوجــود نیامــده اســت و بخاطــر الطــاف خــاص یــا 
موهبتهــا و تقدیرهــای الهــی نیســت. ایــن نتیجــه تادیــب نفــس اســت – از ضعــف 
بــه قــوت اســت – از صرفنظــر کــردن از خــود بــه خدمــت بــه خــدا و انســان اســت و 

از جدایــی بــه تقــرب اســت. 
بواسطه وفاداری به اصول ریاضت و پرهیزی که توسط جوانان عبرانی نشان 
داده شد، خداوند امروز با جوانان این عصر صحبت میکند. به وجود انسانهایی 
نیــاز اســت کــه ماننــد دانیــال عمــل کننــد و بخاطــر راســتی شــهامت داشــته باشــند. 
قلبهای مخلص – دستهای قوی – شهامت متهورانه نیاز است – برای ستیز بین 
گنــاه و پرهیــزکاری و بــرای هشــیاری دائمــی فــرا خوانــده شــده انــد. شــیطان وارد هــر 
جانی میشود – با وسوسه در شکلهای تطمیع کننده و برای افراط و شکم بارگی. 
بــدن مهمتریــن واســطه ای اســت کــه از طریــق آن ذهــن و جــان بــرای بنــا کــردن 
شــخصیت رشــد مــی یابنــد. از اینجاســت کــه دشــمن جانهــا بــا وسوســه هــای خــود 
قدرتهــای جســمی را سســت و پســت نمایــد. موفقیــت او اغلــب یعنــی تســلیم 
کــردن وجــود بــه اهریمــن. گرایشــهای طبیعــی جســمی اگــر تحــت ســلطه قــدرت 
متعــال نباشــد مســلماً بــه نابــودی و مــرگ مــی انجامــد. غرایــض توســط نیــروی اراده 
بایــد کنتــرل شــود کــه خــود نیــز تحــت انقیــاد و کنتــرل خداســت. قــدرت اســتدالل 
بایــد بــه فیــض الهــی تقدیــس گــردد. قــدرت فکــری – بنیــه جســمی و طــول زندگــی 
بســتگی بــه احــکام و قوانیــن تغییــر ناپذیــر دارد. بواســطه اطاعــت از ایــن احــکام 
انســان بایــد ظفرمنــد بایســتد و بــر تمایــالت خویــش فائــق گــردد و خــود را کنتــرل کنــد 
و » بــر عليــه فرمانروايــان و اوليــاي امــور و نيروهــاي حاكــم بــر ايــن جهــان تاريــک و 

نيروهــاي شــيطاني « پیــروز شــود )افسســیان 6 آیــه ١٢(. 
در آن تشــریفات مذهبــی کهــن انجیــل نمادیــن اســت و هیــچ چیــز ناقــص و 
معیوبــی نبایــد بــرای قربانــگاه خداونــد آورده شــود. قربانــی کــه بایــد معــرف مســیح 
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ایــن موضــوع اشــاره میکنــد، بعنــوان  بــه  بــی عیــب باشــد. کالم خــدا  بایــد  باشــد 
تصویــری از آنچــه کــه فرزنــدان او بایــد باشــند – » یــک قربانــی زنــده «، » مقــدس و 

بــی عیــب « )رومیــان ١٢ آیــه ١( و )افسســیان ۵ آیــه٢٧(. 
عبرانیــان شــریف و ارزشــمند ماننــد همــه مــا دارای غرایــض و خواســته هــای 
جســمی بودنــد بــا ایــن حــال بــا وجــود تأثیــرات اغــوا کننــده دربــار بابــل آنــان راســخانه 
ایســتادند زیــرا کــه بــه قدرتــی کــه ازلــی اســت تکیــه داشــتند. قــوم بــت پرســت در 
آنــان نظــاره گــر خیرخواهــی و رحمــت خــدا و محبــت مســیح بــود. و در تجربــه آنــان 
مــا نمونــه پیــروزی اصــول الهــی بــر وسوســه هــای شــیطانی را داریــم – از خلــوص بــر 

تباهــی – از وقــف و تخصیــص بــر الحــاد و بــت پرســتی. 
روحیــه ای را کــه دانیــال در آن زمــان داشــت جوانــان امــروز نیــز ممکــن اســت 
داشــته باشــند. آنــان ممکــن اســت از همــان منشــاء قــوت آن روحیــه را دریافــت 
در  را  مشــابه  فیــض  و  باشــند  داشــته  را  نفــس  کنتــرل  قــدرت  همــان  و   – کننــد 
زندگیهایشــان آشــکار کننــد، حتــی در شــرایط نامطلــوب. گرچــه آنــان بــا وسوســه هــا 
احاطــه گردیــده انــد تــا خوشــگذرانی کننــد – خصوصــاً در شــهرهای بــزرگ کــه هــر 
نــوع از لــذات نفســانی بســهولت در دســترس اســت – بــا اینحــال بــا فیــض الهــی 
باقــی بمانــد.  بــه خــدا میتوانــد اســتوار و محکــم  بــرای حرمــت دادن  آنــان  هــدف 
بواســطه عــزم قــوی و هشــیاری حســاس، آنــان میتواننــد در مقابــل هــر وسوســه 
ای بایســتند کــه بــه جــان هجــوم مــی آورد. ولــی تنهــا بوســیله او کــه تعیــن میکنــد 

درســتکار باشــیم پیــروزی نائــل خواهــد گردیــد. 
ایــن جوانــان عبرانــی چــه تاریخچــه زندگــی شــریفی داشــتند! وقتــی در کودکــی 
از خانــه خداحافظــی کردنــد بــه خــواب هــم نمیدیدنــد کــه بــه چــه مقــام و رتبــه ای 
میرســند . آنــان صــادق و پابرجــا تســلیم هدایــت الهــی گردیدنــد و بواســطه آنــان 

خداونــد توانســت هــدف خــود را انجــام دهــد. 
بــا همــان حقایــق قدرتمنــدی کــه از طریــق ایــن مــردان آشــکار گردیــد، خداونــد 
خواهان آشکار کردن آن از طریق جوانان و نوجوانان امروزی است. زندگی دانیال 
و یــاران او نمایــش دهنــده آنچیــزی اســت کــه خداونــد میخواهــد تــا دیگــران ماننــد 
آنان خود را با تمام قلب و وجود تسلیم او کنند و در پی انجام هدف او باشند. 
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خواب و رؤیای 

نبوکدنصر 
این فصل بر اساس کتاب دانیال فصل ٢ تدوین گردیده است. 

به محض اینکه دانیال و همراهان او وارد خدمت پادشاه بابل شدند وقایعی 
اتفــاق افتــاد کــه طــی آن قــدرت و خــوش عهــدی خــدای اســرائیل بــه یــک قــوم بــت 
پرســت آشــکار گردیــد. نبوکــد نصــر رؤیایــی جالــب توجــه داشــت کــه توســط آن 
» روح او آشــفته گشــت و خــواب از چشــم او برفــت «. ولــی گرچــه ذهــن پادشــاه 
عمیقــا تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه بــود او آنــرا ناممکــن دانســت و وقتــی کــه از خــواب 

برخاســت ســعی نمــود تــا جزییــات را بخاطــر آورد. 
نبوکــد نصــر در پریشــانحالی » پيشــگويان و جادوگــران و فالگيــران و حکيمــان 
خــود را احضــار کــرد تــا خــواب را برایــش تعبیــر کننــد « و از آنــان طلــب کمــک کــرد. 
او گفــت » خوابــي ديــده ام کــه مــرا بســيار نگــران و آشــفته کــرده اســت. حــاال مــي 
خواهــم تعبيــر ايــن خــواب را بدانــم «. بــا ایــن شــرح از پریشــانحالی و حیرانــی، از 

آنــان درخواســت کــرد تــا ذهــن او را آســوده کننــد. 
حکیمــان گفتنــد » پادشــاه تــا بــه ابــد زنــده بمانــد. خــواب را بــراي بنــدگان خــود 

بگوييــد تــا آن را تعبيــر کنيــم «. 
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او از طفــره رویهــای آنــان ناخرســند و بدگمــان بــود زیــرا برغــم ادعــای آنــان مبنــی 
بــر فــاش نمــودن اســرار بشــر، بــا وعــده هــای ثــروت و تکریــم از یــک ســو و تهدیــد 
بــه مــرگ از ســوی دیگــر نــه تنهــا میخواســت تــا خوابــش را تعبیــر کننــد بلکــه خــود 
خــواب و رؤیــا را نیــز بازگــو کننــد. » پادشــاه در جــواب حکیمــان گفــت: فرمــان مــن 
اينســت: اگــر خــواب مــرا نگوييــد و آن را تعبيــر نکنيــد، شــما را تکــه تکــه کــرده و خانــه 
هــاي شــما را ويــران خواهــم کــرد. اّمــا اگــر هــم خــواب و هــم تعبيــرش را بگوييــد، 
در عــوض جايــزه و پــاداش بزرگــي بــه شــما خواهــم داد. و شــما را محتــرم خواهــم 

شــمرد. حــاال بگوييــد کــه خــواب چــه بــوده و تعبيــرش چيســت «. 
بــه خدمتگــزاران  را  رؤیــای خویــش  پاســخ گفتنــد » پادشــاه  در  مــردان حکیــم 
خویــش تعریــف کنــد و مــا تعبیــر آن را نشــان خواهیــم داد «. نبوکــد نصــر حــال 
کامــالً خشــمگین شــده و از جایــش برخاســت بخاطــر بدعهــدی مشــهود از کســانی 
کــه بــه آنــان اعتمــاد داشــته اســت و گفــت: » معلــوم اســت کــه دنبــال فرصــت مــي 
گرديــد. زيــرا مــي دانيــد کــه فرمانــي کــه صــادر کــرده ام قطعــي اســت و ايــن را بدانيــد 
کــه اگــر خــواب را نگوييــد، معلــوم مــي شــود کــه شــما ســخنان دروغ و باطــل ســرهم 
مــي کنيــد و مــي گوييــد. پــس اول خــواب مــرا بگوييــد، آن وقــت مطمئــن مــي شــوم 

کــه مــي توانيــد تعبيــر آن را هــم بگوييــد «. 
جادوگــران و ســاحران کــه از نتیجــه ناتوانــی خــود هراســیده بودنــد پافشــاری 
میکردنــد کــه بــه پادشــاه نشــان دهنــد کــه درخواســت او نامعقــول اســت و آزمــون 
او فراتــر از تــوان هــر انســانی اســت. » حکیمــان بــه پادشــاه گفتنــد: » پادشــاها، در 
روي زميــن هيــچ کــس نيســت کــه بتوانــد فرمــان شــما را انجــام دهــد و هيــچ پادشــاه 
يــا حاکمــي هــم نيســت کــه چنيــن چيــزي از پيشــگويان يــا جادوگــران و يــا حکيمــان 
بپرســد. چيــزي را کــه پادشــاه خواســته انــد، بــه قــدري دشــوار اســت کــه هيــچ کــس 

نمــي توانــد آن را انجــام دهــد «. 
آنــگاه » پادشــاه از ايــن ســخنان بســيار عصبانــي و خشــمگين شــد و فرمــان داد 

تــا تمــام دانشــمندان و حکیمــان بابــل را هــالک کننــد «. 
در میــان افــرادی کــه افســران آنــان آمــاده میکردنــد تــا حکــم ســلطنتی را اجــرا 
کننــد دانیــال و دوســتانش بودنــد. وقتــی گفتــه شــد کــه بــر اســاس حکــم، آنــان نیــز  
» بهمــراه حکیمــان و مشــاوران « بایــد بمیرنــد دانیــال از آریــوک فرمانــده نگهبانــان 
داســتان  آریــوک  میدهــد؟ «.  حکــم  عجوالنــه  پادشــاه  » چــرا  پرســید  ســلطنتی 
در  کــه  ناتوانــی کســانی  دربــاره  نیــز  و  گفــت  را  رؤیــا  دربــاره  پادشــاه  پریشــانحالی 
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ایــن مــورد بــکار گمــارده شــده بودنــد و دیگــر اعتمــادی بــه آنــان نبــود. دانیــال بمجــرد 
شــنیدن ایــن داســتان جــان خــود را در دســت گرفــت و مخاطــره نمــود تــا بحضــور 
پادشــاه برســد و التماس کرد تا به او وقتی داده شــود شــاید که او از خدا بخواهد 

تــا رؤیــا و تعبیــر آنــرا برایــش فــاش ســازد. 
پادشــاه بــا ایــن درخواســت موافقــت کــرد » پــس دانيــال بــه خانــه خــود رفتــه، 
رفقــاي خويــش َحَنْنيــا و ميشــائيل و َعَزْريــا را از ايــن امراطــالع داد «. همگــی باتفــاق 
از منشــاء نــور هدایــت و دانــش حکمــت طلبیدنــد. بخاطــر ایمــان قــوی آنــان بــود کــه 
خــدا آنانــرا در آن موقعیــت قــرار داده بــود تــا کار او را انجــام دهنــد و بــه وظایــف 
بــرای  همــواره  آنــان  خطــر،  و  پریشــانحالی  زمانهــای  در  بپردازنــد.  شــده  خواســته 
راهنمایــی و مراقبــت نــزد او رفتــه بودنــد و خداونــد حضورهمیشــگی خــود را بــرای 
کمــک اثبــات کــرده بــود. حــال بــا خضــوع و ندامــت قلبــی دوبــاره خــود را بــه داور 
زمیــن ســپردند و تضــرع نمودنــد کــه او آنــان را در ایــن زمــان خــاص کمــک کنــد. روح 
خداونــد بــر آنــان واقــع گشــت و » در رؤیــای شــبانه «، خــواب پادشــاه و معنــی آن 

بــه دانیــال آشــکار گردیــد. 
او داده  بــه  کــه  بــود  بــرای مکاشــفه ای  از خــدا  اولیــن کار دانیــال شــکرگزاری 
شــده بــود. » دانيــال خــداي آســمان را ســتايش کــرد و گفــت: قــدرت و حکمــت از 
خداســت. نــام او تــا بــه ابــد متبــارک بــاد. او زمانهــا و فصلهــا را تغييــر مــي دهــد. 
پادشــاهان را منصــوب و معــزول مــي کنــد. او حکمــت را بــه حکيمــان و دانــش را بــه 
دانشمندان عطا مي فرمايد. رازهاي عميق و پوشيده را آشکار مي سازد. آنچه را 
در تاريکي است مي داند. و گرداگردش را نور فرا گرفته است. اي خداي نياکان 
من، تو را شکر و سپاس مي گويم، زيرا به من قدرت و حکمت عطا کردي. دعاي 
مــرا مســتجاب فرمــودي، و آنچــه را کــه بايــد بــه پادشــاه بگويــم، بــه مــا نشــان دادي «. 
دانیــال بالدرنــگ نــزد آریــوک، آن کســی کــه پادشــاه دســتور نابــودی حکیمــان 
را داده بــود رفــت و گفــت » آنهــا را نکــش. مــرا بــه نــزد پادشــاه ببــر تــا تعبيــر خــواب 
او را بگويــم. اريــوک فــوراً دانيــال را بــه حضــور نبوکدنصــر پادشــاه بــرد و گفــت: 
اي پادشــاه، يکــي از تبعيديــان يهــودي را پيــدا کــرده ام کــه مــي توانــد تعبيــر خــواب 

شــما را بيــان کنــد «. 
امپراطــوری جهــان  تریــن  آرام و خونســرد در حضــور قدرتمنــد  یهــودی  اســرای 
ایســتادند. دانیــال در ابتــدای ســخنان خــود منکــر تکریــم بــرای خــود گردیــد و خداونــد 
را بعنــوان مرجــع همــه حکمتهــا متعــال ســاخت. او در پاســخ بــه ســوال مضطربانــه 

493

PK-Body-FA.indd   363 11/26/18   2:14 PM



۳64  | انبیاء و پادشاهان

پادشــاه کــه پرســید » آيــا تــو مــي توانــي خوابــي را كــه ديــده ام و تعبيــرش را بــراي مــن 
بيــان نمايــي؟ « گفــت: » رازي را كــه پادشــاه مــي طلبــد، نــه حكيمــان و نــه جادوگــران 
و نــه مجوســيان و نــه منّجمــان مــي تواننــد بــراي پادشــاه حــّل كننــد. اّمــا خدايــي در 
آســمان اســت کــه رازهــا را آشــکار مــي ســازد و از آنچــه در آينــده اتّفــاق خواهــد افتــاد، 
بــه پادشــاه خبــر داده اســت و مــن اکنــون آن خــواب را بيــان مــي کنــم. اي پادشــاه، 
هنگامــي کــه در خــواب بــودي، دربــاره آينــده خــواب ديــدي و خــدا کــه آشــکار کننــده 
رازهاي پنهان است، از آنچه در آينده اتّفاق خواهد افتاد به تو خبر داده است «. 
» اي پادشاه، در خواب مجسمه بزرگي را ديديد كه بسيار درخشان و ترسناك 
بود. سر اين مجسمه از طالي خالص، سينه و بازوهايش از نقره، شكم و رانهايش 
از مفــرغ، ســاقهايش از آهــن، پاهايــش قســمتي از آهــن و قســمتي از گل بــود «. 
» وقتــي تــو بــه آن نــگاه مــي کــردي، تختــه ســنگ بزرگــي بــدون اينکــه کســي بــه آن 
دســت بزند، پاهاي آهني و گِلي آن مجســمه را درهم شکســت. آنگاه آهن، گل، 
برنز، نقره و طال همه با هم آنچنان ريز شدند که باد آنان را مانند گرد و غبار هنگام 
خرمــن کوبــي پراکنــده نمــود کــه ديگــر اثــري از آن بــر جــاي نمانــد. اّمــا آن ســنگ آن 
قدر بزرگ شد که به مانند کوه بزرگي گرديد که سراسر روي زمين را پوشانيد «. 
دانیــال بــا اطمینــان گفــت » ایــن رؤیــای شــما بــود « و پادشــاه بــا تمــام حــواس 
آنرا می شنید و میدانست که این همان رؤیایی بود که خاطر او را آشفته ساخته 
بــود. از اینــرو ذهــن او آمــاده گردیــد تــا تعبیــر آنــرا دریافــت نمایــد. پادشــاه پادشــاهان 
)خداونــد باریتعالــی( مترصــد بــود تــا حقیقــت عظیــم را بــا پادشــاه بابــل بیــان کنــد. 
خداوند میخواست آشکار کند که قدرت او مافوق پادشاهی های جهان است 
قدرتــی کــه پادشــاهان را بــر تخــت ســلطنت مــی نشــاند و خلــع میکنــد. ذهــن نبوکــد 
نصــر بایــد بیــدار میشــد – چنانچــه ممکــن بــود بــه حســی از مســئولیت او در برابــر 
ملکــوت. وقایــع آینــده کــه بــه آخــر زمــان ختــم میشــد در برابــر او فــاش گردیــده بــود. 
تــو خواهــم گفــت:  بــراي  را هــم  تعبيــرش  بــود و حــاال  پادشــاه  » ايــن خــواب 
اي پادشــاه، تــو شــاه شــاهان هســتي. خــداي آســمان بــه تــو ســلطنت و قــدرت و 
قــّوت و جــالل بخشــيده اســت. خــدا تــو را بــر همــه مردمــان روي زميــن و بــر تمــام 
حيوانــات و پرنــدگان مســلّط گردانيــده اســت. تــو آن ســر طــال هســتي. بعــد از تــو، 
ســلطنت ديگــري روي کار خواهــد آمــد کــه بــه بزرگــي ســلطنت تــو نخواهــد بــود. 
پــس از آن ســومين ســلطنت کــه ماننــد آن برنــز اســت، روي کار خواهــد آمــد و 
بــر تمــام زميــن حکمرانــي خواهــد کــرد. پــس از آن چهارميــن ســلطنت اســت کــه 
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قدرتــي ماننــد آهــن دارد. همــان طــوري کــه آهــن همــه چيــز را نــرم و خــرد مــي کنــد، 
آن هــم همــه چيــز را نــرم و خــرد خواهــد کــرد. تــو همچنيــن در خــواب ديــدي کــه 
پاهــا و انگشــتان، قســمتي از گل و قســمتي از آهــن بــود. ايــن نشــانه آن اســت کــه 
آن امپراتــوري تقســيم خواهــد شــد. همــان طــوري کــه آهــن و گل بــا هــم مخلــوط 
اّمــا  را خواهــد داشــت.  آهــن  قــدرت  از  مقــداري  هــم  امپراتــور  آن  بودنــد،  شــده 
انگشــتان پــا کــه قســمتي از آهــن و مقــداري از گل ســاخته شــده بــود، بــه ايــن معنــي 
اســت کــه بخشــي از آن امپراتــوري قــوي و بخشــي از آن ضعيــف خواهــد بــود. تــو 
مشــاهده کــردي کــه آهــن و گل بــا هــم مخلــوط شــده بودنــد. معنــي آن ايــن اســت 
بــا اقــوام ديگــر،  بــه وســيله ازدواج  کــه پادشــاهان آن دوره کوشــش خواهنــد کــرد 
خويشــاوند و متّحــد شــوند. ولــي همــان طــوري کــه گل و آهــن نمــي تواننــد بــا هــم 

آميختــه شــوند، آنهــا هــم در هــدف خــود موفّــق نخواهنــد شــد «.
» در زمــان آن پادشــاهان، خــداي آســمان ســلطنتي برپــا خواهــد کــرد کــه هيــچ 
گاه از بيــن نخواهــد رفــت. آن ســلطنت هرگــز مغلــوب هيــچ ملّتــي نخواهــد شــد، 
ولــي تمــام ايــن امپراتــوري هــا را بکلّــي از بيــن بــرده و خــود تــا بــه ابــد باقــي خواهــد 
مانــد. تــو ديــدي کــه يــک تختــه ســنگ بــدون اينکــه کســي بــه آن دســت بزنــد از کــوه 
جدا شد و مجسمه اي را که از آهن، برنز، گل، نقره و طال ساخته شده بود خرد 
کــرد. اي پادشــاه، خــداي بــزرگ از آنچــه در آينــده اتّفــاق خواهــد افتــاد تــو را آگاه 

ســاخته اســت و مــن خــواب و تعبيــر آن را کامــالً بــراي تــو شــرح دادم «. 
پادشــاه کــه از حقیقــت تعبیــر متقاعــد شــده بــود بــا تواضــع و تــرس آمیختــه بــا 
احتــرام » بــه خــاک افتــاد و او را ســجده کــرد و دســتور داد تــا بــراي دانيــال قربانــي 
کننــد و بخــور بســوزانند. ســپس بــه دانيــال گفــت: خــداي تــو از تمــام خدايــان بزرگتــر 
اســت. او خداونــد همــه پادشــاهان اســت و اســرار پنهانــي را آشــکار مــي ســازد، 

زيــرا تــو توانســتي ايــن راز را آشــکار کنــي «. 
نبودکــد نصــر حکــم هالکــت حکیمــان را لغــو کــرد. جــان آنــان بخاطــر ارتبــاط 
دانیــال بــا فــاش کننــده رازهــا بخشــیده شــد. » ســپس بــه دانيــال مقــام بزرگــي داد 
و هدايــاي بســياري بــه او بخشــيد. او را حاکــم بــر تمــام اســتان بابــل و رئيــس تمــام 
مشــاوران نمود. اما دانيال از پادشــاه خواهش کرد تا مســئولیت اســتان بابل را به 

شــدرک، ميشــک و عبدنغــو بســپارد و خــودش همچنــان در دربــار مانــد «. 
افــول  و  ظهــور  ملتهــا،  و  قومهــا  رشــد  بشــر،  تاریــخ  وقایــع  در  بظاهــر 
امپراطوریها،گوئــی بســتگی بــه اراده و شــجاعت انســان دارد، شــکل گیــری وقایــع 
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یــا  بــه جــاه طلبــی  بــا قــدرت انســان تعیــن میگــردد و بســتگی  تــا حــد زیــادی  بنظــر 
هوســهای او دارد. ولــی در کالم خــدا پــرده هــا بکنــار میــرود و در پشــت صحنــه 
همــه نمایــش و بازیهــای بشــر را نظــاره میکنیــم و قــدرت و اشــتیاق، همگــی عوامــل 
آن یگانــه رحمــان هســتند کــه بــا ســکوت و شــکیبایی اراده خــود را بجــا مــی آورد. 
در کالمــی کــه در زیبایــی و لطافــت بــی نظیــر بودنــد پولــس رســول بــه حکیمــان 
آتــن در مــورد هــدف الهــی در خلقــت و انتشــار نژادهــا و قومهــا پاســخ داد. » آن 
خدايــي كــه دنيــا و آنچــه در آن اســت آفريــد و صاحــب آســمان و زميــن اســت در 
معابــد ســاخته شــده بــه دســت انســان ســاکن نيســت و بــه چيــزي كــه آدميــان بــا 
نــدارد، زيــرا خداســت كــه نفــس و  نيــازي  بــراي او فراهــم نماينــد  دســتهاي خــود 
حيــات و همــه چيــز را بــه جميــع آدميــان مــي بخشــد. او جميــع ملــل را از نســل يــک 
انســان آفريــد تــا در تمــام ســطح زميــن ســاكن شــوند و بــراي آنــان زمانــي را مقــرر 
فرمــود و بــراي مــرز و بومشــان حــدودي معیــن كــرد، تــا خــدا را بجوينــد و كوركورانــه 
پــي او بگردنــد تــا شــايد او را بيابنــد و حــال آنكــه او از هيــچ يــک از مــا دور نيســت « 

)اعمــال رســوالن ١٧ آیــات ٢4 تــا ٢٧(. 
خداونــد صراحتــاً اعــالم کــرده بــود کــه هــر کســی بخواهــد میتوانــد » وارد عهــد 
و پیمــان او گــردد « )حزقیــال ٢٠ آیــه ٣7(. در خلقــت، هــدف او ایــن بــود کــه زمیــن 
بــا مخلوقــات او پــر شــود کــه وجــود آنــان برکتــی بــرای خودشــان و دیگــران باشــد و 
حرمتــی بــرای آفریــدگار آنــان باشــد. همــه کســانی کــه بخواهنــد میتواننــد خــود را بــا 
ایــن هــدف هماهنــگ و تعیــن هویــت کننــد. یکــی از آنهــا گفتــه شــده اســت » ايــن 

قــوم را بــراي خــود ايجــاد كــردم تــا تســبيح مــرا بخواننــد « )اشــعیا 4٣ آیــه ٢١(. 
خداونــد در احــکام خویــش اصولــی کــه در برگیرنــده همــه کامیابــی هاســت را 
هــم بــرای قومهــا و هــم بــرای افــراد اعــالم نمــود. موســی احــکام را بــرای بنــی اســرائیل 
اعــالن نمــود: » اگــر از آنهــا بــا دل و جــان اطاعــت کنيــد، پيــش مــردم در داشــتن 
حکمــت و بصيــرت مشــهور مــي شــويد و چــون مــردم کشــورهاي ديگــر ايــن قوانيــن 
را بشــنوند، بگوينــد: 'ايــن قــوم بــزرگ واقعــاً داراي حکمــت و بصيــرت هســتند «، 
» ايــن آموزشــها کلمــات پوچــي نيســتند، آنهــا زندگــي شــما هســتند. از آنهــا پيــروي 
کنيــد و شــما در ســرزمين آن ســوي رود اردن کــه بــزودي تصــرّف خواهيــد کــرد، عمــر 
طوالنــي خواهيــد داشــت « )تثنیــه 4 آیــه6؛ ٣٢ آیــه 47(. برکاتــی کــه بموجــب آن بــه 
اســرائیل وعــده داده شــد در همــان شــرایط و در همــان مقامــی هســتند کــه بــه هــر 

قومــی و هــر فــردی در زیــر ایــن ملکــوت عظیــم وعــده داده شــده اســت. 
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صدهــا ســال پیــش از بوجــود آمــدن برخــی قومهــا، خداونــد واقــف بــه همــه امــور 
بــود و همــه اعصــار و طلــوع و افــول پادشــاهی هــای جهــان را پیــش بینــی کــرده 
بــود. خداونــد بــه نبوکدنصــر اعــالن داشــت کــه پادشــاهی بابــل ســقوط خواهــد 
نمــود و پادشــاهی دوم برخواهــد خاســت کــه آن نیــز دوره امتحــان خــود را ســپری 
نیــز محــو خواهــد  او  اعتــالی خــدای حقیقــی شــکوه  بــا قصــور در  کــرد.  خواهــد 
گردیــد و پادشــاهی ســوم جــای آنــرا پــر خواهــد ســاخت. ایــن نیــز خواهــد گذشــت 
و چهارمیــن قــدرت بعنــوان قــدرت آهنیــن قومهــا و ملتهــای جهــان را مقهــور خــود 

خواهــد ســاخت. 
چنانچــه حکومــت بابــل، کــه دولتمندتریــن پادشــاهی زمیــن بــود، خداترســی را 
ســر لوحــه خــود قــرار میــداد بــه او حکمــت و قــدرت داده میشــد تــا مقیــد بــه خداونــد 
باشــد و قدرتمنــد گــردد. ولــی آنــان زمانــی خداونــد را ملجــای خــود قــرار میدادنــد کــه 
مــورد آزار و پریشــانحالی قــرار میگرفتنــد. در چنیــن زمانهایــی کــه از کمــک مــردان 
بزرگ در مانده میشــدند از مردانی همچون دانیال کمک می طلبیدند – مردانی 
کــه میدانســتند کــه خــدای زنــده را حرمــت مــی نهنــد و خداونــد نیــز آنــان را معــزز 
میــدارد. بــه ایــن مــردان رازهــای مشــیت الهــی آشــکار میگردیــد – گرچــه حاکمــان 
بــا طغیانگــری و  آنــان خــود را  بــا فراســتی بودنــد  بابــل مــردان هوشــمند و  مغــرور 
ســرپیچی از خداونــد دور ســاخته بودنــد و بدیــن جهــت نمــی توانســتند مکاشــفات 

و هشــدارهای داده شــده بــه آنــان را دربــاره آینــده درک کننــد. 
در تاریــخ ملــت هــا، شــاگرداِن کالِم خــدا نظــاره گــر محقــق شــدن نبــوت الهــی 
بودنــد. بابــل ســر انجــام شکســت خــورده و ازهــم پاشــیده شــد زیــرا حاکمــان آن 
خود را مســتقل از خدا می پنداشــتند و شــکوه پادشــاهی خود را به توفیق بشــری 
نســبت میدادنــد. قلمــرو پادشــاهی مــادو پــارس بــا غضــب الهــی در هــم کوبیــده 
شــد زیــرا کــه حکــم خــدا زیــر پــا لگدمــال گردیــده بــود. تــرس از خــدا جایــی در قلبهــای 
تــوده هــای مــردم نداشــت. تبهــکاری، کفــر و الحــاد در همــه جــا شــایع  اکثریــت 
گردیــده بــود. ســلطنتهایی کــه در توالــی ادامــه یافــت حتــی در قیــاس اخالقــی پائیــن 

تــر و پســت تــر بودنــد. 
قدرتی که توســط حاکمان زمین اعمال میگردد از آســمان اعطا گردیده اســت 
و توفیــق او بســتگی بــه اســتفاده از قدرتــی اســت کــه بــه او ارزانــی شــده اســت. 
بــرای هــر یــک از آن حاکمــان، آن ناظــر الهــی کالمــی دارد کــه میگویــد: » مــن بــه تــو 
قــدرت الزم را خواهــم داد، هرچنــد هنــوز مــرا نمــي شناســي « )اشــعیا 4۵ آیــه ۵(. 
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و هــر یــک از کالم گفتــه شــده در ایــام نبوکدنصــر کهــن درســی بــرای زندگــی اســت: 
» اي پادشــاه، نصيحــت مــرا گــوش کــن و بــا انجــام کارهــاي نيــک از گناهــان خــود 
دســت بــردار و بــه عــوض خطاهــاي خــود بــه فقــرا احســان کــن، آنــگاه ايــن امــر تــو را 

عاقبــت بــه خيــر مــي گردانــد « )دانیــال 4 آیــه ٢7(. 
متعــال  را  قــوم  یــک  » عدالــت  اینکــه  فهــم  بــرای  چیزهــا،  ایــن  درک  بــرای 
» بــا  و  میگــردد «  پــا  بــر  عدالــت  بــا  حکومــت  و  » ســلطنت  اینکــه  و  میســازد « 
رحمــت پابرجاســت « بــرای تشــخیص ایــن اصــول در آشکارســازی قــدرت او کــه 
» پادشــاهان را مــی نشــاند و بــر مــی دارد « بایــد فلســفه تاریــخ را فهمیــد. )امثــال 

آیــه ٢١(.  آیــه ٢٨؛ دانیــال ٢  آیــه ١٢؛ ٢٠  آیــه ٣4؛ ١6   ١4
بــه وضــوح بیــان گردیــده اســت. در اینجــا  تنهــا بواســطه کالم خــدا ایــن امــور 
نشــان داده شــده اســت کــه قــدرت ملتهــا و همچنیــن افــراد در فرصتهــا و امکاناتــی 
یافــت نمیشــود کــه آنانــرا شکســت ناپذیــر مــی دارد و در مباهــات بــه عظمتشــان 
یافــت نمیشــود. ایــن امــر بــا درســتکاری و وفــاداری آنــان در انجــام اهــداف خــدا 

میشــود.  ســنجیده 
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کوره آتشین 

این فصل بر اساس کتاب دانیال فصل ٣ تدوین شده است. 

رؤیــای مجســمه بــزرگ کــه در مقابــل نبوکدنصــر گشــوده شــد حاکــی از وقایعــی 
بــود کــه تــا پایــان زمــان ادامــه مــی یابــد و ایــن رؤیــا بــه او داده شــد تــا موقعیــت خــود 
را در آن واقعــه تاریخــی جهــان درک کنــد و اینکــه بقــای پادشــاهی او وابســته بــه 
پادشــاهی ملکــوت اســت. در تعبیــر رؤیــا راجــع بــه برقــراری جاودانــی پادشــاهی، 
خــدا او را بطــور واضــح راهنمایــی کــرد. » در زمــان آن پادشــاهان، خــداي آســمان 
ســلطنتي برپــا خواهــد کــرد کــه هيــچ گاه از بيــن نخواهــد رفــت. آن ســلطنت هرگــز 
مغلــوب هيــچ ملّتــي نخواهــد شــد، ولــي تمــام ايــن امپراتــوري هــا را بکلـّـي از بيــن بــرده 
و خــود تــا بــه ابــد باقــي خواهــد مانــد. تــو ديــدي کــه يــک تختــه ســنگ بــدون اينکــه 
کســي بــه آن دســت بزنــد از کــوه جــدا شــد و مجســمه اي را کــه از آهــن، برنــز، گل، 
نقره و طال ســاخته شــده بود خرد کرد. اي پادشــاه، خداي بزرگ از آنچه در آينده 
اتّفــاق خواهــد افتــاد تــو را آگاه ســاخته اســت و مــن خــواب و تعبيــر آن را کامــالً 

بــراي تــو شــرح دادم « )دانیــال ٢ آیــات 44 و 4۵(. 
پادشــاه قــدرت خداونــد را تصدیــق نمــود و بــه دانیــال گفــت: » خــداي تــو از 
تمــام خدايــان بزرگتــر اســت. او خداونــد همــه پادشــاهان اســت و اســرار پنهانــي 
را آشــکار مــي ســازد، زيــرا تــو توانســتي ايــن راز را آشــکار کنــي « )آیــه 4٧(. بــرای 
مدتــی پــس از آن نبوکدنصــر بــا خداترســی متاثــر گردیــده بــود ولــی قلــب او هنــوز از 
جــاه طلبــی هــای دنیــوی و خودبــزرگ بینــی پــاک نشــده بــود . کامرانــی او را مســت 
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غــرور کــرده بــود. بــرای مدتــی او از تکریــم خداونــد دســت کشــید و بــا تعصــب و 
سرســختی بــت پرســتی را دوبــاره از ســر گرفــت. 

ذهــن  بــر  بســزایی  تأثیــر  هســتی «  طالیــی  ســر  » تــو  میگفــت  کــه  کالم  ایــن 
فرمانــروا گــذارده بــود )آیــه ٣٨(. مــردان حکیــم قلمــرو او از قضیــه بازگشــت او بــه 
بــت پرســتی ســوء اســتفاده کردنــد و پیشــنهاد کردنــد تــا تمثالــی مشــابه آنچــه کــه در 
رؤیــا دیــده بــود ســاخته شــود و همگــی بــه ســر طــال بعنــوان قــدرت اعظــم نــگاه کننــد.

او کــه بــا ایــن پیشــنهاد متملقانــه خشــنود شــده بــود، مصمــم گردیــد تــا چنیــن 
کنــد و حتــی پــا را فراتــر بگــذارد. در عــوض ســاختن تمثالــی کــه در رؤیــا دیــده بــود 
تنــزل  پــا  بــه  تــا  نبایــد از ســر  او  باشــد. تمثــال  از اصــل آن  برتــر  کــه  او میخواســت 
ارزش داشــته باشــد بلکــه بایــد تمامــاً از طــال باشــد. ســمبل و نمــادی از بابــل بعنــوان 
پادشــاهی قَــَدر قــدرت، فنــا ناپذیــر و ابــدی کــه میتوانــد همــه ســلطنتهای دیگــر را 

شکســت داده و تــا بــه ابــد پایــدار بمانــد. 
فکــر ایجــاد امپراطــوری و یــک دودمــان کــه بایــد بــرای همیشــه دوام یابــد قویــا 
در ذهــن حاکــم قدرتمنــد جــذاب بــود کــه بــا قــدرت دســتان او قومهــای جهــان تــوان 
ایســتادگی نداشــته باشــند. او بــا شــور و شــوق و جــاه طلبــی بــی حــد و حصــر بــا 
مــردان حکیــم خــود بــه شــور پرداخــت تــا چگونــه ایــن کار انجــام شــود. او کــه مشــیت 
الهــی را کــه بــا رؤیــای تمثــال بــزرگ مرتبــط بــود فرامــوش کــرده و همچنیــن از یــاد بــرده 
بــود کــه خــدای اســرائیل بواســطه خــادم خــود دانیــال مفهــوم تمثــال را تشــریح کــرده 
بود و بدین ســبب در رابطه با این تعبیر مردان بزرگ قلمرو پادشــاهی که از مرگ 
مفتضح نجات یافته بودند همه چیز را بفراموشــی ســپرده بودند اال خواســته خود 
بــرای ایجــاد قــدرت و برتــری بــرای خــود. پادشــاه و مشــاوران وی در حکومــت عــزم 
داشــتند کــه بــا تمــام امکانــات ممکــن بابــل را بعنــوان قدرتــی برتــر رفعــت داده و او را 

شایســته تابعیــت جهانــی ســازند. 
نمایــش نمادیــن کــه توســط آن خداونــد بــه پادشــاه و مــردم قــدرت خویــش را 
بــرده  بــکار  بــرای تجلیــل قــدرت بشــری  اقــوام زمیــن  بــرای  بایــد  آشــکار نمــود حــال 
شــود. تعبیــر دانیــال انــکار شــده و بــه فراموشــی ســپرده شــده بــود، حقیقــت ســوء 
تعبیــر شــده و بطــور غلــط بــکار بــرده شــده بــود. ســمبلی کــه در ملکــوت طراحــی 
شــده بــود تــا ذهــن انســانها را از وقایــع مهــم آینــده بــا خبــر ســازد، بــرای ممانعــت از 
انتشــار دانشــی کــه خــدا بــرای جهــان میخواســت، اســتفاده میشــد. بدیــن ســبب از 
طریــق تدابیــر جــاه طلبانــه انســانها، شــیطان درپــی خنثــی ســازی هــدف الهــی بــرای 
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نــژاد بشــر بــود. دشــمن بشــریت میدانســت کــه حقیقــِت عجیــن نگشــته بــا خطــا، 
قــدرت مقتــدر بــرای رســتگاری و نجــات اســت ولــی وقتــی بــرای اعتــالی نفــس بــکار 

رود و بــرای پــروژه هــای بشــری اســتفاده شــود قــدرت اهریمنــی خواهــد شــد. 
بــزرگ کــه  بــرای ســاختن مجســمه طالیــی  نبوکــد نصــر از گنجینــه غنــی خــود 
شــباهت بــه خصوصیاتــی داشــت کــه در رؤیــا دیــده بــود بهــره بــرد. کلدانیــان کــه بــا 
الهــه هــای بــت پرســتی خــود آشــنا بودنــد هرگــز قبــالً چنیــن مجســمه بــا ابهــت و بــا 
عظمتــی بــا چنیــن درخشــندگی نســاخته بودنــد، شــصت ذرع ارتفــاع و شــش ذرع 
پهنــا. حــدوداً )27 متــر ارتفــاع ٢ متــر و هفتــاد ســانتیمتر پهنــا(. و ایــن تعجــب آور 
نبــود کــه در ســرزمینی کــه بــت پرســتی در آن شــایع بــود، مجســمه زیبــا و گرانبهــا، 
بعنــوان  بایــد  قــدرت،  و  بابــل و عظمــت  در دشــت دورا معــرف جــالل و شــکوه 
موضوعــی بــرای پرســتش باشــد. از اینــرو برنامــه ریــزی شــد و حکمــی ارســال شــد 
کــه در روز پــرده بــرداری همــه بایــد وفــاداری خــود را بــه قــدرت بابلیــان بــا تعظیــم بــه 

مجســمه نشــان دهنــد. 
روز تعیــن شــده فــرا رســید و گــروه عظیمــی از همــه » مــردم و قومهــا و زبانهــا « 
بــا دســتور پادشــاه وقتــی کــه صــدای  در دشــت دورا گــرد آمدنــد. در هماهنگــی 
موســیقی شــنیده شــود همــه گروههــا » خــود را بزمیــن انداختــه و مجســمه طالیــی 
نائــل  پیــروزی  بــه  بنظــر  تاریکــی  پرحادثــه قدرتهــای  آن روز  کننــد «. در  عبــادت  را 
شــده بودنــد و عبــادت مجســمه طالیــی بطــور دائمــی بــا اشــکال بــت پرســتی بعنــوان 
مذهــب رســمی در ســرزمین شــناخته شــود. شــیطان بدانوســیله امیــدوار بــود تــا 
هــدف خــدا را از حضــور اســیران بابلــی در بابــل بعنــوان وســیله ای بــرای برکــت 

دادن همــه اقــوام بــت پرســت شکســت دهــد. 
ولــی خداونــد حکــم دیگــری داشــت. همــه بــرای ســمبل قــدرت بشــری بــه زانــو 
در نیامدنــد. در میانــه جمعیتــی کــه بــرای پرســتش آمــده بودنــد ســه مــرد بــا عزمــی 
راســخ ایســتاده بودنــد تــا خــدای آســمان بــی حرمــت نشــود. خــدای آنــان پادشــاه 

پادشــاهان بــود و بــرای هیــچ کــس دیگــری ســر تعظیــم فــرود نمــی آوردنــد. 
آوردنــد  بــود خبــر  غــرور  از  خــود سرشــار  کــه در ظفرمنــدی  نبوکدنصــر  بــرای 
کــه در میــان افــراد دون پایــه کســانی وجــود دارنــد کــه جــرات نافرمانــی از حکــم 
نصیــب  کــه  احترامــی  و  عــزت  از  کــه  مــردان حکیمــی  انــد. مســلماً  داشــته  را  او 
همراهــان دانیــال شــده بــود رشــک و حســد میبردنــد و حــال بــه پادشــاه گــزارش 
داده بودنــد کــه خواســته او وقیحانــه نقــض گردیــده اســت. » چنــد نفــر يهــودي 
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هســتند کــه شــما آنهــا را بــه حکومــت بابــل منصــوب کــرده ايــد؛ يعنــي شــدرک، 
نکــرده، خدايــان  را اطاعــت  آنهــا فرمــان شــما  پادشــاه،  ميشــک و عبدنغــو. اي 
شــما را عبــادت نمــي کننــد و در مقابــل مجســمه طاليــي کــه بــه فرمــان شــما نصــب 

شــده، ســجده و پرســتش نمــي نماينــد «. 
پادشــاه دســتور داد تــا مــردان را بحضــور او بیاورنــد او پرســید » آیــا حقیقــت 
دارد؟ آيــا ايــن درســت اســت کــه شــما خدايــان مــرا عبــادت نمــي کنيــد و در مقابــل 
مجســمه طاليــي کــه مــن نصــب کــرده ام ســجده و پرســتش نمــي نماييــد؟ «. او 
تــالش کــرد تــا بــا تهدیــد و ارعــاب آنــان را وادار کنــد تــا بــه جمعیــت بپیوندنــد. او بــا 
اشــاره بــه آتــش شــعله ور بــه آنــان خاطــر نشــان ســاخت کــه مجــازات در انتظــار آنــان 
خواهــد بــود اگــر در انــکار اطاعــت از فرمــان او ســماجت کننــد. ولــی عبرانیــان بــا 
عــزم راســخ بــه بیعــت خــود بــا خــدای آســمانها شــهادت دادنــد و اظهــار داشــتند کــه 
بــه قــدرت او ایمــان دارنــد. عمــل تعظیــم بــه تمثــال توســط همــگان بعنــوان پرســتش 

درک شــده بــود. آن مــردان عبرانــی تنهــا بــه خــدای خــود وفــادار خواهنــد مانــد. 
همچنانکــه ســه عبرانــی در برابــر پادشــاه ایســتاده بودنــد او متقاعــد شــد کــه آنــان 
دارای چیــزی هســتند کــه مــردان حکیــم دیگــر در دربــار ندارنــد. آنــان در اجــرای همــه 
وظایــف وفــادار و صــادق بودنــد. او از آنــان آزمــون دیگــری بعمــل خواهــد آورد. اگــر 
فقــط تمایــل خــود را بــرای پیوســتن بــه جمعیــت در پرســتش تمثــال نشــان دهنــد همــه 
چیز بخوبی برای آنان ختم به خیر میشد. او افزود » ولی اگر پرستش نکنید بداخل 
آتــش شــعله ور افکنــده خواهیــد شــد «. و او بــرای مبــارزه طلبــی دســت خــود را دراز 
کــرد و گفــت » آن خدایــی کــه شــما را از دســتان مــن نجــات خواهــد داد کیســت؟ «. 
تهدیدهــای پادشــاه عبــث و بیهــوده بــود. او نمــی توانســت  مــردان را ازبیعــت 
بــا حاکــم جهــان بــازدارد. آنــان از گذشــته پدرانشــان آموختــه بودنــد کــه نافرمانــی بــه 
خــدا باعــث بــی حرمتــی و مصیبــت و مــرگ میشــود و اینکــه تــرس از خــدا شــروع 
حکمــت اســت و بنیــان همــه کامیابــی هــای واقعــی اســت. آنــان بــا خونســردی در 
مقابل شعله های آتش گفتند » خدايي که ما او را پرستش مي کنيم، قادر است 
که ما را از کوره آتش و از دست تو نجات دهد که نجات هم خواهد داد «. ایمان 
آنــان تقویــت شــد هنگامــی کــه اظهــار داشــتند کــه خداونــد بــا رهایــی دادن آنــان جــالل 
خواهــد یافــت و بــا اطمینــان بــه پیــروزی بــه خداونــد تــوکل کردنــد و افزودنــد » اّمــا اگــر 
او هــم مــا را نجــات ندهــد، اي پادشــاه بــدان کــه مــا خــداي تــو را پرســتش نخواهيــم 
کــرد و در مقابــل مجســمه طاليــي کــه تــو نصــب کــرده اي، ســجده نخواهيــم نمــود «. 
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غضــب پادشــاه حــد و مــرزی نمــی شــناخت. او بحــدی خشــمگین شــد کــه 
رنــگ صورتــش از شــدت غضــب ســرخ شــد. و دســتور داد تــا شــعله هــای آتــش 
را هفــت برابــر کننــد و دســتور داد تــا قویتریــن مــردان لشــکریان او، عابــدان خــدای 

اســرائیل را محکــم ببندنــد و در مقدمــات اعــدام شــتاب کننــد. 
» بــه ايــن ترتيــب آن ســه نفــر را در ردا، پيراهــن و دستارهايشــان محکــم بســتند 
و در وســط شــعله هــاي آتــش انداختنــد. چــون پادشــاه دســتور داده بــود کــه کــوره را 
بشــّدت گــرم و شــعله ور ســازند، شــعله هــاي آتــش بــه حــدی بــود کــه کســاني را کــه 
شدرک، ميشک و عبدنغو را به وسط آتش انداخته بودند سوزانيد و کشت «. 
ولــی خداونــد کســانی را کــه متعلــق بــه او بودنــد فرامــوش نکــرده بــود. وقتــی 
آتــش انداختــه شــدند منجــی خــود را بایشــان  بــه داخــل کــوره  شــاهدان خداونــد 
ظاهــر ســاخت و بهمــراه هــم در میانــه آتــش قــدم زدنــد. در محضــر خــدا کــه گرمــا و 

ســرما را هدایــت میکنــد، شــعله هــا قــدرت خــود را از دســت دادنــد. 
پادشــاه از تخــت ســلطنتی خــود نــگاه کــرد و توقــع داشــت ببینــد مردانــی کــه از 
او نافرمانــی کــرده بودنــد مطلقــاً نابــود شــوند. ولــی احساســات پیــروزی او ناگهــان 
تغییــر کــرد. ســردارانی کــه در نزدیکــی ایســتاده بودنــد دیدنــد کــه وقتــی کــه پادشــاه بــا 
دقت به شــعله های افروخته نگریســت رنگ از رخســار او پرید. پادشــاه هراســان 
رو بــه شــاهزادگان کــرده و گفــت » مگــر مــا ســه نفــر را نبســتيم و در وســط آتــش 
زننــد و  مــي  قــدم  آتــش  ميــان  کــه در  بينــم  مــي  نفــر  مــن حــال چهــار  نيانداختيــم؟ 

آســيبي هــم بــه آنهــا نرســيده اســت و نفــر چهــارم شــبيه پســر خداســت «. 
ســیمایی  چــه  خــدا  پســر  کــه  میدانســت  چگونــه  پرســت  بــت  پادشــاه  آن 
دارد؟ اســرای عبرانــی کــه عهــده دار مقامهایــی در بابــل شــده بودنــد در زندگــی و 
شــخصیت، حقیقــت را بــه او نشــان داده بودنــد. وقتــی دلیــل ایمــان آنــان پرســیده 
شــد آنــان بــدون تردیــد و درنــگ پاســخ گفتــه بودنــد. آنــان بســادگی و صراحتــاً اصــول 
عدالــت را عنــوان کــره بودنــد بدیــن ســبب بدیگــران از خدایــی کــه عبــادت میکردنــد 
بــه اطرافیــان تعلیــم میدادنــد. آنــان از مســیح گفتــه بودنــد آن رهایــی بخشــی کــه 

خواهــد آمــد و پادشــاه در میانــه آتــش پســر خــدا را شــناخته بــود. 
و حال نبوکدنصر شان و عظمت خود را فراموش کرده از تخت خود پایین آمده 
و به دهانه کوره رفته فریاد زد » اي بندگان خداي تعالي بيرون شويد و بياييد «. 
ســپس میشــک و شــدرک و عبدنغــو بیــرون آمــده و در مقابــل تــوده جمعیــت 
از  را  آنــان  انــد. حضــور منجــی،  ندیــده  کــه صدمــه ای  ایســتادند و نشــان دادنــد 
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صدمــه دیــدن محافظــت کــرده بــود و تنهــا قیــد و بندهــای آنــان ســوخته بــود » و 
امــرا و رؤســا و واليــان و مشــيران پادشــاه جمــع شــده، آن مــردان را ديدنــد كــه آتــش 
بــه بدنهــاي ايشــان اثــري نكــرده و مويــي از ســر ايشــان نســوخته و رنــگ رداي ايشــان 

تبديــل نشــده، بلكــه بــوي آتــش بــه ايشــان نرســيده اســت «. 
تمثــال عظیــم طالیــی بــا شــکوه آنچنانــی فرامــوش شــده بــود. انســانها در حضــور 
بــاد خــداي شــدرک و ميشــك  خــدای زنــده ترســیده و بلــرزه افتادنــد. » متبــارك 
و عبدنغــو كــه فرشــته خــود را فرســتاد و بنــدگان خويــش را بــر او تــوکل داشــتند و 
بــه فرمــان پادشــاه مخالفــت ورزيدنــد و بدنهــاي خــود را تســليم نمودنــد تــا خــداي 
ديگــري ســواي خــداي خويــش را عبــادت و ســجده ننماينــد، رهايــي داده اســت «. 
تجربه های آنروز، نبوکد نصر را هدایت نمود تا دستوری صادر کند » بنابراين 
فرمانــي از مــن صــادر شــد كــه هــر قــوم و اّمــت و زبــان كــه حــرف ناشايســته اي بــه ضــّد 
خــداي َشــْدرَك و ميشــك و َعِبْدنَغــو بگوينــد، پــاره پــاره شــوند و خانــه هــاي ايشــان بــه 

مزبلــه مبــّدل گــردد، زيــرا خدايــي ديگــر نيســت كــه بديــن منــوال رهايــي توانــد داد «. 
پادشــاه بابــل بــا چنیــن کالمــی تــالش نمــود تــا بهمــه مــردم جهــان اعتقــاد خــود 
را بــه قــدرت خــدای عبرانیــان کــه شایســته ســتایش افضــل اســت نشــان دهــد. و 
خداونــد از تــالش پادشــاه خشــنود گردیــد از اینکــه او بــه خداونــد حرمــت نشــان 
میدهــد و از دیگــران خواســت تــا بــا اعتــراف بــا خــدا بیعــت نمــوده و در قلمــرو بابــل 

خداونــد را پرســتش نماینــد. 
ایــن بجــا بــود تــا پادشــاه در جمــع عمــوم اعتــراف نمایــد و در پــی اعتــالی خــدای 
آســمانها بــر هــر خــدای دیگــری باشــد ولــی در تــالش بــرای وادار ســاختن افــراد تحــت 
فرمــان خــود تــا متشــابهاً بــه ایمــان اعتــراف و حرمــت مشــابهی از خــود نشــان دهنــد 
نبوکــد نصــر بعنــوان یــک مقــام فانــی دنیــوی حــق نداشــت تــا پــای خــود را از گلیمــش 
دراز تر کند. او هیچ حق مدنی و یا اخالقی و معنوی نداشت تا انسانها را برای 
اینکــه خــدا را نپرســتند بــه مــرگ تهدیــد کنــد. )نمیتــوان بــا شمشــیر و تهدیــد مــردم 
را بــه بهشــت هدایــت نمــود(. خداونــد انســانها را وادار نمیســازد تــا از او اطاعــت 

کننــد. او همــه را آزاد گــذارده تــا حــق انتخــاب داشــته باشــند. 
خداونــد بــا رهایــی خادمــان وفــادار خــود اعــالن نمــود کــه او از ســتمدیدگان 
طرفــداری خواهــد کــرد و همــه قدرتهــای زمینــی را کــه بــر ضــد قــدرت الهــی. طغیــان 
بابــل نشــان  قــوم  تمامــی  بــه  نفــر عبرانــی  نمایــد. آن ســه  توبیــخ و مجــازات  ورزنــد 
دادنــد کــه چــه کســی را عبــادت میکننــد. آنــان بــه خداونــد تکیــه داشــتند. درزمــان 
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آزمــون آنــان وعــده خــدا را بــه یــاد آوردنــد » چــون از آبهــا بگــذري مــن بــا تــو خواهــم 
بــود و چــون از نهرهــا )عبــور نمايــي( تــو را فــرو نخواهنــد گرفــت. و چــون از ميــان 
آتــش روي، ســوخته نخواهــي شــد و شــعله اش تــو را نخواهــد ســوزانيد « )اشــعیا 
4٣ آیــه ٢(. و در روشــی حیــرت آورایمــان آنــان بــه کالم زنــده خــدا در منظــر همــگان 
تکریــم گردیــد. اخبــار رهایــی شــگفت انگیــز آنــان توســط فرســتادگان و نماینــدگان 
کشــورهایی کــه نبوکــد نصــر بــرای تخصیــص مجســمه دعــوت کــرده بــود بــه همــه جــا 
رفــت. خداونــد از طریــق ایمــان فرزنــدان خویــش در تمامــی زمیــن جــالل یافــت. 
تجربــه جوانــان عبرانــی در دشــت دورا درس مهمــی اســت کــه بایــد فــرا گرفتــه 
مبــرا هســتند  بــدکاری  از  از خادمــان خداونــد گرچــه  بســیاری  مــا  ایــام  شــود. در 
توســط دســتانی کــه شــیطان بــا حســد و تعصــب مذهبــی الهــام نمــوده رنــج بــرده و بــا 
آنــان ســوء رفتــار میشــود. خصوصــاً خشــم انســان بــر ضــد کســانی کــه فرمــان چهــارم 
یعنــی ســبت را مقــدس میدارنــد برانگیختــه میشــود و ســرانجام حکــم جهانــی علیــه 

کســانی کــه چنیــن میکننــد صــادر میشــود گوئــی کــه مســتحق مــرگ هســتند. 
فصــل انــدوه و پریشــانی در مقابــل امــت خــدا ایمانــی را فــرا میخوانــد کــه در آن 
تزلزلــی نخواهــد بــود. فرزنــدان او بایــد آشــکار ســازند کــه او تنهــا مقصــود عبادتشــان 
اســت و نــه مراعــات و نــه حتــی زندگــی میتوانــد آنانــرا وادار ســازد تــا کمتریــن امتیــاز 
را بــرای عبــادت کــذب بدهــد. بــرای کســانی کــه بخــدا وفادارنــد دســتور یــک مــرد 
فانــی هیــچ معنــی و ارزشــی نداشــت. حقیقــت اطاعــت خواهــد گردیــد گرچــه 

نتیجــه آن زنــدان یــا تبعیــد یــا مــرگ باشــد. 
ماننــد ایــام شــدرک و میشــک و عبدنغــو و همچنیــن خاتمــه دوره تاریــخ زمیــن 
خداونــد بــا اقتــدار بــرای کســانی کــه بــا اســتواری بــرای حقیقــت و راســتی بایســتند 
بــا پیــروان  بــا عبرانیــان مســتحق در کــوره آتــش قــدم زد  کار خواهــد نمــود. او کــه 
خــود در هــر جــا کــه باشــند خواهــد بــود. حضــور پایــدار او حامــی و تســلی دهنــده 
خواهــد بــود. در میانــه زمــان دشــوار – ســختیهایی کــه از ابتــدای تاریــخ تــا کنــون 
وجــود نداشــت – فرزنــدان او بــا خلــوص خواهنــد ایســتاد. شــیطان بــا ســپاهیان 
اهریمنــی خــود نمیتوانــد ضعیفتریــن مقدســین خــدا را نابــود ســازد. فرشــتگانی کــه 
در قــدرت افضــل هســتند از آنــان محافظــت خواهنــد نمــود و بخاطــر آنــان خداونــد 
خــود را آشــکار خواهــد ســاخت – بعنــوان » خــدای خدایــان « کــه قــادر اســت تــا 

در حــد اعلــی نجــات دهد،کســانی را کــه بــه او تــوکل کننــد. 
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عظمت و حشمت 

واقعی 
این فصل بر اساس کتاب دانیال فصل 4 تدوین گردیده است. 

دانیــال در اوج افتخــار بشــری تصدیــق کــرده بــود کــه از » پادشــاه پادشــاهان « 
بــا ایــن وجــود نبوکدنصــر گهگاهــی فــر  الهــام یافتــه اســت. )حزقیــال 26 آیــه 7(. 
و شــکوه پادشــاهی و حکومــت خــود را بــه لطــف خــدا منتســب میکــرد. از قبیــل 
رؤیایــی کــه دربــاره تمثــال بــزرگ دیــده بــود ذهــن او بطــور شــگرفی تحــت تأثیــر ایــن 
رؤیــا قــرار گرفتــه بــود و بــا ایــن خیــال کــه امپراطــوری بابــل گرچــه جهانــی بــود نهایتــا 
اینکــه  تــا  یافــت  ســلطه خواهنــد  نیــز  دیگــر  ســلطنتهای  و  گردیــد  منحــط خواهــد 
ســرانجام همــه قدرتهــای زمینــی بــا پادشــاهی ملکــوت خــدا جایگزیــن خواهنــد شــد 

و ســلطنتی دنیــوی نخواهــد بــود کــه هرگــز نابــود نشــود. 
درک اصیــل نبوکدنصــر از هــدف خــدا در رابطــه بــا ملتهــا، در آخــر جلــوه خــود 
را از دســت داد با اینحال وقتی روح مغرور او در مقابل جمعیت در دشــت دورا 
خاضــع شــد او بــار دیگــر تأییــد نمــود کــه ملکــوت خــدا » چــه قــدر بــزرگ و عجايــب 
او چــه قدرعظيــم اســت. ملكــوت او ملكــوت جاودانــي اســت و ســلطنت او تــا 
ابداآلبــاد «. او بــت پرســت بدنیــا آمــده و تعلیــم داده شــده بــود و در راس قومــی 
بــت پرســت بــود ولــی بــا ایــن وجــود حــس ذاتــی عدالــت و درســتکاری را داشــت 
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و خداونــد قــادر بــود تــا از او بعنــوان ابــزاری بــرای تنبیــه و مجــازات طغیانگــران و 
بــرای محقــق ســاختن هــدف الهــی اســتفاده کنــد. نبوکــد نصــر بــر ضــد » قومهــای 
بــدکار « )حزقیــال ٢٨ آیــه 7( شمشــیر از نیــام برکشــیده و پــس از ســالها صبــر و کار 
پــر مشــقت، صــور و مصــر بــدام لشــکریان ظفرمنــد وی افتــاده و همانگونــه کــه قــوم 
هــا را پــس از قومــی دیگــر تحــت قلمــرو بابلیــان در مــی آورد او بیشــتر و بیشــتر بــر 

شــهرت خــود بعنــوان مقتــدر تریــن حاکــم اعصــار مــی افــزود. 
تعجــب آور نبــود کــه پادشــاه کامیــاب چنــان جــاه طلــب و چنــان مســت غــرور و 
تکبــر، وسوســه شــود تــا از راه فروتنــی بــدر شــود – چــرا کــه فقــط افتادگــی و خضــوع 
بــه بزرگــی و ُعلیایــی واقعــی منتهــی میگــردد. در فاصلــه بیــن جنگهــای پیروزمندانــه، 
او فکــر زیــادی را بــرای اســتحکام و زیبــا کــردن پایتخــت خویــش صــرف نمــود تــا اینکــه 
ســرانجام شــهر بابــل تــاج فخــر پادشــاهی او گردیــد » شــهر طالیــی «و » افتخــار 
تمامــی جهــان «. اشــتیاق او بعنــوان یــک معمــار و نشــان توفیــق او در ســاختن 
بابــل بعنــوان یکــی از شــگفتیهای جهــان بــرای خدمــت بــه غــرور او بــود تــا اینکــه در 
موقعیــت بســیار خطرناکــی قــرار گرفــت – بــا ضایــع کــردن ســابقه خــود بعنــوان یــک 
فرمانــروای خردمنــد – کســی کــه خــدا مــی توانســت او را بعنــوان وســیله ای بــرای 

انجــام هــدف الهــی بــکار بــرد. 
خداونــد برحمــت خویــش رؤیایــی دیگــر بــه پادشــاه داد تــا از خطــر پیــش رو بــه او 
هشــدار دهــد و از تلــه ای کــه بــرای ویرانــی او گذاشــته شــده اســت آگاه شــود. در 
رؤیــای شــبانه در هنــگام خــواب نبوکدنصر» درخــت بزرگــی را در میانــه زمیــن دیــد 
کــه ســر بــه فلــک میکشــید و شــاخه هــای آن بــه تمــام زمیــن میرســید. رمــه هــا و گلــه 
هــا از کوههــا و تپــه هــا در زیــر ســایه هــای آن بهــره منــد میشــدند و پرنــدگان آســمان 

آشــیانه هــای خویــش را بــر شــاخه هــای آن میســاختند «. 
وقتــی پادشــاه بــه درخــت رفیــع خیــره شــده بــود او ناظــر و حتــی مقدســی را 

بــا صدایــی بلنــد میگویــد: مشــاهده کــرد کــه بــه درخــت نزدیــک میشــود و 
» درخــت را ببريــد و شــاخه هايــش را قطــع نماييــد. برگهايــش را بکنيــد و ميــوه 
هايش را پراکنده سازيد و حيوانات را از زير آن رانده و پرندگان را از شاخه هاي 
آن بيــرون کنيــد. امــا کنــده و ريشــه هايــش را بــا زنجيــر آهنــي و برنــزي ببنديــد و در 
ميــان مــزارع و علفزارهــا رهــا کنيــد. بگذاريــد شــبنم بــر او ببــارد و بــا حيوانــات و در 
بيــن علفهــا زندگــي کنــد. او بــه مــدت هفــت ســال خــوي انســاني خــود را از دســت 
خواهــد داد و داراي افــکار حيوانــي خواهــد شــد. ايــن تصميــِم فرشــتگاِن نگهبــان و 
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هشــداردهنده اســت تــا همــه مــردم بداننــد کــه خــداي متعــال بــر تمــام ســرزمينهاي 
جهــان فرمانروايــي مــي کنــد و آن را بــه هرکــه بخواهــد، حتــی بــه پســت تريــن مــردم 

واگــذار مــي کنــد «. 
پادشــاه کــه توســط رؤیــا شــدیدا آشــفته شــده بــود – کــه مســلما یــک پیشــگوئی از 
مصیبــت بــود – آنــرا بــه » ســاحران و منجمــان و کلدانیــان و طالــع بینــان « تکــرار کــرد 
ولــی گرچــه رؤیــا بســیار روشــن بــود هیــچ یــک از حکیمــان نتوانســتند آنــرا تعبیــر کننــد. 
ایــن واقعیــت  بــه  آمــد  بــت پرســت شــهادتی خواهــد  قــوم  ایــن  یکبــار دیگــردر 
کــه فقــط کســانی کــه خداتــرس و خدادوســت هســتند میتواننــد اســرار ملکــوت 
آســمان را درک کننــد. پادشــاه در پریشــانحالی خویــش بدنبــال خدمتگــزار خــود 
دانیــال فرســتاد – مــردی کــه بخاطــر امانــت داری و درســتکاری و وفــاداری خویــش 

و بــرای حکمــت بــی نظیــر خــود بــی همتــا بــود. 
وقتی دانیال در پاسخ به احضار فرمانروا در حضور پادشاه ایستاد، نبوکدنصر 
گفت: » اي بلطشصر، رئيس مجوسيان، چون مي دانم كه روح خدايان قّدوس 
در تــو مــي باشــد و هيــچ ســّري بــراي تــو مشــكل نيســت، پــس خوابــي كــه ديــده ام و 
تعبيرش را به من بگو «. پس از بازگو کردن رؤیا نبوکدنصر گفت: » اي بلطشصر 
تعبيــرش را بيــان كــن زيــرا كــه تمامــي حكيمــان مملكتــم نتوانســتند مــرا از تعبيــرش 
اطّــالع دهنــد، امــا تــو مــي توانــي چونكــه روح خدايــان قــّدوس در تــو مــي باشــد «. 
کــرد.  زده  وحشــت  را  او  آن  مفهــوم  و  بــود  ســاده  رؤیــا  معنــی  دانیــال  بــرای 
» ســاعتي متحيّــر مانــد و فكرهايــش او را مضطــرب ســاخت «. » پادشــاه بــه او 

کنــد «.  را هراســان  تــو  آن  تعبيــر  و  کــه خــواب  مگــذار  بلطشــصر،  گفــت: 
» بلطشصر گفت: پادشاها، آرزو مي کنم که خواب و تعبير آن براي دشمنان 
تو باشد، نه براي تو «. نبی دریافت نمود که خداوند وظیفه ای جدی را بر دوش 
او گذارده تا عقوبتی را که بخاطر غرور و تکبر وی در شرف وقوع بود برای نبوکد 
نصــر آشــکار ســازد. دانیــال بایــد رؤیــا را بزبانــی تعبیــر کنــد کــه پادشــاه بتوانــد بفهمــد 
و اگرچــه مفهــوم وحشــتناک آن او را از حیــرت مــردد و گنــگ ســاخته بــود بــا اینحــال 
او بایــد حقیقــت را ابــراز دارد هــر چنــد کــه برایــش عواقبــی در پــی داشــته باشــد. 
تــا  کــه  بلنــدي ديــدي  آنــگاه دانیــال ُحکــم عزوجــل را عیــان ســاخت. درخــت 
بــه آســمان رســيده بــود و تمــام مــردم جهــان مــي توانســتند آن را ببيننــد، برگهــاي 
قشــنگي داشــت و ميــوه آن بــه قــدري زيــاد بــود کــه بــراي خــوراک تمــام مــردم کافــي 
بــود، حيوانــات وحشــي در ســايه اش اســتراحت مــي کردنــد و پرنــدگان در شــاخه 
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هــاي آن آشــيانه ســاخته بودنــد. پادشــاها، آن درخــت تــو هســتي کــه بــزرگ و قــوي 
شــده اي و عظمــت و شــکوه تــو بــه آســمان رســيده و فرمانروايــي تــو سراســر جهــان 

را فــرا گرفتــه اســت. 
اي پادشــاه، تــو فرشــته مقدســی را ديــدي کــه از آســمان بــه پاييــن آمــد و گفــت: 
بــا زنجيــر آهنــي و  درخــت را ببریــد و از بيــن ببریــد. امــا کنــده و ريشــه هايــش را 
برنــزي ببنديــد و در مزارعــه ميــان علفزارهــا رهــا کنيــد تــا شــبنم آســمانها بــر او ببــارد 
و هفــت ســال بــا حيوانــات زندگــي کنــد. اي پادشــاه، تعبيــر خــواب و فرمانــي کــه 
از طــرف خــداي متعــال بــراي تــو صــادر شــده، ايــن اســت. تــو از ميــان مــردم رانــده 
خواهــي شــد و بــا حيوانــات وحشــي زندگــي خواهــي نمــود. مثــل گاو بــه تــو علــف 
مــي دهنــد و شــبنم آســمان بــر ســر تــو خواهــد باريــد. هفــت ســال بــه ايــن ترتيــب 
خواهــد گذشــت تــا تــو بدانــي کــه خــداي متعــال بــر تمــام ممالــک جهــان فرمانروايــي 
مــي کنــد و آن را بــه هرکــه بخواهــد مــي دهــد. فرشــته گفــت: کُنــده و ريشــه درخــت 
را در زميــن باقــي گذاريــد. معنــي آن اينســت: بعــد از اينکــه تــو دانســتي فرمانروايــي 

از جانــب خداونــد اســت، دوبــاره پادشــاه خواهــي شــد. 
دانیال که رؤیا را صادقانه تعبیر کرده بود به پادشاه متکبر اصرار نمود تا توبه 
کــرده و بســوی خــدا بازگــردد تــا بــا درســتکاری ایــن بــال رفــع گــردد. لهــذا اي پادشــاه 
نصيحــت مــن تــو را پســند آيــد و گناهــان خــود را بــه عدالــت و خطايــاي خويــش را 
بــه احســان نمــودن بــر فقيــران فديــه بــده كــه شــايد باعــث طــول اطمينــان تــو باشــد. 
بــرای مــدت زمانــی تاثیــر هشــدار و انــدرز نبــی بــر ذهــن نبوکدنصــر قــوت داشــت 
ولــی قلــب اوکــه بــا فیــض خــدا متبــدل نگردیــده بــود عنقریــب تأثیــرات روح القــدس 
را از دســت داد. عیــش و عشــرت و جــاه طلبــی هنــوز از قلــب پادشــاه ریشــه کــن 
نشــده بــود و بعــد از آن ایــن خصیصــه هــا هشــدارهای تجربــه گذشــته مجــدداً ظاهــر 
شــد. علــی رغــم توصیــه ای کــه از روی بخشــندگی بــه او داده شــد و هشــدارهای 
گذشــته کــه تجربــه کــرده بــود نبوکدنصــر دوبــاره بخــود اجــازه داد تــا بــا روح حریصانــه 
بــا پادشــاهی هــای در پیــش رو در تضــاد باشــد. حکومــت او کــه تــا پیــش از ایــن 
تــا انــدازه زیــادی عادالنــه و رئوفانــه بــود ظالــم و ســتمکار گردیــد. او بــا دل ســختی 
اســتعدادهای خــدادادی خــود را بــرای خودســتایی و اعتــالی خــود مافــوق خدایــی 

برگزیــد کــه بــه او حیــات و قــدرت داده بــود. 
بــرای ماههــا در داوری خــدا تاخیــر افتــاد. ولــی در عــوض اینکــه توبــه کنــد و بــا 
شکیبایی خدا را درک نماید پادشاه در تکبر خویش افراط نمود تا اینکه اطمینان 
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خود را نسبت به رؤیا از دست داده و ترسهای پیشین خود را به تمسخر گرفت. 
یکســال از زمانــی کــه هشــدار را دریافــت کــرده بــود میگذشــت و نبوکدنصــر در 
کاخ خود با تفاخر از قدرت خویش بعنوان فرمانروا و موفقیتهای خویش بعنوان 
یــک ســازنده قــدم میــزد بانــگ بــر آورد » آيــا ايــن بابــل عظيــم نيســت كــه مــن آن را 
بــراي خانــه ســلطنت بــه توانايــي قــّوت و حشــمت جــالل خــود بنــا نمــوده ام؟ «. 
از  ندایــی  بــود  پادشــاه  لبــان  بــر  متکبرانــه همچنــان  کــه خودســتایی  در حالــی 
آســمان اعــالن نمــود کــه زمــان تعیــن شــده بــرای داوری فــرا رســیده اســت. حکــم 
تــو  از  ســلطنت  کــه  بــدان  پادشــاه،  نبوکدنصــر  » اي  رســید:  او  بگــوش  خداونــد 
گرفتــه مــي شــود. تــو از ميــان مــردم بيــرون انداختــه مــي شــوي. بــا حيوانــات وحشــي 
زندگــي خواهــي کــرد و مــّدت هفــت ســال مثــل گاو علــف خواهــي خــورد. بعــد از 
آن خواهــي دانســت کــه خــداي متعــال بــر تمــام ممالــک جهــان فرمانروايــي مــي کنــد 

و آن را بــه هرکــه بخواهــد مــي دهــد «. 
در لحظــه عقــل و شــعوری را کــه خداونــد بــه او داده بــود از وی ربــوده شــد. 
حکمــت و خــردی کــه او بــه آن غــره بــود برداشــته شــد و یکبــاره حاکــم مقتــدر مجنــون 
پیامهــای  را بجنبانــد.  نتوانســت عصــای ســلطنت  ایــن  از  بیــش  او  شــد. دســت 
هشــدارآمیزی کــه مــورد بــی اعتنایــی قــرار گرفتــه بــود، حــال قدرتــی کــه پــروردگار بــه او 
عطــا کــرده بــود را از او گرفــت و او از میــان انســانها رانــده شــده همچــون گاو علــف 
میخــورد و بــدن او بــا شــبنم آســمان تــر شــد و موهایــش ماننــد پــر عقــاب رشــد کــرد و 

ناخنهایــش ماننــد چنــگال پرنــدگان شــد. 
موجــب  خویــش  مالزمیــن  همــه  بــرای  نبوکدنصــر  ســال  هفــت  مــدت  بــرای 
شــگفتی بــود و بــرای مــدت هفــت ســال در برابــر همــه جهــان پســت و حقیــر بــود. 
ســپس عقــل او بازیابــی گردیــده و بــا تواضــع بــه خــدای آســمان نظــر کــرد و در تنبیــه 
خــود دســت الهــی را تشــخیص داد. در اعــالن عمومــی تقصیــر خــود را شــهادت 
داد و رحمــت عظیــم خــدا در احیــای مجــدد خویــش را اقــرار نمــود. او در خاتمــه 
گفــت » مــن کــه نبوکدنصــر هســتم بــه ســوي آســمان نــگاه کــردم. عقــل مــن دوبــاره 
برگشــت و خــداي متعــال را ســتايش کــردم و او را کــه ابــدي و جاودانــي اســت 
پرســتش نمــودم. او تــا ابداآلبــاد فرمانروايــي خواهــد کــرد و ســلطنت او جاودانــي 
خواهــد بــود. همــه مــردم زميــن در مقابــل او هيــچ هســتند. بــا فرشــتگان آســماني 
و تمــام مــردم جهــان مطابــق اراده خــود عمــل مــي کنــد. و کســي نمــي توانــد مانــع 
او شــود و يــا از او بپرســد چــرا چنيــن مــي کنــي؟ هنگامــي کــه عقــل مــن برگشــت، 
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جــالل و شــکوه و ســلطنت دوبــاره بــه مــن داده شــد و مشــاوران و امــراي مــن از مــن 
اســتقبال نمودنــد و مــن دوبــاره بــا جــالل و عظمــت بيشــتري بــه ســلطنت رســيدم. 
اکنــون مــن نبوکدنصــر، پادشــاه آســمانها را حمــد و ســپاس مــي گويــم. جــالل از آن 
اوســت کــه تمــام کارهايــش حــق و حقيقــت اســت و مــي توانــد متکبــران را فروتــن 

و پســت ســازد «. 
پادشــاهی کــه ســابقا تکبــر داشــت، فرزنــد فروتــن خــدا گردیــد؛ حاکــم ســتمگر 
و ازخودراضــی، عاقــل و غمخــوار شــد. او کــه خــدای آســمانها را بمبــارزه طلبیــد و 
کفرگوئــی کــرد حــال بــه قــدرت اعلــی علییــن اقــرار نمــوده و مشــتاقانه در پــی ترویــج 
خداترســی و خوشــحال ســاختن افــراد تحــت فرمــان خــود بــود. نبوکدنصــر تحــت 
تنبیــه خدایــی قــرار گرفتــه بــود کــه پادشــاه پادشــاهان و خــدای خدایــان اســت و 
ســرانجام درســی را فــرا گرفتــه بــود کــه همــه حاکمــان بایــد فــرا گیرنــد، و اینکــه بزرگــی 
بعنــوان  را  پــروردگار  او  اســت.  نیکــوکاری واقعــی  از  و حشــمت واقعــی عبــارت 
خــدای زنــده اعتــراف نمــود و گفــت » مــن نبوکدنصــر، پادشــاه آســمانها را حمــد و 
ســپاس مــي گويــم. جــالل از آن اوســت کــه تمــام کارهايــش حــق و حقيقــت اســت 

و مــي توانــد متکبّــران را فروتــن و پســت ســازد «. 
هــدف خــدا ایــن اســت کــه بزرگتریــن پادشــاهیهای جهــان بایــد بزرگــی و رفعــت 
او را اعــالم کننــد. ایــن اعــالن عمومــی کــه بواســطه آن نبوکدنصــر رحمــت و نیکویــی 
و اقتــدار خــدا را اقــرار نمــود آخریــن کــردار زندگــی او بــود کــه در تاریــخ مقــدس ثبــت 

گردیــده اســت. 
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4۳
مراقِب نادیده 

این فصل بر اساس کتاب دانیال فصل ۵ تدوین گردیده است. 

مقــارن بــا خاتمــه زندگــی دانیــال تغییــرات عظیمــی در آن دیــار در شــرف وقــوع 
بود. متجاوز از شصت سال قبل، او و همراهان عبرانی وی به بردگی برده شده 
بودنــد. نبوکدنصــر کــه قومهــا از او هــراس داشــتند ُمــرد و بابــل کــه همــه جهــان آنــرا 
ســتایش میکردنــد تحــت فرمــان جانشــینان بــی خــرد خــود قــرار گرفــت و بتدریــج ولــی 

ســرانجام محتــوم آن از هــم پاشــیدگی بــود. 
بابــل  کــه  نکشــید  نبوکدنصــر طولــی  نــوه  بلشــصر  و بالهــت  بواســطه ضعــف 
ســربلند ســاقط شــد. بلشــصراز همــان جوانــی خــود بقــدرت خــود مــی بالیــد و بــا 
ســخت دلــی بــر ضــد خــدای آســمان برخاســت. چــه بســیار فرصتهایــی داشــت تــا 
اراده الهــی را در یابــد و مســئولیت خویــش از اطاعــت از فرامیــن الهــی را بفهمــد. 
او از رانــده شــدن پــدر بــزرگ خویــش از جمــع انســانها بــه حکــم خــدا آگاه بــود و بــا 
تحــول و احیــای اعجــاز گونــه نبوکدنصــر آشــنا بــود. ولــی بلشــصر عشــرت طلبــی 
و خودســتایی را بــه درســی کــه هرگــز نبایــد فرامــوش میکــرد برگزیــد. او فرصتهــای 
فیــض بخشــی کــه بــه او ارزانــی شــده بــود را از دســت داده و از بــکار بــردن امکانــات 
کــه  آنچــه را  کــرد.  بــا حقیقــت قصــور  بــرای آشــنا شــدن کامــل  در دســترس خــود 
بــود،  آورده  بدســت  وصــف  قابــل  غیــر  تحقیــر  و  رنــج  بقیمــت  نهایتــا  نبوکدنصــر 

بلشــصر بــا بــی تفاوتــی از آن گذشــت. 
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بمحاصــره  بابــل  آمــد.  ببــار  مصیبــت  و  بدبختــی  کــه  نینجامیــد  بطــول  مدتــی 
کــورش، بــرادر زاده داریــوش مــادی در آمــد کــه فرمانــده لشــکریانی بــود کــه مرکــب از 
مادهــا و پارســها بــود. قلعــه بظاهــر غیــر قابــل تســخیر بــا دیوارهــای حجیــم و دروازه 
هــای برنجیــن بــا رود فــرات محافظــت میشــد و ذخیــره و امکانــات فراوانــی برایــش 
تــدارک دیــده شــده بــود. از ایــن رو پادشــاه شــهوتران احســاس امنیــت میکــرد و 

زمــان خــود را در عیاشــی و خوشــگذرانی ســپری میکــرد. 
بلشــصر در غــرور و تکبــر خویــش و بــا حســی بــی مالحظــه از امنیــت » مهمانــي 
بزرگــي ترتيــب داد و هــزار نفــر از امــراي بابــل را بــه آن مهمانــي دعــوت نمــوده، بــا 
يکديگــر شــراب نوشــيدند «. همــه کششــها و جذابیتهایــی کــه تمــول و قــدرت مــی 
توانســت ارائــه کنــد بــا شــکوه و فــر در صحنــه آورده شــده بــود. زنــان زیبــای افســونگر 
و دلربــا در مهمانــی ســلطنتی در میــان مهمانــان بودنــد. مــردان نابغــه و دانشــمند 
در آنجــا حضــور داشــتند. شــاهزادگان و زمامــداران ماننــد آب شــراب نوشــیدند و 

تحــت تأثیــرات جنــون آمیــزی بــه عیاشــی پرداختنــد. 
با بی عقلی از روی بدمستی بیشرمانه و با انگیزه های شهوانی پست که به اوج 
میرسید، پادشاه شخصا مجالس عیاشی و میگساری را بافتخار بتها رهبری میکرد. 
همانگونه که ضیافت به پیش میرفت او » دستور داد تا ظروف نقره و طالیی را که 
نبوکدنصر از معبد اورشلیم آورده بود بیاورند و شاهزادگان و همسران و معشوقگان 
از آنها شراب بنوشند «. پادشاه میخواست تا ثابت کند که هیچ چیزی در دستان 
او مقــدس نیســت تــا آنــرا بــکار بــرد. » آنــان ظــروف طالیــی را آوردنــد ... و پادشــاه و 
حاکمان و همســران و معشــوقگان آنها از آن جامها نوشــیدند. آنان شــراب نوشــیدند 

و خدايان طاليي، نقره اي، برنزي، آهني، چوبي و سنگي را پرستش نمودند «. 
کوتــه فکــری بلشــصر از اینکــه شــاهدی آســمانی در عیاشــی بــت پرســتانه او 
حضــور دارد، یــک مراقــب الهــی – غیــر قابــل تشــخیص در صحنــه کفرگوئــی و بــی 
حرمتــی نظــاره گــر بــود و عیاشــی موهــن نســبت بــه مقدســات را مشــاهده کــرد و 
بــت پرســتی را دیــد. ولــی طولــی نکشــید کــه مهمــان ناخوانــده حضــور خویــش را 
عیــان کــرد. وقتــی کــه عیاشــی در اوج خــود بــود، دســتی ظاهــر شــد و بــر دیــوار قصــر 
ماننــد شــعله آتــش نوشــت، کالمــی کــه گرچــه بــرای جمعیــت کثیــر ناشــناخته بــود 

نشــان شــومی بــرای ضمیــر پشــیمان پادشــاه و مهمانــان او بــود.  
ســکوتی مرگبــار عیاشــی نــا هنجارانــه را فــرا گرفــت. ترســی وصــف ناپذیــر مــردان 
و زنــان را در ربــود. آنــان دســتی را مشــاهده کردنــد کــه بطــور اســرار آمیــز بــر روی 
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دیــوار مــی نوشــت. در مقابــل آنــان، منظــره ای از کــردار شــریرانه زندگیشــان نشــان 
داده شــد و گویــی کــه در مقابــل میــز محکمــه ابــدی خــدا محاکمــه میشــوند، آن 
کســی کــه قــدرت او را در همــان دم بــه چالــش کشــیده بودنــد. در اینجــا ولــی چنــد 
لحظــه پیــش شــور و شــعف و بذلــه گویــی هــای کفــر آمیــز بــه چهــره هایــی رنــگ پریــده 
و فریادهــای تــرس مبــدل شــده بــود. وقتــی کــه خداونــد باعــث میشــود تــا انســانها 

بترســند آنــان نمیتواننــد شــدت تــرس خــود را پنهــان ســازند. 
وحشــت بلشــصر از همــه بیشــتر بــود. او بیــش از همــه مســئول طغیــان بــر ضــد 
خــدا بــود کــه در آنشــب در قلمــرو بابــل بــه اوج خــود رســیده بــود. در حضــور مراقــب 
ناپیدایــی کــه قــدرت او بــه چالــش کشــیده شــده بــود و نــام او بــی حرمــت شــده بــود، 
پادشــاه از تــرس فلــج و بیحــس گردیــده بــود. ضمیــر او بیــدار شــده بــود. » بندهــاي 
كمــرش سســت شــده، زانوهايــش بهــم مــي خــورد «. بلشــصر بــا کفــر و الحــاد بــر 
ضــد خــدای آســمان برخاســته بــود و بــه قــدرت خویــش تــوکل کــرده بــود و هیــچ کــس 
جــرات نداشــت تــا او را زیــر ســوال ببــرد و بگویــد » چــرا چنیــن کــردی؟ «. ولــی حــال 
او درک نمــود کــه بایــد بــرای امانتــی کــه او عهــده دار شــده اســت حســاب پــس 
بدهــد و بدیــن ســبب بــرای فرصتهــای بهــدر رفتــه و رفتــار معاندانــه عــذر وبهانــه ای 

نمــی توانســت داشــته باشــد. 
بــود. ولــی رازی  بــرای خوانــدن و درک خطــوط آتشــین بیهــوده  تــالش پادشــاه 
وجــود داشــت کــه او نمــی توانســت عمــق آنــرا در یابــد، قدرتــی کــه او نــه مــی توانســت 
درک کنــد و نــه آنــرا انــکار کنــد. او بــا نومیــدی مــردان حکیــم خویــش را احضــار نمــود تــا 
بــه او کمــک کننــد. فریــاد دیوانــه وار او در جمــع پیچیــد و منجمــان و کلدانیــان و طالــع 
بینان را برای خواندن نوشــته فراخواند. » هركه اين نوشــته را بخواند و تفســيرش را 
بــراي مــن بيــان نمايــد بــه ارغــوان ملبّــس خواهــد شــد و طــوق زریــن بــر گردنــش )نهــاده 
خواهــد شــد( و حاكــم ســوم در مملكــت خواهــد بــود. آنــگاه جميــع حكمــاي پادشــاه 
داخــل شــدند، امــا نتوانســتند نوشــته را بخواننــد يــا تفســيرش را بــراي پادشــاه بيــان 
نماينــد «. آنــان توانــا تــر و حکیــم تــر از مــردی نبودنــد کــه در نســل پیشــین رؤیاهــای 
نبوکدنصــر را تعبیــر میکــرد. آنــگاه ملکــه مــادر، دانیــال را بــه یــاد آورد، اوکــه بیــش از نیــم 

قــرن پیــش رؤیــای تمثــال بــزرگ را بــرای نبوکدنصــر پادشــاه بازگــو کــرده بــود. 
ملکه مادر گفت: » اي پادشاه تا به ابد زنده باش! فكرهايت تو را مضطرب 
نســازد و هيــأت تــو متغیــر نشــود. شــخصي در مملكــت تــو هســت كــه روح خدايــان 
قــدوس دارد و در ایــام پــدرت روشــنايي و فطانــت و حكمــت مثــل حكمــت خدايــان 
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در او پيــدا شــد و پــدرت نبوکدنصــر پادشــاه، يعنــي پــدر تــو اي پادشــاه، او را رئيــس 
مجوســيان و جادوگــران و كلدانيــان و منجمــان ســاخت. چونكــه روح فاضــل و 
معرفــت و فطانــت و تعبيــر خوابهــا وّحــل معّماهــا و گشــودن عقــده هــا در ايــن 
دانيــال كــه پادشــاه او را بــه بلطشــصر مســّمي نمــود يافــت شــد. پــس حــال دانيــال 

طلبيــده شــود و تفســير را بيــان خواهــد نمــود «. 
» آنــگاه دانيــال را بــه حضــور پادشــاه آوردنــد «. » بلشــصر کــه ســعی میکــرد بــر 
نفــس خــود مســلط گــردد بــه نبــی گفــت: آيــا تــو همــان دانيــال از اســيران يهــود هســتي 
كــه پــدرم پادشــاه از يهــودا آورد؟ و دربــاره تــو شــنيده ام كــه روح خدايــان در تــو اســت 
و روشــنايي و فطانــت و حكمــت فاضــل در تــو پيــدا شــده اســت. و اآلن حكيمــان و 
منجّمــان را بــه حضــور مــن آوردنــد تــا ايــن نوشــته را بخواننــد و تفســيرش را بــراي مــن 
بيــان كننــد؛ امــا نتوانســتند تفســير كالم را بيــان كننــد. و مــن دربــاره تــو شــنيده ام كــه 
بــه نمــودن تعبيرهــا و گشــودن عقــده هــا قــادر مــي باشــي. پــس اگــر بتوانــي اآلن نوشــته 
را بخوانــي و تفســيرش را بــراي مــن بيــان كنــي بــه ارغــوان ملبــس خواهــي شــد و طــّوق 

زريــن بــر گردنــت )نهــاده خواهــد شــد( و در مملكــت حاكــم ســوم خواهــي بــود «. 
قولهــای  بــه  نســبت  تفــاوت  بــی  دانیــال  زده،  وحشــت  جمعیــت  حضــور  در 
پادشــاه، بــا شــان و منزلتــی آرام مختــص یــک خــادم اعلــی علییــن، بــا کالم ســتایش 
وتملق ســخن نگفت، بلکه پیام عقوبت شــوم را تعبیر نمود. او به پادشــاه گفت: 
» عطايــاي تــو از آن تــو باشــد و انعــام خــود را بــه ديگــري بــده، لكــن نوشــته را بــراي 

پادشــاه خواهــم خوانــد و تفســيرش را بــراي او بيــان خواهــم نمــود «. 
یــادآوری نمــود، کــه  بــا آن آشــنا بــود  نبــی ابتــدا بلشــصر را از موضوعاتــی کــه 
درس تواضــع را بــه او نیاموختــه بــود تــا او را رســتگار ســازد. او از گنــاه و ســقوط 
نبوکدنصــر ســخن بمیــان آورد و برخــوردی کــه خداونــد بــا او داشــت – ســلطنت و 
شــکوهی کــه بــه او عطــا شــده بــود – عقوبــت الهــی بخاطــر تکبــر او – و از اعترافــی 
کــه بعــداً بــه قــدرت و رحمــت خــدای اســرائیل داشــت و آنــگاه بــا شــهامت و کالمــی 
موکــد بلشــصر را بخاطــر شــرارت عظیمــش مالمــت نمــود. او گنــاه پادشــاه را بــه رخ 
او کشــید و از درســهایی کــه مــی توانســت عبــرت بگیــرد ولــی چنیــن نکــرده بــود بــه او 
گفــت. بلشــصر تجربــه پدربــزرگ خــود را بدرســتی نخوانــده بــود و بــه هشــدارهای 
بــرای شــناخت و اطاعــت از  بــود. فرصــت  بــی اعتنایــی کــرده  رویدادهــای مهــم 
خــدای حقیقــی بــه او داده شــده بــود ولــی بــر دل اثــر نکــرده بــود و او در شــرف درو 

کــردن عاقبــت طغیانگــری خــود بــود. 
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» تــو ... ای بلشــصر، بــا وجــود اينکــه از همــه ایــن هــا آگاه بــودی، لیکــن خــود 
را فروتــن نســاختی. بلکــه برضــد خداونــد آســمانها رفتــار نمــودي و در ظــروف خانــه 
آنهــا شــراب  اُمرايــت در  تــو، زنهايــت، متعــه هايــت و  تــو آوردنــد –  پيــش  کــه  او 
نوشــيديد و خدايــان نقــره اي، طاليــي، برنــزي، آهنــي، چوبــي و ســنگي را کــه نمــي 
بيننــد، نمــي شــنوند و هيــچ چيــز نمــي داننــد، پرســتش نمــودي، اّمــا خدايــي را کــه 
جــان تــو و تمــام کارهايــت در دســت اوســت، پرســتش و تکريــم نکــردي. پــس ايــن 

دســت از طــرف او فرســتاده شــد تــا ايــن کلمــات را بنويســد «. 
آنــرا  بنمــوده و  بــر روی دیــوار روی  پیــام فرســتاده شــدۀ آســمانی  نبــی بســوی 
خوانــد: » منــا منــا ثقیــل فرســین «. دســتی کــه خطــوط را ترســیم کــرد دیگــر هویــدا 
بــود و حــال، مــردم کــه  بــا وضــوح درخشــان  نبــود ولــی ایــن چهــار کلمــه همچنــان 
نفس در ســینه هایشــان حبس شــده بود گوش میدادند، در حالیکه نبی کهنســال 
اظهــار نمــود: » ومعنــي آن از ايــن قــرار اســت: منــا، يعنــي خــدا روزهــاي ســلطنت 
تو را شمرده و آن را به پايان رسانيده است. ثقيل، يعني در ترازو وزن شده اي و 
ناقص در آمدي. فرســين، يعني ســلطنت تو تقســيم گشــته و به ماد ها و پارســيان 

داده شــده اســت «. 
از  در آن آخریــن شــب قبیــح و شــناعت جنــون آمیــز، بلشــصر و حاکمانــش 
قصــور خویــش و قصــور پادشــاهی کلدانیــان آکنــده شــدند. دســت مهــار کننــده 
خداونــد بیــش از ایــن نمــی توانســت خطــر قریــب الوقــوع را مهــار کنــد. بواســطه 
مشــیتها و برنامــه هــای گوناگــون، خداونــد در پــی ایــن بــود تــا بــه آنــان احتــرام بــه 
احــکام خویــش را تعلیــم دهــد. » بابــل را معالجــه نموديــم او بــه کســانی کــه داوری 
الحــال از آســمان بــر آنــان نــازل میشــد گفــت امــا شــفا نپذيرفــت « )ارمیــا ۵١ آیــه 
۹(. بخاطــر انحــراف قلــب بشــر، خداونــد ســرانجام ضــروری دیــد تــا حکــم غیــر قابــل 
بازگشــتی را تصویــب کنــد. بلشــصر ســقوط مــی کــرد و پادشــاهی او بــه دســت 

دیگــری ســپرده میشــد.
وقتــی کــه نبــی از ســخن گفتــن دســت کشــید پادشــاه دســتور داد تــا بــه او آن 
جایــزه ای را کــه وعــده داده بــود بدهنــد و مطابــق بــا آن » بلشــصر فــوراً دســتور داد 
تــا رداي ارغوانــي بــر دانيــال بپوشــانند و طــوق زریــن بــر گردنــش بيندازنــد و اعــالم 

کننــد کــه او حاکــم ســوم مملکــت مــي باشــد «. 
بیــش از یــک قــرن پیــش از آن نبوتــی کــه » شــب خوشــگذرانی « را پیشــگوئی 
کرده بود که در طی آن پادشــاه و مشــاوران در کفرگوئی بر ضد خدا از هم پیشــی 

529

PK-Body-FA.indd   387 11/26/18   2:14 PM



۳88  | انبیاء و پادشاهان

خواهنــد گرفــت، ناگهــان بــه تــرس و نابــودی مبــدل خواهــد گردیــد. و حــال بســرعت 
و توالــی یکــی پــس از دیگــری دقیقــا همانگونــه کــه در کالم نبوتــی بتصویــر کشــیده 
شــده بــود وقایــع رخ داد – ســالها پیــش از اینکــه عامــالن اصلــی در ایــن نمایــش غــم 

انگیــز بدنیــا آمــده باشــند.
در حالــی کــه آنــان همچنــان در تــاالر ضیافــت بودنــد و بــا سرنوشــت محتــوم 
احاطــه گردیــده بودنــد، بــه پادشــاه توســط قاصــدی اطــالع داده شــد کــه » شــهر او 
فتح شده است « گرچه احساس میشد که تمهیدات آنرا امن و مستحکم نموده 
اســت. » قاصدهــا يکــي پــس از ديگــري مــي دونــد تــا بــه پادشــاه بابــل بگوينــد کــه 
دشــمن از تمام اطراف به داخل شــهر رخنه کرده اســت. دشــمن پُل روي رودخانه 
هــا را گرفتــه و قلعــه هــا را بــه آتــش کشــيده اســت. ســربازان بابلــي هراســان شــده 
انــد « )ارمیــا ۵١ آیــات ٣١ و ٣2(. وقتیکــه او و ســردمدارانش از ظــروف مقــدس 
خدا می نوشــیدند و خدایان طال و نقره خود را ســتایش میکردند، پارســیان مســیر 
رودخانــه فــرات را بــا حفــر کانالــی تغییــر داده و بــه قلــب شــهر بــی حفــاظ بــه پیــش 
رفتنــد. ارتــش کــورش حــال در زیــر دیوارهــای قصــر ایســتاده بودنــد و شــهر » مثــل 
دســته هــای ملــخ « از ســربازان دشــمن پــر شــده بــود )آیــه ١4( و غریــو فریادهــای 

پیــروزی باالتــر از فریادهــای نومیدانــه عیاشــان متحیــر شــنیده میشــد. 
» در آن شــب بلشــصر پادشــاه کلدانیــان بــه قتــل رســید « و پادشــاه بیگانــه بــر 

تخــت ســلطنت نشســت. 
نبــی عبرانــی آشــکارا از ســقوط بابــل ســخن گفتــه بــود. همانگونــه کــه خداونــد 
در رؤیــا بــه آنــان وقایــع آینــده را آشــکار نمــود آنــان بانــگ بــر آوردنــد » چگونــه شيشــك 
گرفتــار شــده و افتخــار تمامــي جهــان تســخير گرديــده اســت! چگونــه بابــل در ميــان 
اّمــت هــا محــل دهشــت گشــته اســت. بابــل تمــام جهــان را بــا پُتــک قطعــه قطعــه 
کرد و اکنون آن پُتک، خودش را ُخرد کرده اســت. تمام ملّتها از آنچه بر ســر بابل 
آمده در حیرت هســتند. شــهرهايش خراب شــده، به زمين خشــك و بيابان مبّدل 
گشته. زميني كه انساني در آن ساكن نشود و احدي از بني آدم از آن گذر نكند «.

آنها برای ویرانی بابل آمدهاند، سربازهایش دستگیر شدهاند و کمانهایشان 
شکســته انــد. مــن خدایــی هســتم کــه شــریر را مجــازات میکنــد و بابــل را کامــالً بــه 
جــزای شــرارتش خواهــم رســانید. مــن فرمانروایــان، خردمنــدان، رهبــران و ســربازان 
آن را در مســتی فرو میبرم. آنها میخوابند و دیگر بیدار نخواهند شــد. من پادشــاه 

چنیــن گفتــه ام، مــن خداونــد متعــال هســتم. 
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» ای بابــل از بــراي تــو دام گســتردم و تــو نيــز گرفتارشــده، اطــالع نــداري. يافــت 
شــده، تســخير گشــته اي چونكــه بــا خداونــد مخاصمــه نمــودي . خداونــد اســلحه 
خانــه خــود را گشــوده، اســلحه خشــم خويــش را بيــرون آورده اســت. زيــرا خداونــد 

يهــوه صبايــوت بــا زميــن كلدانيــان كاري دارد «. 
» يهــوه صبايــوت چنيــن مــي گويــد: بنــي اســرائيل و بنــي يهــودا بــا هــم مظلــوم 
شــدند و همــه آنانــي كــه ايشــان را اســير كردنــد ايشــان را محكــم نــگاه مــي دارنــد و از 
رهــا كردنــد ايشــان ابــا مــي نماينــد. امــا ولّــي ايشــان كــه اســم او يهــوه صبايــوت مــي 
باشــد زورآور اســت و دعــوي ايشــان را البتــه انجــام خواهــد داد و زميــن را آرامــي 
خواهــد بخشــيد و ســاكنان بابــل را بــي آرام خواهــد ســاخت « )ارمیــا ۵١ آیــه4١؛ 

۵٠ آیــات٢٣ و 46؛۵١ آیــه ٨ و ۵6 و ۵7؛ ۵٠ آیــات ٢4و ٢۵ و ٣٣ و ٣4(. 
از ایــن رو » دیوارهــای ضخیــم بابــل کامــالً در هــم خواهنــد شکســت و دروازه 
هــای بلنــد آن بــا آتــش خواهــد ســوخت «. » مــن مغــروران را حقیــر و متکبّــران و 
ظالمــان را تنبیــه خواهــم کــرد «؛ » و بابــل كــه جــالل ممالــك و زينــت فخــر كلدانيــان 
اســت، مثــل واژگــون ســاختن خــدا ســدوم و غمــوره را خواهــد شــد. و تــا بــه ابــد 
آبــاد نخواهــد شــد و نســالً بعــد نســل مســكون نخواهــد گرديــد. و اعــراب در آنجــا 
خيمــه نخواهنــد زد و شــبانان گلــه هــا را در آنجــا نخواهنــد خوابانيــد. بلكــه وحــوش 
صحــرا در آنجــا خواهنــد خوابيــد و خانــه هــاي ايشــان از بومهــا )جغدهــا( پــر خواهــد 
شــد. شــتر مــرغ در آنجــا ســاكن خواهــد شــد و غــوالن )شــترمرغها( در آنجــا رقــص 
خواهنــد كــرد، و شــغالها در قصرهــاي ايشــان و گرگهــا در كوشــكهاي خــوش نمــا 
صــدا خواهنــد زد و زمانــش نزديــك اســت كــه برســد و روزهايــش طــول نخواهــد 
كشــيد «. » و آن را نصيــب خارپشــتها و َخالبهــاي آب خواهــم گردانيــد و آن را 
بــا جــاروب هالكــت خواهــم رُفــت. يهــوه صبايــوت مــي گويــد « )ارمیــا ۵١ آیــه ۵٨؛ 

اشــعیا ١۳ آیــات ١١ و ١۹ تــا 22؛ ١4 آیــه 2۳(. 
حکــم مراقــب الهــی هماننــد قبــل بــه آخریــن فرمانــروای بابــل نــازل گردیــد: » ايــن 
سخن هنوز بر زبان پادشاه بود كه آوازي از آسمان نازل شده، گفت: اي پادشاه 
ر به تو گفته مي شود كه سلطنت از تو گذشته است « )دانیال 4 آیه ۳١(.  نَبوْكَْد نَصَّ
اي باكــره دختــر بابــل فــرود شــده، بــر خــاك بنشــين و اي دختــر كلدانيــان بــر 

زميــن بــي كرســي بنشــين زيــرا تــو را ديگــر نازنيــن و لطيــف نخواهنــد خوانــد. 
دســتاس را گرفتــه، آرد را خــرد كــن. نقــاب را برداشــته، دامنــت را بــر كِــش و 

ســاقها را برهنــه كــرده، از نهرهــا عبــور كــن.
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عــورت تــو كشــف شــده، رســوايي تــو ظاهــر خواهــد شــد. مــن انتقــام كشــيده، 
بــر احــدي شــفقت نخواهــم نمــود.

و اّما نجات دهنده ما اسم او يهوه صبايوت و قّدوس اسرائيل مي باشد.
» اي دختــر كلدانيــان خامــوش بنشــين و بــه ظلمــت داخــل شــو زيــرا كــه ديگــر تــو 

را ملكــه ممالــك نخواهنــد خواند. 
بــر قــوم خــود خشــم نمــوده و ميــراث خويــش را بــي حرمــت كــرده، ايشــان را بــه 
دســت تــو تســليم نمــودم. بــر ايشــان رحمــت نكــرده، يــوغ خــود را بــر پيــران بســيار 

ســنگين ســاختي.
و گفتــي تــا بــه ابــد ملكــه خواهــم بــود. و ايــن چيزهــا را در دل خــود جــا نــدادي و 

عاقبــت آنهــا را بــه يــاد نيــاوردي.
پــس اآلن اي كــه در عشــرت بســر مــي بــري و در اطمينــان ســاكن هســتي ايــن 
را بشــنو. اي كــه در دل خــود مــي گويــي مــن هســتم و غيــر از مــن ديگــري نيســت و 

بيــوه نخواهــم شــد و بــي اوالدي را نخواهــم دانســت.
پــس ايــن دو چيــز يعنــي بــي اوالدي و بيوگــي بغتــًه در يــك روز بــه تــو عــارض 
خواهــد شــد و بــا وجــود كثــرت ِســحر تــو و افــراط افســونگري زيــاد تــو آنهــا بشــّدت 

بــر تــو اســتيال خواهــد يافــت.
زيــرا كــه بــر شــرارت خــود اعتمــاد نمــوده، گفتــي كســي نيســت كــه مــرا بينــد. و 
حكمــت و ِعلــم تــو، تــو را گمــراه ســاخت و در دل خــد گفتــي: مــن هســتم و غيــر از 

مــن ديگــري نيســت.
پــس باليــي كــه افســون آن را نخواهــي دانســت بــر تــو عــارض خواهــد شــد و 
مصيبتــي كــه بــه دفــع آن قــادر نخواهــي شــد، تــو را فــرو خواهــد گرفــت و هالكتــي 

كــه ندانســته اي، ناگهــان بــر تــو اســتيال خواهــد يافــت.
پس در افسونگري خود و كثرت ِسحر خويش كه در آنها از طفوليّت مشّقت 

كشيده اي قائم باش شايد كه منفعت تواني برد و شايد كه غالب تواني شد.
افــالك و  كننــدگان  تقســيم  پــس  اي؛  فراوانــي مشــورتهايت خســته شــده  از 
رصــد بنــدان كواكــب و آنانــي كــه در غــرّه ماههــا اخبــار مــي دهنــد بايســتند تــو را از 

آنچــه بــر تــو واقــع شــدني اســت نجــات دهنــد.
ــْن شــده، آتــش ايشــان را خواهــد ســوزانيد كــه خويشــتن را از  اينــك مثــل كاهبُ
ســورت زبانــه آن نخواهنــد رهانيــد و آن اخگــري كــه خــود را نــزد آن گــرم ســازند و 

آتشــي كــه در برابــرش بنشــينند نخواهــد بــود.
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آنانــي كــه از ايشــان مشــّقت كشــيدي بــراي تــو چنيــن خواهنــد شــد و آنانــي كــه 
از طفوليّــت بــا تــو تجــارت مــي كردنــد هــر كــس بجــاي خــود آواره خواهــد گرديــد و 

كســي كــه تــو را رهايــي دهــد نخواهــد بــود « )اشــعیا 47 آیــات ١-١۵(. 
هر قومی که در صحنه عمل وارد شده مجاز گردیده تا جایگاه خود را بر روی 
زمیــن اشــغال کنــد کــه در واقــع تعیــن گــردد کــه آیــا میتوانــد اهــداف مراقبــت الهــی 
و قــدوس یگانــه را محقــق ســازد یــا خیــر. نبــوت، ظهــور و پیشــرفت امپراطوریهــای 
بزرگ را ردیابی و نشان داده است – بابل، ماد و پارس، یونان و روم. توسط هر 
یــک از اینهــا و بهمــراه قومهــای ضعیفتــر، تاریــخ خــود را تکــرار کــرده اســت. هــر یــک 
دوره آزمون خود را داشــته اســت، هر یک ســاقط شــده اســت، شــکوه و جالل آن 

محــو گردیــده و قــدرت از او رخــت بــر بســته اســت. 
در حالیکــه قومهــا اصــول خــدا را رد کــرده بودنــد و در ایــن عــدم پذیــرش، ویرانــی 
خــود را رقــم زده بودنــد بــا اینحــال یــک هــدف الهــی حکمفرمــا آشــکارا در سراســر 
نبــی در  بــوده اســت کــه حزقیــال  ایــن چنیــن  بــوده اســت.  بــکار  اعصــار مشــغول 
نمایشی شگفت انگیز دید که نمایندگی به او سپرده شده – در طی تبعید – در 
ســرزمین کلدانیــان – در حالیکــه پیــش از خیرگــی از روی حیــرت، نمادهــا و تصاویــر 

قدرتــی حکمفرمــا و نافــذ را دیــد کــه در ارتبــاط بــا امــور حاکمــان زمینــی بــود. 
بـــر کرانـــه هـــای رود خابـــور گردبـــادی را مشـــاهده کـــرد کـــه بنظـــر از  حزقیـــال 
شـــمال مـــی آمـــد » بـــه بـــاال نـــگاه کـــردم و ديـــدم کـــه توفانـــي از طـــرف شـــمال مـــي 
آمـــد. پيشـــاپيش آن، ابـــر بزرگـــي حرکـــت مـــي کـــرد و هالـــه اي از نـــور دور آن بـــود. 
در بيـــن آن يـــک شـــيء برنـــزي، روشـــن و تابـــان بـــود «. تعـــدادی چـــرخ کـــه از یکدیگـــر 
میگذشـــتند بـــا چهـــار موجـــود زنـــده بحرکـــت در آمدنـــد. بـــر بـــاالی » سرشـــان چيـــزي 
ماننـــد تختـــي بـــه رنـــگ ياقـــوت کبـــود ديـــده مـــي شـــد. بـــر روي آن تخـــت موجـــودي 
کـــه آن  مـــي رســـيد  نظـــر  انســـان شـــباهت داشـــت «. » بـــه  بـــه  کـــه  بـــود  نشســـته 
موجـــودات در زيـــر بالهايشـــان دســـتي ماننـــد دســـت انســـان داشـــتند « )حزقیـــال 
١ آیـــات 4 و 26؛ ١٠ آیـــه ٨(. چرخهـــا در نحـــوه قـــرار گرفتـــن چنـــان پیچیـــده بودنـــد 
کـــه در نظـــر اول درهـــم و برهـــم مـــی آمدنـــد بـــا اینحـــال آنهـــا بـــا تـــوازن کاملـــی حرکـــت 
میکردنـــد. موجـــودات آســـمانی نـــگاه داشـــته شـــده و هدایـــت میشـــدند بـــا دســـتی 
کـــه زیـــر بالهـــای کروبیـــان بـــود کـــه چرخهـــا را هدایـــت میکردنـــد بـــر بـــاالی آنهـــا بـــر بـــر 
روی تخـــت یاقـــوت آن یگانـــه ازلـــی نشســـته بـــود و دورتـــادور تخـــت رنگیـــن کمـــان 

بـــود کـــه نشـــانی از رحمـــت الهـــی بـــود. 
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وقتــی چیزهــای پیچیــده چــرخ ماننــد در تحــت هدایــت دســت در زیــر بالهــای 
فرشــته کروبــی بودنــد بهمانگونــه نمایــش پیچیــده وقایــع بشــری تحــت کنتــرل الهــی در 
خواهنــد بــود. در میــان کشــمکش و جنجــال قومهــا او کــه مــا فــوق کروبــی نشســته 
ســخن  مــا  بــا  امــروز  قومهــا  تاریــخ  میکنــد.  هدایــت  را  زمیــن  ایــن  امــور  همچنــان 
میگویــد. بــرای هــر قــوم و بــرای هــر فــردی خداونــد در برنامــه عظیــم خــود جایگاهــی 
تعیــن کــرده اســت. امــروزه انســانها و اقــوام بــا ترازویــی کــه در دســتان بــی خطــای 
اوســت ســنجیده میشــوند. همگــی بــا انتخــاب خــود سرنوشــت خــود را رقــم میزننــد 

و خداونــد بــرای تکمیــل اهــداف خــود بــر همــه چیــز حکمفرماســت. 
نبوتهایــی دربــاره عظمــت خداونــد در کالم وی داده شــده اســت و وقایــع را 
یکــی پــس از دیگــری زنجیــروار بهــم پیونــد میزنــد – از ازل در گذشــته تــا ابدیــت در 
آینــده بمــا میگویــد کــه امــروز در کجــا هســتیم – در حرکــت دســته جمعــی اعصــار 
و آنچــه کــه میتــوان در زمــان موعــود انتظــار داشــت. همــه آنچــه کــه نبــوت از آن 
پیشــگوئی کرده بود تا زمان حاضر در اوراق تاریخ قابل ردیابی اســت و می توانیم 
مطمئــن باشــیم کــه همــه آنچــه کــه خواهــد آمــد در نظــم خــود تکمیــل خواهــد گردیــد. 
امــروز نشــانه هــای زمــان اعــالم میکنــد کــه مــا در آســتانه عظیــم و مهیــب وقایــع 
ایســتاده ایــم. همــه چیــز در دنیــای مــا در تالطــم و آشــفتگی اســت. در پیــش روی 
چشمان ما پیشگوئی منجی مبنی بر وقایع پیش از آمدن او تکمیل میشود: » زماني 
مي آيد كه شما صداي جنگها را از نزديک و اخبار مربوط به جنگ در جايهاي دور 
را خواهيد شنيد. هراسان نشويد، چنين وقايعي بايد رخ دهد، اّما پايان كار هنوز 
نرســيده اســت. زيــرا ملّتــي بــا ملـّـت ديگــر و دولتــي بــا دولــت ديگــر جنــگ خواهــد كــرد 
و قحطــي هــا و زميــن لــرزه هــا در همــه جــا پديــد خواهــد آمــد « )متــی 24 آیــات 6 و 7(. 
اکنون زمان شــوق عظیمی برای همه زندگان اســت. فرمانروایان و زمامداران 
و مردانــی کــه عهــده دار مقــام و منصــب هســتند در اندیشــه انــد – مــردان و زنــان 
همــه قشــرها توجــه خــود را بــه وقایعــی کــه در شــرف وقــوع اســت معطــوف دارنــد. 
آنــان بــه روابطــی کــه در میــان ملتهاســت مینگرنــد. آنــان بــه حدتــی مینگرنــد کــه بــر 
هــر عامــل زمینــی کنتــرل دارد و آنــان واقعــه ای بــزرگ و قاطــع را کــه در شــرف وقــوع 
اســت تشــخیص میدهنــد – و اینکــه جهــان بــه بحرانهــای شــگرف نزدیــک میشــود. 
وقایــع  ایــن  از  صحیــح  انــدازی  چشــم  مقــدس  کتــاب  تنهــا  و  مقــدس  کتــاب 
را ارائــه میدهــد. در اینجــا صحنــه هــای نهایــی عظیــم در تاریــخ جهــان مــا آشــکار 
میشــود وقایعــی کــه هــم اکنــون ســایه هــای خــود را در پیــش رو افکنــده انــد آوای 
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نزدیــک شــدن آنهــا در زمیــن ســبب رعشــه میشــود و قلــوب انســانها از تــرس مــی 
ایســتد. » خداونــد زميــن را ويــران و خالــي از ســکنه خواهــد کــرد. او ســطح زميــن 
را خــراب مــي کنــد و مــردِم آن را پراکنــده مــي کنــد. همــه مــردم، کاهنــان و مــردم 
عادي، بردگان و صاحبان غالمها، خريداران و فروشــندگان، وام دهندگان و وام 
گيــران، ثروتمنــدان و فقيــران، هــم بــا همــان سرنوشــت روبــه رو خواهنــد شــد «. 
» تمام زمين ُخرد و ويران شده است. خداوند اين را گفته و آن واقع خواهد 
شــد. زميــن خشــک و همــه چيــز پژمــرده مــي شــود و مــردم دنيــا ناتــوان تــر و زميــن 
و آســمان رو بــه زوال خواهنــد بــود. مــردم بــا شکســتن قوانيــن خــدا و بــا شکســتن 
پيمانــي کــه آنهــا بــا خداونــد تــا ابــد بســته بودنــد، زميــن را آلــوده کــرده انــد. پــس زميــن 
لعنــت شــده اســت و مــردم آن جــزاي آنچــه را کــه خــود کــرده انــد مــي بيننــد و تعــداد 

کمتــر و کمتــري زنــده مــي ماننــد « )اشــعیا 24 آیــات ١ تــا 6(.
» واي بــر مــا، زيــرا روز خداونــد نزديــک اســت، روزي کــه خــداي قــادر مطلــق، 
نابودي و هالکت بر ما مي آورد. خوراک ما در برابر چشمان ما از بين رفته است 
و ديگــر خوشــي و شــادماني در خانــه خــداي مــا نيســت. بذرهــا در زميــن خشــک 
پوســيده شــده انــد. تاکهــای انگــور از بیــن رفتــه و درختــان انجیــر، انــار، خرمــا و ســیب 
و تمــام درختــان دیگــر خشــک شــده، خوشــی و ســرور بــرای مــا نمانــده اســت. غلّــه 
اي بــراي ذخيــره کــردن نيســت و انبارهــا خالــي از غلّــه، خــراب شــده انــد. گاوهــا از 
گرســنگي نالــه مــي کنــد و گلّــه هــاي گوســفند ســرگردانند، زيــرا چراگاهــي برايشــان 

باقــي نمانــده اســت و همــه تلــف مــي شــوند « )یوئیــل ١ آیــات ١۵-١٨ و 12(.
» درد! دردي کــه نمــي توانــم آن را تحّمــل کنــم! قلبــم! قلبــم بشــّدت مــي تپــد! 
نمــي توانــم ســاکت بمانــم، صــداي شــيپورها و فريادهــاي جنــگ را مــي شــنوم. 
مصيبــت هــا يکــي پــس از ديگــري مــي آينــد، و تمــام مملکــت ويــران شــده اســت. 
چــادر هــاي مــا ناگهــان درهــم شکســته و پــرده هــاي آنهــا پــاره پــاره شــده انــد « )ارمیــا 

4 آیــات ١۹ و 2٠(.
» روزهــاي هولناکــي در پيــش اســت، هيــچ زمــان ديگــري را نمــي تــوان بــا آن 
مقايســه کــرد، روزهــاي ســختي و پريشــاني بــراي قــوم مــن، اّمــا آنهــا زنــده خواهنــد 

مانــد « )ارمیــا ۳٠ آیــه 7(. 
» تــو خداونــد را پنــاه خــود ســاختي، و قــادر متعــال را پشــتيبان خــود خوانــدي. 
بنابرايــن هيــچ باليــي بــر تــو واقــع نخواهــد گشــت و هيــچ بــدي بــه خانــه تــو نزديــک 

نخواهــد شــد « )مزامیــر ۹١ آیــات ۹ و ١٠(. 
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» اي مــردم اورشــليم، ماننــد زنــي کــه مــي زايــد از درد بــه خــود بپيچيــد و بناليــد، 
زيرا شــما بايد از اين شــهر بيرون برويد و در صحرا زندگي کنيد. شــما به بابل برده 
مــي شــويد، اّمــا در آنجــا خداونــد بــه دادتــان مــي رســد و شــما را از دســت دشــمنان 
نجــات مــي دهــد. اقــوام زيــادي بــا هــم جمــع شــده انــد تــا بــه تــو حملــه کننــد. آنهــا مــي 
گوينــد: اورشــليم بايــد نابــود شــود! مــا ايــن شــهر را خــراب مــي کنيــم! اّمــا آنهــا نمــي 
داننــد کــه اراده خداونــد چيســت و نمــي فهمنــد کــه او روزي آنهــا را ماننــد خوشــه 
هــاي گنــدم بــراي کوبيــدن در خرمنــگاه جمــع خواهــد کــرد « )میــکاه نبــی 4 آیــات ١٠ 
تــا ١2(. » خداونــد مــي گويــد: مــن قــوم خــود را بــه ســرزمين خودشــان برمــي گردانــم 
و نســبت بــه خانــواده هــاي آنهــا رحيــم خواهــم بــود، اورشــليم بازســازي خواهــد 

شــد، و کاخ آن بــه حالــت نخســت برخواهــد گشــت « )ارمیــا ٣٠ آیــه ١٨(. 
آنــگاه اراده و هــدف خــدا محقــق خواهــد شــد اصــول ملکــوت او توســط همــه 

کســانی کــه در زیــر نــور آفتــاب هســتند تجلیــل و تکریــم خواهــد شــد. 
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)این فصل بر اساس کتاب دانیال 6 نوشته شده است(. 

وقتــی داریــوش مــاد تخــت ســلطنت حاکمــان ســابق را اشــغال نمــود یکبــاره 
رهسپار گردید تا حکومت را تشکیل بدهد. » داریوش تصميم گرفت که يکصد 
و بيســت اســتاندار در سراســر امپراتــوري خــود منصــوب نمايــد. ســه وزيــر هــم بــه 
سرپرســتي آنها منصوب کرد که تمام فرمانداران حســابهاي خود را به ايشــان پس 
بدهنــد تــا هيــچ ضــرري بــه پادشــاه نرســد کــه يکــي از آنهــا دانيــال بــود. دانيــال از وزرا 
و فرمانــداران ديگــر ارشــد تــر شــده بــود، زيــرا داراي هــوش و ذکاوت بيشــتري بــود. 

پادشــاه درنظــر داشــت دانيــال را مســئول تمــام امپراتــوري خــود بگردانــد «. 
عزت و تکریمی که به دانیال اعطا گردیده بود حســادت زمامداران پادشــاهی 
را بــر انگیخــت و آنــان در پــی موقعیتــی مــی گشــتند تــا بــر علیــه او بهانــه ای پیــدا 
کننــد. ولــی هیــچ نیافتنــد و مجبــور بــه تأییــد درســتکاری او شــدند » پــس بــه يکديگــر 
گفتنــد مــا نمــي توانيــم هيــچ علـّـت و بهانــه اي برضــد دانيــال پيــدا کنيــم – مگــر اينکــه 

دربــاره قوانيــن مذهبــي و خــداي او، بهانــه اي از او بــه دســت بياوريــم «. 
در نتیجــه روســا و فرمانروایــان بــا یکدیگــر شــور نمــوده نقشــه ای تدبیــر کردنــد 
بامیــد اینکــه نبــی را نابــود ســازند. آنــان مصمــم شــدند تــا از پادشــاه بخواهنــد تــا 
حکمــی را امضــا کنــد مبنــی بــر ایــن کــه هیــچ فــردی بمــدت ســی روز هیــچ حاجتــی 
را از خــدا یــا انســانها نخواهــد مگــر از داریــوش پادشــاه. متخلــف از ایــن حکــم بــا 

مجــازات افکنــده شــدن در چــاه شــیران مواجــه خواهــد شــد. 
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از اینــرو حاکمــان چنیــن حکمــی تهیــه کردنــد و بــرای امضــا نــزد داریــوش بردنــد. 
ایــن حکــم بــا خــود بــزرگ بینــی خوشــایند مــی آمــد و او را تشــویق نمودنــد تــا ایــن 
حکــم را تصویــب نمایــد تــا بــه اقتــدار و عــزت خــود بیفزایــد. پادشــاه کــه از هــدف 
موذیانــه حاکمــان غافــل بــود خصومــت آنانــرا در ایــن حکــم تشــخیص نــداد و تســلیم 

چاپلوســی هــای آنــان گردیــد و آنــرا امضــا کــرد. 
دشــمنان دانیــال از حضــور داریــوش مرخــص شــده و بــا وجــد از ایــن تلــه ای 
کــه حــال بــرای خــادم خــدا آمــاده شــده بــود آنجــا را تــرک گفتنــد. بــا ایــن توطئــه و 
دسیســه شــکل گرفتــه شــیطان ســهم مهمــی را ایفــا کــرده بــود. نبــی در پادشــاهی 
بــر  را  آنهــا  او کنتــرل  نفــوذ  کــه  ترســیدند  مقــام واالیــی داشــت و فرشــتگان شــریر 
حاکمــان تضعیــف نمایــد. ایــن عوامــل شــیطانی بودنــد کــه حاکمــان را بــه حســادت و 
طمعــکاری تحریــک کردنــد. ایــن آنهــا بودنــد کــه نقشــه نابــودی دانیــال را الهــام کردنــد 
و حاکمــان خــود را بعنــوان ابــزار شــریر تســلیم نمــوده و آنــرا بــرای اجــرای مقاصــد 

شــیطان بــکار بردنــد. 
دشــمنان نبــی بــر تابعیــت و پیــروی راســخ دانیــال بــرای توفیــق در برنامــه خــود 
بســرعت   او  نبودنــد.  اشــتباه  در  او  ارزیابــی شــخصیت  در  و  حســاب میکردنــد. 
هــدف بدطینــت آنانــرا را بــرای شــکل گیــری فرمــان تشــخیص داد امــا روش و طریــق 
خــود را حتــی کمــی هــم تغییــر نــداد. چــرا او بایــد از دعــا دســت بکشــد وقتــی کــه او 
واقعــا بــه دعــا نیــاز دارد؟ ترجیــح میــداد تــا از زندگــی دســت بکشــد و امیــد بــه کمــک 
خــدا داشــته باشــد. او بــا متانــت بــه وظیفــه خــود بعنــوان ســرور حاکمــان عمــل کــرد 
و در زمــان دعــا بــه محــراب رفــت و مطابــق بــا ســنت او، پنجــره را بســوی اورشــلیم 
بــاز کــرد و دادخواســت خــود را بــه خــدای آســمانها تســلیم نمــود. او تــالش نکــرد تــا 
کــردار خــود را پنهــان ســازد. گرچــه از عاقبــت وفــاداری خــود بخــدا کامــالً آگاه بــود 
ولــی روح او اندکــی هــم لغــزش نخــورد. در مقابــل آنانیکــه بــرای نابــودی او دسیســه 
چینــی کــرده بونــد حتــی اجــازه نــداد تــا تظاهــر نمایــد کــه رابطــه او بــا خــدا قطــع شــده 
اســت. در تمامــی مــوارد دانیــال از فرامیــن پادشــاه اطاعــت میکــرد ولــی نــه پادشــاه 

و نــه حکــم او مــی توانســت او را از تابعیــت پادشــاه پادشــاهان منحــرف ســازد. 
بــا فروتنــی در ســکوت خــود  بــا اینحــال  بــا شــجاعت ولــی  از ایــن جهــت نبــی 
گفــت کــه هیــچ قــدرت زمینــی حــق مداخلــه بیــن جــان و خــدا را نــدارد. او کــه بــا 
بُــت پرســتان احاطــه شــده بــود، شــاهد وفــاداری بــرای ایــن حقیقــت بــود. تبعیــت 
بــی باکانــه او از حقیقــت، نــوری بــود کــه در تاریکــی آن دربــار مــی درخشــید. دانیــال 
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بــرای دنیــای امــروزی نمونــه شایســته ای از یــک مســیحی بــی بــاک و وفــادار اســت. 
برای تمامی روز حاکمان مراقب دانیال بودند. آنان ســه بار او را دیدند که به 
محــراب رفــت و ســه بــار صــدای او را شــنیدند کــه از خداونــد شــفاعت میطلبیــد. 
صبــح روز بعــد آنــان شــکایت خــود را تســلیم پادشــاه کردنــد. دانیــال معززتریــن و 

وفادارتریــن زمامــدار بــه حکــم ســلطنتی بــی اعتنایــی کــرده بــود.
» همگــي بــه حضــور پادشــاه رفتنــد و گفتنــد: پادشــاها، آيــا شــما فرمــان نــداده 
ايــد کــه هرکــس تــا ســي روز بــه غيــراز تــو از خدايــي يــا انســاني حاجتــي بخواهــد، در 
چــاه شــيران انداختــه شــود؟ پادشــاه گفــت: بلــي درســت اســت و ايــن فرمــان طبــق 

قانــون مــاد هــا و پارســيان تغييــر نمــي پذيــرد «. 
آنان با شــادی پیروزمندانه ای قانون داریوش را گوشــزد کردند و» گفتند: اين 
دانيــال کــه از تبعيديــان يهوديــه مــي باشــد از تــو اي پادشــاه و از فرمــان تــو اطاعــت 

نمــي کنــد. او مرتّبــاً روزي ســه مرتبــه دعــا و نيايــش مــي کنــد «. 
وقتــی کــه پادشــاه کالم آنــان را شــنید یکمرتبــه دامــی را کــه بــرای خــادم وفــادار 
او پهــن شــده بــود را مالحظــه کــرد. او مشــاهده کــرد کــه ایــن مطلــب بــرای عــزت و 
احتــرام پادشــاه نیســت بلکــه حســادت بــر ضــد دانیــال اســت کــه بــرای تصویــب 
حکم پادشــاهی پیشــنهاد شــده بود. » پادشــاه بســیار پریشــان خاطر شــد « بخاطر 
اینکــه بــه شــریر در ایــن کار مســاعدت کــرده بــود » و تــا غــروب آفتــاب کوشــش مــي 
کــرد کــه راهــي بــراي نجــات دوســت خــود دانيــال پيــدا کنــد «. حاکمــان در انتظــار 
بودنــد تــا پادشــاه حکــم بدهــد و نــزد او رفتــه و گفتنــد » پادشــاها، مــي دانــي کــه 
طبــق قانــون مــاد هــا و پارســيان، هــر حکمــي کــه توســط پادشــاه صــادر شــود تغييــر 
و تبديــل نمــي پذيــرد «. حکمــی کــه عجوالنــه صــادر شــده بــود و تغییــر ناپذیــر بــود و 

بایــد اجــرا میشــد. 
» بنابراين پادشاه دستور داد دانيال را گرفته و او را در چاه شيران انداختند. 
پادشــاه به دانيال گفت: اي دانيال، اميدوارم خدايي که تو پيوســته او را پرســتش 
مي کني، تو را نجات دهد. ســپس ســنگي آوردند و آن را بر دهانه چاه گذاشــتند 
و پادشــاه آن را بــا مهــر خــود و مهــر وزراي خــود مهــر کــرد تــا فرمــان دربــاره دانيــال 
تغيير نکند. بعد از آن پادشاه به کاخ خود برگشت و تا صبح روزه گرفت و اجازه 
نــداد کــه وســايل عيــش و عشــرت بــراي او بياورنــد و تــا صبــح نتوانســت بخوابــد «. 

خداونــد از دشــمنان دانیــال جلوگیــری نکــرد تــا او را بــه چــاه شــیران نیندازنــد. او 
بــه فرشــتگان شــریر و مــردان تبهــکار اجــازه داد تــا نیــت خــود را کامــل کننــد ولــی او 
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بــود کــه مــی توانســت خــادم خویــش را نجــات دهــد و دشــمنان حقیقــت و عدالــت 
را شکســت دهــد. نویســنده مزامیــر شــهادت میدهــد کــه:

» آنــگاه خشــم انســان تــو را حمــد خواهــد گفــت و باقــي خشــم را بــر كمــر خــود 
مــرد کــه تصمیــم  ایــن  آیــه١٠(. بواســطه شــجاعت  خواهــي بســت « )مزامیــر 76 
گرفــت تــا بجــای مصلحــت اندیشــی پیــرو حقیقــت و راســتی باشــد شــیطان بایــد 

مغلــوب میشــد و نــام خــدا بایــد تکریــم و رفعــت مــی یافــت. 
صبــح روز بعــد داریــوش پادشــاه بــا عجلــه بــر ســر چــاه رفــت و » بــا صدایــی 
را  او  پيوســته  تــو  کــه  آيــا خدايــي  زنــده،  خــداي  بنــده  دانيــال،  اي  گفــت  محــزون 

بدهــد؟ «. نجــات  شــیران  از  را  تــو  اســت  توانســته  کنــي  مــي  پرســتش 
نبــی پاســخ داد: » پادشــاه پاينــده بــاد! خــدا فرشــته خــود را فرســتاد و او دهــان 
شــيرها را بســت تــا بــه مــن صدمــه اي نرســانند. زيــرا کــه نــه در پيشــگاه او گناهــي 

کــرده ام و نــه در حضــور تــو خطايــي مرتکــب شــده ام «. 
» پادشــاه بســيار خوشــحال شــد و دســتور داد دانيــال را از چــاه بيــرون بياورنــد. 
دانيــال را از چــاه بيــرون کشــيدند و ديدنــد کــه هيــچ صدمــه اي بــه او نرســيده اســت 

زيــرا کــه بــر خــدا تــوکّل کــرده بــود «. 
کــرده  شــکايت  دانيــال  از  کــه  را  کســاني  تمــام  داد  دســتور  پادشــاه  » ســپس 
بودنــد، آوردنــد و همــه آنهــا را بــا زن و فرزندانشــان در چــاه شــيران انداختنــد. قبــل 
از اينکــه آنهــا بــه تــه چــاه برســند، شــيرها حملــه کــرده و تمــام اســتخوانهاي آنهــا را 

خــرد کردنــد «. 
یکبار دیگر آگهی توســط حاکم بی دین صادر شــد که خدای دانیال را بعنوان 
خــدای حقیقــی تمجیــد میکنــد. » بعــد از آن، داريــوش پادشــاه بــه تمــام ملّتهــا و 
اقــوام بــه زبانهــاي گوناگــون ســاکنان سراســر زميــن نوشــت: صلــح و ســالمتي بــر 
بايــد  بــاد! مــن فرمــان مــي دهــم کــه در سراســر امپراتــوري مــن، تمــام مــردم  شــما 
زنــده اســت.  زيــرا: او خــداي  لــرزان باشــند،  در حضــور خــداي دانيــال ترســان و 
ســلطنت او هرگــز از بيــن نخواهــد رفــت و تــا بــه ابــد ســلطنت خواهــد کــرد قدرتــش 
هرگــز بــه انتهــا نخواهــد رســيد. او نجــات مــي دهــد و آزاد مــي کنــد. در آســمان و 
زميــن نشــانه هــا و شــگفتي هــا بــه عمــل مــي آورد. او دانيــال را از چنــگ شــيرها 

نجــات داد «. 
مخالفــت تبهکارانــه بــر علیــه خــادم خــدا اکنــون کامــالً در هــم شکســته شــده 
پارســي موفّــق و  کــوروش  و  زمــان ســلطنت داريــوش  دانيــال در  بــود. » بنابرايــن 
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کاميــاب بــود «. و گرچــه بواســطه ارتبــاط بــا او ایــن پادشــاهان بــت پرســت مجبــور 
بيــن  از  هرگــز  او  ســلطنت  اســت.  زنــده  خــداي  او  کــه  کننــد  اعتــراف  گردیدنــد 

نخواهــد رفــت و تــا بــه ابــد ســلطنت خواهــد کــرد و قدرتــش الیــزال اســت.  
آزمــون و  کــه در دوره هــای  بیاموزیــم  دانیــال میتوانیــم  از داســتان رهایــی  مــا 
مشــقات، فرزندان خدا باید عادل باشــند و با امید چشــم انتظار فرداهای روشــن 
باشــند. دانیــال در چــاه شــیران همــان دانیالــی بــود کــه در حضــور پادشــاه بعنــوان 
ســرور حکمرانــان مــی ایســتاد و بعنــوان نبــی خــدای متعــال بــود. مــردی کــه قلــب 
او تکیــه بــر خــدا داشــت همــان خواهــد بــود کــه زمانهــای مشــقت او ماننــد دوران 
کامیابــی اســت وقتــی کــه نــور و لطــف خــدا و انســان بــر او پرتــو مــی افکنــد. ایمــان بــه 

نادیــده دســت مــی یــازد و بــه واقعیتهــای ابــدی چنــگ میزنــد. 
بــرای کســانی کــه بخاطــر عدالــت رنــج میبرنــد ملکــوت نزدیــک اســت. مســیح 
عالقــه خویــش را بــا عالقــه امــت وفــادار خویــش یکــی میبینــد. او شــخصا بهمــراه 
مقدســین خویــش رنــج میبــرد و هــر کســی کــه برگزیــدگان او را بزنــد او نیــز آنــان را 
خواهــد زد. قدرتــی کــه نزدیــک میشــود تــا از صدمــه جســمی و یــا روحــی رهایــی 
بخشــد همچنیــن نزدیــک میشــود تــا از شــرارتهای عظیمتــر نجــات بخشــد و بــرای 
بــی عیبــی و کمــال خــود را تحــت هــر شــرائطی  تــا  خادمــان خــدا ممکــن میســازد 

حفــظ کننــد و بــه فیــض الهــی ظفــر یابنــد. 
تجربــه دانیــال بعنــوان یــک زمامــدار در پادشــاهی بابــل و مــاد و پــارس حقیقتــی 
فــرد ســیاس و دنبالــه رو خــط مشــی  یــک  الزامــا  تاجــر  یــک  کــه  را عیــان میســازد 
نیســت ولــی او میتوانــد مــردی باشــد کــه در هــر قــدم توســط خــدا ارشــاد میشــود. 
دانیــال نخســت وزیــر عظیــم تریــن پادشــاهی زمینــی و همزمــان نبــی خــدا بــود و نــور 
الهــام آســمانی را دریافــت مینمــود. او مــردی بــا غرائــض نفســانی همچــون مــا بــود 
کــه کلــک وحــی او را بــی تقصیــر وصــف میکنــد. معامــالت تجــاری او وقتــی کــه 
تحــت بررســی موشــکافانه دشــمن قــرار میگیــرد بــدون عیــب و ایــراد یافتــه میشــود. 
او مثالــی بــود از آنچــه کــه هــر بازرگانــی بایــد باشــد وقتــی کــه قلــب او متبــدل شــده و 

وقــف گــردد و وقتــی کــه انگیــزه هــای او در نظــر خــدا درســت باشــد. 
اجابــت محــض از التــزام هــای ملکــوت، بــرکات روحانــی و همچنیــن دنیــوی 
بهمــراه خواهــد داشــت. بیعــت دانیــال بــا خــدا بــدون تزلــزل و بــدون طغیــان بــود 
و بــا قدرتــی کــه داشــت بــا شــان اصیــل و امانــت و درســتکاری راســخ در حالیکــه 
همچنــان یــک مــرد جــوان بــود در نظــر افســر بــی دیــن کــه عهــده دار او بــود عزیــز 
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رقــم زد.  را  او  و عاقبــت  آخــرت  )دانیــال ١:۹(. همــان خصایــل،  بــود.  و محتــرم 
او ســریعا بــه مقــام صــدر اعظمــی پادشــاهی بابــل رســید. حکومتهــای پــی در پــی 
ســالطین، ســقوط قومهــا و ایجــاد امپراطــوری جهانــی بــا حکمــت و سیاســتمداری 
او اصیــل و  قلبــی  و ادب و خیرخواهــی  او  و درایــت  و کاردانــی  بــود  او همــراه 
کامــل بــود. صداقــت او بــه اصــول کــه حتــی دشــمنان او مجبــور شــدند اقــرار کننــد 
بــه دســت بياورنــد. چــون دانيــال کامــالً اميــن و  کــه نتوانســتند » هيــچ بهانــه اي 

درســتکار بــود و هرگــز خطايــي از او ســر نمــي زد «. 
رازداری  بخاطــر  و  حکومتــی  مســئولیتهای  بخاطــر  انســانها  توســط  دانیــال 
پادشــاهی متزلــزل نگردیــد و حرمــت داده شــد و توســط خــدا نیــز بعنــوان رســول او 
معــزز و مکــرم گردیــد و بــه او بســیاری از مکاشــفات اســرار اعصــار در پیــش رو داده 
شــد. نبوتهــای شــگفت انگیــز او همانگونــه کــه توســط او در فصلهــای ٧ تــا ١2 ثبــت 
گردیــده کامــالً فهمیــده نشــد – حتــی توســط خــود نبــی – امــا قبــل از خاتمــه کارش 
بــه او برکتــی دلگــرم کننــده داده شــد کــه » در خاتمــه ایــام « در پایــان دوره تاریــخ 
جهــان – او دوبــاره مجــاز خواهــد شــد تــا برخاســته و اجــر خــود را بیابــد. درک همــه 
اهــداف الهــی آشــکار شــده بــه او داده نشــد. » امــا تــو اي دانيــال، ايــن پيشــگويي 
را در دلــت مخفــي نگــه دار و کتــاب را ُمهــر کــن تــا آخــر زمــان فــرا رســد. بســياري از 
مــردم بيهــوده تــالش مــي کننــد تــا بفهمنــد کــه چــه حوادثــي رخ خواهــد داد «. » اي 
دانيــال، اکنــون بــرو، زيــرا آنچــه گفتــم، تــا آخــر زمــان فــرا برســد، مهــر شــده و مخفــي 
خواهــد مانــد «. » اّمــا اي دانيــال، راه خــود را دنبــال کــن تــا روز مرگــت فــرا رســد، 
اّمــا بــدان کــه در آخــر زمــان زنــده خواهــي شــد تــا پــاداش خــود را دريافــت کنــي « 

)دانیــال ١2 آیــات 4 و ۹ و ١٣(. 
همانطــور کــه بــه خاتمــه تاریــخ جهــان نزدیــک میشــویم نبوتهــای نوشــته شــده 
توســط دانیــال توجــه خــاص مــا را میطلبــد همانطــور کــه بــه همــان زمانــی مربــوط 
آنهــا  بــا  کتــاب عهــد جدیــد  تعالیــم آخریــن  کــه  کــه در آن زندگــی میکنیــم  میشــود 
مربــوط میشــود. شــیطان بســیاری را هدایــت کــرده کــه بــاور کننــد کــه بخشــهای 
نبوتــی دانیــال و یوحنــا نمیتوانــد درک شــود. ولــی وعــده واضــح اســت کــه برکــت 
خاصــی بهمــراه مطالعــه ایــن پیشــگوئیها خواهــد بــود. » خردمنــدان همــه چیــز را 
درک خواهنــد کــرد « )آیــه ١٠( دربــاره رؤیــای دانیــال اســت کــه در ایــام آخــر ُمهــرش 
گشــوده خواهــد گردیــد و از مکاشــفه ای کــه مســیح بــه خــادم خویــش یوحنــا داد تــا 
راهنمای امت خدا برای تمامی قرون باشــد وعده چنین اســت » خوشــا به حال 
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کســي کــه ايــن را مــي خوانــد و کســاني کــه بــه كلمــات ايــن نبــّوت گــوش مــي دهنــد و 
طبــق آنچــه در آن نوشــته شــده اســت، عمــل مــي كننــد. زيــرا بــزودي همــه ايــن چيزهــا 

بــه وقــوع خواهــد پيوســت « )مکاشــفه ١ آیــه ٣(. 
از ظهــور تــا ســقوط قومهایــی کــه بطــور آشــکار در کتابهــای دانیــال و مکاشــفه 
آمــده اســت مــا بایــد یــاد بگیریــم کــه چقــدر ظاهــر شــکوه و فــر دنیــوی بــی ارزش 
اســت. بابــل بــا همــه قــدرت و حشــمت خــود کــه جهــان مــا هرگــز آنــرا مشــاهده 
نخواهــد کــرد – قــدرت و حشــمتی کــه بــرای مــردم آنــروز چنــان اســتوار و پایــدار بــود 
– چگونــه کامــالً مــرد و رفــت! همانطــور کــه گل چمنــزار از بیــن رفــت. )ایــوب ١ آیــه 
١٠(. همانطــور پادشــاهی مــاد و پــارس از بیــن رفــت و ســلطنت یونــان و روم نیــز 
زائــل گردیــد و همچنیــن هــر آنچــه کــه بنیــاد خدایــی نــدارد. تنهــا آنچــه کــه بــا هــدف و 
مقصــود او پیونــد خــورده و شــخصیت او را ابــراز میکنــد میتوانــد دوام یابــد. اصــول 

او تنهــا چیزهــای پایــداری هســتند کــه جهــان مــا مــی دانــد. 
امــوری  تاریــخ ملــل و در مکاشــفه  اهــداف خــدا در  مطالعــه دقیــق گســترش 
کــه خواهــد آمــد بمــا کمــک خواهــد کــرد تــا ارزش واقعــی چیزهــای دیــده و نادیــده 
بــا  بدیــن جهــت  کــه هــدف واقعــی زندگــی چیســت.  بیاموزیــم  بــرآورد کنیــم و  را 
مشــاهده امــور زمــان بــا نــور ابدیــت میتوانیــم ماننــد دانیــال و یــاران او بــرای چیــزی 
زندگــی کنیــم کــه درســت و اصیــل و بــادوام اســت. و در ایــن زندگــی اصــول ملکــوت 
منجــی و خــدای خــود را بیاموزیــم، آن ملکــوت متبارکــی کــه تــا ابداالبــاد جــاودان 

اســت و بایــد بــرای آمــدن او آمــاده شــویم تــا بــا او وارد ملکــوت گردیــم. 
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» اي شيطان خداوند تو را نهيب نمايد! خداوند كه اورشليم را 

برگزيده است تو را نهيب نمايد. آيا اين نيم سوزي نيست كه از ميان 

آتش ربوده شده است؟ «

)زکریا ۳ آیه 2(.
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4۵
بازگشت از تبعید 

ظهــور ارتــش کــورش در مقابــل دیوارهــای بابــل بــرای یهودیــان حاکــی از ایــن بــود 
کــه رهایــی آنــان از اســارت نزدیــک شــده اســت. بیــش از یــک قــرن پیــش از تولــد 
کــورش، دربــاره او وحــی داده شــده بــود و بــه نــام او اشــاره میکــرد کــه او بایــد شــهر 
بابــل را در خفــا تصــرف نمایــد و راه را بــرای آزادی فرزنــدان اســیر مهیــا ســازد. از 
طریــق اشــعیا کالم گفتــه شــد: » خداونــد بــه مســيح خويــش يعنــي بــه كــورش كــه: 
دســت راســت او را گرفتــم تــا بــه حضــور وي اّمــت هــا را مغلــوب ســازم و كمرهــاي 
پادشــاهان را بگشــايم تــا درهــا را بــه حضــور وي مفتــوح نمايــم و دروازه هــا ديگــر 
تــو خواهــم خراميــد و جايهــاي  بســته نشــود چنيــن مــي گويــد كــه مــن پيــش روي 
ناهمــوار را هموارخواهــم ســاخت. و درهــاي برنجيــن را شكســته، پشــت بندهــاي 
تــو خواهــم  بــه  را  مخفــي  خزايــن  و  ظلمــت  گنجهــاي  و  بريــد.  را خواهــم  آهنيــن 
بخشــيد تــا بدانــي كــه مــن يهــوه كــه تــو را بــه اســمت خوانــده ام خــداي اســرائيل مــي 

باشــم « )اشــعیا 4۵ آیــات ١ تــا ٣(. 
با ورود غیر قابل انتظار ارتش فاتح پارس به قلب پایتخت بابل از طریق کانال 
رودخانــه کــه آبهــای آن منحــرف شــده بــود و از طریــق دروازه درونــی کــه نگهبــان بــی 
دقت آنرا باز گذاشته و بدون مراقب رها شده بود، یهودیان از تحقق یافتن واقعی 
نبوت اشعیای نبی در رابطه با سرنگونی ناگهانی ستمگران خود یقین حاصل کرده 
بودنــد. و ایــن موضــوع بــرای آنــان نشــانه ای خالــی از اشــتباه بــود کــه ایــن خداســت 
کــه سرنوشــت قومهــا را بــرای آنــان رقــم میزنــد چــرا کــه بطــور ناگسســته بــه نبوتــی کــه 
روش فتــح بابــل و ســقوط آنــرا توســط کالم فهرســت مینمایــد پیونــد خــورده اســت. 
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» دربــاره كــورش مــي گويــد كــه او شــبان مــن اســت و تمامــي مســرّت مــرا بــه 
اتمــام خواهــد رســانيد و دربــاره اورشــليم مــي گويــد بنــا خواهــد شــد و دربــاره هيــكل 
كــه بنيــاد تــو نهــاده خواهــد گشــت «. » مــن او را بــه عدالــت برانگيختــم و تمامــي 
راههايــش را راســت خواهــم ســاخت. شــهر مــرا بنــا كــرده، اســيرانم را آزاد خواهــد 
نمــود، اّمــا نــه بــراي قيمــت و نــه بــراي هديــه. يهــوه صبايــوت ايــن را مــي گويــد « 

)اشــعیا 44 آیــه 2٨؛ 4۵ آیــه ١٣(. 
اینها تنها نبوتهایی نبودند که بمجرد آن تبعیدیان فرصت یافتند که امید خود را 
بــر رهایــی عاجــل بنیــان نهنــد. نوشــته هــای ارمیــا در دســترس آنــان بــود و در آن آشــکارا 
مدت زمانی که باید برای احیای اسرائیل سپری شود نوشته شده بود. » و خداوند 
مــي گويــد كــه بعــد از انقضــاي هفتــاد ســال مــن بــر پادشــاه بابــل و بــر آن اّمــت و بــر 
زميــن كلدانيــان عقوبــت گنــاه ايشــان را خواهــم رســانيد و آن را بــه خرابــي ابــدي مبــّدل 
خواهــم ســاخت « )ارمیــا 2۵ آیــه ١2(. مرحمــت و لطــف خــدا بــه باقیمانــدگان یهــودا 
در اجابــت بــه دعاهــای پرشــور آنــان داده شــد. » و خداونــد مــي گويــد كــه مــرا خواهيــد 
يافــت و اســيران شــما را بــاز خواهــم آورد. و خداونــد مــي گويــد كــه شــما را ازجميــع 
اّمت ها و از همه مكان هايي كه شما را در آنها رانده ام، جمع خواهم نمود و شما 

را از جايــي كــه بــه اســيري فرســتاده ام، بــاز خواهــم آورد « )ارمیــا 2۹ آیــه 14(.
اغلــب دانیــال و همراهــان او نبوتهــای مشــابه هــدف خــدا بــرای امــت خویــش 
را مــرور کــرده بودنــد. و حــال بــا رشــته حــوادث از پیــش آگهــی شــده، دســت مقتــدر 
خــدا در میــان ملتهــا کار میکنــد و دانیــال فکــر خاصــی را بــرای وعــده هــای داده 
شــده بــه اســرائیل بیــان نمــود. ایمــان او در کالم نبوتــی او را هدایــت نمــود تــا وارد 
تجربیــات پیشــگوئی شــده بــا نویســندگان روحانــی وقــف شــده شــود. » و خداونــد 
مــي گويــد: چــون مــدت هفتــاد ســال بابــل ســپري شــود مــن از شــما تفّقــد خواهــم 
نمــود و ســخنان نيكــو را كــه بــراي شــما گفتــم انجــام خواهــم داد؛ بــه اينكــه شــما را 
بــه ايــن مــكان بــاز خواهــم آورد. زيــرا خداونــد مــي گويــد: فكرهايــي را كــه بــراي شــما 
دارم مــي دانــم كــه فكرهــاي ســالمتي مــي باشــد و نــه بــدي تــا شــما را در آخــرت اميــد 
بخشــم. و مــرا خواهيــد خوانــد و آمــده، نــزد مــن تضــّرع خواهيــد كــرد و مــن شــما 
را اجابــت خواهــم نمــود. و مــرا خواهيــد طلبيــد و چــون مــرا بــه تمامــي دل خــود 

جســتجو نماييــد، مــرا خواهيــد يافــت « )آیــات ١٠-١٣(.
کمی قبل از سقوط بابل وقتیکه دانیال در پیشگوئیها تعمق مینمود و از خدا 
برای فهمیدن زمانها مدد می جست یک سلسله رؤیا در رابطه با ظهور و سقوط 
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ســلطنتها بــه او داده شــد. بــا اولیــن رؤیــا کــه در فصــل هفتــم کتــاب دانیــال ثبــت 
شــده اســت تعبیری داده شــد با این حال همگی برای نبی واضح نبود. » انتهاي 
امــر تــا بــه اينجــا اســت. فكرهــاي مــن دانيــال مــرا بســيار مضطــرب نمــود و هيأتــم در 
مــن متغيّــر گشــت، ليكــن ايــن امــر را در دل خــود نــگاه داشــتم « )دانیــال ٧ آیــه 2٨(. 
از طریــق رؤیایــی دیگــر وقایــع آینــده متجلــی شــد و در پایــان ایــن رؤیــا بــود کــه 
دانیــال شــنید: » بعــد شــنيدم کــه دو فرشــته مقــّدس بــا هــم گفــت وگــو مــي کردنــد. 
يکــي از ديگــري پرســيد: تــا چــه زمــان قربانــي هــاي روزانــه تقديــم نخواهنــد شــد؟ تــا 
چــه موقــع گنــاه و شــرارت جريــان خواهــد داشــت؟ تــا چــه وقــت لشــکر آســماني و 
معبــد بــزرگ پايمــال خواهــد شــد؟ « )دانیــال ٨ آیــه ١٣(. پاســخی کــه داده شــد ایــن 
بــود » دو هــزار و ســيصد روز طــول خواهــد کشــيد و در ايــن مــّدت قربانــي هــاي 
روزانــه صبــح و شــام تقديــم نخواهنــد شــد. بعــد معبــد بــزرگ دوبــاره آبــاد خواهــد 
شد « )١4(. و او پریشان حال و حیران گردید. او با شور و اشتیاق در پی یافتن 
معنــی رؤیــا بــود. او نمــی توانســت رابطــه هفتــاد ســال اســارت را درک کنــد آنطــور 
که از طریق پیشــگوئی ارمیا و فرشــتگان آســمانی شــنید که دوهزار و ســیصد ســال 
بایــد ســپری گــردد تــا قــدس )حــرم مطهــر( خداونــد تقدیــس گــردد. فرشــته جبرائیــل 
بخشــی از تعبیــر را بیــان کــرد » خوابــي را هــم کــه دربــاره قربانــي هــاي روزانــه صبــح و 
شــام ديــدي بــه انجــام خواهــد رســيد اّمــا اکنــون تــو ايــن خــواب را پنهــان نگــه دار، زيــرا 
در آينــده خيلــي دور عملــي خواهــد شــد. ســپس بــراي چنــد روز ضعيــف و بيمــار 
شــدم. ســپس برخاســتم و همچــون گذشــته بــه کارهايــي کــه پادشــاه بــه مــن ســپرده 
بــود، مشــغول شــدم. اّمــا خوابــي کــه ديــده بــودم، فکــر مــرا مشــغول کــرده بــود، زيــرا 

دانســتن آن بــراي مــن مشــکل بــود « )آیــات 26 و 2٧(. 
دانیال که همچنان بار مسئولیت اسرائیل را بر عهده داشت دوباره نبوتهای 
ارمیــا را مطالعــه کــرد. آنهــا بســیار واضــح و روشــن بودنــد – چنــان شــفاف کــه بــا ایــن 
شهادتی که در کتاب ثبت شده آنرا درک نمود » من، دانيال، وقتي کتاب ارمياي 
نبي را مي خواندم، فهميدم که طبق کالمي که خداوند به ارمياي نبي گفته بود، 
اورشــليم مــي بايســت مــّدت هفتــاد ســال ويــران باقــي بمانــد « )دانیــال ۹ آیــه 2(. 
بــا ایمانــی کــه بنیــان آن بــر کالم نبــوت بــود، دانیــال بــرای تعجیــل آن وعــده هــا نــزد 
خداونــد تضــرع نمــود. او اســتدعا نمــود تــا حرمــت خداونــد حفــظ گــردد. او خــود را 
بــا کســانی کــه در هــدف الهــی در مانــده بودنــد یکــی تشــخیص داد. و گناهــان آنــان 

را اقــرار کــرد همانگونــه کــه بــه گنــاه خــود اقــرار میکــرد. 
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» پــس در پيشــگاه خداونــد دعــا و زاري کــردم، روزه گرفتــم و پــالس پوشــيدم، 
خاکســتر بــر ســرم ريختــم. و در دعــا بــه گناهــان خــود اعتــراف نمــوده گفتــم: اي 
خداونــد، تــو خــداي بــزرگ و بــا هيبــت هســتي. تــو هميشــه بــه پيمانهايــت عمــل مــي 
کنــي و بــه کســاني کــه تــو را دوســت دارنــد و از اوامــر تــو اطاعــت مــي کننــد، محبّتــي 
مدتــی  بــرای  دانیــال  گرچــه   .)4 و   ٣ آیــات   ۹ )دانیــال  دهــي «  مــي  نشــان  پايــدار 
طوالنــی خــدا را خدمــت میکــرد و ملکــوت او را بعنــوان » بســیار عزیــز « خوانــده 
اســت بــا اینحــال او اکنــون در حضــور خــدا بعنــوان گناهــکار ظاهــر میشــود و بــرای 
مردمــی کــه دوســت داشــت تضــرع مینمایــد. دعــای او در عیــن ســادگی فصیــح و 
شــیوا بــود و بــا شــور و حرارتــی قــوی تــوام بــود. ببینیــد کــه او چگونــه تضــرع میکنــد: 
» اي خداوند، تو خداي بزرگ و با هيبت هســتي. تو هميشــه به پيمانهايت 
عمــل مــي کنــي و بــه کســاني کــه تــو را دوســت دارنــد و از اوامــر تــو اطاعــت مــي 
کننــد، محبّتــي پايــدار نشــان مــي دهــي. اّمــا مــا گنــاه کــرده و شــرارت ورزيــده ايــم، مــا 
از دســتورات تــو ســرپيچي کــرده بــه راه خطــا رفتــه ايــم. مــا بــه ســخنان انبيايــي کــه از 
طــرف تــو بودنــد و کالم تــو را بــه پادشــاهان و بــزرگان قــوم و اجــداد مــا بيــان کردنــد، 
گــوش نداديــم. اي خداونــد، تــو عادلــي و مــا شــرمنده هســتيم. مــا مــردم يهوديــه و 
اورشــليم و تمــام اســرائيل بــه خاطــر خيانتــي کــه بــه تــو کــرده ايــم، در کشــورهاي دور 
و نزديــک پراکنــده شــده ايــم. بلــي اي خداونــد، پادشــاهان، بــزرگان و نيــاکان مــا بــه 
تــو گنــاه ورزيدنــد. اّمــا تــو خــداي بخشــنده و مهربــان هســتي و کســاني را کــه بــه تــو 

گنــاه کــرده انــد، مــي بخشــي « )آیــات 4 تــا ۹(.
» اّمــا اي خداونــد، بــه خاطــر عدالــِت کامــل خــود، خشــم و غضبــت را از شــهر 
اورشــليم و کــوه مقــّدس خــود برگــردان. زيــرا بــه ســبب گناهــان مــا و شــرارت اجــداد 
مــا، اورشــليم و قــوم تــو در مقابــل همســايگان رســوا گشــته انــد. خدايــا، اکنــون بــه 
دعــا و زاري مــن گــوش بــده و بــه خاطــر نــام خــود اي خداونــد، نــور روي خــود را بــر 
معبــد بــزرگ خــود کــه ويــران گشــته اســت، بتابــان. اي خــداي مــن، گــوش بــده و 
دعــاي مــا را بشــنو! چشــمانت را بــاز کــن و مصيبــت مــا و خرابــي شــهري را کــه نــام 
تــو را بــر خــود دارد، ببيــن. مــا ايــن را بــه خاطــر رحمــت عظيمــت از تــو درخواســت 
مــي کنيــم، نــه بــه خاطــر اينکــه مــا مردمــان نيكويــي هســتيم. اي خداونــد، دعــاي مــا 
را بشــنو، اي خداونــد مــا را بيامــرز. اي خداونــد، بــه تقاضــاي مــا گــوش بــده و آن 
را اجابــت نمــا، شــتاب کــن و تأخيــر مکــن زيــرا کــه نــام تــو بــر ايــن قــوم و بــر ايــن شــهر 

قــرار دارد « )آیــات ١6 تــا ١۹(. 
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ملکــوت ســراپاگوش بــود تــا تضــرع پــر شــور نبــی را بشــنود. حتــی قبــل از اینکــه 
او بــه اســتدعای خــود بــرای آمــرزش و احیــا پایــان دهــد جبرائیــل عظیــم دوبــاره بــه او 
ظاهــر گردیــد و توجــه او را بــه رؤیایــی کــه پیــش از ســقوط بابــل دیــده بــود و مــرگ 
بلشصرجلب کرد. و آنگاه فرشته طرح کلی را با جزئیات درباره دوره هفتاد هفته 
ای بیان کرد که با زمان صدور فرمان بناي مجّدد اورشليم شروع میشد )آیه ٢۵(.  
دانیــال » در اولیــن ســال ســلطنت داریــوش « در پیشــگاه خداونــد دعــا نمــوده، 
مســئلت نمــود )آیــه ١(. پادشــاه مــاد بفرماندهــی کــورش حکومــت قدرتمنــد جهانــی 
را بــا عصــای ســلطنت خــود از دســت بابــل گرفــت. ســلطنت او خداونــد را مکــرم 
داشــت. جبرائیــل فرشــته نــزد او فرســتاده شــد » تــا او را تأییــد و تقویــت نمایــد « 
)دانیــال ١١ آیــه ١(. بمجــرد وفــات او در ظــرف دو ســال از ســقوط بابــل، کــورش بــر 
تخــت ســلطنت نشســت و شــروع ســلطنت او نشــان و عالمتــی از تکمیــل هفتــاد 
از  ازخانــه هایشــان  نبوکدنصــر  توســط  کــه  بــود  اولیــن گردهمایــی عبرانیــان  ســال 

یهودیــه بــه بابــل بــرده شــده بودنــد. 
رهایــی دانیــال از چــاه شــیران توســط خداونــد بــود تــا تأثیــر مطلوبــی بــر ذهــن 
یــک زمامــدار  کــورش کبیــر بگــذارد. خصوصیتهــای تمــام عیــار مــرد خــدا بعنــوان 
عاقبــت اندیــش حاکــم پارســی را هدایــت نمــود تــا بــه او احتــرام و عــزت داوری 
خویــش را نشــان دهــد. و حــال درســت در زمانــی کــه خداونــد گفــت کــه ســبب 
خواهــد شــد تــا معبــد او در اورشــلیم بازســازی شــود او کــورش را بعنــوان نماینــده 
و عامــل خــود برانگیخــت تــا پیشــگوئیها را در رابطــه بــا خــودش تشــخیص دهــد کــه 

دانیــال بــا آن آشــنا بــود و بــه مــردم یهــود آزادی اعطــا کنــد. 
وقتــی پادشــاه پیشــگوئی کالمــی را کــه بیــش از صــد ســال قبــل تــر از تولــدش 
گفتــه شــده بــود، شــنید و از طریقــی کــه بابــل بتصــرف در خواهــد آمــد، وقتــی کــه 
پیــام را کــه خطــاب بــه او بعنــوان حاکــم جهــان خوانــد کــه میگفــت: » مــن خداونــد 
هســتم و غيــراز مــن خدايــي نيســت. مــن بــه تــو قــدرت الزم را خواهــم داد، هرچنــد 
تــا همــه مــردم، – از سرتاســر  هنــوز مــرا نمــي شناســي. مــن ايــن کار را مــي کنــم 
جهــان – بداننــد کــه مــن خداونــد هســتم، و غيــراز مــن خدايــي نيســت. مــن تــو را 
انتخــاب کــردم تــا بــه بنــده مــن اســرائيل، قومــي را کــه مــن برگزيــدم، کمــک کنــي. مــن 
ايــن افتخــار را بــه تــو دادم، هرچنــد تــو هنــوز مــرا نمــي شناســي. مــن خــودم کــوروش 
را برانگيختــم تــا هــدف مــرا پيــاده و عدالــت را اجــرا کنــد. مــن تمــام راههــاي او را 
راســت مــي گردانــم. او شــهر مــن، اورشــليم را بازســازي، و اســيران را آزاد خواهــد 
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کــرد. هيــچ کــس بــراي ايــن کار بــه او مــزد يــا رشــوه اي نــداده اســت؛ قلــب او عمیقــاً 
تــکان خــورد و مصمــم شــد تــا مأموریــت الهــی را کــه بــه او ســپرده شــده اســت را 
محقــق ســازد « )اشــعیا 4۵ آیــه 4 و ۵ و 6 و 1۳(. او اجــازه داد تــا یهودیانــی کــه در 

اســارت بودنــد آزاد شــوند و او بــرای بازســازی معبــد خــدا کمــک نمــود.
بــا آگهــی منتشــر شــده » در سراســر قلمــرو پادشــاهی «، کــورش میــل خــود 
بــا  پادشــاه  کــرد.  بازگــو  آنــان  بازســازی معبــد  بــرای  و  بازگشــت عبرانیــان  بــرای  را 
شــکرگزاری در عمــوم اعــالم نمــود: » ايــن فرمــان کــوروش شاهنشــاه پــارس اســت. 
خداونــد، خــداي آســمان، تمــام پادشــاهان جهــان را بــه زيــر فرمــان مــن درآورده و مــرا 
برگزيــده تــا معبــد بزرگــي در شــهر اورشــليم در يهوديــه برپــا کنــم. خداونــد بــا همــه 
شــما کــه قــوم او هســتيد، باشــد. شــما اجــازه داريــد کــه بــه اورشــليم بازگرديــد و 
معبــد بــزرگ خداونــد، خــداي قــوم اســرائيل را کــه در اورشــليم پرســتش مــي شــود، 
بازســازي کنيــد. اگــر کســاني از قــوم او بــراي بازگشــت محتــاج بــه کمــک باشــند، 
همســايگان ايشــان بايــد بــا دادن طــال و نقــره، چهارپايــان و وســايل ديگــر بــه آنهــا 
کمــک کننــد و عــالوه بــر آن، هدايايــي بــراي تقديــم بــه معبــد بــزرگ در اورشــليم در 

اختيــار ايشــان بگذارنــد « )عــزرا ١ آیــات ١ تــا 4(. 
» در اوليــن ســال پادشــاهي خــود، کــوروش شاهنشــاه فرمــان داد معبــد بــزرگ 
اورشــليم دوبــاره در همــان جــاي ســابقش، بــه صــورت مکانــي بــراي انجــام قربانــي 
هــا بنــا شــود. ارتفــاع معبــد بــزرگ بايــد ســي متــر و عــرض آن نيــز ســي متــر باشــد. 
ديوارهــاي آن از ســه جــدار ســنگ و يــک جــدار چــوب – بــه عنــوان روکــش روي 
ســنگها – ســاخته شــود. تمام مخارج ســاختمان از خزانه داري ســلطنتي پرداخت 
شود. همچنين کلّيه ظروف طال و نقره اي که نبوکدنصر از معبد بزرگ اورشليم 
بــه بابــل آورده بــود، بايــد بــه جــاي خودشــان در معبــد بــزرگ اورشــليم بازگردانيــده 

شــود « )عــزرا 6 آیــه ٣ تــا ۵(. 
خبــر ایــن فرمــان بــه ایالــت هــای دوردســت قلمــرو پادشــاهی رســید و در هــر 
پــا گردیــد. بســیاری  بــر  کجــا در میــان فرزنــدان پراکنــده اســرائیل شــادی عظیمــی 
ماننــد دانیــال نبوتهــا را مطالعــه کــرده بودنــد و وعــده هــای خــدا را بــرای میانجیگــری 
آنــان پاســخ داده  و شــفاعت بخاطــر صهیــون طلــب میکردنــد. و حــال دعاهــای 

شــده بــود و آنــان بــا شــادی قلبــی توانســتند متحــدا ســرود خوانــده بگوینــد:
» وقتــي خداونــد مــا را دوبــاره بــه اورشــليم آورد، فکــر کرديــم کــه خــواب مــي بينيــم. 
چقــدر خنديديــم و از خوشــي ســرود خوانديــم. ملــل ديگــر دربــاره مــا مــي گفتنــد: 
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خداونــد بــراي ايشــان کارهــاي عجيبــي انجــام داده اســت. در واقــع خداونــد کارهــاي 
عجيبــي بــراي مــا کــرده اســت و مــا خوشــحاليم «. )مزامیــر ١٢6 آیــات ١ تــا ۳(.

» آن وقــت ســران خانــدان و طايفــه هــاي يهــودا و بنياميــن بــه همــراه کاهنــان 
و الويــان و تمــام کســاني کــه خداونــد دلهايشــان را برانگيختــه بــود، حاضــر شــدند 
بــه اورشــليم برونــد و معبــد بــزرگ را در آنجــا بســازند. همســايگان آنــان نيــز بــا دادن 
وســايل فــراوان از قبيــل ظــروف طــال و نقــره، چهارپايــان، اشــياء قيمتــي، و هدايايــي 
تمــام جامهــا  کــوروش شاهنشــاه  کردنــد.  کمــک  آنهــا  بــه  بــزرگ  معبــد  بــراي  هــم 
بــه پرستشــگاه  و پيالــه هايــي را کــه نبوکدنصــر پادشــاه، از معبــد بــزرگ اورشــليم 
خدايــان خــود بــرده بــود بــه آنهــا پــس داد. او ايــن ظــروف را بــه وســيله متــردات، رئيــس 
خزانــه داري ســلطنتي بــه شيشــبصر، فرمانــدار يهوديــه، تحويــل داد. ظــروف تحويــل 
شــده بــه ايــن شــرح بــود: جــام طــال بــراي تقديــم هدايــا ســي عــدد، جــام نقــره بــراي 
تقديــم هدايــا يــک هــزار عــدد، ســاير جامهــا بيســت و نـُـه عــدد، جــام طــالي کوچــک 
ســي عــدد، جــام نقــره کوچــک چهارصــد و ده عــدد، ســاير ظــروف يــک هــزار عــدد. 
وقتــي شيشــبصر بــه همــراه ســاير تبعيدشــدگان از بابــل بــه اورشــليم برگشــت، روي 
هــم رفتــه پنــج هــزار و چهارصــد جــام طــال و نقــره و ســاير وســايل را بــا خــود بــرد « 

)عــزرا ١ آیــات ۵ تــا ١١(. 
کــورش کبیــر زروبابــل را کــه از نســل داود پادشــاه بــود بعنــوان فرمانــدار گروهــی 
کــه بــه یهــودا بــاز مــی گشــت منســوب کــرد و یوشــع کاهــن اعظــم را بــه همــراه آنــان 
راهــی نمــود. ســفر طوالنــی در میــان کویــر بــا ســالمت بپایــان رســید و گــروه شــادمان 
سپاســگزار از خــدا بــرای الطــاف بســیارش بالدرنــگ کار بازســازی معبــد را کــه قبــالً 
خــراب و نابــود گردیــده بــود در دســت گرفــت. » روســای خانــدان « هدایــای خــود 
را بــرای کمــک بــه پرداخــت مخــارج بازســازی معبــد تقدیــم کردنــد و مــردم از الگــوی 
آنــان پیــروی کردنــد و از توشــه هــای کمــی کــه داشــتند دریــغ نکردنــد. عــزرا 2 آیــات 

64 تــا ٧٠ را بخوانیــد. 
هــر چــه زودتــر کــه ممکــن بــود مذبحــی در موقعیــت مذبــح کهــن در حیــاط معبــد 
برافراشــته شــد. بــرای وقــف و تبــرک مذبــح مــردم همگــی جمــع شــدند و در آنجــا 
بــرای دایــر کــردن مجــدد فرائــض و خدمــات مقــدس کــه در زمــان  بــا هــم  همگــی 
نابــودی اورشــلیم توســط نبوکدنصــر مختــل شــده بــود بهــم پیوســتند. پیــش از جــدا 
شــدن بــرای بازســازی خانــه هــا بمنظــور ســکنی گزیــدن » عیــد خیمــه هــا را نیــز برگــزار 

کردنــد « )عــزرا ۳ آیــات ١ تــا 6(. 
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برپایــی قربانــگاه بــرای قربانیهــای ســوختنی روزانــه توســط باقیمانــدگان وفــادار 
بــا وجــد بســیار همــراه بــود. آنــان بــا میــل شــروع بــه فراهــم آوردن تــدارکات الزم بــرای 
بازســازی معبــد نمودنــد وبــا پیشــرفت کار بیشــتر ترغیــب و تشــجیع شــدند کــه بــا 
ایــن تمهیــدات مــاه بــه مــاه بــه پیــش میرفــت. آنــان بــرای ســالها از حضــور نمایــان 
خــدا محــروم شــده بودنــد. و حــال بــا خاطــرات اندوهبــار ارتــداد پدرانشــان احاطــه 
گردیــده شــده بودنــد و مشــتاق نشــانی پایــدار از آمــرزش و لطــف الهــی بودنــد. فراتــر 
از اســتحصال مجــدد مایملــک شــخصی و امتیــازات دیریــن آنــان رخصــت و تأییــد 
خــدا را ارج نهادنــد. بطــور شــگفت انگیــزی خداونــد آنــان را خاطــر جمــع نمــود و 
دلگرمــی حضــور وی را در میــان خویــش احســاس نمودنــد بــا اینحــال آنــان بــرکات 
عظیمتــری را طلــب میکردنــد. آنــان بــا وجــد و چشــم انتظــاری منتظــر زمانــی بودنــد 

کــه وقتــی معبــد بازســازی شــد تابــش جــالل او را در آن مشــاهده کننــد. 
کارگران در تدارک مصالح ساختمان مشغول بودند و در میان خرابه ها برخی 
از سنگهای گرانبها و عالی را پیدا کردند که در ایام سلیمان به محوطه معبد آورده 
شــده بــود. اینهــا بــرای اســتفاده شــدن آمــاده بودنــد و مصالــح تــازه زیادتــری آمــاده شــد 
و بــزودی کار بمرحلــه ای پیشــرفت کــه ســنگ شــالوده بایــد چیــده میشــد. ایــن کار 
در حضــور هــزاران نفــر کــه بعنــوان شــاهد پیشــرفت کار جمــع شــده بودنــد موجــب 
شــادمانی گردیــد چــرا کــه همگــی در آن کار ســهمی ایفــا نمــوده بودنــد. در حالیکــه 
ســنگ زاویه در موقعیت خود قرار گرفت مردم با شــیپورهای کاهنان و ســنجهای 
پســران آســاف همراهی کردند: » چه نيکوســت خداوند، خدايي که محبّتش براي 

قــوم اســرائيل ابــدي اســت « و او را حمــد گفتنــد. )آیــه ١١(. 
معبــدی کــه بایــد بازســازی میشــد موضــوع بســیاری از نبوتهــا در رابطــه بــا لطفــی 
بود که خدا میخواست تا به صهیون نشان دهد و همه کسانی که در کارگذاردن 
ســنگ زاویــه حاضــر بودنــد بایــد بــا تمــام قلــب و وجــود در آنجــا حضــور مــی یافتنــد. 
بــا اینکــه موســیقی و فریادهــای شــکرگزاری در آن روز خــوش شــنیده میشــد ولــی 
و  کاهنــان  از  » بســياري  داشــت.  وجــود  بیــن  ایــن  در  ناموزونــی  آهنــگ صــدای 
الويــان و ســران خاندانهــا کــه معبــد بــزرگ قبلــي را ديــده بودنــد، شــروع بــه گريــه و 
شــيون کردنــد. اّمــا بقيّــه حاضريــن فريــاد شــوق و شــادي ســر دادنــد « )آیــه ١2(. 
ایــن طبیعــی بــود کــه ُحــزن، قلــوب ایــن مــردان کهنســال را پــر ســازد وقتــی کــه 
بــه نتایــج توبــه ناپذیــری طوالنــی مــدت اندیشــیدند. چنانچــه آنــان و نســل آنــان از 
بــرای اســرائیل ادامــه میدادنــد معبــدی  خــدا اطاعــت میکردنــد و هــدف خــدا را 
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کــه ســلیمان ســاخته بــود نابــود نمیشــد و اســارت لزومــی نمیداشــت. ولــی بخاطــر 
ناشــکری و ناسپاســی، آنــان در میــان بــت پرســتان پراکنــده شــدند. 

حــال وضعیــت تغییــر یافتــه بــود. خداونــد بــه لطــف خویــش بــه قــوم خــود نظــر 
کــرده و آنــان را بســرزمین خویــش بازگردانــد. غــم و شــادی بــا هــم عجیــن بــود چــرا 
کــه گریــه اشــک هــم از ســر شــوق بــود و هــم اینکــه خاطــره اشــتباهات گذشــته را 
زنــده میکــرد. خداونــد قلــب کــورش را برانگیختــه بــود تــا بــه آنــان در بازســازی معبــد 
کمــک کنــد و ایــن امــر باعــث ابــراز احساســات و شــکرگزاری گردیــده بــود. ولــی 
کســانی کــه از شــناخت خــدا قاصــر شــدند درب را بــرای مشــیت و سرنوشــتی کــه 
خــود رقــم زدنــد گشــودند. آنــان برغــم شــادمانی، ناخشــنودی و نومیــدی را در ذهــن 
خــود پروراندنــد. آنــان شــکوه معبــد ســلیمان را دیــده بودنــد و بخاطــر محقــر بــودن 

ســاختمانی کــه حــال بنــا گردیــده بــود تاســف میخوردنــد. 
زمزمــه و نالــه و مقایســه گذشــته بــا حــال، نامطلــوب بــود و تأثیــر دلتنــگ کننــده 
مینمــود.  تضعیــف  را  ســازندگان  دســتان  و  بــود  گذاشــته  بســیاری  ذهــن  بــر  ای 
بایــد از ادامــه ســاختن معبــد دســت  آیــا  بــه پرســش در آمــده بودنــد کــه  کارگــران 
بکشــند؟ بخاطــر اینکــه در شــروع کار آشــکارا انتقاداتــی را شــنیده بودنــد کــه باعــث 

انــدوه و ناراحتــی شــده بــود. 
بــه هــر حــال بســیاری در میــان جماعــت وجــود داشــتند کــه ایمــان ســترگ تــر و 
چشــم انــداز وســیع تــر آنــان را هدایــت نکــرده بــود تــا ایــن شــکوه و جــالل کمتــر را 
بــا نارضایتــی ببیننــد. » وقتــي بنيــاد معبــد بــزرگ گــذارده شــد، بســياري از کاهنــان 
و الويــان و ســران خاندانهــا کــه معبــد بــزرگ قبلــي را ديــده بودنــد، شــروع بــه گريــه 
و شــيون کردنــد. اّمــا بقيّــه حاضريــن فريــاد شــوق و شــادي ســر دادنــد. هيــچ کــس 
نمــي توانســت فريادهــاي شــادي را از صــداي گريــه تشــخيص دهــد، چــون آن قــدر 
صداي جيغ و فرياد بلند بود که حتّي از فاصله بســيار دور نيز شــنيده مي شــد « 

)عــزرا ۳ آیــات ١2 و ١۳(. 
 کســانی کــه بــرای گــذاردن ســنگ شــالوده معبــد شــادی نکردنــد نتایــج کمبــود 
ایمــان خــود را در آن روز پیــش بینــی کردنــد و بایــد هــم وحشــت زده میبودنــد. آنــان 
کالم نارضایتــی و نومیــدی خــود را کــم درک کردنــد. آنــان نمــی فهمیدنــد کــه ابــراز 

ناخرســندی باعــث تاخیــر در تکمیــل خانــه خــدا میشــود. 
منشــاء  آن  ابهــت  بــا  مذهبــی  تشــریفات  و  معبــد  اولیــن  حشــمت  و  شــکوه 
غــرور اســرائیل در پیــش از اســارت بــود ولــی عبــادت آنــان اغلــب اوقــات فاقــد آن 
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خصوصیتهایــی بــود کــه خــدا آنهــا را واجــب در نظــر گرفتــه بــود. شــکوه اولیــن معبــد 
و حشــمت و شــوکت فرائــض آن باعــث نمیشــد کــه آنــان نــزد خــدا تکریــم شــوند چــرا 
کــه آنچــه کــه در نظــر او جلــوه واقعــی داشــت را انجــام نــداده بودنــد. آنــان قربانــی را 

بــرای او بــا فروتنــی و روح نــادم تقدیــم نکــرده بودنــد. 
وقتــی کــه اصــول واجــب ملکــوت خــدا منظــر و جلــوه خــود را از دســت داد 
آنــگاه مراســم آئینــی بــه تشــریفاتی افراطگرایانــه، عجیــب و غیــر عــادی تبدیــل شــد. 
وقتــی کــه درســاختن شــخصیت اهمــال گردیــد – وقتــی کــه جــان فاقــد پیراســتگی 
اســت – وقتــی کــه ســادگی و بــی آالیشــی دینــداری خــوار شــمرده شــد، غــرور و 
عالقــه بــه تظاهــر و خودنمایــی عمــارت هــای بــا شــکوه کلیســا را طلــب میکنــد و 
تزیینــات پــر زرق و بــرق و مراســم بــا ابهــت را میطلبــد. ولــی بــا همــه اینهــا خداونــد 
حرمــت داده نمیشــود. او بــه کلیســای خــود ارج مینهــد نــه بخاطــر تجمــالت ظاهــری 
آن بلکــه بــرای پارســایی خالصانــه ای کــه آنــرا از دنیــا جــدا میســازد. او آنــرا بــر اســاس 
رشــد اعضــا در شــناخت مســیح و بــر اســاس پیشــرفت هــای روحانــی آن بــر آورد 
میکنــد. او بدنبــال اصــول محبــت و نیکــوکاری اســت. زیبایــی هنــر بــا زیبایــی باطنــی 

و شــخصیت کســانی کــه نماینــدگان مســیح هســتند قابــل قیــاس نیســت. 
یــک جماعــت کلیســایی ممکــن اســت در ســرزمین از جملــه فقیرتریــن افــراد 
باشــند. ممکــن اســت بــدون جاذبــه هــای ظاهــری باشــند ولــی چنانچــه اعضــا دارای 
اصول شــخصیت مســیح باشــند، فرشــتگان در پرســتش به آنان میپیوندند. حمد و 
شکرگزاری از قلبهای سپاسگزار مانند خیراتی است که برای خدا مقبول است. 
» خداوند را سپاس بگوييد، زيرا که نيكوست و محبّت او پايدار و ابدي است. 
آنانــي کــه بــه وســيله خداونــد نجــات يافتــه انــد بگوينــد، کــه خداونــد آنــان را از دســت 
دشمنانشــان رهايــي داده اســت. بــراي او ســرود حمــد بســراييد و کارهــاي عظيــم او را 
بــه مــردم بگوييــد. جــالل بــر نــام مقــّدس او بــاد! شــادمان بــاد دلهــاي کســاني کــه خداونــد 
را مــي جوينــد. او تشــنگان را ســيراب مــي کنــد و گرســنگان را بــا خوراکهــاي نيکــو ســير 

مــي گردانــد « )مزامیــر ١٠٧ آیــات ١ و 2؛ ١٠۵ آیــات 2 و ۳؛ ١٠٧ آیــه ۹(. 
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پیامبران خدا به 

آنان کمک میکنند 
در مجــاورت بنــی اســرائیل کــه بــه وظیفــه خــود در کار بازســازی معبــد مشــغول 
بودند، سامریان سکنی داشتند. نژادی مختلط که بواسطه ازدواج با مستعمرات 
بــت پرســت از ایــاالت آشــور بــا باقیمانــدگان قبایــل دهگانــه اســرائیل کــه در ســامرا 
و جلیــل رهــا شــده بودنــد تشــکیل میشــد. در ســالهای بعــدی ســامریان ادعــا کردنــد 
کــه خــدای حقیقــی را عبــادت میکننــد ولــی قلبــاً و عمــالً بــت پرســت بودنــد. آنــان 
ادعــا میکردنــد بــت هــا را نــگاه داشــته بودنــد تــا بــه آنــان یــادآوری کنــد کــه خــدای زنــده 
فرمانــروای جهــان اســت، بــا ایــن وجــود مــردم تمایــل داشــتند تــا بتهــای تراشــیده 

شــده را تکریــم کننــد. 
در طــی دوره بازســازی، ایــن ســامریان بعنــوان » متخاصمــان یهــودا و بنیامیــن 
شــناخته میشــدند. وقتــی کــه شــنیدند فرزنــدان اســارت بــه بازســازي معبــد بــزرگ 
خداونــد، خــداي قــوم اســرائيل مشــغول شــده انــد. پــس ايشــان بــه ديــدن زُربابــل و 
ســاير ســران خاندانهــا رفتــه بــه آنهــا گفتنــد: اجــازه دهيــد مــا هــم در ســاختن معبــد 
بــزرگ بــه شــما کمــک کنيــم. مــا همــان خدايــي را مــي پرســتيم کــه شــما پرســتش 
مــي کنيــد و از زمانــي کــه امپراتــور آشــور، اســرحدون، مــا را بــه اينجــا آورد، مــا هــم 
قربانــي هــاي خــود را تقديــم خــداي شــما کــرده ايــم. زُربابــل، يشــوع و ســاير ســران 
خاندانهــا بــه ايشــان گفتنــد: شــما هيــچ ســهمي در ســاختن خانــه خــداي مــا نداريــد. 
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فرمــوده،  دســتور  پــارس  کــوروش، شاهنشــاه  کــه  طــور  همــان  را  آن  مــا خودمــان 
خواهيــم ســاخت « )عــزرا 4 آیــات 1 تــا ۳(. 

کــه  حــال  و  بازگــردد  بابــل  از  تــا  بــود  شــده  انتخــاب  » باقیمانــده «  یــک  تنهــا 
عهــده دار کاری کــه بنظــر فراتــر از تــوان آنــان بــود، نزدیکتریــن همســایه آنــان آمــده و 
پیشــنهاد کمــک کــرد. ســامریان اشــاره بــه عبــادت خــدای حقیقــی کردنــد و تمایــل 
خــود را بــه ســهم بــردن از امتیــازات و بــرکات مرتبــط بــا خدمــات معبــد ابــراز داشــتند. 
آنــان اظهــار داشــتند » مــا هــم در طلــب خدائیــم همانطــور کــه شــما هســتید «. 
» بگذاریــد بشــما کمــک کنیــم «. ولــی اگــر رهبــران و مشــایخ یهــود ایــن پیشــنهاد 
کمــک را قبــول میکردنــد درب را بــرای ورود بــت پرســتی گشــوده بودنــد. آنــان عــدم 
خلــوص قلبــی ســامریان را تشــخیص داده بودنــد. آنــان درک کــرده بودنــد کــه کمــک 
بدســت آمــده از طریــق اتحــاد بــا ایــن مــردان در مقایســه بــا برکاتــی کــه در انتظــار 

دریافــت آن بــا پیــروی از دســتورات صریــح خداســت هیــچ بــود. 
کنــد  حفــظ  و  برقــرار  اطــراف  مــردم  بــا  بایــد  اســرائیل  کــه  ای  رابطــه  بــه  راجــع 
خدايتــان  خداونــد  کــه  هنگامــي  » و  داشــت:  اظهــار  موســی  طریــق  از  خداونــد 
آنهــا را بــه دســت شــما تســليم و مغلــوب ســازد، شــما بايــد آنهــا را بکلّــي از بيــن 
ببريــد. بــا آنهــا پيمــان نبنديــد و بــه آنهــا ترّحــم نکنيــد. بــا آنهــا ازدواج نکنيــد و نگذاريــد 
فرزندانتــان بــا پســران و دختــران ايشــان ازدواج کننــد، زيــرا آنهــا فرزنــدان شــما را از 
خداونــد دور مــي کننــد تــا خدايــان آنهــا را پرســتش کننــد. آنــگاه خشــم خداونــد عليــه 
شــما برافروختــه خواهــد شــد و شــما را بــه ســرعت نابــود خواهــد کــرد «. » زيــرا 
شما در نزد خداوند خدايتان مقّدس هستيد و او شما را از بين تمام ملل جهان 
برگزيــد تــا قــوم خــاص او و متعلـّـق بــه او باشــيد « )تثنیــه 7 آیــات 2 تــا 4؛ 14 آیــه 2(. 
نتیجــه پیمــان بــا قومهــای اطــراف صراحتــاً پیشــگوئی شــده بــود. » خداونــد شــما 
را در بيــن همــه ملّتهــا در سراســر جهــان پراکنــده خواهــد کــرد و در آنجــا خدايــان 
چوبــي و ســنگي را خدمــت خواهيــد کــرد؛ خدايانــي کــه شــما و نياکانتــان هرگــز 
پرســتش نکــرده بوديــد. در هيــچ کجــا آرامــش نخواهيــد يافــت، هيــچ مکانــي را خانــه 
خواهــد  بيچارگــي  و  نااميــدي  نگرانــي،  از  پــر  را  شــما  خداونــد  ناميــد،  نخواهيــد 
ســاخت. زندگــي شــما همــواره در خطــر خواهــد بــود. شــب و روز، شــما وحشــت 
زده خواهيــد بــود. شــما هميشــه بــا تــرس از مــرگ خواهيــد زيســت. قلبهــاي شــما 
بــا وحشــت از آنچــه کــه مــي بينيــد خواهــد تپيــد. هــر بامــداد، آرزوي شــامگاه و 
هــر شــامگاه، آرزوي بامــداد را خواهيــد کــرد « )تثنیــه 28 آیــات 64 تــا 67(. » در 
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آنجــا بــه دنبــال خداونــد خواهيــد گشــت و اگــر بــا تمــام قلــب خــود بــه جســتجوي او 
بپردازيــد، او را خواهيــد يافــت « )تثنیــه 4 آیــه 2۹(. 

بــا ایــن امــر و بســیاری از آیــات شــبیه آشــنا بودنــد و  زروبابــل و همراهــان او 
یافتــه بودنــد  بــه شــواهد و قرائنــی دســت  پــس از دیگــری  یکــی  در اســارت اخیــر 
کــه کالم خــدا محقــق خواهــد شــد. و حــال از عقوبــت شــرارتی کــه بــرای آنــان و 
پدرانشــان صراحتــاً توســط موســی پیشــگوئی شــده، بــا تمــام قلــب و وجــود بســوی 
خــدا بازگشــت نمــوده بودنــد و رابطــه عهــد خــود را بــا خــدا تجدیــد کــرده بودنــد، آنهــا 
اجــازه یافتــه بودنــد تــا بــه یهودیــه بازگردنــد و آنچــه را کــه تخریــب شــده بــود، ترمیــم 
و بازســازی نماینــد. آیــا آنــان در همــان آغــاز مســئولیت خــود، بایــد بــا بــت پرســتان 

عهــد و پیمــان ببندنــد؟ 
خداونــد فرمــوده بــود » بــا آنــان عهــد و پیمانــی نبنــد « و کســانی کــه اخیــرا خــود 
را مجــدداً وقــف خــدا کــرده بودنــد در قربانگاهــی کــه در مقابــل خرابــه هــای معبــد 
برافراشــته شــده بــود، فهمیدنــد کــه مــرز بیــن قــوم او و دنیــا همیشــه بایــد مشــخص 
باشــد. آنــان از اتحــاد بــا کســانی کــه مدعــی شــناخت احــکام خــدا بــوده ولــی تســلیم 

خواســته هــای آن نشــده بودنــد ســر بــاز زدنــد. 
بایــد توســط  بــود  بــرای راهنمایــی اســرائیل چیــده شــده  اصولــی کــه در تثنیــه 
امــت خــدا تــا آخــر زمــان دنبــال شــود. توفیــق حقیقــی، بســتگی بــه ادامــه رابطــه عهــد 
مــا بــا خــدا دارد. مــا هرگــز نمیتوانیــم بــا کســانی کــه خداتــرس نیســتند ســازش و 

مصالحــه کنیــم. 
خطری دائمی وجود دارد که مسیحیان مدعی ایمان به این موضوع بیندیشند 
کــه بخاطــر تحــت تأثیــرات دنیــا بــودن تــا حــدی بایــد بــا دنیــا خــود را تطبیــق بدهنــد. 
ولــی گرچــه ایــن طریــق بظاهــر امتیــازات عظیمــی را موجــب میشــود ولــی همــواره 
بــه از دســت دادن بنیــه روحانــی منجــر میگــردد. بــرای مقابلــه بــا هــر نفــوذ زیرکانــه 
کــه بــا انگیــزه هــای متملقانــه از ســوی دشــمنان حقیقــت برنامــه ریــزی میشــود امــت 
خــدا بایــد شــدیداً محافظــت مــی گردیدنــد. زائــران و بیگانــگان در ایــن جهــان در 
مســیر ســفر خــود بــا خطــر مواجــه خواهنــد بــود. بــرای خدعــه هــای زیرکانــه و انگیــزه 
هــای تطمیــع کننــده کــه بواســطه اتحــاد حاصــل میشــود نبایــد توجــه و اعتنــا کــرد. 
این دشمنان آشکار و قسم خورده خدا نیستند که نباید از آنان هراسید. بلکه 
کســانی کــه ماننــد دشــمنان یهــودا و بنیامیــن بــا حرفهــای مالیــم و ســخنان دلنــواز، 
بظاهــر در پــی دوســتی و وصلــت بــا فرزنــدان خــدا هســتند قــدرت عظیمتــری بــرای 
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فریــب دارنــد. هــر جانــی بایــد نســبت بــه ایــن خطــرات هشــیار باشــد مبــادا برخــی تلــه 
هــای پنهــان و ماهرانــه، او را بخاطــر نــا آگاهــی بــدام انــدازد. و خصوصــاً امــروزه در 
حالیکــه تاریــخ زمیــن خاتمــه مــی یابــد خداونــد از فرزنــدان خویــش هشــیاری طلــب 
میکند که در آن سســتی نباشــد. ولی گرچه ســتیز دائمی اســت، هیچکس در این 
کشــمکش تنهــا رهــا نمیشــود. فرشــتگان کســانی راکــه بــا تواضــع در برابــر خداونــد 
گام بردارنــد مــدد نمــوده و از آنــان مراقبــت مینمایــد. خداونــد هرگــز از کســی کــه بــه 
او اعتمــاد کنــد روی بــر نمــی گردانــد. وقتــی فرزنــدان وی بــرای محافظــت از شــریر 
بــه او نزدیــک میشــوند او بــا دلســوزی و محبــت معیــاری را بــرای مراقبــت از آنــان 
نشــان میدهــد. او میفرمایــد بــه آنــان دســت نزنیــد زیــرا آنــان متعلــق بــه مــن هســتند. 

مــن آنــان را بــا دســتان خــود ســاخته ام. 
مأيــوس  بــا  کردنــد  » ســعي  بــا خصومــت  و  ناپذیــر  بطــور خســتگی  ســامریان 
بــه  حتّــي  آنهــا  شــوند.  بــزرگ  معبــد  ســاختن  مانــع  يهوديــان  ترســاندن  و  ســاختن 
مأمــوران دولتــي پــارس رشــوه مــي دادنــد تــا بضــد يهوديــان کار کننــد. آنهــا در طــول 
ســلطنت کــوروش تــا زمــان داريــوش بــه ايــن کار ادامــه دادنــد « )عــزرا 4 آیــات 4 و 
۵(. آنــان بــا گزارشــهای غلــط شــک و تردیــد را در ذهنهــای یهودیــان برانگیختنــد. 
ولــی بــرای ســالیان دراز قدرتهــای شــریر مقهــور شــده بودنــد و مــردم در یهــودا آزاد 

بودنــد تــا بــکار خــود ادامــه دهنــد. 
در حالیکــه شــیطان جــد و جهــد میکــرد تــا بــر مقتدرتریــن پادشــاهی مــاد و پــارس 
نفــوذ گــذارده تــا انزجــار خــود را بــه امــت خــدا نشــان دهنــد بــا اینحــال فرشــتگان 
بــرای تبعیدیــان کار میکردنــد. ملکــوت خــدا بــه ســتیز بیــن نیــک و شــر بــا عالقــه مــی 
نگریســت. از طریــق دانیــال نبــی بمــا یــک نــگاه اجمالــی از یــک نبــرد بــزرگ بیــن قــوای 

خیــر و قــوای شــر نشــان داده شــده اســت. 
بــرای ســه هفتــه جبرائیــل بــا قدرتهــای تاریکــی در ســتیز بــود کــه در پــی خنثــی 
بــه  بــرای کمــک  پایــان منازعــه مســیح خــود  از  پیــش  کــردن ذهــن کــورش بودنــد و 
جبرائیل نازل شــد. » اما فرشــته اي كه بر مملكت پارس حكمراني ميكند بيســت 
و يــك روز بــا مــن مقاومــت كــرد و مانــع آمــدن مــن شــد. ســرانجام ميكائيــل كــه يكــي 
از فرشــتگان اعظم اســت، به ياري من آمد « )دانیال 10 آیه 1۳(. ملکوت بخاطر 
امــت خــدا همــه امکانــات خــود را بــکار بــرد. نهایتــاً پیــروزی حاصــل گردیــد، قــوای 
متخاصــم در تمامــی ایــاِم کــورش و در تمامــی ایــام پســرش کامبیــز کــه بمــدت هفــت 

ســال و نیــم ســلطنت کــرد، مهــار شــدند. 
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ایــن زمــان، فرصــت شــگفت انگیــزی بــرای یهودیــان بــود. نماینــدگان عالــی رتبــه 
ملکــوت در قلــب پادشــاهان کار میکردنــد و امــت خــدا بایــد بــا منتهــای کوشــش 
نبایــد مضایقــه  آنــان از هیــچ تالشــی  تــالش خــود فرمــان کــورش را اجــرا کننــد.  و 
میکردنــد تــا معبــد را بازســازی و فرائــض آن را احیــا کننــد و در خانــه هــای یهودیــه 
اسکان یابند. ولی در ایام قدرت خدا بسیاری ثابت کردند که بی تمایل هستند. 
دشــمنان آنــان قــوی و مصمــم بودنــد و ســازندگان بتدریــج رغبــت خــود را از دســت 
دادنــد. برخــی نمــی توانســتند صحنــه کار گــذاردن ســنگ زاویــه را فرامــوش کننــد، 
وقتــی کــه بســیاری از افــراد فقــدان اطمینــان بــه ایــن امــر خطیــر را ابــراز داشــتند. 
و وقتــی ســامریان جســورتر شــدند، بســیاری از یهودیــان پرســیدند کــه آیــا پــس از 
گذشــت ایــن همــه ایــام، زمــان بــرای بــاز ســازی رســیده اســت یــا نــه؟ احساســات 
بــزودی ابــراز گردیــد. بســیاری از کارکنــان نومیــد شــده و افســرده گردیدنــد و بخانــه 

هایشــان بازگشــتند تــا بــه امــور معمولــی زندگــی خــود بپردازنــد. 
در طی سلطنت کامبیز کار معبد به کندی پیش میرفت. و در طی حکومت 
اردشــیر )عــزرا 7 آیــه 4(، ســامریان بــا دغــل و بــد طینتــی موجــب شــدند تــا حکمــی 

صــادر شــود کــه یهودیــان را از بازســازی معبــد و شهرشــان منــع ســازد. 
برای بیش از یک ســال ســاخت معبد مورد اهمال و بی توجهی قرار گرفته و 
تقریباً فراموش و رها شد. مردم در خانه هایشان سکنی گزیده و در پی کامیابی 
دنیــوی تــالش میکردنــد ولــی موقعیــت آنــان اســف بــار بــود. کار آنــان آنطــور کــه بایــد 
و شــاید توفیقــی حاصــل نکــرد. عوامــل عینــی طبیعــت بنظــر بــر علیــه آنــان بــود. زیــرا 
آنان معبد را بیهوده رها کرده بودند و خداوند برای آنان قحطی فرستاد. خداوند 
بــه آنــان محصــوالت مــزارع و باغهــا را ارزانــی داشــته بــود. ذرت و شــراب و روغــن، 
نشــانه هایــی از لطــف و رحمــت خــدا بودنــد ولــی بخاطــر اینکــه آنــان از ایــن عطایــای 
ســخاوتمندانه خودخواهانــه اســتفاده کــرده بودنــد بــرکات از آنــان رخــت بــر بســت. 
وجــود  هخامنشــی  داریــوش  ســلطنت  از  بخشــی  خــالل  در  وضعیــت  ایــن 
داشــت. از نظــر روحانــی و همچنیــن دنیــوی، اســرائیلیان در وضعیــت رقــت بــاری 
بودند. آنان برای مدتی طوالنی گالیه کردند و تردید نمودند – برای مدتها عالیق 
شــخصی را در مــد نظــر گرفتــه بودنــد، در حالیکــه بــی عالقگــی و بــی تفاوتــی آنــان 
معبــد خداونــد را در معــرض ویرانــی قــرار داده بــود، بموجــب آن بســیاری دیــدگاه 
و بصیــرت خــود را از هــدف خــدا در احیــا و بازگردانــدن آنــان بــه یهودیــه از دســت 
داده و میگفتنــد » اكنــون وقــت بازســازي خانــه خــدا نيســت « )حجــی 1 آیــه 2(. 
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ولــی حتــی در ایــن زمــان تاریکــی روحانــی، کســانی بودنــد کــه اعتمــاد خــود را بــه 
خدا از دســت نداده بودند. حجی نبی و زکریای نبی برخاســته تا با بحران مقابله 
کننــد. ایــن پیامبــران برگزیــده، بــا شــهادتی تــکان دهنــده بــه مــردم علــت مشــکالت 
و سختیهایشــان را آشــکار کردنــد. فقــدان کامیابــی دنیــوی نتیجــه غفلتــی بــود کــه 
عالیــق خــود را ارجــح تــر از خواســته خــدا قــرار داده بودنــد. چنانچــه اســرائیلیان بــا 
ســاختن خانــه خــدا بعنــوان اولیــن و مهمتریــن کار، خــدا را تکریــم و در ارجحیــت 
قــرار مــی دادنــد – اگــر بــه او احتــرام و تواضــع نشــان میدادنــد – آنــان مــی توانســتند 

حضــور و برکــت او را بطلبنــد. 
حجــی بــه کســانی کــه نومیــد شــده بودنــد خطــاب کــرد » آيــا ايــن درســت اســت 
كــه شــما در خانــه هــاي نوســاز زندگــي كنيــد ولــي خانــه خــدا خــراب بمانــد؟ بــه نتيجــه 
كارهايتــان نــگاه كنيــد: بــذر زيــاد مــي كاريــد، ولــي محصــول كــم برداشــت مــي كنيــد؛ 
مــي خوريــد ولــي ســير نمــي شــويد؛ مــي نوشــيد ولــي تشــنگي تــان رفــع نمــي گــردد؛ 
لباس مي پوشــيد اما گرم نمي شــويد؛ مزد مي گيريد ولي گويي آن را در جيبهاي 

ســوراخدار مــي گذاريــد « )حجــی 1 آیــات 4 تــا 6(.
و ســپس بــا کالمــی کــه مــی توانســتند آنــرا درک کننــد، خداونــد علــت عقــب 
افتادگــی آنــان را آشــکار نمــود: » انتظــار محصــول فراوانــي داشــتيد، امــا خيلــي كــم 
بدست آورديد؛ و وقتي همان مقـدار كم را هم به منزل آورديد، آن را از بين بردم. 
مــي دانيــد چــرا؟ چــون خانــه مــن خــراب مانــده و شــما فقــط بــه فكــر خانــه هــاي خــود 
هســتيد. به همين علت اســت كه آســمان نمي بارد و زمين محصول خود را نمي 
دهــد. مــن در ســرزمين شــما خشكســالي پديــد آورده ام و ايــن خشكسالـــي تمــام 
كوههـــا، مزرعــه هـــا، تاكستـــانها، باغهــاي زيتــون و ســاير محصــوالت و حتــي انســان 
و حيــوان و تمــام حاصــل دســترنج شــما را فــرا خواهــد گرفــت « )آیــات ۹ تــا 11(. 
» خــوب فكــر كنيــد و ببينيــد چــه كــرده ايــد و نتيجــه اش چــه بــوده اســت! حــال 
بــه كــوه رفتــه، چــوب بياوريــد و خانــه مــرا دوبــاره بســازيد تــا مــن از آن راضــي شــوم و 

در آنجــا مــردم احتــرام مــرا بجــا آورنــد « )آیــات 7 و 8(. 
پیــاِم انــدرز و توبیــخ از طریــق حجــی نبــی بــر دلهــای رهبــران و مشــایخ و امــت 
اســرائیل اثرکرد. آنان احســاس کردند که خداوند مشــتاق آنان اســت. آنان جرات 
بــی توجهــی  بــود مــورد  تــا آمــوزه مکــرری را کــه برایشــان فرســتاده شــده  نداشــتند 
قــرار دهنــد. کامیابــی چــه دنیــوی و چــه روحانــی بســتگی بــه اطاعــت صادقانــه بــه 
احــکام خداونــد دارد. زرو بابــل و یوشــع بــا ایــن هشــدارها برانگیختــه شــده » آنــگاه 
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زروبابل و يهوشــع و تمام کســاني که از اســارت در بابل، برگشــته بودند از خداوند 
ترســيدند و دســتور خداونــد، خــداي خــود را کــه توســط حجــي نبــي فرســتاده شــده 

بــود، اطاعــت کردنــد « )حجــی 1 آیــه 12(. 
بمحــض اینکــه اســرائیل مصمــم شــد تــا فرمانبــردار خــدا شــود، کالمــی ترغیــب 
پيغــام  خداونــد،  رســول  ــي،  َحجَّ » و  شــد:  دنبــال  نکوهــش  کالم  از  پــس  کننــده 
خداونــد را بــراي قــوم بيــان كــرده، گفــت: خداونــد مــي گويــد كــه مــن بــا شــما هســتم. 
و خداوند روح َزُرِبابل بن شألْتَئيل والي يهودا و روح يَهوْشع بن يَُهوصادق، رئيس 
كََهَنــه، و روح تمامــي بّقيــه قــوم را برانگيزانيــد تــا برونــد و در خانــه يهــوه صبايــوت 

خــداي خــود بــه كار پردازنــد « )آیــات 1۳ و 14(. 
کمتر از یکماه پس از اینکه کار معبد از ســر گرفته شــده بود، ســازندگان، پیام 
تســلی بخــش دیگــری دریافــت نمودنــد. » اّمــا بــا ايــن همــه، اي زروبابــل و يهوشــع 
و تمــام قــوم، مأيــوس نشــويد و قــوي دل باشــيد. بــه کارتــان ادامــه دهيــد، زيــرا مــن 

همــراه شــما هســتم « )حجــی 2 آیــه 4(. 
اســرائیل در مقابــل کــوه ســینا اردو زده بــود و خداونــد بــه ایشــان فرمــود: » مــن در 
ميــان بنــي اســرائيل ســاکن شــده خــداي ايشــان خواهــم بــود. آنهــا خواهنــد دانســت 
کــه مــن خداونــد خــداي ايشــان هســتم کــه ايشــان را از مصــر بيــرون آوردم بنابرايــن در 
ميــان ايشــان ســاکن خواهــم شــد. مــن خداونــد خــداي ايشــان هســتم « )خــروج 2۹ 
آیات 4۵ و 46(. خداوند یکبار دیگر از طریق پیامهاِی انبیاء خویش دستان خویش 
را گشــوده بــود تــا آنــان را رســتگار ســازد. خداونــد بمنظــور تشــخیص دادن همــکاری 
آنان با اهداف وی، عهد خویش را با آنان تجدید نمود که بواسطه آن روح القدس 

در میــان آنــان ســاکن گــردد و بــه آنــان فرمــود » هــراس نداشــته باشــید «. 
خداونــد بــه فرزنــدان امــروز خویــش اظهــار مــی دارد » قــوی باشــید و کار کنیــد: 
چــرا کــه مــن بــا شــما هســتم «. مســیحیان در خداونــد همــواره کســی را دارنــد کــه 
مــدد رســان اســت. مــا شــاید شــیوه کمــک هــای خــدا ندانیــم ولــی اینــرا میدانیــم کــه: 
او هرگــز تــوکل کننــدگان بخــود را نــا امیــد نمیکنــد. آیــا مســیحیان نمیتواننــد درک 
کننــد کــه خداونــد چنــد بــار آنــان را بــه راه راســت هدایــت نمــوده اســت کــه اهــداف 
دشــمن دربــاره آنــان نتوانــد اجــرا شــود و بــا شــکوه و گالیــه لغــزش نخورنــد. ایمــان 
آنــان بــر خــدا پایــدار اســت و هیــچ آزمونــی نمیتوانــد قــدرت داشــته باشــد تــا آنــان را 
از راه بــدر کنــد. اگــر آنــان خــدا را بعنــوان حکمــت و کارآیــی خــود تأییــد کننــد، او کار 

خــود را از طریــق ایشــان بانجــام خواهــد رســانید. 
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حجــی نبــی بــا شــور و شــوق از آنــان درخواســت نمــوده و ایشــان را تشــویق 
بــه  تــا  قــرار داد  او  امــر، خداونــد زکریــا را در کنــار  ایــن  تأکیــد در  بــرای  مینمــود. 
اســرائیل اصــرار کنــد تــا بفرمــان او برخاســته و کار بنــا را ادامــه دهنــد. اولیــن پیــام 
زکریــا ضمانــت و اطمینانــی بــود کــه کالم خداونــد هرگــز ســاقط نخواهــد شــد و 

وعــده برکــت بــرای کســانی بــود کــه بــه کالم نبــوت گــوش جــان مــی ســپارند. 
بــا مزارعــی کــه بیهــوده رهــا شــده انــد، بــا توشــه قلیلــی کــه ســریعا تمــام میشــود 
و توســط مردمــی کــه رفتــار غیردوســتانه داشــته و آنــان را احاطــه نمــوده انــد، بــا ایــن 
وجــود بنــی اســرائیل در پاســخ بــه درخواســت پیامبــران خــدا بــا ایمــان بــه پیــش رفتنــد و 
با ســختی و پشــتکاری کار ترمیم معبد ویران شــده را ادامه دادند. این کاری بود که 
تــوکل راســخی را بــرای خداونــد میطلبیــد. هنگامــی کــه مــردم تــالش میکردنــد تــا ســهم 
خــود را ایفــا نماینــد و در پــی تجدیــد عهــد فیــض در قلــب و زندگــی خــود بودنــد پیامهــا 
یکــی پــس از دیگــری از طریــق حجــی و زکریــا بآنــان داده میشــد، بــا ضمانتــی کــه ایمــان 
آنــان اجــر فــراوان خواهــد یافــت و اینکــه کالم خــدا در رابطــه بــا شــکوِه آینــده معبــد کــه 
دیوارهــای آن برافراشــته میشــود بیهــوده نخواهــد بــود. عیســی در روز معیــن بــه ایــن 

معبــد خواهــد آمــد – او کــه آرزوی قومهــا و معلــم و منجــی بشــریت بــوده اســت. 
بدیــن ســبب بناکننــدگان در ایــن کشــاکش تنهــا رهــا نگردیــده بودنــد » انبیــای 
خــدا نيــز بــه آنهــا کمــک کردنــد « و خــدای متعــال خــود فرمــود » مأيــوس نشــويد و 
قــوي دل باشــيد. بــه کارتــان ادامــه دهيــد، زيــرا مــن همــراه شــما هســتم « )عــزرا ۵ 

آیــه 2؛ حجــی 2 آیــه 4(. 
بــا توبــه قلبــی و رضایــت بــه پیشــروی بــا ایمــان، وعــده کامیابــی دنیــوی بــه ایشــان 

رســید. خداونــد فرمــود » از ایــن روز شــما را برکــت خواهــم داد « )آیــه ١۹(. 
از طریق رهبرشان زروبابل – که در طی همه سالها از زمان بازگشت از بابل 
بطــور دردناکــی تــالش کــرده بــود – پیامــی ارزشــمند داده شــد. روزی فــرا میرســد 
کــه دشــمنان امــت برگزیــده او همگــی بــر زمیــن خواهنــد خــورد. » در آن روز، اي 
زروبابــل، پســر شــالتيئيل، بنــده مــن، تــو ماننــد نگيــن انگشــتر مــن خواهــي بــود، زيــرا 
کــه مــن تــو را برگزيــده ام « )حجــی 2۳ آیــه 2(. حــال حاکــم اســرائیل مــی توانســت 
معنــی مشــیت را بفهمــد کــه او را از طریــق نومیــدی و حیرانــی هدایــت کــرده بــود؛ 

او مــی توانســت مقصــود خــدا را در همــه اینهــا تشــخیص بدهــد. 
ایــن کالم شــخصی بــه زرو بابــل بــرای تشــویق فرزنــدان خــدا در تمامــی اعصــار 
در کتــاب مقــدس ثبــت گردیــده اســت. خداونــد بــا فرســتادن فرزنــدان خویــش در 
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مســیر ســختیها و مشــقات هدفــی دارد. اگــر نخواهنــد هدایــت شــوند، او هرگــز 
آنــان را وادار بــه هدایــت نخواهــد کــرد. اگــر از ابتــدا مــی توانســتند انتهــا را ببیننــد، 
جــالل هدفــی را کــه محقــق میســازند را مــی توانســتند تشــخیص بدهنــد. همــه آنچــه 
کــه در آزمونهــا و مشــقات بــر آنــان روا میشــود بایــن خاطــر اســت کــه قــوی بــوده و 

بــرای او متحمــل رنــج شــوند. 
پیــام هایــی کــه توســط حجــی و زکریــا ایــراد گردیــد مــردم را برانگیخــت تــا تمــام 
تالشــهای خویــش را بــرای بازســازی معبــد بــکار گیرنــد – ولــی وقتــی کار میکردنــد 
مــورد  میکردنــد،  تدبیــر  بســیاری  موانــع  کــه  دیگــران  و  ســامریان  توســط  متاســفانه 
اذیــت و آزار قــرار گرفتنــد. در یــک وهلــه افســران ایالــت قلمــرو مــاد و پــارس از 
اورشلیم بازدید کرده و نام کسی که مجوز تعمیر و بازسازی معبد را به آنان داده 
بــود جویــا شــدند. چنانچــه در آن زمــان بــرای هدایــت بــه خــدا تــوکل نمیکردنــد، ایــن 
جســتار برایشــان منتــج بــه مصیبــت میگردیــد. » اّمــا خداونــد مراقــب رهبــران قــوم 
يهود بود. فرمانداران تصميم گرفتند قبل از دريافت پاسخ از داريوش شاهنشاه 
اقدامــي بــه عمــل نياورنــد « )عــزرا ۵ آیــه ۵(. فرمانــداران بــا چنــان حکمتــی اظهــار 
داشــتند کــه تصمیــم دارنــد تــا نامــه ای را بــه داریــوش هخامنشــی بنویســند آنــگاه 
حاکــم مــاد و پــارس توجــه خــود را بــه حکــم نخســتین کــه توســط کــورش صــادر شــده 
بــود معطــوف داشــته و اینکــه مخــارج بازســازی از خزانــه پادشــاه پرداخــت شــود. 
داریــوش ایــن حکــم را جســتجو کــرد و آنــرا یافــت کــه بــه موجــب آن او کســانی 
بــرای اجــازه ادامــه بازســازی معبــد جســتار کــرده بودنــد چنیــن پاســخ داد:  را کــه 
بــزرگ  تــا حاکــم یهودیــان و  تــا کار ایــن خانــه خــدا ادامــه یابــد. بگذاریــد  بگذاریــد 

خانــدان هــای یهــود ایــن خانــه خــدا را در ایــن مــکان بســازند. 
بــه عــالوه داریــوش ادامــه داد » مــن بــه ایــن وســیله بــه شــما دســتور میدهــم در 
بازســازی معبــد بــزرگ بــه آنهــا کمــک کنیــد. کلّیــة مخــارج آنهــا بایــد فــوراً از خزانــة 
ســلطنتی از محــل مالیاتهــای دریافــت شــده از اســتان غربــی رود فــرات پرداخــت 
شــود تــا وقفهــای در کار ســاختمان پیــش نیایــد. هرچــه کاهنــان احتیــاج دارنــد، 
هــر روز بــدون هیــچ کوتاهــی، در اختیــار آنهــا قــرار دهیــد: گوســاله، قــوچ، یــا بــرّه 
بــرای گذرانــدن قربانــی ســوختنی بــه حضــور خــدای آســمان و یــا گنــدم، نمــک، 
شــراب و روغــن زیتــون کــه از شــما میخواهنــد بــه ایشــان بدهیــد. دلیــل ایــن کار 
ایــن اســت کــه آنهــا بتواننــد قربانیهایــی بگذراننــد کــه مقبــول خــدای آســمان باشــد 

و بــرای مــن و فرزنــدان مــن برکــت بطلبنــد « )عــزرا 6 آیــات 7 تــا 10(.
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پادشــاه بــه عــالوه فرمــان داد کــه مجــازات ســختی بــرای کســانی کــه حکــم را 
تغییــر دهنــد در پیــش رو خواهــد بــود و آن حکــم را بــا اعالمیــه ای برجســته منعقــد 
نمــود: » هــر پادشــاه يــا هــر ملّتــي را کــه فرمــان مــرا نقــض کنــد و بخواهــد معبــد 
بــزرگ را ويــران کنــد، محــو و نابــود خواهــد ســاخت. مــن، داريــوش، ايــن دســتور را 

داده ام. دســتور مــن بايــد کامــالً اجــرا شــود « )آیــه ١2(. 
برای ماه ها پیش از اینکه این حکم صادر گردد اسرائیلیان با ایمان به کار خود 
ادامــه میدادنــد و انبیــای خــدا همچنــان بــا پیــام بجــا و بموقــع بــه آنــان کمــک میکردنــد 
کــه بموجــب آن هــدف الهــی در مقابــل کارگــران نــگاه داشــته شــود. دومــاه پــس از 
آخریــن پیــام حجــی، زکریــا رؤیاهایــی را دربــاره کار خــدا در زمیــن دیــد. ایــن پیامهــا بــه 
شــکلهای تمثیــل و نمادیــن داده شــد و در زمــان تردیــد و اضطــراب عظیــم از مفهــوم 
خاصــی برخــوردار بــود، بــرای انســانهایی کــه نــام خــدای اســرائیل را اقامــه میکردنــد. 
برای رهبران اینطور بنظر میرسید که اگر مجوزی که برای بازسازی معبد داده شده 
لغــو گــردد آینــده بنظــر بســیار تاریــک خواهــد بــود. خداونــد دیــد کــه امــت وی نیــاز بــه 
این دارند تا احیا شوند و با عیان شدن شفقت و محبت الیتناهی تشویق گردند. 

در رؤیا زکریا فرشته ای را دید که از خداوند پرسش میکند که میگفت:
در رؤیــا زکریــا از فرشــته خــدا شــنید کــه جســتار میکــرد: » اي خداونــد متعــال، 
کــي  بــه  تــا  بــودي؛  يهــودا خشــمگين  از اورشــليم و شــهرهاي  مــّدت هفتــاد ســال 
رحمــت خــود را از آنهــا دريــغ مــي کنــي؟ خداونــد بــا مهربانــي و ســخنان تســلّي آميــز 
بــه فرشــته پاســخ داد. آنــگاه فرشــته بــه مــن گفــت: ايــن پيــام خداونــد متعــال را اعــالم 
کــن کــه مــي فرمايــد: مــن بــه اورشــليم و کــوه مقــّدس شــفقت زيــادي دارم. اّمــا از 
اقوامــي کــه در رفــاه و آســايش زندگــي مــي کننــد، ســخت خشــمگين مــي باشــم 
زيــرا آنهــا زيادتــر از آنچــه کــه مــن مــي خواســتم بــر قــوم مــن ظلــم نمودنــد. بنابرايــن 
مــن بــا رحمــت و شــفقت بيشــتر بــه اورشــليم بازمــي گــردم و خانــه مــن و تمــام شــهر 

اورشــليم بازســازي مــي شــوند « )زکریــا 1 آیــات 12 تــا 16(. 
و حــال نبــی هدایــت شــده بــود تــا پیشــگوئی کنــد: » آن فرشــته بــه مــن گفــت کــه 
اعــالم کنــم: خداونــد متعــال مــي گويــد کــه شــهرهاي او دوبــاره کاميــاب خواهنــد 
شــد و او بــار ديگــر اورشــليم را کمــک خواهــد کــرد و آن شــهر را دوبــاره شــهر خــود 

خواهــد خوانــد « )زکریــا 1 آیــه 17(.
زکریــا ســپس دیــد کــه » قدرتهــای جهــان مــردم يهــودا، اســرائيل و اورشــليم را 
پراکنــده ســاخته انــد « کــه آن قدرتهــا بــا ســمبل شــاخ معرفــی گردیــده بودنــد. پــس از 
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آن او بالدرنــگ چهــار نجــار را دیــد کــه معــرف عواملــی بودنــد کــه خداونــد بــرای احیــای 
امــت خویــش و خانــه خویــش بــرای عبــادت بــکار بــرد. )آیــات 18 تــا 21 را بخوانیــد(. 
زکریــا گفــت چشــمان خــود را دوبــاره بــر افراشــته » در رؤيــاي ديگــري مــردي را 
ديــدم کــه يــک مقيــاس انــدازه گيــري در دســت داشــت. از او پرســيدم: کجــا مــي 
روي؟ او جواب داد: براي اندازه گيري شهر اورشليم مي روم و مي خواهم ببينم 
کــه طــول و عــرض آن چقــدر اســت. آنــگاه فرشــته اي کــه بــا مــن صحبــت مــي کــرد بــه 
استقبال فرشته ديگري که به طرف او مي آمد، رفت. فرشته دومي به اولي گفت: 
بشتاب و به آن جواني که مقياس اندازه گيري در دست دارد بگو که اورشليم آن 
قــدر از انســان و حيــوان پـُـر مــي شــود کــه شــهري بــدون ديــوار خواهــد شــد. خداونــد 
وعــده داده اســت کــه خــودش ماننــد ديــوار آتشــيني از شــهر محافظــت نمــوده، بــا 
تمــام شــکوه و جــالل خــود در آن ســاکن خواهــد شــد « )زکریــا 2 آیــات 1 تــا ۵(. 
خداوند فرمان داده بود که اورشــلیم بازســازی شــود. رؤیای اندازه گیری شــهر 
ضمانتــی بــود کــه او بــرای تســلی و تقویــت مصیبــت دیــدگان میــداد و وعــده هــای 
عهــد جــاودان را بــرای آنــان محقــق خواهــد ســاخت. توجــه او بــرای مراقبــت ماننــد 
بــه همــه فرزنــدان  بــود « و بواســطه آنــان جــالل او  » دیــواری از آتــش در اطــراف 
انســانها آشــکار خواهــد گردیــد. آنچــه را کــه خداونــد بــرای امــت خویــش محقــق 
میســاخت بایــد بــرای تمامــی مردمــان جهــان آشــکار گــردد. » همــه کســاني کــه در 
صهيــون هســتند، بــا فريــاد بســرايند! خــداي قــّدوس اســرائيل عظيــم اســت، و در 

ميــان قــوم خــود زندگــي مــي کنــد « )اشــعیا 12 آیــه 6(. 
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پیشــرفت مــداوم ســاختمان معبــد توســط بنایــان، خدعــه اهریمنــان را بطــور 
عظیمــی خنثــی نمــود. شــیطان مصمــم بــود تــا بــا طرحــی تــالش بیشــتری معطــوف 
دارد تــا امــت خــدا را بــا بــه رخ کشــیدن نقــص خصلــت آنــان، تضعیــف و نومیــد 
ســازد. اگــر کســانی کــه بــرای مدتهــا بخاطــر ســرپیچی رنــج کشــیده بودنــد بتواننــد 
دوبــاره تهییــج شــوند تــا بــه احــکام خــدا بــی توجهــی کننــد بــرای یکبــار دیگــر تحــت 

بندگــی و اســارت گنــاه در خواهنــد آمــد. 
بخاطــر اینکــه اســرائیل انتخــاب شــده بــود تــا معرفــت و شــناخت خــدا را در 
او همــه  بنابرایــن  بــود  کنــد همــواره هــدف خــاص دشــمنی شــیطان  زمیــن حفــظ 
قــدرت و خدعــه هــای خــود را بــکار گرفتــه بــود تــا آنــان را بــدام گنــاه بینــدازد. آنــان در 
دام وسوســه هــا و فریــب هــای او افتــاده و از احــکام خــدا ســرپیچی کــرده بودنــد و 

رهــا شــده بودنــد تــا شــکار دشــمنان بشــوند. 
بــرده شــده بودنــد خداونــد آنانــرا  بــه بابــل  بــرده  بــا اینحــال گرچــه آنــان بعنــوان 
و  آنــان فرســتاد  نــزد  توبیــخ و هشــدار  بــا  را  انبیــای خویــش  او  بــود.  رهــا نســاخته 
آنــان را بیــدار کــرد تــا گنــاه و تقصیــر خویــش را ببیننــد. وقتــی کــه خــود را در حضــور 
پیامهــای  او  بازگشــتند  او  بســوی  واقعــی  توبــه  بــا  و  ســاختند  متواضــع  خداونــد 
تشــویق آمیــز بــرای آنــان ارســال نمــود و اعــالن نمــود کــه آنانــرا از اســارت رهــا خواهــد 
ســاخت و بلطــف و مرحمــت خویــش آنــان را احیــا خواهــد نمــود و باردیگــر آنــان را 
در ســرزمین خویــش قــرار داد. و حــال کــه ایــن کار احیــا و بازســازی شــروع شــده 
بــود و باقیمانــدگان اســرائیل هــم اکنــون بــه یهــودا بازگشــته بودنــد شــیطان مصمــم 
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شــده بــود تــا اجــرای هــدف الهــی را خنثــی ســازد و بــرای هــدف خــود در جســتجوی 
قومهــای بــت پرســت بــود تــا آنــان را بکلــی نابــود ســازد. 

ولــی در ایــن بحــران خداونــد امــت خویــش را » بــا کالم نیکــو و تســلی بخــش « 
انگیــز شــیطان و کار  بــر  آیــه 1۳(. بواســطه کار اعجــاب  تقویــت نمــود. )زکریــا 1 
مســیح، خداونــد قــدرت شــفاعت را نشــان داد تــا اتهــام زننــده بــه امــت خویــش را 

مغلــوب ســازد. 
در رؤیایــی کــه نبــی مشــاهده کــرد » یوشــع، کاهــن اعظــم جامــه ای کثیــف بــر 
تن داشــت « )زکریا ۳ آیات 1 و ۳( و در مقابل فرشــته خدا ایســتاده بود و بخاطر 
مــردم رنجدیــده رحمــت خداونــد را میطلبیــد. وقتــی کــه بــرای محقــق ســاختن وعــده 
بــه  او  مینمــود.  مقاومــت  او  ضــد  بــر  گســتاخی  بــا  شــیطان  مینمــود  تضــرع  خــدا 
ســرپیچی اســرائیل اشــاره کــرد بعنــوان دلیلــی کــه چــرا نبایــد آنــان بــه لطــف خــدا احیــا 

شــوند. او آنــان را طعمــه خــود خوانــد و خواســت تــا در دســتان او باشــند. 
مــردم  و  خــود  از  شــیطان  اتهامهــای  مقابــل  در  توانســت  نمــی  اعظــم  کاهــن 
جامــه  اســت.  تقصیــر  از  عــاری  اســرائیل  کــه  نکــرد  ادعــا  او  کنــد.  دفــاع  خویــش 
کثیــف، ســمبل گناهــان مــردم اســت کــه او بعنــوان نماینــدگان آنــان بــر تــن دارد، او 
در مقابــل فرشــته ایســتاده و بــه تقصیــرات خــود اعتــراف مــی نمــود بــا اینحــال بــه توبــه 
و فروتنــی آنــان اشــاره دارد و بــه رحمــِت رهایــی بخــِش آمرزنــدِه گنــاه تــوکل دارد. او 

وعــده هــای خــدا را طلبیــد. 
آنــگاه فرشــته کــه همــان مســیح و نجــات دهنــده از گناهــان اســت، انهــام زننــده 
به امت خویش را نهیب داده و گفت » اي شــيطان، خداوند تو را محکوم کند. 
خداوند که اورشليم را برگزيده است تو را محکوم کند. اين مرد مانند چوب نيم 
ســوخته اي اســت که از ميان آتش گرفته شــده باشــد « )زکریا ۳ آیه 2(. اســرائیل 
بــرای مدتــی طوالنــی در تنــور مصیبــت مانــده بــود. بخاطــر گناهانشــان آتشــی کــه 
توســط شــیطان برافروختــه شــده بــود عنقریــب آنــان را نابــود میکــرد ولــی خداونــد 
دســت یــاری و کمــک بســوی آنــان دراز کــرده بــود. وقتــی شــفاعت یوشــع پذیرفتــه 
شــد فرمــان داده شــد کــه » لباســهای کثيــف او را از تنــش بيــرون کنيــد. ســپس بــه 
يهوشــع گفــت: ببيــن، گناهــان تــو را از تــو دور کــردم و حــاال لبــاس نــو بــه تنــت مــي 
کنــم. ســپس امــر کــرد کــه يــک دســتار تميــز بــر ســرش بگذارنــد و آنهــا گذاردنــد و 
درحالــي کــه فرشــته در آنجــا ايســتاده بــود، لبــاس نــو را بــه او پوشــانيدند « )آیــات 4 
و ۵(. گناهــان او و مــردم آمرزیــده شــد. جامــه اســرائیل عــوض شــد – و عدالــت 
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مســیح بــه آنــان داده شــد. تاجــی بــر ســر یوشــع گــذارده شــد همانگونــه کــه کاهنــان بــر 
ســر میگذاشــتند ســنگ نبشــته » قدوســیت خــدا « حکاکــی شــد )خــروج 28 آیــه 
۳6( حاکــی از اینکــه علــی رغــم ســرپیچی هــای گذشــته او، اکنــون شایســته گردیــده 

بــود تــا در حــرم مطهــر خداونــد کهانــت کنــد. 
اینــک فرشــته بــه یوشــع اعــالن نمــود » کــه خداونــد متعــال مــي فرمايــد: اگــر تــو 
از مــن اطاعــت کنــي و وظايفــي را کــه بــه تــو مــي ســپارم بــه درســتي انجــام دهــي، 
آنــگاه تــو را سرپرســت تمــام خانــه خــود مــي ســازم و اجــازه مــي دهــم کــه ماننــد ايــن 
فرشــتگان در حضــور مــن بايســتي « )زکریــا ۳ آیــه 7(. اگــر اطاعــت کنــد او تکریــم 
خواهــد گردیــد . او بایــد بــه عنــوان قاضــی یــا حاکــم معبــد و فرائــض آن باشــد و 
در میــان فرشــتگان مــالزم قــدم خواهــد زد حتــی در ایــن زندگــی و در نهایــت او بــه 

جماعــت جــالل یافتــه اطــراف تخــت خداونــد ملحــق خواهــد گردیــد. 
» پــس اي يهوشــع، کاهــن اعظــم و اي همــه همــکاران او بشــنويد! شــما نشــانه 
اي هســتيد از آنچــه کــه امیــد اســرائیل بــه آن اســت. مــن بنــده خــود را کــه )شــاخه( 
نام دارد مي آورم « )آیه ٨(. در شاخه رهایی دهنده ای می آید که امید اسرائیل 
را مــی کارد. بــا ایمــان بــه منجــی بــود کــه یوشــع و امــت وی آمــرزش یافتنــد. بواســطه 
ایمــان بــه مســیح لطــف خــدا بــرای احیــا نصیــب ایشــان گردیــد. بخاطــر شایســتگی 
او چنانچــه در طریــق او گام بردارنــد و فرامیــن او را رعایــت کننــد » آنــان نشــانه ای 
از رخــداد آینــده خواهنــد شــد « و بعنــوان برگزیــدگان آســمان در میــان اقــوام زمیــن 

عــزت خواهنــد یافــت. 
وقتــی شــیطان یوشــع و امــت وی را متهــم ســاخت، بهمیــن طــور در تمامــی 
اعصار او کسانی را که در طلب لطف و مرحمت خداوند بودند را متهم ساخت. 
» او اتهــام زننــده اســت کــه روز و شــب در در برابــر خــدا بــه بــرادران تهمــت میزنــد « 
)مکاشــفه 12 آیــه 10(. بــرای هــر جانــی کــه از قــدرت شــیطان نجــات داده شــد و 
نــام او در دفتــر حیــات بــره ثبــت گردیــد مناقشــه تکــرار میشــود. هیــچ فــردی بــدون 
آشفتگی و مقاومت شدید شیطان وارد خانواده خداوند نگردید. ولی او که امید 
و مدافــع و تبرئــه کننــده و رهایــی دهنــده اســرائیل بــود امیــد کلیســای امــروز اســت. 
بــرای  هســتند  خداونــد  طلــب  در  کــه  کســانی  علیــه  بــر  شــیطان  اتهامــات 
ناخشــنودی از گناهــان ایشــان نیســت. او از نقایــص شــخصیت و صفــات آنــان 
خوشــحالی میکنــد چــرا کــه او مــی دانــد کــه تنهــا از طریــق ســرپیچی آنــان از احــکام 

خــدا میتوانــد بــر آنــان چیــره شــود.  
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اتهامات او منحصراً بخاطر خصومت با مسیح است. از طریق برنامه نجات 
عیســی قلعه های شــیطان که خانواده بشــر را محبوس ســاخته در هم میشــکند و 
بــا قــدرت خویــش آنانــرا نجــات مــی بخشــد. همــه نفرتهــا و نابــکاری فرشــته طغیانگــر 
بجــوش مــی آیــد وقتــی کــه برتــری مســیح را مشــاهده میکنــد و بــا قــدرت اهریمنــی 
و حیلــه گــری خــود تــالش میکنــد تــا فرزنــدان انســان را کــه نجــات را پذیرفتــه انــد را 
بربایــد. او انســانها را بــه شــک گرائــی هدایــت میکنــد و ســبب میشــود تــا اعتمــاد 
خــود را از خــدا از دســت بدهنــد و خــود را از محبــت وی جــدا ســازند. او آنانــرا 
اغــوا میکنــد تــا احــکام را شکســته و ســپس آنــان را بعنــوان اســیران خــود مطالبــه 

میکنــد و بــا مســیح مشــاجره میکنــد تــا حــق داشــتن آنــان را از او بگیــرد. 
شــیطان مــی دانــد کــه کســانی کــه از خداونــد فیــض و آمــرزش میطلبنــد آنــرا 
آنانــرا  تــا  گــذارد  مــی  درمقابلشــان  را  ایشــان  گناهــان  او  بنابرایــن  یافــت  خواهنــد 
تــا خــدا را اطاعــت کننــد او  تــالش میکننــد  نومیــد ســازد. در مقابــل کســانی کــه 
مداومــاً در پــی موقعیتــی میگــردد تــا از آنــان شــکایت کنــد. او تــالش میکنــد تــا حتــی 
بهتریــن و پذیرفتــه تریــن خدمــت آنــان را بــد جلــوه دهــد. او بــا شــیوه هــای بیشــمار و 

زیرکانــه و بیرحمانــه تــالش میکنــد تــا آنــان را محکــوم کنــد. 
انســان بــا قــوت خویــش نمیتوانــد بــا اتهامهــای دشــمن مقابلــه کنــد. بــا جامــه 
هــای آلــوده بــه گنــاه و اعتــراف بــه گناهــان خویــش او در مقابــل خــدا مــی ایســتد. 
ولــی عیســی وکیــل مدافــع مــا، دادخواســت مؤثــری را بخاطــر همــه کســانی کــه بــا 
توبــه و ایمــان جــان خــود را بــه او ســپرده انــد ایــراد میکنــد. او علتهــا و انگیــزه هــا 
را اقامــه میکنــد و بــا اســتداللهای مقتــدر صلیــب، قــدرت اتهــام زننــده را در هــم 
میشــکند. اطاعــت کامــل او بــه احــکام خــدا بــه او همــه قدرتهــای زمیــن و آســمان 
بــرای انســان مقصــر  پــدر خویــش رحمــت و آشــتی را  را بخشــیده اســت و او از 
شــيطان  » اي  میگویــد:  خویــش  امــت  زننــده  تهمــت  بــه  او  میکنــد.  درخواســت 
خداونــد تــو را نهيــب نمايــد! خداونــد كــه اورشــليم را برگزيــده اســت تــو را نهيــب 
نمايــد. آيــا ايــن نيــم ســوزي نيســت كــه از ميــان آتــش ربــوده شــده اســت؟ « و او بــه 
کســانی کــه بــا ایمــان بــه وی تکیــه کننــد ضمانــت میدهــد » لبــاس کثيــف او را از 
تنــش بيــرون کنيــد. ســپس بــه يهوشــع گفــت: ببيــن، گناهــان تــو را از تــو دور کــردم و 

حــاال لبــاس نــو بــه تنــت مــي کنــم « )زکریــا ۳ آیــه 4(. 
همــه کســانی کــه ردای عدالــت مســیح را بــر تــن دارنــد در مقابــل وی بعنــوان 
برگزیــده و وفــادار و صــادق خواهنــد ایســتاد. شــیطان قــدرت نــدارد تــا آنــان را از 
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دســت منجــی بگیــرد. مســیح هیــچ جانــی کــه بــا ندامــت و ایمــان، محافظــت و یــاری 
بطلبــد را تنهــا نخواهــد گــذارد تــا تحــت ســلطه دشــمن قــرار گیــرد. کالم او ملــزم 
میکنــد » اّمــا اگــر دشــمنان قــوم مــن، حمايــت مــرا مــي خواهنــد آنهــا بايــد بــا مــن 
صلــح کننــد. آري آنهــا بايــد بــا مــن صلــح کننــد « )اشــعیا 27 آیــه ۵(. وعــده داده 
شــده بــه اشــعیا بــرای همــگان اســت: » خداونــد متعــال مــي فرمايــد: اگــر تــو از مــن 
اطاعــت کنــي و وظايفــي را کــه بــه تــو مــي ســپارم بــه درســتي انجــام دهــي، آنــگاه تــو 
را سرپرســت تمــام خانــه خــود مــي ســازم و اجــازه مــي دهــم کــه ماننــد ايــن فرشــتگان 
در حضــور مــن بايســتي « )زکریــا ۳ آیــه 7(. فرشــتگان خــدا در دو طــرف آنــان راه 
مــی رونــد حتــی در ایــن جهــان، و ســرانجام در میــان فرشــتگانی کــه آنــان را در بــارگاه 

خداونــد احاطــه نمــوده انــد خواهنــد ایســتاد. 
کفــاره  عظیــم  روز  هــای  خاتمــه صحنــه  در  فرشــته  و  یوشــع  از  زکریــا  رؤیــای 
بــرای امــت خــدا بــا قــوت نافــذ و قابــل اجراســت. کلیســای باقیمانــده آنــگاه در 
ســختی و محنــت عظیمــی آورده خواهــد شــد. کســانی کــه احــکام خــدا را نــگاه 
داشــته انــد و بــه مســیح وفادارنــد خشــم و غضــب اهریمــن و ســپاه او را بــر مــی 
و  آورد  مــی  بشــمار  خــود  مقهــور  زیردســتان  بعنــوان  را  جهــان  شــیطان  انگیزنــد. 
اینجــا  در  ولــی  اســت.  گرفتــه  در دســت  را  مســیحیان  از  بســیاری  کنتــرل  حتــی 
گــروه کوچکــی هســتند کــه در برابــری برتــری او مقاومــت میکننــد. اگــر شــریر مــی 
شــد.  مــی  کامــل  او  پیــروزی  کنــد  دار  لکــه  و  بدنــام  زمیــن  در  را  آنــان  توانســت 
هنگامیکــه او اقــوام بــت پرســت را تحریــک کــرد تــا اســرائیل را نابــود ســازند، در 
آینــده نزدیــک او قدرتهــای شــریر را در زمیــن بــه جنبــش در خواهــد آورد تــا امــت 
خــدا را نابــود ســازند. از انســانها خواســته خواهــد شــد تــا تســلیم اطاعــت قوانیــن 

بشــری گردیــده و از احــکام الهــی ســرپیچی کننــد.
آنانیکــه نســبت بــه خــدا صــادق هســتند تهدیــد شــده، تقبیــح شــده و نهــی و 
تبعیــد میشــوند. والدیــن و بــرادران و خویشــاوندان و دوستانشــان حتــی تــا مــرگ 
بــه آنــان خیانــت میکننــد. لوقــا ٢١ آیــه ١6. تنهــا امیــد آنــان بــه رحمــت خداســت 
بــود. همانطــور کــه یوشــع در برابــر فرشــته تضــرع  آنــان دعــا خواهــد  و تنهــا دفــاع 
نمــود کلیســای باقیمانــده نیــز بــا قلبــی شکســته و ایمانــی بــدون تملــق بــرای آمــرزش 
آنــان اســت درخواســت و تضــرع  کــه شــفیع و مدافــع  و رهایــی بواســطه مســیح 
خواهــد نمــود. آنــان کامــالً از زندگــی گنــاه آلــوده خــود آگاه هســتند و ضعــف و 

ناشایســتگی خــود را میبیننــد و آمــاده انــد تــا امیــد خــود را از دســت بدهنــد.  

587

PK-Body-FA.indd   431 11/26/18   2:14 PM



4۳2  | انبیاء و پادشاهان

وسوســه کننــده ایســتاده اســت تــا آنــان را متهــم کنــد همانطــور کــه ایســتاده بــود 
تــا بــا یوشــع مقامــت و مشــاجره کنــد. او بــه جامــه کثیــف و صفــات معیــوب آنــان 
اشــاره کــرد. او ضعــف و نابخــردی آنــان و گنــاه ناشــکری عــدم تشــابه آنــان بــه مســیح 
کــه رهایــی دهنــده آنانــرا بــی حرمــت میســازد را ارائــه میکنــد. او تــالش میکنــد تــا بــا 
ایــن اندیشــه کــه بــه آنــان امیــدی نیســت آنــان را بترســاند کــه لکــه ناپــاک آنــان هرگــز 
شســته و پــاک نخواهــد شــد. او امیــدوار اســت تــا ایمــان آنــان را نابــود ســاخته تــا 

تســلیم وسوســه هــا و فریبهــای او بشــوند و از بیعــت بــا خــدا دســت بردارنــد. 
شــیطان دقیقــا مــی دانــد کــه چــه گناهانــی میتوانــد امــت خــدا را وسوســه کنــد 
بــر  بــا گناهــان آنــان  بــه آنــان اصــرار میــورزد و اظهــار میــدارد کــه  بــر تهمــت زدن  و 
محافظــت الهــی چیــره شــده و طلــب میکنــد کــه حــق دارد تــا آنانــرا نابــود ســازد. او 
چنــان ســخنان خــود را ابــراز میکنــد کــه گوئــی مســتحق اســت تــا آنــان را از لطــف 
خــدا محــروم ســازد. او میگویــد:  » آیــا ایــن مردمــی هســتند کــه میخواهنــد جــای مــن 
و فرشــتگانی کــه بــا مــن متحــد هســتند را بگیرنــد؟ آنــان اقــرار میکننــد کــه از احــکام 
خــدا اطاعــت میکننــد ولــی آیــا آن مقــررات را فهمیــده و رعایــت کــرده انــد؟ آیــا آنــان 
بیــش از خــدا عاشــق خــود خواهــی هــای خــود نبــوده انــد؟ آیــا آنــان عالیــق خــود را 
فراتــر از خدمــات او قــرار نــداده انــد؟ آیــا آنــان چیزهــای دنیــوی را دوســت نداشــته 
انــد؟ بــه گناهانــی کــه در زندگــی آنــان مشــخص اســت نــگاه کنیــد؟ خودخواهــی 
آنانرا مظاهده کنید بد اندیشــی و کینه توزی و نفرت آنان از یکدیگر را ببینید. آیا 
خداونــد مــن و فرشــتگان مــرا از حضــور خویــش دور میگردانــد و بــا اینحــال بــه آنانــی 
کــه گنــاه مشــابهی مرتکــب گردیــده انــد اجــر میدهــد؟ ایــن عادالنــه نیســت خداونــدا 
شــود «. حکــم  آنــان  ضــد  بــر  کــه  میکنــد  طلــب  عدالــت  کنــی؟  چنیــن  نمیتوانــی 

عوامــل  تســلیم  را  خــود  ولــی  انــد  ورزیــده  گنــاه  مســیح  پیــروان  اینکــه  بــا  ولــی 
و  پشــیمانی  بــا  و  و  نمــوده  توبــه  خویــش  گناهــان  از  آنــان  انــد.  ننمــوده  شــیطانی 
ندامــت خــدا را طلبیــده انــد و شــفیع و مدافــع الهــی بــرای آنــان عــرض حــال خواهــد 
قــرار گرفتــه اســت ازگنــاه و  بــی حرمتــی  آنــان مــورد  بــا قدرناشناســی  داد. او کــه 
همچنیــن طلــب مغفــرت آنــان آگاه اســت و اظهــار میــدارد: اي شــيطان، خداونــد 
تــو را محکــوم کنــد. مــن زندگــی خــود را بــرای ایــن جانهــا دادم. نــام آنــان بــر کــف 
دســتان من نوشــته شــده اســت. آنان ممکن اســت در صفات خود ضعف داشــته 
باشــند آنــان ممکــن اســت در تالشــهای خویــش قصــور کــرده باشــند ولــی توبــه کــرده 

انــد و مــن آنــان را بخشــیده و پذیرفتــه ام. 
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ایــن حملــه هــای شــیطان قدرتمنــد هســتند – اغفالهــای او زیرکانــه انــد ولــی 
بــزرگ  آنــان  مصیبــت  اســت.  شــده  دوختــه  خویــش  امــت  بــه  چشــمان خداونــد 
اســت – شــعله هــای آتــش بنظــر آنــان را در هــم میکشــد ولــی عیســی آنــان را ماننــد 
طالیــی کــه در آتــش محــک زده میشــود از آتــش بیــرون میکشــد. دنیــوی بــودن آنــان 
محــو میشــود کــه بواســطه آنــان تمثــال مســیح ممکــن اســت کامــالً آشــکار گــردد. 
را  خویــش  کلیســای  بــودن  خطــر  در  خداونــد  کــه  میرســد  بنظــر  گاهگاهــی 
فرامــوش کــرده و دشــمنان او کلیســا را مجــروح ســاخته انــد. ولــی خــدا فرامــوش 
نکــرده اســت. هیــچ چیــزی در دیــدگاه خــدا عزیــز تــر از کلیســای خویــش نیســت. 
ایــن اراده او نیســت کــه سیاســتهای دنیــوی بتواننــد ســابقه او را تبــاه ســازند. او 
هــای شــیطان شــوند.  مغلــوب وسوســه  تــا  نمــود  نخواهــد  رهــا  را  امــت خویــش 
همــه  ولــی  نمــود  تنبیــه خواهــد  را  میدهنــد  جلــوه  بــد  را  او  کــه  کســانی  خداونــد 
کســانی را کــه خالصانــه توبــه کننــد را رئوفانــه خواهــد بخشــید. بــه همــه کســانی کــه 
رشــد شــخصیت مســیحی را طلــب میکننــد توســط خداونــد مــدد خواهــد گردیــد.

زمیــن خواهنــد  پلشــتیهای  بــه  و  خــورده  افســوس  خــدا  امــت  آخــر  زمــان  در   
گریســت. آنــان بــا اشــک بــه بــدکار هشــدار میدهنــد از خطــر پایمــال کــردن احــکام 
الهــی و بــا غــم و تاســف زائــد الوصفــی بــا توبــه و ندامــت خــود را در برابــر خداونــد 
فروتــن میســازند. بــدکار درخواســتها و تضرعــات حــزن آلــود آنــان را اســتهزاء خواهــد 
نمــود. ولــی انــدوه و تواضــع امــت خــدا دلیــل واضحــی اســت کــه آنــان دوبــاره قــوت 
و شــرافت صفــات از دســت رفتــه در نتیجــه گنــاه را دوبــاره بدســت خواهنــد آورد. 
بخاطــر اینکــه آنــان بــه مســیح نزدیکتــر میشــوند بخاطراینکــه چشــمان آنــان بــه خلــوص 
بــه وضــوح  را  افــزون  بــه  رو  گناهــان  آنــان  کــه  زیــرا  اســت  شــده  دوختــه  او  کامــل 
تشــخیص میدهنــد. فروتنــی و تواضــع شــروط توفیــق و پیــروزی اســت. تــاج جــالل 

منتظــر کســانی اســت کــه بــه مســیح ســر تعظیــم فرودآورنــد. 
وفــاداران بــه خــدا و عابــدان او تحــت مراقبــت و محافظــت او خواهنــد بــود. 
آنــان خــود نمــی داننــد کــه چطــور محافظــت شــده انــد. شــیطان حاکــم ایــن جهــان 
ماننــد  خــدا  فرزنــدان  آیــا چشــمان  ولــی  نابــود ســازد  آنانــرا  تــا  اســت  آنــان  بدنبــال 
در  کــه  ببیننــد  را  خــدا  فرشــتگان  تــا  اســت  بــاز  دوتــان  در  الیشــع  خــادم  چشــمان 

انــد و ســپاه تاریکــی را مهــار میکننــد؟ اطرافشــان اردو زده 
وقتی جانهای امت خدا در معرض مصیبت و ســختی اســت و آنان خلوص 
و صفــای قلــب را میطلبنــد حکمــی داده میشــود: » جامــه هــای کثیــف را بیــرون 
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بیاوریــد « و کالمــی تشــویق آمیــز گفتــه میشــود: » ببيــن، گناهــان تــو را از تــو دور 
کــردم و حــاال لبــاس نــو بــه تنــت مــي کنــم « )زکریــا ۳ آیــه 4(. ردای بــی عیــب عدالــت 
مســیح بــر دوش فرزنــدان آزمــوده شــده و وسوســه شــده و وفــادار خــدا قــرار میگیــرد. 
باقیمانــدگان تحقیــر شــده بــا جامــه هــای فاخــر ملبــس گردیــده انــد و دیگــر هرگــز بــا 
فســادهای دنیــا آلــوده نمــی شــوند. نامهــای آنــان در دفتــر حیــات بــره باقــی مــی مانــد 
و در زمــره ایمانــداران وفــادار همــه اعصــار ثبــت میگــردد. آنــان در برابــر حیلــه هــای 
اغفــال کننــده مقاومــت نمــوده انــد – و بــا غرشــهای اهریمــن از وفــاداری دســت 
آنــان بطــور جــاودان از شــیوه هــای وسوســه کننــده در امــان  انــد. حــال  نکشــیده 
هســتند. گناهــان آنــان بــه ابــداء کننــده گنــاه منتقــل شــده اســت و تاجــی زیبــا بــر 

ســر آنــان گــذارده شــده اســت. 
در حالیکــه شــیطان بــه تهمــت زدنهــای خــود اصــرار میــورزد فرشــتگان مقــدس 
و نــا پیــدا رفــت و آمــد میکننــد و مهــر خــدای زنــده را بــر آنــان میزننــد. اینهــا کســانی 
هســتند کــه بــا بــره بــر کــوه صهیــون ایســتاده انــد و نــام پــدر بــر پیشــانی ایشــان نوشــته 
شــده اســت. » آنــان ســرودهای تــازه ای در برابــر تخــت میخواننــد ســرودهایی کــه 
هیــچ کــس نمــی توانســت بیامــوزد مگــر آن يكصــد و چهــل و چهــار هــزار نفــر كــه از 
تمــام دنيــا خريــده و آزاد شــده بودنــد. آنــان کســانی هســتند کــه بــه هــر جــا کــه بــره 
میــرود بــه دنبــال او میرونــد. آنهــا بــراي خــدا و بــرّه بــه عنــوان اوليــن نمونــه از ميــان 
انســانها خريــداري و آزاد گشــته انــد. هيــچ دروغــي در لبهــاي ايشــان يافــت نشــد و 

بــي نقــص و بــي عيــب هســتند « )مکاشــفه 14 آیــات 4 و ۵(. 
حــال کالم فرشــته محقــق گردیــد: » پــس اي يهوشــع، کاهــن اعظــم و اي همــه 
همــکاران او بشــنويد! شــما نشــانه اي هســتيد از آنچــه کــه در آينــده رخ خواهــد 
داد. مــن بنــده خــود را کــه )شــاخه( نــام دارد مــي آورم « )زکریــا ۳ آیــه 8(. مســیح 
بعنــوان رهایــی دهنــده و فدیــه دهنــده امــت خویــش آشــکار گردیــد. حــال در واقــع 
آینــده رخ خواهــد داد « و  کــه در  آنچــه هســتند  از  باقیمانــدگان » نشــانه هایــی 
اشــکها و فروتنــی آنــان بــا خوشــی و تکریــم در حضــور خــدا و بــره جایگزیــن خواهــد 
شــد. » در آن روز شــاخه خداونــد زيبــا و جليــل و ميــوه زميــن بــه جهــت ناجيــان 
اســرائيل فخــر و زينــت خواهــد بــود. و واقــع مــي شــود كــه هركــه در صهيــون باقــي 
ماند و هركه در اورشــليم ترك شــود، مقّدس خوانده خواهد شــد يعني هر كه در 

اورشــليم در دفتــر حيــات مكتــوب باشــد « )اشــعیا 4 آیــات 2 و ۳(. 
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 نه به قدرت و 

نه به قّوت
بالفاصله پس از رؤیای زکریا درباره یوشــع و فرشــته، نبی پیامی را در رابطه با 
کار زرو بابل دریافت نمود. » و فرشــته اي كه با من تكلّم مي نمود، برگشــته، مرا 
مثــل شــخصي كــه از خــواب بيــدار شــود بيــدار كــرد، و بــه مــن گفــت: چــه چيــز مــي 
بينــي؟ گفتــم: نظــر كــردم و اينــك شــمعداني كــه تمامــش طالســت و روغندانــش بــر 
سرش و هفت چراغش بر آن است و هر چراغ كه بر سرش مي باشد هفت لوله 
دارد. و بــه پهلــوي آن دو درخــت زيتــون كــه يكــي بطــرف راســت روغنــدان و ديگــري 
بطــرف چپــش مــي باشــد. و مــن توّجــه نمــوده، فرشــته اي را كــه بــا مــن تكلـّـم مــي نمــود 
خطــاب كــرده، گفتــم: اي آقايــم اينهــا چــه مــي باشــد؟ و فرشــته اي كــه بــا مــن تكلّــم 
مــي نمــود مــرا جــواب داد و گفــت: آيــا نمــي دانــي كــه اينهــا چيســت؟ گفتــم: نــه اي 
آقايم. او در جواب من گفت: اين است كالمي كه خداوند به َزُربّاِبل مي گويد: 
نــه بــه قــدرت و نــه بــه قــّوت بلكــه بــه روح مــن. قــول يهــوه صبايــوت ايــن اســت «.

مــي  چــه  هــا  ايــن  مــن،  خــدای  ای  گفتــم:  كــرده،  خطــاب  را  او  مــن  » پــس 
کــه  اســت  زروبابــل  بــرای  خــدا  ایــن کالم  گفــت:  داده،  جــواب  مــرا  او  باشــند؟ 
بــا روح مــن، خــدای لشــکریان  بــه قــدرت مــن بلکــه  نــه  بــه قــوت مــن،  نــه  میگویــد 
مــی گویــد. ســپس پرســیدم: آن دو درخــت زیتــون کــه در ســمت راســت و چــپ 
از  کــه  طالیــی  لولــه  دو  پهلــوی  در  زیتــون  شــاخة  دو  نیــز  و  هســتند،  چراغــدان 
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آنهــا روغــن میریــزد، چیســتند؟ « پرســید: » آیــا نمیدانــی؟ « پاســخ دادم: » خیــر 
آقایــم نمیدانــم. « فرشــته گفــت: » اینهــا دو شــخصی هســتند کــه خــدا، مالــک 
تــا خدمتگــزار او باشــند. « )زکریــا 4  تمــام جهــان آنهــا را برگزیــده و مســح کــرده 

آیــات 1 تــا 6 و 11 تــا 14(. 
در ایــن رؤیــا دو درخــت زیتــون در مقابــل خداونــد ایســتاده انــد و معــرف خالــی 
طریــق  بدیــن  و  هســتند.  چراغــدان  هــای  لولــه  بــه  خــود  از  طالیــی  روغــن  کــردن 
نــور دائمــی  نــور افشــانی کننــد و  چراغهــای قــدس ســوخت میگیرنــد کــه بتواننــد 
داشــته باشــند. پــس از طریــق تدهیــن شــدگان اســت کــه در محضــر خــدا پــری نــور 
الهــی و محبــت و قــدرت بــه امــت وی ارزانــی میگــردد کــه بــدان طریــق آنــان بتواننــد 
نــور و خوشــی و طــراوت را بدیگــران اعطــا نماینــد. کســانی کــه توانگــر شــده انــد بایــد 

بــا خزانــه محبــت خــدا دیگــران را توانگــر کننــد. 
در بازســازی خانــه خــدا زروبابــل بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه بــود. از ابتــدا 
دشــمن » دســتان مــردم یهــودا را تضعیــف و در ســاختن مشــکل ایجــاد کــرد « و 
» بــا تحمیــل قــدرت کار آنــان را متوقــف ســاخت « )عــزرا 4 آیــات 4 و 2۳(. ولــی 
خداونــد از بــرای ســازندگان پادرمیانــی کــرد و حــال او از طریــق نبــی خویــش زروبابــل 
گفتگــو کــرد و گفــت » اي كــوه بــزرگ تــو چيســتي؟ در حضــور َزُربّاِبــل بــه همــواري 
مبّــدل خواهــي شــد و ســنگ ســر آن را بيــرون خواهــد آورد و صــدا خواهنــد زد 

فيــض فيــض بــر آن باشــد « )زکریــا 4 آیــه 7(. 
در سراســر تاریــِخ قــوم خــدا، کوههــای بــزرِگ مشــکالت کــه بظاهــر غیــر قابــل 
حــل بودنــد در برابــر کســانی کــه ســعی داشــتند تــا اهــداف خــدا را بــه پیــش ببرنــد 
بــزرگ جلــوه داده شــد. ایــن قبیــل موانــع توســط خداونــد مجــاز گردیــد تــا آزمونــی 
بــرای ایمــان باشــد. وقتــی از هــر طــرف بــا مانــع روبــرو میشــویم بایــد بیــش از هــر 
چیــز بــه قــدرت او و روح او تــوکل کنیــم. اعمــال ایمــان زنــده یعنــی افزایــش قــدرت 
روحانــی و رشــد بــی تزلــزل اعتمــاد. بدیــن ســبب اســت کــه جــان بــه قدرتــی غیــر قابــل 
شکســت مبــدل میشــود. پیــش از مطالبــه ایمــان موانعــی کــه توســط شــیطان در 
مســیر راه مســیحیان قــرار داده شــده محــو میگــردد چــرا کــه قدرتهــای ملکوتــی بــرای 
اســتمداد نــازل خواهنــد گردیــد. » عيســي ايشــان را گفــت: بــه ســبب بــي ايمانــي 
شــما. زيــرا هــر آينــه بــه شــما مــي گويــم، اگــر ايمــاِن بــه قــدر دانــه خردلــي مــي داشــتيد، 
بديــن كــوه مــي گفتيــد از اينجــا بــدان جــا منتقــل شــو، البتّــه منتقــل مــي شــد و هيــچ 

امــري بــر شــما محــال نمــي بــود « )متــی 17 آیــه 20(. 
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راه جهــان بــا تفاخــر و شــکوه آغــاز میشــود. راه خــدا بــرای ســاختن چیزهایــی 
اســت کــه بنظــر ناچیــز هســتند کــه شــروع پیــروزی شــکوهمند حقیقــت و عدالــت 
اســت. گاهــی اوقــات او کارگــران خــود را بــا نومیــدی و شکســت ظاهــری تربیــت و 
کارآموزی میکند. این هدف اوست تا برای مقابله با مشکالت بزرگتر آماده شوند. 
بــا سرگشــتگیها و موانــع روبــرو میشــوند دچــار لغــزش  اغلــب انســانها وقتــی 
میگردنــد. ولــی چنانچــه از ابتــدا تــا بــه آخــر اعتمــاد جزمــی داشــته باشــند خداونــد راه 
را بــرای آنــان همــوار میســازد. وقتــی بــا مشــکالت دســت و پنجــه نــرم میکننــد توفیــق 
خواهنــد یافــت. در مقابــل روح بــی بــاک و ایمــان لغــزش ناپذیــر زروبابــل کوههــای 
بــزرگ مشــکالت صــاف و همــوار خواهنــد شــد و او کــه دســتانش شــالوده را بنیــان 
نهــاد » دســتان وی نیــز آنــرا تمــام خواهــد کــرد «. » و هنگامــي کــه آخريــن ســنگ بنــا 
را بگــذاري، مــردم از خوشــي فريــاد مــي زننــد و مــي گوينــد: فيــض و برکــت خــدا بــر 

آن بــاد « )زکریــا 4 آیــات ۹ و 7(. 
قــدرت بشــری و توانایــی بشــری، کلیســای خــدا را ایجــاد نکــرده کــه بتوانــد آنــرا 
ویــران بســازد. بنیــان کلیســا بــر صخــره قــوت بشــری بنیــان گــزاری نگریدیــده بلکــه 
مــرگ،  و» نيروهــاي  اســت.  گردیــده  بنــا  اعصــار  آن صخــره  مســیح،  عیســی  بــر 
هرگــز بــر آن چيــره نخواهــد شــد « )متــی 16 آیــه 8(. حضــور خداونــد بــه اهــداف 
خویــش ثبــات مــی بخشــد. » بــر رؤســا تــوکل مكنيــد و نــه بــر ابــن آدم كــه نــزد او 
اعانتــي نيســت « ایــن کالم بــرای ماســت. )مزامیــر 146 آیــه ۳(. » بازگرديــد و بــا 
ســکوت بــه مــن اعتمــاد کنيــد، آن وقــت قــوي و در امــان خواهيــد بــود « )اشــعیا 
۳0 آیــه 1۵(. کار شــکوهمندانه خــدا بــر اصــول محقانــه ازلــی بنیــاد نهــاده شــده و 
هرگــز بیهــوده و عبــث نخواهــد بــود. و لحظــه بــه لحظــه پایدارتــر خواهــد گردیــد. 
» نــه بــه قــدرت و نــه بــه قــّوت بلكــه بــه روح مــن. قــول يهــوه صبايــوت ايــن اســت « 

)زکریــا 4 آیــه 6(. 
» دســتهاي َزُربّاِبــل ايــن خانــه را بنيــاد نهــاد و دســتهاي وي آن را تمــام خواهــد 
كــرد و خواهــي دانســت كــه يهــوه صبايــوت مــرا نــزد شــما فرســتاده اســت « )آیــه 
۹(. » و مشــايخ يهــود بــه بنــا نمــودن مشــغول شــدند و برحســب نبــّوت حّجــي نبــّي 
و زكريــا ابــن عــّدو كار را پيــش بردنــد و برحســب حكــم خــداي اســرائيل و فرمــان 
انجــام  بــه  نمــوده،  بنــا  را  آن  فــارس  پادشــاهان  اَرتَحَشســتا،  و  داريــوش  و  كــورش 
رســانيدند. و ايــن خانــه، در روز ســّوم مــاه اذار در ســال ششــم داريــوش پادشــاه، 

تمــام شــد « )عــزرا 6 آیــات 14 و 1۵(. 
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مدتی کوتاه پس از آن معبد بازسازی شده و تبرک گردید. » و بني اسرائيل، 
يعنــي كاهنــان و الويــان و ســاير آنانــي كــه از اســيري برگشــته بودنــد، ايــن خانــه خــدا 
را بــا شــادماني تبريــك نمودنــد. و بــراي تبريــك ايــن خانــه خــدا صــد گاو و دويســت 
قــوچ و چهارصــد بــره و بــه جهــت قربانــي گنــاه بــراي تمامــِي اســرائيل، دوازده بــز نــر 

موافــق شــماره اســباط اســرائيل گذرانيدنــد « )آیــات 16 و 17 و 1۹(. 
معبــد دوم در حشــمت بــا اولیــن معبــد برابــری نمیکــرد و ماننــد معبــد نخســت 
بــا حضــور الهــی تقدیــس نشــده بــود. هیــچ نشــانه قــدرت خــارق العــاده ای وجــود 
نداشــت تــا نشــانی از تبــرک آن باشــد. و نــه ابــر جاللــی دیــده میشــد تــا قــدس تــازه 
برپــا شــده را پــر ســازد. نــه آتشــی از آســمان بــه پائیــن مــی آمــد تــا قربانــی بــر روی 
قربانــگاه را بربایــد. َســکینه بیــش از ایــن بیــن فرشــتگان کروبــی در قــدس االقــداس 
ســاکن نبــود. صنــدوق عهــد و صندلــی رحمــت و میزهــای شــهادت در آنجــا یافــت 
نمیشد. هیچ نشانی از آسمان برای جستارهای کاهن از اراده خدا دیده نمیشد. 
و بــا اینحــال ایــن ســاختمانی بــود کــه در خصــوص آن، خداونــد از طریــق حجــی 
نبــی اظهــار نمــود: » ايــن خانــه بــا شــکوهتر از ســابق مــي شــود و در اينجــا بــه قــوم 
خــود صلــح و ســالمتي مــي بخشــم «. » تمــام اقــوام را ســرنگون مــي ســازم. دارايــي 
و ثروتشــان به اينجا آورده مي شــود و اين خانه را از شــکوه و جالل پُر مي ســازم « 
)حجــی 2 آیــات 7 و ۹(. بــرای قرنهــا مــردان عالــم و اندیشــمند تــالش کردنــد تــا وعــده 
هــای خــدا را کــه در ایــن اثنــا بــه حجــی نشــان داده شــده بــود، بــه کمــال رســانند بــا 
ایــن حــال بــا ظهــور عیســای ناصــری، آرزوی همــه ملتهــا، کــه بــا حضــور شــخصی 
خــود بخــش هــای معبــد را تقدیــس نمــود لیکــن بســیاری سرســختانه از مشــاهده هــر 
اهمیــت ویــژه ای ســر بــاز زدنــد. غــرور و بــی ایمانــی، اذهــان آنــان را نســبت بــه معنــی 

حقیقــی کالِم نبــی کــور کــرده بــود. 
معبــد دوم تجلیــل گــردی، نــه بــا ابــر جــالل خــدا، بلکــه بــا حضــور مســیح » زيــرا 
بــه طــور كامــل در مســيح مجســم شــد « – » و خــدا در جســم ظاهــر  الوهيّــت 
شــخصی  بــا حضــور   .)16 آیــه   ۳ تیموتائــوس  اول  ۹؛  آیــه   2 )کولســیان  گردیــد « 
مســیح در طــی کهانــت زمینــی، معبــد دوم از معبــد اول در شــکوه و جــالل تقــدم 
یافــت. عیســی آنکــه » آرزوی همــه قومهــا و ملتهــا « بــود، بــه معبــد خــود آمــد و در 

تاالرهــا و ایوانهــای مقــدس تعلیــم داده و شــفا مــی داد. 
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پنجــاه هزارنفــر از فرزنــدان اســیر مزیــت  بــه مرحمــت و لطــف کــورش تقریبــاً 
یافتند که با فرمان او اجازه بازگشــت داشــته باشــند. اینها به هر حال در مقایســه 
بــا صدهــا هــزاران افــراد پراکنــده شــده در سراســر ایالتهــای مــاد و پــارس منحصــراً 
» باقیمانــدگان « تلقــی میشــدند. جمعیــت کثیــری از اســرائیلیان بــه انتخــاب خــود 
در سرزمین های تبعید خود باقی ماندند. و مابقی متحمل سفر مشقت بار برای 
بازگشت شدند تا مجدداً شهرها و خانه های متروک و ویران شده را آباد کنند. 
بیســت و انــد ســالی گذشــت وقتــی کــه فرمــاِن مقبــول و مطلــوب دوم ماننــد 
فرمــان اول توســط داریــوش هخامنشــی صــادر گردیــد. بدیــن ســبب خداونــد بلطــف 
بــه  بازگشــت  بــرای  پــارس  و  مــاد  بــرای یهودیــان در قلمــرو  خویــش فرصتــی دیگــر 
ســرزمین پدریشــان بوجــود آورد. خداونــد ایــام طاقــت فرســا را پیــش بینــی کــرد کــه 
در طــی ســلطنت خشایارشــا پیــش خواهــد آمــد – )او در کتــاب اِســِتر، اخشــورش 
نامیــده شــده( – و او نــه تنهــا احساســات قلبــی زمامــداران را تغییــر داد بلکــه بــه 

زکریــا الهــام نمــود تــا از تبعیدیــان بخواهــد تــا بازگردنــد. 
» هــان هــان خداونــد مــي گويــد از زميــن شــمال بگريزيــد زيــرا كــه شــما را مثــل 
چهــار بــاد آســمان پراكنــده ســاخته ام. قــول خداونــد ايــن اســت. هــان اي صهيــون 
كــه بــا دختــر بابــل ســاكن هســتي، خويشــتن را رســتگار ســاز. زيــرا يهــوه صبايــوت كــه 
مــرا بعــد از جــالل نــزد اّمــت هايــي كــه شــما را غــارت كردنــد فرســتاده اســت، چنيــن 
مــي گويــد كــه هركــه شــما را لمــس نمايــد مردمــك چشــم او را لمــس نمــوده اســت. 
زيــرا اينــك مــن دســت خــود را بــر ايشــان خواهــم افشــاند و ايشــان غــارت بنــدگان 
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خودشــان خواهنــد شــد و شــما خواهيــد دانســت كــه يهــوه صبايــوت مــرا فرســتاده 
اســت « )زکریــا 2 آیــات 6 تــا ۹(. 

هدف خدا از ابتدا چنین بود که امت وی در زمین مورد تحسین واقع شوند 
و بــرای جــالل نــام او نمونــه و برکتــی بــرای زمیــن باشــند. خداونــد در طــی ســالهای 
طوالنــی تبعیــد، فرصتهــای بســیاری بــه آنــان داد تــا بــه تبعیــت از خــدا بازگردنــد. 
میانــه مصیبــت  در  و  بودنــد  گیــری  یــاد  و  ســپردن  جــان  گــوش  بــه  برخــی مصمــم 
هایشــان رســتگار شــدند. بســیاری از اینهــا در زمــره کســانی بودنــد کــه بایــد بــاز مــی 
گشــتند. آنــان بــه » شــاخه هــای ســرو بلنــد « تشــبیه شــده بودنــد کــه بایــد بــر » کــوه 
بلنــد اســرائیل در جاهــای مرتفــع کاشــته میشــدند « )حزقیــال 17 آیــات 22 و 2۳(. 
آنها کسانی بودند که » خداوند روح آنان را برانگیخته بود « )عزرا 1 آیه ۵( و با 
فرمان کورش بازگشتند. ولی خداوند از درخواست خود به کسانی که با اختیار 
در ســرزمین تبعیــد مانــده بودنــد بــاز نایســتاد و از طریــق عوامــل متعــددی برایشــان 
ممکن ســاخت تا آنان نیز بازگردند. به هر حال تعداد زیادی از کســانی که فرمان 
کورش را اجابت نکردند و فشارهای بعدی تاثیری روی آنان نگذارد و حتی وقتی 
زکریــا بــه آنــان هشــدار داد تــا بــدون تعلــل از بابــل بگریزنــد آنــان اعتنایــی نکردنــد. 
بــود.  تغییــر  حــال  در  بســرعت  پــارس  و  مــاد  قلمــرو  در  شــرایط  اثنــا،  ایــن  در 
داریــوش هخامنشــی کــه تحــت ســلطنت او لطــف و مرحمــت بایشــان نشــان داده 
شــد جــای خــود را بــه خشایارشــاه کبیــر داد. در خــالل ســلطنت او بــود کــه یهودیــان 
بــه پیــام فرارکــردن از مواجهــه بــا بحرانهــای ســخت بــی اعتنایــی کــرده بودنــد. بــا عــدم 
بهــره بــرداری از شــرایطی کــه خداونــد بــرای گریختــن آنــان مهیــا کــرده بــود، حــال رو در 

روی مــرگ قــرار گرفتــه بودنــد. 
بواســطه هامــان اجاجــی، مــرد گســتاخ و بــی مــرام کــه در مقــام بــاالی حکومتــی 
باطــل  و  اثــر  بــی  را  خــدا  اهــداف  تــا  کــرد  تــالش  شــیطان  بــود،  پــارس  و  مــاد  در 
ســازد. هامــان بــر علیــه ُمردخــای یهــودی کینــه بــدی داشــت. مردخــای هیــچ بــدی 
بــه هامــان نکــرده بــود ولــی بــه او حرمــت عابدانــه ای نشــان نمیــداد. » و چونكــه 
دســت انداختــن بــر ُمردخــاي، تنهــا بــه نظــر وي ســهل آمــد و او را از قــوم مردخــای 
اطــالع داده بودنــد، پــس هامــان قصــد هــالك نمــودن جميــع يهوديانــي كــه در تمامــي 

مملكــت اَْخُشــورش بودنــد كــرد « )اســتر ۳ آیــه 6(.  
خشایارشــا از گفتــه هــای هامــان فریــب خــورده و تحریــک گردیــد تــا حکمــی 
را بــرای قتــل عــام یهودیــان صــادر کنــد )آیــات 8 و ۹(. روزی تعیــن شــده بــود تــا 
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یهودیــان بقتــل رســیده و اموالشــان مصــادره گــردد. پادشــاه از نتایجــی کــه اجــرای 
محــرک  شــیطان  داشــت.  کمــی  درک  داشــت  بهمــراه  خطیــر  بســیار  فرمــان  ایــن 
راه  در  کــه  از کســانی  را  زمیــن  تــا عرصــه  میکــرد  و ســعی  بــود  برنامــه  ایــن  مخفــی 

پــاک کنــد.  باقــی مانــده بودنــد  معرفــت و شــناخت خــدای حقیقــی 
» در هــر واليتــي كــه امــر و فرمــان پادشــاه بــه آن رســيد يهوديــان را ماتــم عظيمــي 
و روزه و گريه و نوحه گري بود و بسياري در پالس و خاكستر خوابيدند « )استر 
4 آیــه ۳(. حکــم مــاد و پــارس نمــی توانســت فســخ گــردد و بظاهــر امیــدی نبــود و و 

همــه اســرائیلیان محکــوم بــه نابــودی شــده بودنــد. 
ولی نقشه های دشمن با قدرتی که در میان فرزندان انسان حاکم بود نقش بر 
آب شــد. بــا مشــیت خــدا، اســتر کــه زنــی یهــودی و خداتــرس بــود ملکــه پادشــاهی مــاد 
و پــارس گردیــد. مردخــای از خویشــاوندان نزدیــک اســتر بــود. آنــان بــا حــدت تصمیــم 
گرفتنــد تــا بــرای مــردم خویــش نــزد خشایارشــا اســتغاثه کننــد. اســتر بایــد مخاطــره 
میکرد تا برای شــفاعت بحضور پادشــاه برســد. » اگر تو در زمان خطيري مثل امروز 
ســاکت بمانــي، کمــک و نجــات از جــاي ديگــري بــراي يهوديــان خواهــد رســيد. اّمــا تــو 
خواهــي مــرد و خانــدان پــدري ات از بيــن خواهــد رفــت. کســي نمــي دانــد، شــايد بــه 
خاطــر چنيــن روزي تــو بــه ايــن مقــام رســيدي و ملکــه پادشــاه پــارس شــدي « )آیــه ١4(. 
بحرانی که استر با آن روبرو بود به حرکتی سریع و پرشور نیاز داشت ولی هم 
او و هــم مردخــای درک نمودنــد کــه اگــر خــدا بــرای آنــان بــا اقتــدار خــود کاری نکنــد 
تالشهای آنان بیهوده خواهد بود. استر به مردخای گفت: » برو و تمام يهوديان 
مقيــم شــهر شــوش را جمــع کــن. همگــي روزه بگيريــد تــا ســه روز و ســه شــب چيــزي 
نخوريــد و نياشــاميد. مــن نيــز بــه اتّفــاق نديمــه هايــم هميــن کار را انجــام خواهيــم 
داد. بعــد از آن مــن بــه حضــور پادشــاه خواهــم رفــت، هرچنــد ايــن عمــل برخــالف 
قانــون اســت. حتّــي اگــر الزم باشــد در ايــن راه بميــرم، خواهــم ُمــرد « )آیــه ١6(. 
وقایــع سلســله وار و بســرعت میگذشــت – اســتر بحضــور پادشــاه رفــت و 
تفقــد و لطــف خــاص پادشــاه شــامل حــال او شــد. پادشــاه و ملکــه بهمــراه تنهــا 
میهمــان هامــان ضیافتــی داشــتند – پادشــاه خوابــی آشــفته داشــت – عامــه مــردم 
بــه مردخــای احتــرام نشــان داده بودنــد و تحقیــر و ســقوط هامــان بخاطــر کشــف 
برنامــه شــریرانه او – همگــی اینهــا داســتانهای آشــنایی هســتند. » خداونــد بطــور 
حیــرت انگیــزی بــرای امــت نــادم خویــش کاری صــورت داد و حکــم تالفــی جویانــه 
ای توســط پادشــاه صــادر گردیــد و بــه آنــان اجــازه داد تــا بــرای بقــا و حــق زندگــی 
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خــود بجنگنــد و ایــن خبــر بســرعت بــه جــای جــای قلمــرو پادشــاهی بــه هــر ایالــت و 
شــهر رســید و یهودیــان خوشــحال و مســرور جشــن گرفتــه و روز خوبــی داشــتند. و 
بســياري از قــوم هــاي زميــن بــه ديــن يهــود گرويدنــد زيــرا كــه تــرس يهوديــان بــر ايشــان 

مســتولي گرديــده بــود « )اســتر 8 آیــات 14 و 17(. 
روزی کــه بــرای نابــودی آنــان تعیــن گردیــده بــود » يهوديــان در شــهرهاي خــود در 
همــه واليتهــاي اَْخُشــورُش پادشــاه جمــع شــدند تــا بــر آنانــي كــه قصــد اّذيــت ايشــان 
داشــتند، دســت بيندازنــد؛ و كســي بــا ايشــان مقاومــت ننمــود زيــرا كــه تــرس ايشــان 
بــر همــه قومهــا مســتولي شــده بــود «. فرشــتگان مقتــدر بفرمــان خداونــد مأموریــت 
یافتــه بودنــد تــا ازامــت وی محافظــت کننــد در حالیکــه آنــان بــرای حفــظ زندگــی 

خــود اجتمــاع کــرده بودنــد. )اســتر ۹ آیــات 2 و 16(. 
اشــغال  هامــان  توســط  بــود  شــده  داده  مردخــای  بــه  قبــالً  کــه  فاخــری  مقــام 
گردیــده بــود. » مردخــاي يهــودي بعــد از خشايارشــاه، باالتريــن مقــام را داشــت. 
او مــورد احتــرام قــوم خــود بــود و همــه آنهــا او را دوســت مــي داشــتند. او بــراي 
بــراي امنيّــت فرزنــدان آنهــا کوشــش فــراوان کــرد « )اســتر  ســعادت قــوم خــود و 
10 آیــه ۳( بدیــن ســبب خداونــد بــاری دیگــر امــت برگزیــده خویــش را در بــارگاه 
ســلطنتی مــاد و پــارس مــورد تفقــد پادشــاه قــرار داده و ادامــه کار و هــدف خویــش 
را بــرای احیــای آنــان در ســرزمین پــدری مهیــا و میســر ســاخت. ولــی چندیــن ســال 
بعــد در هفتمیــن ســال ســلطنت اردشــیر اول، جانشــین خشایارشــاه کبیــر بــود کــه 

عــده کثیــری در زمــان عــزرا بــه اورشــلیم بازگشــتند. 
تجربــه هــای ســختی کــه امــت خــدا در ایــام اســتر متحمــل شــدند، تنهــا مختــص 
آن دوره نبود. وحی دهنده به دوران پایان زمان مینگریست و اظهار نمود » اژدها 
بــر زن غضــب نمــوده، رفــت تــا بــا باقــي مانــدگاِن ذّريــت او كــه احــكام خــدا را حفــظ 
مــي كننــد و شــهادِت عيســي را نــگاه مــي دارنــد، جنــگ كنــد « )مکاشــفه 12 آیــه 
17(. برخــی کــه امــروز بــر روی زمیــن زندگــی میکننــد مشــاهده خواهنــد نمــود کــه ایــن 
کالم تحقق خواهد یافت. روح مشابهی که در اعصار گذشته انسانها را هدایت 
مینمــود تــا بــه کلیســای حقیقــی جفــا برســانند در آینــده هدایــت خواهنــد شــد تــا 
همــان راه مشــابه را نســبت بــه کســانی کــه وفــاداری بــه خــدا را حفــظ میکننــد در 
پیــش گیرنــد. حتــی اکنــون تمهیداتــی بــرای ایــن نبــرد آخــر در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
حکمــی کــه در نهایــت بــر علیــه امــت باقیمانــده خــدا صــادر خواهــد شــد مشــابه 
حکــم اخشــورش بــر ضــد یهودیــان خواهــد بــود. امــروزه دشــمنان کلیســای حقیقــی 
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مــی بیننــد کــه گروههــای کوچــک حکــم ســبت را نــگاه میدارنــد – ماننــد مردخــای کــه 
در کنــار دروازه بــه هامــان احتــرام نگــذارد. احتــرام امــت خــدا بــه احــکام او توبیخــی 
دائمی برای کسانی است که خداترسی را رها کرده و سبت او را لگد مال میکنند. 
شــیطان از کســانی کــه از پذیــرش رســوم و آییــن هــای عــوام پســندانه امتنــاع 
میکنند خشمگین خواهد شد. صاحب مقامان با شهرت با یاغیان و فرومایگان 
مــی پیوندنــد و بــر ضــد امــت خــدا رایزنــی میکننــد. ثــروت، نبــوغ و تحصیــالت بــا هــم 

عجیــن شــده تــا بــه قــوم خــدا اهانــت کننــد 
حاکمــان جفــاکار، مبلغــان و اعضــای کلیســا بــر علیــه آنــان دسیســه میکننــد. 
بــا صــدا و قلــم بــا تفاخــر و ارعــاب و اســتهزاء در پــی ایــن خواهنــد بــود تــا ایمــان 
آنــان را مضمحــل کننــد. بــا نمایشــهای کــذب و خواســته هــای متعصبانــه و کــور، 
احساســات مــردم را بــر آشــفته میســازند. کالم میفرمایــد آنــان را بــر علیــه مدافعــان 
ســبت کتــاب مقــدس بــکار نمــی برنــد و متوســل بــه تصویــب قانونهــای جائرانــه ای 
میشــوند تــا خــالء قــدرت خــود را پــر ســازند. قانونگــزاران بــرای جلــب نظــر عمــوم و 
کســب محبوبیــت در پــی تصویــب قانــون یکشــنبه بــر مــی آینــد. ولــی کســانی کــه 
خداتــرس میباشــند نمیتواننــد عرفــی را بپذیرنــد کــه بــه احــکام دهگانــه تجــاوز میکنــد. 
در ایــن میــدان جنــگ، آخریــن نبــرد عظیــم بیــن خیــر و شــر بــر پــا خواهــد گردیــد. و 
نبایــد نســبت بــه ایــن موضــوع تردیــدی بخــود راه دهیــم. امــروز ماننــد ایــام اســتر و 
مردخــای خداونــد از حقیقــت و امــت خویــش پشــتیبانی و حمایــت خواهــد کــرد. 

605, 606

PK-Body-FA.indd   443 11/26/18   2:14 PM



PK-Body-FA.indd   444 11/26/18   2:14 PM



۵0
عزرا، کاهن و کاتب

در حدود هفتاد سال پس از بازگشت اولین گروه تبعیدیان تحت رهبری زرو 
بابــل و یوشــع، اردشــیر بــر تخــت ســلطنت مــادو پــارس نشســت. نــام ایــن پادشــاه بــا 
یک سری از تدابیر الهی قابل توجه به تاریخ مقدس مرتبط شده است. در حین 
ســلطنت او بود که عزرا و نحمیا به کار و زندگی مشــغول بودند. او کســی اســت 
که در سال 4۵7 پیش از میالد مسیح حکم سوم و آخر را برای بازسازی اورشلیم 
صــادر کــرد. در طــی ســلطنت او گــروه یهودیــان تحــت نظــارت عــزرا بازگشــتند – 
دیوارهــای اورشــلیم توســط نحمیــا و همراهــان او تکمیــل گردیــد – ســازماندهی 
مجــدد فرائــض و خدمــات معبــد و اصالحــات روحانــی عظیــم توســط عــزرا و نحمیــا 
بــه  بنیــان گــذارده شــد. در خــالل حکومــت مدیــد او لطــف و مرحمــت خداونــد 
کثــرت نشــان داده شــد و بــا دوســتان یهــودی معتمــد و محبــوب خویــش عــزرا و 
نحمیــا، او مــردان تعیــن شــده خــدا را تشــخیص داده و بــرای کار خــاص برخاســت. 
تجربــه عــزرا در حینیکــه در میــان یهودیانــی کــه در بابــل باقــی مانــده بودنــد چنــان 
غیــر عــادی بــود کــه مــورد توجــه و تفقــد اردشــیر پادشــاه قــرار گرفــت کــه بــا او آشــکارا 
درباره قدرت خدای آسمانها سخن گفت و برای هدف الهی در احیای یهودیان 

اورشــلیم ســخن به میان آورد. 
عــزرا از نــوادگان هــارون بــود کــه آمــوزش کهانــت دیــد و مضــاف بــر ایــن بــا نوشــته 
هــای مجوســیان و منجمــان و حکیمــان قلمــرو مــاد و پــارس آشــنا گردیــد. ولــی او 
از وضعیــت روحانــی خــود خشــنود نبــود. او اشــتیاق داشــت تــا بــا خــدا تــوازن و 
هماهنگــی کامــل داشــته باشــد. او مشــتاق حکمــت بــود تــا اراده الهــی را بــه پیــش 
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ببــرد. و از اینــرو »  تمــام زندگــي خــود را در مطالعــه شــريعت خداونــد، اجــراي آن و 
تعليــم همــه دســتورهاي آن بــه مــردم اســرائيل صــرف کــرده بــود  « )عــزرا 7 آیــه 10(. 
ایــن موضــوع ســبب شــد تــا بــا ســخت کوشــی خــود را بمطالعــه تاریــخ امــت خــدا 
مشــغول دارد همانگونه که در نوشــته های انبیا و پادشــاهان ثبت گردیده اســت. 
او کتابهــای اشــعار و تاریخــی کتــاب مقــدس را کاوش کــرد تــا بیامــوزد کــه چــرا خــدا 
اجازه داد تا اورشلیم نابود و امت وی به سرزمین بی دینان به اسارت برده شوند. 
بــا تجربــه هــای اســرائیل از زمــان وعــده ای کــه بــه ابراهیــم داده شــد عــزرا بطــور 
ویــژه ای تعمــق نمــود. او آمــوزه هــای داده شــده در کــوه ســینا و ســرگردانی طویــل 
المدت در بیابان را مطالعه نمود. همچنانکه بیشــتر و بیشــتر در خصوص برخورد 
و رابطــه خــدا بــا فرزنــدان خویــش درســها مــی آموخــت و تقــدس احــکام داده شــده 
در کــوه ســینا را درک مینمــود قلــب عــزرا بــه جنبــش در آمــد. او تحــول کامــل و تــازه 
ای را تجربــه نمــود و مصمــم شــد تــا تاریــخ مقــدس ثبــت شــده را خــوب یــاد بگیــرد تــا 

ایــن دانــش را بعنــوان نــور هدایــت و برکتــی بــرای امــت خویــش بــکار گیــرد. 
عــزرا تــالش نمــود تــا خــود را بــرای کاری کــه ایمــان داشــت بــه او ســپرده شــده 
اســت آمــاده ســازد. او بــا شــور و حــرارت در جســتجوی خــدا بــود تــا اینکــه بتوانــد 
معلــم خردمنــدی بــرای اســرائیل باشــد. همانطــور کــه مــی آموخــت تــا ذهــن و اراده 
خــود را بــه ناظــر الهــی بســپارد اصــول مقــدس واقعــی در ســالهای بعــدی تأثیــر قالبــی 
بــر داشــت – نــه تنهــا بــر جوانانــی کــه در پــی آمــوزه هــای او بودنــد بلکــه بــر همــه 

کســانی کــه بــه او وابســته بودنــد. 
تــا  باشــند  اســرائیل  بــرای  خیریــت  وســیله  تــا  کــرد  انتخــاب  را  عــزرا  خداونــد 
خداونــد بتوانــد کهانــت را تجلیــل کنــد جاللــی کــه بطــور عظیمــی در طــی دوران 
اسارت جلوه خود را از دست داده بود. عزرا بطور شگفت انگیزی مرد فراگیری 
شــد و » کاتــب ماهــر شــریعت موســی شــد « )آیــه 6(. ایــن خصوصیــات او را در 

پادشــاهی مــاد و پــارس برجســته ســاخت. 
عــزرا ســخنگوی خــدا شــد و بــه اطرافیــان خــود از اصولــی کــه بــر ملکــوت حاکــم 
بود تعلیم میداد. در طی سالهای باقیمانده زندگی، چه در نزدیکی دربار و قلمرو 
پادشــاه مــاد و پــارس بــود و یــا ایــن کــه در اورشــلیم بــود کار عمــده اش تعلیــم دادن 
بــود. همچنانکــه از حقیقتــی کــه آموختــه بــود بــه دیگــران نقــل میکــرد ظرفیــت او بــرای 
کار افزایش یافت. او مرد غیور و پارســایی شــد. او شــاهد خدا برای قدرت های 
جهان از حقیقت کتاب مقدس بود تا در زندگی روزمره شرافتمندانه زیست کند. 
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تالش های عزرا برای احیای عالقه به کالم مقدس با رنجی که متحمل میشد 
به کاری همیشــگی مبدل شــد که حفظ و تکثیر نوشــته های کالم مقدس بود. او 
همــه نســخه هــای شــریعت را کــه توانســته بــود بیابــد جمــع آوری و آنهــا را رونویســی 
و توزیــع نمــود. کالم خالــص و نــاب بدیــن ســبب تکثیــر و در دســتان بســیاری از 
مــردم قــرار گرفــت و دانشــی را ارزانــی نمــود کــه ارزش فــوق العــاده ای داشــت. 
ایمــان عــزرا کــه توســط آن خداونــد مــی توانســت بــا آن کار عظیمــی بــرای امــت 
بــرای  خویــش  آرزوی  از  اردشــیر  بــه  تــا  نمــود  هدایــت  را  او  دهــد  انجــام  خویــش 
بازگشــت بــه اورشــلیم ســخن بمیــان آورد تــا عالقــه بــه مطالعــه کالم خــدا را احیــا 
نمــوده و بــرادران خویــش را در بازســازی شــهر مقــدس یــاری رســاند. عــزرا بــا اعتمــاد 
کننــده  محافظــت  ناظــر  و  مطلــق  قــادر  بعنــوان  اســرائیل  خــدای  بــه  خــود  کامــل 
پادشــاه را تحــت تأثیــر قــرار داد. او بخوبــی فهمیــد کــه اســرائیلیان بــه اورشــلیم بــاز 
میگردنــد کــه خــدا را خدمــت کننــد بــا اینحــال اعتمــاد پادشــاه بــه امانــت و درســتی 
عــزرا چنــان زیــاد بــود کــه لطــف خویــش را بــه او نشــان داد و خواســته او را اجابــت 
بــه او ارزانــی داشــت. پادشــاه او  و هدایــای گرانقیمتــی را بــرای خدمــات معبــد 
را نماینــده مخصــوص پادشــاهی مــاد و پــارس برگزیــد و قــدرت وســیعی را بــرای 

پیشــبرد اهدافــی کــه در دل داشــت بــه او اعطــا نمــود. 
اورشــلیم ســومین حکــم صــادر شــده  بــرای مرمــت و ســاخت  اردشــیر  حکــم 
از زمــان خاتمــه هفتــاد ســال اســارت بــود کــه کلمــه بنــدی آن در خصــوص خــدای 
ملکــوت قابــل توجــه اســت و ایــن حکــم بــرای تشــخیص توانایــی عــزرا و بــرای آزادی 
باقیمانــدگان خــدا اعطــا گردیــد. اردشــیر او را » عــزرای كاهــن و كاتــب خوانــد كــه 
كاتــب كلمــات وصايــاي خداونــد و فرايــض او بــر اســرائيل بــود از جانــب اَرتَحَشســتا 
شاهنشــاه، بــه َعــْزراي كاهــن و كاتــب كامــل شــريعت خــداي آســمان، امــا بعــد 
و نقــره و طاليــي را كــه پادشــاه و مشــيرانش بــراي خــداي اســرائيل كــه مســكن او 
دراورشــليم مــي باشــد بــذل كــرده انــد، ببــري و امــا چيزهــاي ديگــر كــه بــراي خانــه 
خدايــت الزم باشــد، هرچــه بــراي تــو اتفــاق افتــد كــه بدهــي، آن را از خزانــه پادشــاه 

بــده « )آیــات 11، 12، 1۵ و 20(. 
اردشــیر گفــت مــن باتفــاق هفــت مشــاور خــود بــه تــو مأموریــت مــی دهیــم بــه 
اورشــلیم و یهودیه بروی و وضع آنها را بررســی کنی و ببینی شــریعت خدایت که 
به تو ســپرده شــده اســت اطاعت می شــود یا نه. و مضاف بر این دســتور داد که: 
شما را از گرفتن هر نوع مالیات از کاهنان، الویان، سرایندگان، نگهبانان، خادمان 
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و هــر کــه بــه معبــد بــزرگ وابســته اســت منــع مــی کنــم. )عــزرا 7 آیــات 14 و 2۳(.
تــا بازگشــته و آداب و  بــه اســرائیلیان و اعضــای کهنــه رخصــت داد  اردشــیر 
تشــریفات کهــن را ســازماندهی نماینــد. » و شــما را اطّــالع مــي دهيــم كــه بــر همــه 
كاهنــان و الويــان و مغّنيــان و دربانــان و نتينيــم و خادمــان ايــن خانــه خــدا جزيــه و 
خــراج و بــاج نهــادن جايــز نيســت. و تــو اي عــزرا، موافــق حكمــت خدايــت كــه در 
دســت تــو مــي باشــد، قاضيــان و داوران از همــه آنانــي كــه شــرايع خدايــت را مــي 
داننــد نصــب نمــا تــا بــر جميــع اهــل مــاوراي نهــر داوري نماينــد و آنانــي را كــه نمــي 
دانند تعليم دهيد. و هركه به شــريعت خدايت و به فرمان پادشــاه عمل ننمايد، 
بــر او بــي محابــا حكــم شــود، خــواه بــه قتــل يــا بــه جــالي وطــن يــا بــه ضبــط امــوال يــا 
بــه حبــس. متبــارك بــاد يهــوه خــداي پــدران مــا كــه مثــل ايــن را در دل پادشــاه نهــاده 
اســت كــه خانــه خداونــد را كــه در اورشــليم اســت زينــت دهــد. و مــرا در حضــور 
پادشــاه و مشــيرانش و جميــع رؤســاي مقتــدر پادشــاه منظــور ســاخت، پــس مــن 
موافــق دســت يهــوه خدايــم كــه بــر مــن مــي بــود، تقويــت يافتــم و رؤســاي اســرائيل را 

جمــع كــردم تــا بــا مــن برآينــد « )آیــات 24 تــا 26(. 
بدیــن ســبب » بــر وفــق دســت نيكــوي خدايــش كــه بــا وي مــي بــود «. » عــزرا 
پادشــاه را تشــویق نمــود تــا تــدارک عظیمــی بــرای بازگشــت همــه مــردم اســرائیل و 
کاهنــان و الویــان در قلمــرو پادشــاهی مادوپــارس صــورت بگیــرد تــا بــا رضایــت بــه 
اورشــلیم برونــد « )آیــات ۹ و 1۳(. بدیــن ســبب دوبــاره فرزنــدان آواره بــا آنچــه کــه 
داشــتند فرصــت بازگشــت بــه ســرزمین یافتنــد بــا وعــده هایــی کــه بــا خانــه اســرائیل 

در ارتبــاط بــود. 
ایــن حکــم بــرای کســانی کــه بــا عــزرا متفــق شــده بودنــد تــا اهــداف خــدا راجــع بــه 
امــت خویــش را مطالعــه کننــد، خوشــی عظیمــی آورد. » متبــارك بــاد يهــوه خــداي 
كــه  را  كــه خانــه خداونــد  اســت  نهــاده  پادشــاه  را در دل  ايــن  مثــل  كــه  مــا  پــدران 
در اورشــليم اســت زينــت دهــد. و مــرا در حضــور پادشــاه و مشــيرانش و جميــع 
رؤســاي مقتــدر پادشــاه منظــور ســاخت، پــس مــن موافــق دســت يهــوه خدايــم كــه 
بــر مــن مــي بــود، تقويــت يافتــم و رؤســاي اســرائيل را جمــع كــردم تــا بــا مــن برآينــد « 

)آیــات 27 و 28(. 
آنــرا  بــا صــدور حکــم توســط اردشــیر مشــیت خداونــد آشــکار گردیــد. برخــی 
تشــخیص دادنــد و بــا خوشــی از مزیــت اعطــا گردیــده بــرای بازگشــت تحــت شــرایط 
بــرای مالقــات نامگــذاری گردیــد و در زمــان  مطلــوب بهــره بردنــد. مــکان عمومــی 
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معیــن کســانی کــه آرزومنــد رفتــن بــه اورشــلیم بودنــد بــرای مســافرتی طوالنــی گــرد 
هــم آمدنــد. عــزرا گفــت: » پــس ايشــان را نــزد نهــري كــه بــه اهــوا مــي رود جمــع كــردم 

و در آنجــا ســه روز اردو زديــم « )عــزرا 8 آیــه 1۵(. 
عــزرا انتظــار داشــت کــه تعــداد زیــادی بــه اورشــلیم بازگردنــد ولــی تعــداد کســانی 
کــه بــه فراخوانــی او پاســخ گفتنــد بطــور نومیــد کننــده ای کــم بــود. بســیاری از مــردم 
کــه خانــه و زمیــن بدســت آورده بودنــد تمایلــی بــرای از خودگذشــتگی و رهــا کــردن 
ایــن امــالک نداشــتند. آنــان راحتــی و آســایش را دوســت داشــتند و خیلــی راضــی 

بودنــد تــا بماننــد. الگــوی آنــان مانعــی بــرای اقامــه پیشــرفت ایمــان دیگــران بــود. 
همانطــور کــه عــزرا بــه گــروه جمــع شــده مینگریســت از ایــن متعجــب شــد کــه 
هیچیــک از پســران الویــان در آنجــا نبودنــد. کجــا بودنــد اعضــای قومــی کــه بــرای 
بــا  ایــن فراخــوان چــه کســی  بــرای  خدمــت مقــدس معبــد برگزیــده شــده بودنــد؟ 
خداست؟ الویان باید اولین کسانی می بودند که به این فراخوان پاسخ می دادند. 
در طــی دوران اســارت و پــس از آن بــه آنــان امتیــازات بســیاری اعطــا گردیــد. 
آنــان از آزادی کاملــی بهــره منــد بودنــد تــا نیازهــای روحانــی برادرانشــان را در تبعیــد 
بــر آورده ســازند. کنیســه هــا ســاخته شــده بــود کــه در آن کاهنــان پرســتش خــدا 
را اداره میکردنــد و مــردم را ارشــاد مینمودنــد. رعایــت ســبت و اجــرای آداب و 

تشــریفات مقــدس کــه خاصــه اعتقــاد یهــود بــود کامــالً آزاد بــود. 
و  بــود  کــرده  تغییــر  اســارت وضعیــت  از  بعــد  از گذشــت ســالیان  پــس  ولــی 
مســئولیتهای جدیــد بســیاری بــر دوش رهبــران اســرائیل گــذارده شــده بــود. معبــد 
اورشــلیم بازســازی و تبــرک گردیــده بــود و بــه کاهنــان بیشــتری بــرای ادامــه خدمــات 
نیــاز بــود. نیــاز مبرمــی بــه مــردان خــدا بــود تــا بعنــوان معلمیــن بــرای مــردم کار کننــد. 
و گذشــته از ایــن یهودیانــی کــه در بابــل مانــده بودنــد در خطــر محــدود شــدن آزادی 
مذهبــی قــرار داشــتند. از طریــق زکریــای نبــی و همچنیــن بــا تجربــه هــای اخیــر آنــان 
در طی زمانهای مشقت بار، استر و مردخای به یهودیان در ماد و پارس صراحتاً 
هشــدار داده شــده بــود تــا بــه ســرزمین پــدری خــود بــاز گردنــد. زمانــی رســید کــه 
برایشــان خطرنــاک بــود تــا بیــش از ایــن در میانــه تأثیــرات بــی دینــان ســاکن بماننــد. 
نظــر بــه شــرایط تغییــر یافتــه کاهنــان بابــل بایــد ســریعا حکــم خــاص فراخــوان بــرای 

بازگشــت بــه اورشــلیم را صــادر میکردنــد. 
پادشــاه و حاکمــان بیــش از تــوان ســهم خــود را در بــاز کــردن راه بــرای بازگشــت 
ایفــا نمــوده بودنــد. آنــان تمهیــدات بســیاری را فراهــم دیــده بودنــد ولــی انســانها کجــا 
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بودند؟ پســران الویان می توانســتند بعنوان اســوه و الگوئی برای برادران و دیگران 
باشــند ولــی از ایــن کار قصــور کــرده بودنــد. بــی تفاوتــی عجیــب آنــان فــاش ســازی 

تاســف بــار رفتــار اســرائیلیان در بابــل بــرای هــدف خــدا بــرای امــت وی بــود. 
یکبــار دیگــر عــزرا از الویــان درخواســت کــرد و از آنــان دعــوت نمــود تــا عجالتــا بــه 
گــروه او بپیوندنــد. بــرای تأکیــد بــه اهمیــت عکــس العمــل بیدرنــگ او درخواســت 

مکتوبــی را نــزد روســا و علمــا فرســتاد. )عــزرا 8 آیــه 16 و 7 آیــه 28(. 
در حالیکــه مســافران بــا عــزرا در درنــگ کــرده بودنــد ایــن پیــام رســانان معتمــد بــا 
شــتاب بــرای تضــرع رفتنــد » تــا افــرادي را بــراي خدمــت خداونــد در معبــد بــزرگ 
بفرستند « )عزرا 8 آیه 17(. درخواست مورد توجه قرار گرفت و برخی که درنگ 
کــرده بودنــد باالخــره تصمیــم گرفتنــد تــا بازگردنــد. در کل در حــدود چهــل کاهــن و 
دویســت و بیســت نتینیمــی – مردانــی کــه عــزرا مــی توانســت بعنــوان خادمــان 
خردمنــد و معلیمــن نیکــو و یــاری رســان بــه آنــان تکیــه کنــد – بــه اردوگاه آمدنــد. 
حــال همگــی آمــاده بودنــد تــا عزیمــت کننــد. آنــان ســفری را در پیــش رو داشــتند 
کــه چندیــن مــاه بطــول مــی انجامیــد. مــردان بــا خــود همســران و فرزنــدان و اثاثیــه 
خــود را بهمــراه داشــتند و در کنــار آن گنجینــه عظیمــی بهمــراه داشــتند کــه بــرای 
بــود کــه دشــمنان در راه در کمیــن هســتند  بــود. عــزرا آگاه  معبــد و خدمــات آن 
و آمــاده غــارت و نابــودی آنــان و همراهــان آنــان هســتند بــا اینحــال او از پادشــاه 
درخواســت کــرده بــود کــه قــوای مســلح از آنــان محافظــت بعمــل بیاورنــد. او گفــت: 
» خجالت داشــتم كه ســپاهيان و ســواران از پادشــاه بخواهيم تا ما را از دشــمنان 
در راه اعانــت كننــد، چونكــه بــه پادشــاه عــرض كــرده، گفتــه بوديــم كــه دســت خــداي 
مــا بــر هــر كــه او را مــي طلبــد، بــه نيكويــي مــي باشــد، امــا قــدرت و غضــب او بــه ضــد 

آنانــي كــه او را تــرك مــي كننــد « )آیــه ٢٢(. 
در ایــن بــاره عــزرا و همراهانــش فرصتــی را مشــاهده کردنــد کــه نــام خــدا را در 
مقابــل بــی دینــان بــر افرازنــد. ایمــان بــه قــدرت خــدای زنــده تقویــت خواهــد شــد 
چنانچــه اســرائیلیان آشــکارا ایمــان بــه زعیــم الهــی را علنــی ســازند. بنابرایــن آنــان 
مصمــم شــدند تــا کامــالً بــه خــدا تــوکل کننــد. آنــان از ســربازان درخواســت نکردنــد 
کــه حراســت شــوند. آنــان بــه بــت پرســتان موقعیتــی ندادنــد تــا قــوت و جاللــی کــه 

تنهــا متعلــق بــه خداســت را بــه انســان نســبت دهنــد. 
آنــان نمــی توانســتند موجــب تردیــد در اذهــان دوســتان بــی دیــن خــود شــوند 
امــت  نیــز  و  خــدا  بــر  خالصــاً  آنــان،  وابســتگی  و  تــوکل  اصالــِت  اینکــه  دربــاره 
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خداست. قدرت حاصل خواهد گردید نه با ثروت و نه با توان و نفوذ انسانهای 
بــت پرســت بلکــه بواســطه لطــف و مرحمــت خــدا. تنهــا بــا رعایــت احــکام خــدا و 

مجاهــدت بــرای اطاعــت از احــکام بــود کــه مــی توانســتند مصــون بماننــد. 
آنــان بــا شــناخت و درک ایــن شــرایط مــی توانســتند از دســتان توفیــق دهنــده 
خداونــد بهــره منــد شــوند و یــاری بگیرنــد و پیــش از عزیمــت بــا انجــام فریضــه ای 
عــزرا و همراهانــش خــود را بــرای خدمــت وقــف نمودنــد. » پــس مــن در آنجــا نــزد 
تــا خويشــتن را در حضــور خــداي خــود  نمــودم  بــه روزه داشــتن اعــالن  نهــر اهــوا 
متواضــع نمــوده، راهــي راســت بــراي خــود و عيــال خويــش و همــه امــوال خــود از او 
بطلبيم. پس روزه گرفته، خداي خود را براي اين طلب نموديم و ما را مســتجاب 

فرمــود « )آیــات 21 و 2۳(. 
بــه هــر حــال برکــت خداونــد، احتیــاط کاری و دور اندیشــی را غیــر ضــروری 
نمیکــرد. بعنــوان اقــدام احتیاطــی ویــژه بــرای محافظــت از گنجینــه، عــزرا دوازده نفــر 
از رؤســاي كهنــه، يعنــي َشــَربيا و َحَشــبيا و ده نفــر از بــرادران ايشــان را بــا ايشــان 
جــدا کــرد. و نقــره و طــال و ظــروف هديــه خــداي مــا را كــه پادشــاه و مشــيران و 
ســرورانش و تمامــي اســرائيلياني كــه حضــور داشــتند داده بودنــد، بــه ايشــان وزن 
نمــود. و بــه ايشــان گفــت: شــما بــراي خداونــد مقــّدس مــي باشــيد و ظــروف نيــز 
تبّرعــي  پــدران شــما هديــه  يهــوه خــداي  بــه جهــت  نقــره و طــال  مقــّدس اســت و 
اســت. پــس بيــدار باشــيد و اينهــا را حفــظ نماييــد تــا بــه حضــور رؤســاي كهنــه و 
الويــان و ســروران آبــاي اســرائيل در اورشــليم، بــه حجــره هــاي خانــه خداونــد بــه وزن 

بســپاريد « )عــزرا 8 آیــات 24، 2۵، 28 و 2۹(. 
عــزرا عهــده دار تــدارک نقــل و انتقــال و حفاظــت از خزانــه خداونــد بــود کــه 
درســی را تعلیــم میدهــد کــه ارزش مطالعــه متفکرانــه دارد. تنهــا کســانی انتخــاب 
شــدند کــه اخــالص و وفــاداری آنــان ثابــت گردیــد و بروشــنی دربــاره مســئولیتی کــه 
بــر عهــده آنــان قــرار گرفتــه اســت تعلیــم داده شــدند. در تعیــن ضابطــان مخلــص و 
امیــن بعنــوان خزانــه داران اســباب خداونــد، عــزرا لــزوم ارزش انضبــاط را در کار 

خداونــد تشــخیص داد.
در طــی چنــد روز کــه بنــی اســرائیل در کنــار رودخانــه ســاکن شــده بودنــد هــر 
بینــی گردیــد. عــزرا نوشــت: » در  پیــش  بــرای مســافرت طوالنــی  گونــه تدارکاتــی 
روز دوازدهــم مــاه اول، نهــر اهــوا را تــرک کرديــم و عــازم اورشــليم شــديم. خــداي 
مــا در ســفر بــا مــا بــود و مــا را از حملــه هــاي دشــمنان و راهزنــان حفــظ کــرد « )آیــه 
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٣١(. در حــدود چهــار مــاه ســفر بطــول انجامیــد. جمعیتــی کــه عــزرا را همراهــی 
میکردنــد چندیــن هــزار نفــر بودنــد و بخاطــر اینکــه زنــان و کــودکان نیــز در جمــع بودنــد 
ایجــاب میکــرد کــه ســفر تــوام بــا آهســتگی باشــد. بــا ایــن حــال همگــی مصــون بودنــد. 
دشــمنان آنــان توســط خــدا از آســیب زدن بــه آنــان محــدود و مهــار گردیــده بودنــد. 
ســفر آنــان موفقیــت آمیــز بــود و در اولیــن روز از مــاه پنجــم در ســال هفتــم ســلطنت 

اردشــیر بــه اورشــلیم رســیدند. 
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ورود عــزرا بــه اورشــلیم بموقــع بــود. حضــور او عامــل مؤثــری بــود کــه بســیارالزم 
بــود. آمــدن او بــه قلبهــای بســیاری از کســانی کــه بــرای مــدت طوالنــی بــا مشــکالت 
در تقال بودند امیدواری و جرات بخشید. از زمان بازگشت اولین گروه تبعیدیان 
تحــت رهبــری زرو بابــل و یوشــع بیــش از هفتــاد ســال قبــل بســیاری از کارهــا انجــام 
شــده بــود. کار معبــد تمــام شــده بــود و دیوارهــای شــهر تــا حــدی مرمــت گردیــده 

بــود. بــا اینحــال بیشــتر آن تمــام نشــده باقــی مانــده بــود. 
درمیان کسانی که در سالهای قبل به اورشلیم بازگشته بودند بسیاری بودند 
که تا زمانیکه زنده بودند به خدا وفادار باقی مانده بودند. ولی تعداد قابل توجهی 
از فرزنــدان و فرزنــداِن فرزنــدان بصیــرت خــود را از تقــدس احــکام خــدا از دســت 
دادند. حتی برخی از مردان که مسئولیتی به آنان واگذار شده بود آشکارا در گناه 
زندگــی میکردنــد. طریقــه زندگــی آنــان تالشــهای بســیاری را کــه بــرای پیشــرفت امــور 
خــدا تــالش میکردنــد خنثــی کــرده بــود. چــرا کــه مــادام کــه تخطــی آشــکارا از احــکام 
بــدون توبیــخ مجــاز شــده بــود برکــت ملکــوت نمــی توانســت بــر مــردم نــازل شــود. 
بــا مشــیت خداونــد آنانیکــه بــا عــزرا بازگشــته بودنــد فرصــت مخصوصــی یافتنــد 
تــا خــدا را طلــب کننــد. تجربــه آنــان طــی مســافرتی کــه بــدون محافظــت بشــری از 
بابــل داشــتند درس غنــی روحانــی را بــه آنــان داده بــود. بســیاری در ایمــان قــوی 
بــی تفــاوت در  بــا نومیــدان و افــراد  تــازه وارد  ایــن افــراد  شــده بودنــد و وقتــی کــه 
اورشــلیم عجیــن شــدند تأثیــر آنــان عاملــی قــوی بــود در اصالحــات کــه عنقریــب 

پــس از آن بنیــان نهــاده شــد. 
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در روز چهــارم پــس از ورود بــه اورشــلیم خزانــه هــای نقــره و طــال بــا ظروفــی بــرای 
خدمــات حــرم مطهــر توســط خزانــه داران در کمــال درســتی و امانتــداری در حضــور 
شــاهدان بــه ضابطــان معبــد ســپرده شــد. هــر متاعــی مــورد بررســی قــرار گرفــت 
» همــه را بــه شــماره و بــه وزن )حســاب كردنــد( و وزن همــه در آن وقــت نوشــته 

شــد « )عــزرا 8 آیــه ۳4(. 
فرزنــدان اســارت کــه بــا عــزرا بازگشــته بودنــد » قربانــي هــاي ســوختني را بــراي 
و  و هفتــاد  قــوچ  و شــش  نــود  و  يعنــي دوازده گاو  اســرائيل گذرانيدنــد،  خــداي 
هفــت بــره و دوازده بــز نــر، بــه جهــت قربانــي گنــاه، بــراي تمامــي اســرائيل كــه همــه 
اينهــا قربانــي ســوختني بــراي خداونــد بــود. و چــون فرمانهــاي پادشــاه را بــه امــراي 
پادشــاه و واليــان مــاوراي نهــر دادنــد، ايشــان قــوم و خانــه خــدا را اعانــت نمودنــد « 

)آیــات ۳۵ و ۳6(. 
مدتــی کوتــاه پــس از آن تعــدادی از روســای قــوم اســرائیل بــا شــکایتی جــدی نــزد 
عــزرا رفتنــد. » گفتنــد: قــوم اســرائيل و كاهنــان و الويــان تــا کنــون احــکام مقــدس 
خــدا را مــورد بــی توجهــی قــرار داده انــد و بــا مــردم اطــراف خــود در آمیختــه و ازدواج 
مــی کننــد. زيــرا كــه از دختــران ايشــان بــراي خــود و پســران خويــش زنــان گرفتــه و 
انــد و دســت رؤســا و  كــرده  امــّت هــاي كشــورها مخلــوط  بــا  را  ذّريــت مقــّدس 

حاكمــان در ايــن خيانــت مقــّدم بــوده اســت « )عــزرا ۹ آیــات 1 و 2(. 
در مطالعــات وی در خصــوص عواملــی کــه باعــث اســارت در بابــل شــده بــود، 
عــزرا فراگرفتــه بــود کــه ارتــداد اســرائیل بطــور زیــادی بخاطــر آمیختــن بــا اقــوام بــت 
پرســت قابــل ردیابــی بــود. او دیــده بــود کــه اگــر آنــان فرمــان خــدا را اطاعــت نمــوده و 
خود را از اقوام مجاور دور نگاه میداشتند از بسیاری از تجربیات تحقیر کننده و 
اندوهبــار در امــان میماندنــد. حــال وقتــی او فهمیــد کــه بــا وجــود درســهای گذشــته 
افــراد برجســته جــرات تخطــی از شــرایعی را یافتــه بودنــد کــه بعنــوان حفاظــی ایمــن 
در مقابــل ارتــداد بــود قلــب او بلــرزه در آمــد. او بــه خیریــت و نیکویــی خــدا اندیشــید 
کــه دوبــاره بــرای آنــان جایگاهــی در وطــن ایجــاد کــرده بــود و او بخاطــر عدالــت و 
انــدوه بخاطــر ناشــکری آنــان از غضــب پــر شــد. او گفــت: » پــس چــون ايــن ســخن 
را شــنيدم، جامــه و رداي خــود را چــاك زدم و مــوي ســر و ريــش خــود را كنــدم و 
ايــن عصيــان اســيران، از كالم  بــه ســبب  متحيّــر نشســتم. آنــگاه، همــه آنانــي كــه 
خــداي اســرائيل مــي ترســيدند، نــزد مــن جمــع شــدند و مــن تــا وقــت هديــه شــام، 

متحيّــر نشســتم « )آیــات ۳ و 4(. 
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دیگــر  یکبــار  و  برخاســته  عــزرا  عشــاء،  وقــت  در  قربانــی  گذرانــدن  زمــان  در 
جامــه و ردای خــود را دریــد و زانــو زده و نــزد ملکــوت درد دل و تضــرع نمــود. او 
بــر آورده گفــت: » اي خــداي  دســتان خــود را بســوی خداونــد گشــود و بانــگ 
مــن، خجالــت دارم و از بلنــد كــردن روي خــود بســوي تــو اي خدايــم شــرم دارم، 
زيــرا گناهــان مــا بــاالي ســر مــا زيــاده شــده، و تقصيرهــاي مــا تــا بــه آســمان عظيــم 
عظيــم  تقصيرهــاي  مرتكــب  امــروز  تــا  خــود  پــدران  ايــام  از  مــا  اســت.  گرديــده 
شــده ايــم و مــا و پادشــاهان و كاهنــان مــا بــه ســبب گناهــان خويــش، بــه دســت 
پادشــاهان كشــورها بــه شمشــير و اســيري و تــاراج و رســوايي تســليم گرديــده ايــم، 
چنانكــه امــروز شــده اســت. و حــال انــدك زمانــي لطــف از جانــب يهــوه خــداي 
مــا بــر مــا ظاهــر شــده، َمَفــّري بــراي مــا واگذاشــته اســت و مــا را در مــكان مقــّدس 
ســاخته،  روشــن  را  مــا  مــا چشــمان  خــداي  و  اســت  فرمــوده  عطــا  ميخــي  خــود 
مــا  كــه  زيــرا  اســت.  بخشــيده  مــا  بــه  مــا  بندگــي  اي در حيــن  تــازه  انــدك حيــات 
بندگانيــم، ليكــن خــداي مــا، مــا را در حالــت بندگــي تــرك نكــرده اســت، بلكــه مــا را 
منظــور پادشــاهان فــارس گردانيــده، حيــات تــازه بخشــيده اســت تــا خانــه خــداي 
خــود را بنــا نماييــم و خرابيهــاي آن را تعميــر كنيــم و مــا را در يهــودا و اورشــليم 
قلعــه اي بخشــيده اســت. و حــال اي خــداي مــا بعــد از ايــن چــه گوييــم، زيــرا كــه 
اوامــر تــو را تــرك نمــوده ايــم. كــه آنهــا را بــه دســت بنــدگان خــود انبيــا امــر فرمــوده 
و گفتــه اي كــه آن زمينــي كــه شــما بــراي تّصــرف آن مــي رويــد، زمينــي اســت كــه 
و  رجاســات  بــه  را  آن  و  اســت  شــده  نجــس  كشــورها  هــاي  اّمــت  نجاســات  از 
نجاســات خويــش، از ســر تــا ســر مملـّـو ســاخته انــد. پــس اآلن، دختــران خــود را بــه 
پســران ايشــان مدهيــد و دختــران ايشــان را بــراي پســران خــود مگيريــد و ســالمتي 
تــا قــّوي شــويد و نيكويــي آن زميــن  ابــد مطلبيــد  بــه  تــا  و ســعادتمندي ايشــان را 
را بخوريــد و آن را بــراي پســران خــود بــه ارثيــت ابــدي واگذاريــد. و بعــد از همــه 
ايــن باليايــي كــه بــه ســبب اعمــال زشــت و تقصيرهــاي عظيــم مــا بــر مــا وارد شــده 
بــا آنكــه تــو اي خــداي مــا، مــا را كمتــر از گناهــان مــا عقوبــت رســانيده  اســت، 
اي و چنيــن خالصــي اي بــه مــا داده اي، آيــا مــي شــود كــه مــا بــار ديگــر اوامــر تــو 
انــد، مصاهــرت  شــده  رجاســات  ايــن  مرتكــب  كــه  هايــي  امــّت  بــا  و  بشــكنيم  را 
مــا را چنــان هــالك نخواهــي  نمــود و  مــا غضــب نخواهــي  بــر  تــو  آيــا  نماييــم؟ و 
تــو عــادل  يَُهــَوه خــداي اســرائيل  باقــي نمانــد؟ اي  بقيتــي و نجاتــي  كــه  ســاخت 
هســتي چونكــه بقيّتــي از مــا مثــل امــروز ناجــي شــده انــد، اينــك مــا بــه حضــور تــو 
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در تقصيرهــاي خويــش حاضريــم، زيــرا كســي نيســت كــه بــه ســبب ايــن كارهــا، در 
حضــور تــو توانــد ايســتاد « )آیــات 6 تــا 1۵(. 

انــدوه عــزرا و همراهانــش بــر اهریمنــی کــه موذیانــه بــه قلــب کار خداونــد خزیــده 
بودنــد عمیقــا  ورزیــده  گنــاه  کــه  از کســانی  بســیاری  نمــود.  را حاصــل  توبــه  بــود، 
تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد. » مــردم بــه تلخــی میگریســتند « )عــزرا 10 آیــه 1(. آنــان در 
حــد کمــی شــروع بــه درک وقاحــت گنــاه و خــوف از خــدا کردنــد. آنــان قدوســیت 
از  بــود را مشــاهده کردنــد و بســیاری  کــوه ســینا وعــظ شــده  کــه در  احکامــی را 

اندیشــه طغیانگــری خــود بــه رعشــه افتادنــد. 
یکــی از حضــار کــه شــکنیا نــام داشــت تمامــی کالم عــزرا را تأییــد نمــود. » مــا بــه 
خــداي خويــش خيانــت ورزيــده، زنــان غريــب از قومهــاي زميــن گرفتــه ايــم؛ ليكــن 
االن اميــدي بــراي اســرائيل در ايــن بــاب باقــي اســت. پــس حــال بــا خــداي خويــش 
عهــد ببنديــم كــه آن زنــان و اوالد ايشــان را برحســب مشــورت آقايــم و آنانــي كــه از 
امــر خــداي مــا مــي ترســند دور كنيــم و موافــق شــريعت عمــل نماييــم. برخيــز زيــرا كــه 
ايــن كار تــو اســت و مــا بــا تــو مــي باشــيم. پــس قــوّي دل بــاش و بــه كار بپــرداز. آنــگاه 
عزرا برخاســته، رؤســاي كََهَنه و الويان و تمامي اســرائيل را قَســم داد كه برحســب 

ايــن ســخن عمــل نماينــد، پــس قســم خوردنــد « )آیــات 2 تــا ۵(. 
ایــن امــر شــروع اصالحــات بــود. بــا صبــر ازلــی و درایــت و بــا توجــه دقیــق بــرای 
حقــوق و خیریــت افــراد، عــزرا و همراهانــش جــد و جهــد نمودنــد تــا توبــه کاران 
تــر از هــر چیــز دیگــر، عــزرا معلــم  بــه راه درســت هدایــت کننــد. فــرا  اســرائیل را 
شــریعت بــود و وقتــی کــه شــخصا هــر مــوردی را مــورد بررســی و آزمــون قــرار داد، 
او در پــی ایــن بــود تــا مــردم را بــا قدوســیت ایــن احــکام و برکاتــی کــه از رعایــت آن 

بدســت خواهــد آمــد آشــنا ســازد. 
عــزرا بــا مطالعــه و تعلیــم کالم مقــدس در هــر جایــی کــه کار میکــرد باعــث جوانــه 
زدن احیــای روحانــی میشــد. معلمــان منصــوب گردیدنــد تــا مــردم را ارشــاد کننــد 
و بدیــن ســبب بــود کــه احــکام خداونــد رفعــت یافــت و مــورد تکریــم قــرار گرفــت. 
کتابهــای انبیــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بخشــهایی کــه آمــدن مســیح را پیشــگوئی 

کــرده بــود امیــد و باعــث تســلی بســیاری از دل شــدگان و محزونــان گشــت. 
بیــش از دو هــزار ســال گذشــت از زمانیکــه عــزرا » قلــب خویــش را در طلــب 
احــکام خداونــد و اجــرای آن آمــاده کــرده بــود « )عــزرا 7 آیــه 10( بــا اینحــال مــرور 
زمــان اثــر الگــوی پارســایی او را تقلیــل نــداده اســت. بــا گذشــت قرنهــا از ســابقه 
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زندگــی وقــف شــده، او بــه بســیاری الهــام کــرده بــود کــه بــا عــزم » قلــب خویــش را در 
طلــب احــکام خداونــد و اجــرای آن آمــاده کننــد «. 

انگیــزه هــای عــزرا مقــدس و متعالــی بودنــد – در تمامــی آنچــه کــه انجــام میــداد 
بــا تمامــی دل بــرای جانهــا فعالیــت میکــرد – چــه از روی اراده یــا بطــور غیــر ارادی – 
ایــن موضــوع میتوانــد درس موضوعــی بــرای همــه کســانی باشــد کــه در طلــب ایــن 
هســتند تــا اصالحــات را ایجــاد کننــد. خادمــان خــدا بایــد بــه ســختی صخــره باشــند 
بایــد  آنــان  بعــالوه  اینحــال  بــا  و  بحــث اســت  مــورد  کــه اصــول درســت  در جایــی 
دلســوزی و شــفقت و شــکیبایی را آشــکار کننــد. ماننــد عــزرا آنــان بایــد بــه خاطیــان، 
راه زندگــی را بــا اصــول دقیقــی کــه بنیــان همــه درســتکاری هاســت نشــان بدهنــد. 
در ایــن عصــر وقتــی شــیطان بواســطه عوامــل متعــدد در تکاپوســت تــا چشــمان 
مــردان وزنــان را نســبت بــه خواســته هــای احــکام خــدا کــور کنــد – بــه مردانــی نیــاز 
اســت کــه بتواننــد ســبب شــوند تــا بســیاری » از احــکام خداونــد برعشــه در بیاینــد 
و شــرایع را نــگاه دارنــد « )عــزرا 10 آیــه ۳(. بــه اصــالح کننــدگان واقعــی نیــاز اســت 
کــه ناقضــان عهــد را بــه آن شــارع اعظــم هدایــت کننــد و آنــان را تعلیــم دهنــد کــه 
» شــریعت خداونــد کامــل اســت و جــان را متحــول میســازد « )مزامیــر 1۹ آیــه 7(. 
بــه مردانــی نیــاز اســت کــه در کالم قــوی هســتند. مردانــی کــه هــر کالم و عملشــان 
احــکام خــدا را متعالــی میگردانــد، مردانــی کــه در پــی تقویــت ایمــان هســتند. بــه 
معلمانی نیاز است که الهام بخش قلبها برای حرمت دادن و عشق به کالم باشد. 
بــی انصافــی شــایعِ گســتردِه امــروزه تــا حــد زیــادی حاکــی از قصــور در مطالعــه و 
اطاعــت از کالم اســت چــرا کــه وقتــی کالم خــدا بکنــاری گذاشــته شــود قــدرت آن 
بــرای مقهــور ســاختن غرائــض شــریرانه ذاتــی کاســته میشــود. انســانها شــهوت مــی 

کارنــد و محصــول شــهوت فســاد اســت. 
کنــار گذاشــتن کتــاب مقــدس دوری از احــکام خــدا را ســبب میشــود. اصولــی 
کــه انســان خــود را از اطاعــت بــه احــکام الهــی رهــا ســاخته نیــروی التــزام اخالقــی 
را تضعیــف و دروازه ســیل شــرارت بــه جهــان را بــاز گذاشــه اســت. بــی قانونــی، 
عیاشــی و فســاد ماننــد ســیل همــه جــا را فــرا گرفتــه اســت. در هــر کجــا حســادت، 
بدگمانــی، ریــاکاری، خصومــت، چشــم و هــم چشــمی، نــزاع و خیانــت بــه امانتهــای 
الهــی و عیاشــی و شــهوترانی دیــده میشــود. کل مجموعــه اصــول مذهبــی و اصــول 
عقایــد کــه بایــد بنیــاد و چارچــوب زندگــی اجتماعــی را شــکل دهــد بنظــر متزلــزل مــی 

آیــد و آمــاده بــرای ویرانــی اســت. 
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در آخریــن روزهــای تاریــخ زمیــن ندایــی کــه در کــوه ســینا ســخن گفــت همچنــان 
آیــه ۳(.  نباشــد « )خــروج 20  مــن  از  میــدارد: » تــو را خدايــان ديگــر غيــر  اظهــار 
انســان اراده خــود را بــر ضــد اراده خــدا قــرار داده اســت ولــی نمیتوانــد فرمــان او را 
خاموش ســازد. ذهن بشــر نمیتواند از التزام خود نســبت به قدرت خدای متعال 
طفــره رود. فرضیــات و خیــاالت فراواننــد. انســان ممکــن اســت علــوم را بــر ضــد 
مکاشــفه قــرار دهــد و از احــکام خــدا دور شــود ولــی حکــم قــوی تــر و قــوی تــری مــی 
آیــد، » دورشــو اي شــيطان، زيــرا مكتــوب اســت كــه خداونــد خــداي خــود را ســجده 

كــن و او را فقــط عبــادت نمــا « )متــی 4 آیــه 10(. 
چیــزی بعنــوان تضعیــف کننــده و یــا تقویــت کننــده احــکام خــدا وجــود نــدارد. 
همــواره  و  اســت.  مانــده  باقــی  همانطــور  بــوده  ابتــدا  از  کــه  همانگونــه  احــکام 
همانطــور کــه مقــدس بــوده، عادالنــه بــوده و نیکــو بــوده، خواهــد بــود و ازکمــال ازلــی 
برخــوردار اســت. احــکام نمیتوانــد لغــو شــده و یــا تغییــر یابــد. ایــن ســخنان انســان 

اســت کــه حرمــت میدهــد و بــی حرمــت میســازد. 
بیــن احــکام انســان و احــکام خداونــد نبــرد عظیمــی خواهــد بــود کــه نبــردی بیــن 
حــق و باطــل اســت. بمجــرد ایــن نبــرد مــا وارد نبــردی نــه بیــن کلیســاهای رقیــب کــه 
بــرای برتــری ســتیز میکننــد میشــویم، بلکــه بیــن مذهــب کتــاب مقــدس و مذهــب 
بــر ضــد حقیقــت متحــد  داســتانهای افســانه ای و رســوم میشــویم. عواملــی کــه 
بــه  شــده انــد در حــال حاضــر بفعالیــت خــود مشــغولند. کالم مقــدس خــدا کــه 
قیمــت عظیــم رنــج و خونریــزی بدســت آمــده انــد کــم ارزش و بهــا داده میشــوند. 
تعــداد کمــی هســتند کــه واقعــا آنــرا بعنــوان قانــون زندگــی مــی پذیرنــد. خیانــت در 
زناشویی در حد زیادی شایع گردیده است نه در بین افراد دنیوی بلکه در کلیسا. 
بســیاری آمــده انــد تــا احکامــی را حاشــا کننــد کــه اصــول ایمــان مســیحی اســت. 
ســقوط  اســت  شــده  ارائــه  وحــی  کاتبــان  توســط  کــه  خلقــت  بــزرگ  واقعیتهــای 
انســان، کفــاره، بقــای احــکام، – همــه اینهــا بطــور اخــص توســط گروهــی بظاهــر 
مســیحی در جهــان انــکار شــده اســت. هــزاران نفــر کــه بــه دانــش خــود میبالنــد فکــر 
میکننــد کــه اعتقــاد بــه کتــاب مقــدس ضعــف اســت و میخواهنــد ثابــت کننــد کــه 
خــرده گیــری و انتقــاد از کالم نشــانه و اثباتــی از دانــش آنــان اســت و تحصیــالت 

آنــان مهــم تــر از حقیقــت و کالم اســت. 
مســیحیان باید برای آنچه که بزودی جهان را شــگفت زده میکند آماده باشــند 
و بایــد بــا کوشــش در مطالعــه کتــاب مقــدس آمــاده باشــند و تــالش کننــد تــا زندگــی 
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خــود را بــا احــکام آن هماهنــگ کننــد. موضوعــات شــگرف ابدیــت از مــا چیــزی را 
ســوای یــک دیــن وهمــی مطالبــه میکنــد بلکــه حقیقــت را ملــزم مینمایــد. خداونــد مــا 
را بــرای احیــا و اصالحــات فــرا میخوانــد. کالم کتــاب مقــدس و تنهــا کتــاب مقــدس 

بایــد از منبــر و خطابــه هــا شــنیده شــود. 
ولــی قــدرت کتــاب مقــدس را ربــوده انــد و و نتیجــه ای کــه دیــده میشــود تقلیــل 
دادن زندگــی روحانــی اســت. در بســیاری از موعظــه هــای امــروز آشــکار ســازی 
بــرای جــان بارمغــان مــی آورد.  بیــدار شــده اســت کــه حیــات را  الهــی در ضمیــر 
بــا يكديگــر گفتنــد: آيــا دل در درون مــا نمــي  شــنوندگان نمیتوانــد بگوینــد » پــس 
مــا تفســير  نمــود و كتــب را بجهــت  مــي  تكلّــم  مــا  بــا  كــه در راه  ســوخت، وقتــي 
مــي كــرد؟ « )لوقــا 24 آیــه ۳2(. بســیاری وجــود دارنــد کــه بــرای خــدای زنــده فریــاد 
میزننــد و مشــتاق حضــور الهــی هســتند. بگذاریــد کالم خــدا بــا دلهــا ســخن بگویــد. 
بگذاریــد کســانی کــه فقــط فرضیــات بشــری و قواعــد انســانی را شــنیده انــد نــدای 

او را بشــنوند کــه میتوانــد جــان را بــرای حیــات ابــدی احیــا کنــد. 
نــور عظیمــی از ســوی مشــایخ و انبیــا تابیــده شــده اســت. چیزهــای پــر جاللــی 
از صهیــون، شــهر خــدا گفتــه شــده اســت. بدیــن جهــت خداونــد طرحــی ریخــت 
کــه نــور هدایــت و حقیقــت از طریــق پیــروان امــروزی او بدرخشــد. وقتــی کــه ایــن 
مردمــان مقــدس در زمــان کهــن کــه شــاهدان درخشــانی از وفــاداری بودنــد، آیــا مــا 
نباید شــهادت قویتری به او بدهیم از جهت اینکه قرنهای بیشــتری از شــناخت و 
مطالعــه کتــاب مقــدس داشــته ایــم؟ زیــرا کــه خیلــی از نبوتهــا بانجــام رســیده اســت. 

شــکوه نبوتهــا نــور خــود را بــر مســیر مــا مــی تابانــد. 
اصــل و نمونــه در مــرگ پســر خــدا بــا هــم تلفیــق و یکــی شــده انــد. مســیح از 
مــرگ برخاســت و اعــالن کــرد کــه قبــر شــکافته شــده اســت » عيســي بــدو گفــت: 
مــن قيامــت و حيــات هســتم. هــر كــه بــه مــن ايمــان آورد، اگــر مــرده باشــد، زنــده 
گــردد « )یوحنــا 11 آیــه 2۵(. او روح خــود را بــه جهــان فرســتاد تــا همــه چیــز را بــه 
مــا تذکــر دهــد و بــا قــدرت اعجــاز گونــه کالم خــود را در طــول اعصــار حفــظ کــرد. 
اصــالح طلبانــی کــه اعتــراض آنــان نــام پروتســتان را بمــا داده اســت احســاس 
کردنــد کــه خداونــد آنــان را فراخوانــده اســت تــا نــور انجیــل را بجهــان بتاباننــد و بــا 
تــالش بــرای چنیــن کاری آمــاده بودنــد تــا دارایــی هــای خــود و آزادیشــان و حتــی 
بــه دور و  انجیــل  بــا جفــا ومــرگ،  بــا مواجهــه  زندگــی خودشــان را قربانــی کننــد. 
نزدیــک اعــالن گردیــد. کالم خــدا بــه مــردم نقــل شــد و همــه قشــرها چــه در رتبــه 
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اجتماعــی بــاال یــا پائیــن، فقیــر و غنــی، فرهیختــه و جاهــل، بــا اشــتیاق کالم مقــدس 
را بــرای خــود مطالعــه کردنــد. آیــا مــا در ایــن نبــرد عظیــم آخــر، بــه ایمــان خــود ماننــد 

اصــالح طلبــان اولیــه وفاداریــم؟
» در صهيــون کرنــا بنوازيــد و روزه را تعييــن كــرده، محفــل مقــّدس را نــدا كنيــد. 
قــوم را جمــع كنيــد، جماعــت را تقديــس نماييــد، پيــران و كــودكان و شــيرخوارگان 
آينــد.  بيــرون  را فراهــم آوريــد. دامــاد از حجــره خــود و عــروس از حجلــه خويــش 
كاهنانــي كــه خــّدام خداونــد هســتند در ميــان رواق و مذبــح گريــه كننــد و بگوينــد: 
اي خداونــد بــر قــوم خويــش شــفقت فرمــا و ميــراث خويــش را بــه عــار مســپار، مبــادا 
اّمــت هــا بــر ايشــان حكمرانــي نماينــد. چــرا در ميــان قومهــا بگوينــد كــه خــداي ايشــان 

كجــا اســت؟ «. 
» و لكــن اآلن خداونــد مــي گويــد بــا تمامــي دل و بــا روزه و گريــه و ماتــم بســوي 
مــن بازگشــت نماييــد. و دل خــود را چــاك كنيــد نــه رخــت خويــش را، و بــه يهــوه 
خــداي خــود بازگشــت نماييــد زيــرا كــه او رئــوف و رحيــم اســت و ديــر خشــم و كثيــر 
احســان و از بــال پشــيمان مــي شــود. كــه مــي دانــد كــه شــايد برگــردد و پشــيمان شــود 
و در عقــب خــود بركتــي واگــذارد، يعنــي هديــه آردي و هديــه ريختنــي بــراي يهــوه 

خــداي شــما « )یوئیــل 2 آیــات 1۵ تــا 17 و 12 تــا 14(. 
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۵2
مرد فرصتها

این فصل بر اساس کتاب نحمیا فصل ١ و فصل٢ نوشته شده است. 

نحمیــا یکــی از تبعیدیــان عبرانــی بــود کــه دارای مقــام پــر نفــوذی بــود و در دربــار 
آزادانــه  او  پادشــاه،  ســاقی  بعنــوان  بــود.  برخــوردار  احتــرام  از  پــارس  پادشــاهی 
در حضــور پادشــاه رفــت و آمــد میکــرد. بــه فضــل مقــام خــود و بخاطــر توانایــی و 
وفــاداری، او دوســت و مشــاور پادشــاه شــده بــود. آنانیکــه تحــت لطــف و مرحمــت 
پادشــاه بودنــد، گرچــه بــا شــکوه و فــر احاطــه گردیــده بودنــد ولــی خــدا و امــت وی 
را فرامــوش نکــرده بودنــد. قلــب او عالقــه شــدیدی بــه اورشــلیم داشــت – امیدهــا 
و خوشــی هــای او بــا کامیابــی هــای او در آمیختــه بــود. از طریــق ایــن مــرد کــه فــرا 
در  خویــش  امــت  بــرای  را  بــرکات  تــا  داشــت  قصــد  خداونــد  بــود  شــده  خوانــده 

ســرزمین پدرانشــان بــه ارمغــان بیــاورد. 
او از طریــق قاصدانــی از یهــودا و وطــن پرســتان عبرانــی فهمیــد کــه ایــام آزمــون و 
مشــقات بــه شــهر برگزیــده اورشــلیم رســیده اســت. مراجعــت کننــدگان از تبعیــد، 
نوســازی  از شــهر  زیــادی متحمــل میشــدند. معبــد و بخشــهایی  رنــج و مشــقات 
شــده بودنــد ولــی کار بازســازی کنــد شــده بــود و فرائــض معبــد مختــل گردیــده بــود و 
بــه مــردم دائمــاً اخطــار میشــد کــه دیوارهــای شــهر همچنــان بطــور وســیعی در حــال 

تخریــب هســتند. 
نحمیا که ماالمال از اندوه بود نمی توانست بخورد و بنوشد » او برای مدتی 
گریســت و ســوگوار شــد و روزه گرفــت «. در انــدوه خویــش او بــه مددرســان الهــی 
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رجــوع کــرد. » او نــزد خــدای آســمانها دعــا کــرد «. او بــا ایمــان بگناهــان خویــش و 
مــردم خویــش اعتــراف نمــود. او اســتغاثه نمــود کــه خــدا بتوانــد اســرائیل را حفــظ و 
ابقــا کنــد و بــه آنــان دلیــری و قــوت ببخشــد و آنانــرا کمــک کنــد تــا مکانهــای مخــروب 

و متــروک یهــودا را بســازند. 
وقتــی نحمیــا دعــا کــرد ایمــان و دلیــری او تقویــت شــد. دهــان او بــا اســتداللهای 
مقــدس پــر گشــت. او بــه بــی حرمتــی کــه بــه خــدا میشــود اشــاره نمــود – اگــر امــت 
وی کــه حــال بســوی او بازگشــته انــد در ضعــف و ســتم باقــی بماننــد چــه اتفاقــی 
مــی افتــاد – و او بــه خداونــد اصــرار نمــود تــا وعــده خویــش را عملــی ســازد: » در 
آنجــا بــه دنبــال خداونــد خواهيــد گشــت و اگــر بــا تمــام قلــب خــود بــه جســتجوي 
او بپردازيــد، او را خواهيــد يافــت. هنگامــي کــه شــما در دشــواري هســتيد و همــه 
از صــداي  بــاز خواهيــد گشــت و  بــه ســوي خداونــد  ايــن وقايــع رخ دهــد، شــما 
نخواهــد  تنهــا  را  شــما  او  اســت.  بخشــنده  خداونــد  کــرد.  خواهيــد  اطاعــت  او 
گذاشــت و نابــود نخواهــد کــرد و او پيمانــي را کــه بــا نيــاکان شــما بســته اســت، 
فرامــوش نخواهــد کــرد « )تثنیــه 4 آيــات 2۹ تــا ۳1(. ایــن وعــده از طریــق موســی بــه 
اســرائیل داده شــده بــود قبــل از آینکــه آنــان بــه کنعــان وارد شــوند و در طــی قرنهــا 
بــی تغییــر باقــی مانــده بــود. امــت خــدا حــال بــا توبــه و بــا ایمــان بســوی او بازگشــته 

بودنــد و وعــده او عبــث نخواهــد گردیــد. 
کــه  وقتــی  حــال  ولــی  میکــرد.  جانفشــانی  خویــش  مــردم  بــرای  اغلــب  نحمیــا 
دعــا کــرد هدفــی مقــدس در ذهــن او شــکل گرفــت. او تصمیــم گرفتــه بــود کــه اگــر 
بتوانــد رضایــت پادشــاه را جلــب کنــد و کمــک الزمــه در بدســت آوردن ابزارهــا و 
مصالــح را بدســت آورد میتوانــد عهــده دار وظیفــه بازســازی دیوارهــای اورشــلیم 
و احیــای تقویــت ملــی اســرائیل بشــود. و او از خداونــد درخواســت نمــود تــا بــه 
او لطــف کنــد تــا منظــور نظــر پادشــاه قــرار گیــرد تــا ایــن برنامــه بتوانــد بــه پیــش بــرود. 
» التمــاس ميكنــم حــال كــه نــزد پادشــاه ميــروم امــا دل او را نــرم كنــي تــا درخواســت 

مــرا بپذيــرد «. 
نحمیــا بــرای مــدت چهارمــاه بدنبــال فرصتــی مناســب مــی گشــت تــا خواســت 
خــود را نــزد پادشــاه ببــرد. در طــی ایــن زمــان گرچــه قلــب او پــر از انــدوه بــود تــالش 
کــرد تــا بــا روی خــوش بحضــور پادشــاه بــرود. در آن تاالرهــای مجلــل و بــا شــکوه 
همگــی بایــد بــا قلبــی روشــن و شــاد حاضــر شــوند. انــدوه و پریشــانی نبایــد ســایه 
بــر صورتهــای حاضریــن دربــار بیفکنــد. ولــی دوره بازنشســتگی نحمیــا از  خــود را 
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بــود بســیاری از دعاهــا و اعترافهــاو اشــکها شــنیده  دیــدگاه بشــری پنهــان مانــده 
میشــد و خداونــد و فرشــتگان شــاهد آن بودنــد. 

باالخــره اندوهــی کــه بــر قلــب آن وطــن پرســت ســنگینی میکــرد بیــش از ایــن 
هــای  نشــان  غمخــواری  روزهــای  و  بیخوابــی  شــبهای  بمانــد.  مخفــی  نتوانســت 
بــه  بــود  کــه مراقــب ســالمت خویــش  پادشــاه  او نشــان داد.  بــر ســیمای  را  خــود 
خوانــدن ســیمای بیــرون و درون عــادت داشــت و مشــاهده کــرد کــه آشــفتگیهای 
پنهــان ســاقی او را صیــد کــرده اســت. او پرســید: » چــرا ســیمایی غمگیــن داری؟ 

پیداســت کــه بیمــار نیســتی؟ ایــن چیــزی نیســت جــز ماتــم قلبــی «. 
تــا  پادشــاه خشــمگین نخواهــد شــد  آیــا  ســوال نحمیــا را مضطــرب ســاخت. 
بشــنود کــه درحالیکــه بظاهــر در خدمــت اوســت اندیشــه ندیــم دربــاری از مــردم 
مصیبــت زده پریشــان اســت؟ آیــا زندگــی متخلــف بــا مجــازات همــراه نخواهــد بــود؟ 
برنامــه او بــرای اســتحکاِم اورشــلیم – آیــا بهــم ریختــه میشــد؟ آنــگاه او نوشــت کــه 
مــن بشــدت نگــران بــودم. او بــا لبهــای لــرزان و چشــمان اشــکبار دلیــل انــدوه خــود 
كــه  بمانــد. وقتــي شــهري  زنــده  ابــد  تــا  پاســخ داد: » پادشــاه  او  نمــود.  را آشــکار 
مــن  تمــام دروازههايــش ســوخته،  ويــران شــده و  اجــدادم در آن دفــن شــدهاند، 

چطــور ميتوانــم غمگيــن نباشــم؟ «. 
ذکــر اوضــاع اورشــلیم باعــث همــدردی و ترحــم پادشــاه گردیــد بــی آنکــه جهــت 
گیــری کنــد. ســوالی دیگــر فرصتــی دیگــر داد بخاطــر آنچــه کــه نحمیــا بــرای مدتهــا 
تــو چیســت؟ «. ولــی مــرد خــدا جــرات پاســخ  بــود: » درخواســت  انتظــار آن  در 
دادن نداشــت تــا اینکــه او از طریــق آن کســی کــه مافــوق اردشــیر یعنــی خداســت 
هدایــت گردیــد. او تعهــد مقدســی را داشــت کــه بایــد انجــام میــداد کــه از پادشــاه 
آنــرا درخواســت نمــود و درک نمــود کــه بســیار بســتگی بــه ارائــه موضــوع در شــیوه 
ای دارد کــه ســبب تأییــد کمــک او بشــود. او گفــت » مــن نــزد خــدای آســمانها دعــا 
کــردم «. نحمیــا در آن دعــای اجمالــی بــه پادشــاه پادشــاهان تضــرع و اصــرار نمــود 
تــا بــا کمــک او، آن قدرتــی کــه میتوانــد آب رودخانــه هــا را بگردانــد، قلبهــا را نیــز 

تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 
دعــا کــردن هماننــد دعــای نحمیــا در زمــان نیــاز بایــد بــرای مســیحیان مرجعــی 
باشــد کــه تحــت هــر شــرایطی بایــد دعــا کــرد حتــی اگــر دعــا کــردن بنظــر غیــر ممکــن 
باشــد. زحمتکشــان در مســیر زندگــی ماالمــال از سرگشــتگی هســتند و میتواننــد 
بــا خطرهــای  وقتــی  زمینــی  و  دریایــی  کننــد. مســافران  دعــا  الهــی  بــرای هدایــت 
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بــزرگ تهدیــد میشــوند از خداونــد میخواهنــد تــا بــه آنــان کمــک شــود. در زمانهــای 
مشــکالت ناگهانــی یــا خطــر، دل نــزد آنکســی کــه عهــد بســته تــا بــه فرزنــد باوفــای 
خویــش کمــک کنــد فریــاد بــر مــی آورد. در هــر شــرائطی و تحــت هــر وضعیتــی کــه 
جــان بــا غــم و انــدوه رنــج میبــرد یــا وسوســه ســبعانه بــه او هجــوم مــی آورد قــدرت 
تضمیــن کننــده خــدا بــه مســاعدت آمــده و بــا محبتــی پایــدار از او حمایــت میکنــد. 
تــا  نــزد پادشــاه پادشــاهان جــرات یافــت  پــس از آن لحظــه کوتــاه دعــا  نحمیــا 
بــه اردشــیر از خواســته خــود بــرای خالصــی یافتــن از وظایــف دربــار ســخن گفتــه 
و اجــازه بخواهــد تــا مکانهــای متــروک و ویــران اورشــلیم را بازســازی کنــد و یکبــار 
دیگــر آنــرا شــهری قــوی و مســتحکم بســازد. نتایــج مهــم بــرای قــوم یهــود بســتگی بــه 
ایــن درخواســت داشــت. » همچنيــن درخواســت کــردم کــه نامــه اي بــه آســاف، 
جنگلبان جنگلهاي سلطنتي بنويسد تا الوار مورد نياز براي بازسازي دروازه هاي 
قلعــه مجــاور معبــد بــزرگ و ديوارهــاي شــهر و خانــه اي را کــه در آن زندگــي کنــم، بــه 
مــن بدهــد. شاهنشــاه همــه درخواســت هــاي مــرا پذيرفــت زيــرا خــدا بــا مــن بــود «. 
نحمیــا بــا ارائــه درخواســت خویــش بــا احتیــاط و دوراندیشــی بــه پیــش رفــت تــا 
اقدامــات الزم را بــرای تحقــق توفیــق در کار انجــام دهــد. او از هــر اقــدام احتیاطــی 
دریــغ نکــرد کــه بــه آن دســت یابــد. او حتــی بــه هــم میهــن خویــش هــدف خــود را 
آشــکار نســاخت. در حالیکه میدانســت که بســیاری در توفیق او به وجد خواهند 
آمــد، او ترســید کــه برخــی بــا اعمــال نابخردانــه و نامعقــول ممکــن اســت حســادت 

دشــمنان را برانگیزنــد و شــاید باعــث شکســت برنامــه شــوند. 
درخواســت او بــه پادشــاه مشــمول لطــف پادشــاه قــرار گرفــت و نحمیــا ترغیــب 
شــد تــا مســاعدت بیشــتری را طلــب نمایــد. بــرای دادن شــان و وقــار بــه مأموریــت 
گارد  تــا  نمــود  درخواســت  او  مســافرت،  در  حفاظــت  بــرای  همچنیــن  خویــش 
محافظــت او را مشــایعت نمایــد. او نامــه هــای ســلطنتی را بــرای عبــور از ایاالتــی 
فراتــر از فــرات اخــذ نمــود تــا بتوانــد بــه یهودیــه بــرود همچنیــن نامــه ای بــه امانــت 
دار جنــگل پادشــاه در کوههــای لبنــان داد تــا او چوبهــای مــورد نیــاز را بــه او بدهــد. 
بخاطــر اینکــه مجــال شــکایت وجــود نداشــته باشــد نحمیــا مراقــب بــود تــا اختیــارات 

و حــق ویــژه ای کــه بــه او داده شــده بدقــت تعریــف شــود. 
ایــن الگــوی حکیمانــِه دوراندیشــی و احتیــاط و فعالیــت مــداوم بایــد درســی 
بــرای همــه مســیحیان باشــد. فرزنــدان خــدا نــه تنهــا بایــد بــا ایمــان دعــا کننــد بلکــه کار 
خود را با ســخت کوشــی و آینده نگری انجام دهند. آنان با بســیاری از مشــکالت 
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اینکــه  انجــام میشــد بخاطــر  تاخیــر  بــا  الهــی  روبــرو شــدند و اغلــب، کار مشــیت 
آنــان احتیــاط کاری و تالشــهای ســخت را بعنــوان چیــزی کــم ارتبــاط بــا مذهــب 
مــی دیدنــد. نحمیــا وقتــی در حضــور پادشــاه گریســت و دعــا کــرد در نظــر نگرفــت 
کــه وظیفــه اش را انجــام داده اســت. او بــا تالشــی مقدســانه، دادخواســت خــود 
را تقدیــم نمــود و بــا شــوق و دعــای ُمجّدانــه بــرای توفیــق در کار بــه پیــش رفــت. 
بــه  امــروز  پیشــبرد کار مقــدس  بــرای  برنامــه هــای مســاعد  توجهــات محتاطانــه و 

همــان انــدازه ضــروری اســت کــه در زمــان بازســازی دیوارهــای اورشــلیم بــود. 
نحمیــا بــه چیــز نامعلــوم تکیــه نکــرد. وســایلی کــه او کمبــود داشــت از کســانی 
کــه قــادر بودنــد تــا اعطــا کننــد طلبیــد. و خداونــد همچنــان خواهــان ایــن اســت کــه 
قلبهــای کســانی کــه بــرای خیریــت او و بخاطــر حقیقــت تــالش میکننــد را بحرکــت 
در آورد. کســانی کــه بــرای او کار میکننــد بایــد خــود را در دســترس قــرار دهنــد تــا 
از کمکهــای دیگــران کــه از ســوی خداســت اســتفاده کننــد زیــرا خداونــد دیگــران 
را الهــام نمــوده اســت تــا بشــما در کارتــان کمــک کننــد. ایــن هدایــا ممکــن اســت 
راه را بــاز کنــد تــا نــور حقیقــت بــه بســیاری از ســرزمینهای شــب زده بــرود. هدیــه 
دهنــدگان ممکــن اســت بــه مســیح ایمــان نداشــته باشــند و بــا کالم او آشــنا نباشــند 

ولــی هدیــه آنــان بایــن خاطــر نبایــد رد شــود. 
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بناکنندگان دیوار
این فصل بر اساس نحمیا باب های 2؛۳؛4 تدوین گردیده است.

ســفر نحمیــا بــه اورشــلیم بــا ایمنــی همــراه بــود. نامــه هــای ســلطنتی بــه حاکمــان 
ایــاالت در مســیر راه مــورد احتــرام قــرار گرفــت و آنهــا بیدرنــگ مســاعدت کردنــد. 
هیــچ دشــمنی جــرات نــدارد بــه صاحــب منصبــان کــه بــا قــدرت پادشــاه پــارس مــورد 
محافظــت قــرار گرفتــه انــد و مــورد توجــه خــاص حاکمــان ایالتــی قــرار گرفتــه انــد آزار 
برســاند. ورود او بــه اورشــلیم در هــر صــورت بهمــراه مشــایعت کننــدگان نظامــی 
قومهــای  و حســادت  اســت  آمــده  مأموریــت خاصــی  بــرای  او  کــه  میــداد  نشــان 
بــر  اکثــرا  کــه  انگیخــت  بــر  میکردنــد  زندگــی  شــهر  نزدیکــی  در  کــه  را  پرســت  بــت 
علیــه یهودیــان خصومــت ورزیــده و بــا اهانــت هــای مکــرر بــه آنــان صدمــه و آزار 
میرســاندند. ســرکردگان قومهــای َســْنبَلَِّط َحُرونــي و طُوبيـّـاي غــالم َعُمونــي و َجَشــم 
َعَربــي در ایــن کار شــرارت پیشــگام بودنــد. از همــان ابتــدا ایــن رهبــران بــا دیــدگاه 
انتقــاد فعالیتهــای نحمیــا را زیــر نظــر داشــتند و بــا تمــام تــوان خــود تــالش میکردنــد تــا 

برنامــه هــای او را خنثــی و در کار او مانــع ایجــاد کننــد. 
نحمیا با همان احتیاط و هشیاری که تا کنون نشان بارز طریق و شیوه او بود 
بــه کار خــود ادامــه داد. بــا دانســتن اینکــه دشــمنان راســخ و بــد طینــت آمــاده مقابلــه 
با او هســتند او ماهیت مأموریت خود را از آنان پنهان ســاخت تا این که پس از 
بررسی موقعیت، قادر شود تا برنامه های خود را شکل دهد. از اینرو قبل از اینکه 
ضدیت دشمنان را بر انگیزد بر آن شد تا کار مردم با امنیت و سالمت همراه باشد. 
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نحمیا با انتخاب مردانی که میدانست قابل اعتماد هستند به آنان از شرایطی 
گفــت کــه او را بــه اورشــلیم ســوق داد، هدفــی کــه آرزو داشــت تــا بانجــام رســاند 
و برنامــه هایــی کــه در خاطــر داشــت تــا بــه آن نائــل شــود. آنــان بــه مســئولیتی کــه در 
عهده داشت عالقمند گردیده و موافقت خود را برای کمک به او اعالم کردند. 
در ســومین شــب پــس از ورود، نحمیــا در نیمــه شــب برخاســت و بــا تعــدادی 
کــم از همراهــان قابــل اعتمــاد بــه بیــرون رفــت تــا خــود ویرانــی اورشــلیم را ببینــد. 
او بــر قاطــر خــود ســوار شــده و از یــک بخــش شــهر بــه بخــش دیگــر عبــور کــرد و از 
دیوارهــا و دروازه هــای شکســته پــدرش بازدیــد نمــود. بازتــاب دردناکــی ذهــن میهــن 
پرســت یهــودی را پــر ســاخته و بــا قلــب مصیبــت زده بــر اســتحکامات ویــران شــده 
اورشــلیم شــهر محبــوب خــود خیــره شــد. خاطــرات عظمــت گذشــته اســرائیل بــا 

حقــارت آنــان شــدیداً مغایــرت داشــت. 
نحمیا بطور پنهانی و در سکوت دیوارها را وارسی کرد. » هيچ يک از بزرگان 
محلــي نمــي دانســتند کــه کجــا رفتــه بــودم و چــه کــرده بــودم تــا آن زمــان بــه هيــچ 
يــک از يهوديــان، کاهنــان، رهبــران، بــزرگان و کســان ديگــري کــه بايــد در ايــن کار 
شــرکت مــي کردنــد، چيــزي نگفتــه بــودم «. او باقــی شــب را در دعــا گذرانــد چــرا کــه 
میدانســت کــه در صبــح تــالش مشــتاقانه را میطلبــد و بایــد برخاســته همشــهریان 

افســرده و از هــم جــدا شــده را متحــد ســازد. 
نحمیــا فرمــان ســلطنتی را حمــل میکــرد کــه اهالــی را ملــزم مینمــود تــا بــا او در 
بازســازی دیوارهــای شــهر همــکاری کننــد، ولــی او بــه اولیــاء امــور تــوکل نمیکــرد. او 
ترجیحــاً در پــی جلــب اعتمــاد و همفکــری و همــدردی مــردم بــود و میدانســت کــه 
اتحــاد قلــوب و دســتها در کار عظیمــی کــه در پیــش رو داشــت ضــروری بــود. در 
فــردای آنــروز مــردم را فــرا خوانــد تــا بــرای آنهــا دلیــل بیــاورد تــا انــرژی هــای خفتــه آنانــرا 

بیــدار کنــد و افــراد از هــم متفــرق شــده را بــا هــم متحــد ســازد. 
مخاطبین نحمیا چیزی نمیدانستند و او نیز به آنان در مورد کاری که در نیمه 
شــب انجــام داده بــود نگفــت. ولــی واقعیــت اینســت کــه ایــن گردهمایــی بطــور 
عظیمــی در توفیــق او نقــش داشــت چــرا کــه او قــادر بــود تــا از وضعیــت شــهرکه بــا 
دقــت و موشــکافی بررســی شــده بــود بــا شــنوندگان گفتگــو کنــد. تأثیــر مشــاهده 

ضعــف و خرابــی اورشــلیم، بــه کالم او شــور و قــوت داد. 
نحمیــا از اهانــت بــت پرســتان بــا مــردم ســخن گفــت – بــت پرســتان بــه مذهــب 
آنــان توهیــن و بــه خــدا کفــر گفتــه بودنــد. او بــه آنــان گفتــه بــود کــه از ســرزمین دور، 
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مصیبــت ایشــان را شــنیده و لطــف خــدا را بــرای آنــان درخواســت کــرده اســت. و 
همچنیــن بــه آنــان گفــت وقتــی کــه مشــغول دعــا بــود مصمــم شــده بــود تــا از پادشــاه 
مجوز بگیرد تا به آنان یاری رســاند. او از خداوند درخواســت کرده بود که پادشــاه 
نــه تنهــا بــه آنــان اجــازه دهــد بلکــه بــه او اختیــار تــام داده و کمــک هــای الزم بــرای 
کار را بــه او بدهــد و دعــای او اجابــت گردیــده بــود بطریقــی کــه نشــان میــداد کــه آن 

برنامــه از ســوی خداســت. 
او همــه اینهــا را بازگــو کــرده و ســپس نشــان داد کــه توســط خــدای اســرائیل و 
پادشــاه پارس مورد حمایت قرار گرفته اســت و آنگاه مســتقیماً از مردم پرســید که 
آیا آنان از این فرصت بهره برداری خواهند جست تا برخاسته و دیوار را بنا نمایند. 
لطــف  کــه چطــور  ای  اندیشــه  کــرد.  اثــر  قلبهــا  در  ایــن درخواســت مســتقیماً 
خــدا بــه آنــان آشــکار گردیــده اســت تــرس آنــان را بــه شرمســاری مبــدل ســاخت و 
بــا جراتــی تــازه آنــان یکصــدا گفتنــد » برخیزیــم و بازســازي را آغــاز کنيــم «. » پــس 

دســتهاي خــود را بــراي كاِر خــوب قــّوي ســاختند « و آمــاده کار شــدند. 
بــود.  مشــغول  بــود  گرفتــه  بعهــده  کــه  کاری  در  جــان  و  دل  تمامــی  بــا  نحمیــا 
امیــد او، انــرژی او، شــور و اشــتیاق او، و عــزم او مســری بــود و بدیگــران بــا همــان 
شــجاعت عالــی و هــدف ارجمنــد آنــرا القــاء و الهــام نمــود. هــر مــردی نحمیــا شــد و 

کمــک نمــود تــا همســایگان دســت و دل بــکار دهنــد. 
وقتــی کــه دشــمنان اســرائیل شــنیدند کــه یهودیــان در امیــد انجــام چــه کاری 
هســتند خندیــده و بــا اســتهزاء گفتنــد » ايــن چــه كار اســت كــه شــما مــي كنيــد؟ آيــا 

بــر پادشــاه فتنــه مــي انگيزيــد؟ « 
آنــان را ربــود کاهنــان  در زمــره اولیــن کســانی کــه غیــرت و شــوق روح نحمیــا 
بودنــد. بخاطــر موقعیــت پــر نفــوذی کــه داشــتند ایــن مــردان نمــی توانســتند در کار 
باعــث پیشــرفت یــا تاخیــر شــوند. و آنــان در همــان ابتــدا آمــاده بهمــکاری بودنــد. 
اکثریــت ســروران و حاکمــان اســرائیل شــرافتمندانه بــرای وظایــف خــود برخاســتند 
و در کتــاب خداونــد از ایــن مــردان وفــادار بــا احتــرام اشــاره شــده اســت. تعــداد 
کمــی از نجیــب زادگان تقوعــی » بــه کار خدایشــان گــردن ننهادنــد «. خاطــره ایــن 
خادمــان کاهــل بــا شرمســاری ثبــت گردیــده و بــه عنــوان هشــدار بــه همــه نســلهای 

آینــده انتقــال داده شــده اســت. 
کــه  کننــد  حاشــا  نمیتواننــد  حالیکــه  در  کــه  هســتند  افــرادی  مذهبــی  هــر  در 
هــدف و انگیــزه بــرای خداســت ولــی همچنــان کنــاره گیــری میکننــد و از هــر گونــه 
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تالشــی بــرای کمــک طفــره میرونــد. بــرای چنیــن افــرادی بجاســت کــه اســامی آنــان 
در دفتــر اعمــال کــه قلــم افتادگــی در آن نیســت و اشــتباهی نــدارد ثبــت شــود و بــر 
اســاس آن داوری شــوند. هــر قصــوری در کار خــدا ثبــت میشــود و در آنجــا نیــز هــر 

کــردار از روی ایمــان و محبــت تــا بــه ابــد نگهــداری میشــود. 
در مقابــل روح القــاء کننــده نحمیــا، الگــوی اشــراف تقوعــی دارای وزن کمــی 
بــود. مــردم بطــور کلــی بــا میهــن پرســتی و غیــرت ســرزنده و تشــجیع شــده بودنــد. 
مردان قدرت و نفوذ، قشــرهای مختلفی را از شــهروندان ســازماندهی کردند. هر 
سردســته ای خــود را مســئول برپایــی بخشــی از دیــوار دانســت. و از بعضــی نوشــته 

شــده اســت کــه » هريــک از آنــان ديــوار جلــوي خانــه خــود را ســاخت «. 
بــا  او  نیافــت.  نحمیــا کاهــش  انــرژی  بــود  واقــع شــروع شــده  کــه کار در  حــال 
چاالکــی و نشــاط خســتگی ناپذیــر بــر ســاختن نظــارت کــرد و کارگــران را اداره میکــرد 
و موانــع را برطــرف میســاخت و بــرای امــور غیــر مترقبــه تــدارک میدیــد. در امتــداد 
کل دیــوار کــه حــدوداً چهــار کیلومتــر و هشــتصد متــر طــول داشــت حضــور و تأثیــر او 
دائمــاً احســاس میشــد. بــا کالم بموقــع، او بــه کســانی کــه هــراس داشــتند دلگرمــی 
میــداد و افــراد کنــد را بحرکــت وامیداشــت و ســخت کوشــی خویــش را اثبــات کــرد. 
او همیشــه حــرکات دشــمن را زیــر نظــر داشــت کــه گاهگاهــی در فاصلــه ای جمــع 
میشدند و به گفتگو میپرداختند گوئی که برنامه ای ایذایی و شریرانه دارند و آنگاه 

بــه کارگــران نزدیکتــر میشــدند و تــالش میکردنــد تــا توجــه آنــان را منحــرف ســازند. 
نحمیــا در فعالیتهــای بســیار خــود مرجــع و منشــاء قــوت خویــش را فرامــوش 
نکــرد. قلــب او دائمــاً بــرای خــدا مــی تپیــد، کســی کــه ُمشــرِف بــر همــه چیــز بــود. 
او بانــگ بــر آورد کــه » خــدای آســمانها مــا را توفیــق خواهــد داد « و کالم طنیــن 
انداخت و طنین انداخت و قلب همه کارگران را بر روی دیوارها بلرزه در آورد. 
کار  نرفــت. شــیطان  پیــش  بــه  مانــع  بــدون  اورشــلیم  اســتحکامات  ترمیــم  ولــی 
میکــرد تــا مخالفــت ایجــاد کنــد و باعــث دلســردی بشــود. ســنبلط، طوبیــا و جشــم 
نماینــدگان اصلــی در ایــن جنبــش، حــال خــود مانــع کار بازســازی شــده بودنــد. آنــان 
تالش میکردند تا ســبب جدایی و انشــقاق در میان کارگران بشــوند. آنان تالشــهای 
بنایــان را بــه ســخره گرفتنــد و آن کار را ناشــدنی و شکســت آنــرا پیــش بینــی میکردنــد. 
ســنبلط بــا اســتهزاء گفــت » ایــن یهودیــان عاجــز چــه میکننــد؟ «، » آیــا ایــن 
شــهر را بــرای خــود مســتحکم میکننــد؟ «. » و ســنگها از تــوده هــاي خاكروبــه، زنــده 

خواهنــد ســاخت؟ و حــال آنكــه ســوخته شــده اســت «. 
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طوبیــا بــا اهانــت بیشــتری اضافــه کــرد » شــغالي نيــز بــر آنچــه ايشــان بنــا مــي 
كننــد بــاال رود، حصــار ســنگي ايشــان منهــدم خواهــد ســاخت «. 

بــزودی بنایــان بــا ضدیتهــای بیشــتر بســتوه آمدنــد. آنــان مجبــور بودنــد تــا پیوســته 
بــر علیــه برنامــه هــای مخالفانشــان در حالــت آمــاده بــاش باشــند کــه ادعــای رفاقــت 
میکردنــد. آنــان در پــی راههــای گوناگــون بودنــد تــا ســبب اغتشــاش و سرگشــتگی 
شوند و بی اعتمادی را بر انگیزند. آنان تالش میکردند تا شوق یهودیان را به سردی 
بکشــانند. آنــان دسیســه چینــی کــرده بودنــد تــا نحمیــا را بــه ســتیز و مجادلــه بیاورنــد و 
یهودیان بد دل آماده بودند تا خیانت کنند. گزارشی منتشر شد که نحمیا بر علیه 
پادشاهی پارس برنامه ریزی میکند و قصد دارد تا خود را بعنوان پادشاه اسرائیل 
رفعت مقام دهد و اینکه همه کســانی که به او کمک میکنند خیانتکار هســتند. 
ولی نحمیا برای هدایت و حمایت به خدا چشم داشت و » دل قوم به کار بود «. 
کار به پیش رفت تا اینکه فاصله ها پر شد و کل دیوار تا نصف بلندي اش بهم پيوست. 
وقتــی دشــمنان اســرائیل دیدنــد کــه چطــور تالشهایشــان بیهــوده بــود شــدیداً 
خشــمناک شــدند. تا پیش از این آنان جرات بکارگیری خشــونت را نداشــتند چرا 
کــه آنــان میدانســتند کــه نحمیــا و همراهــان او تحــت فرمــان و مأموریــت پادشــاه 
بودنــد و آنــان میترســیدند کــه مخالفــت بــر علیــه او ممکــن اســت پادشــاه را از آنــان 
ناخشــنود ســازد. ولــی حــال خشــمگینامه در جرمــی مقصــر بودنــد کــه بــا آن بــه نحمیــا 
اتهــام زده بودنــد. » و جميــع ايشــان توطئــه نمودنــد كــه بياينــد و بــا اورشــليم جنــگ 

نماينــد و بــه آن ضــرر برســانند «. 
در همــان زمــان کــه ســامریان بــر ضــد نحمیــا و کار او توطئــه چینــی میکردنــد 
برخــی از مــردان بــا نفــوذ در میــان یهودیــان ناراضــی رفتنــد و مترصــد شــدند تــا او را بــا 
مشــکالت اغــراق آمیــزی کــه در کار همــراه بــود نومیــد بســازند. » مــا از حمــل بارهــا 
ضعيــف شــده ايــم خــرده ســنگهاي زيــادي بــراي بيــرون بــردن وجــود دارد. مــا امــروز 

چگونــه مــي توانيــم ديــوار را بنــا کنيــم؟ «. 
نزدیکــی ســاکن  آن  در  کــه  یهودیانــی  کــرد.  دیگــری خطــور  از مرجــع  دلســردی 
بودنــد و در ایــن کار مشــارکت جســته بودنــد گزارشــها و اظهاراتــی را جمــع آوری 

بــرای تضعیــف روحیــه و ایجــاد نارضایتــی اســتفاده کردنــد.  نمــوده و از آن 
ولــی طعنــه و اســتهزاء، مخالفــت و ارعــاب بنظــر تنهــا عــزم نحمیــا را راســخ تــر 
کــرد و بــه او انگیــزه داد تــا بیشــتر هشــیار باشــد. او خطراتــی را کــه بایــد بــا دشــمن 
خــود در ایــن پیــکار روبــرو میشــد تشــخیص داده بــود ولــی او روحیــه اش را نباخــت. 
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او گفــت » مــا بــه درگاه خدايمــان دعــا کرديــم و روز و شــب عليــه آنــان نگهبانانــي 
قــرار داديــم «. » و يهوديــان گفتنــد كــه قــّوت حّمــاالن تلــف شــده اســت و هــوار 
مــي گفتنــد:  مــا  بنــا نماييــم. و دشــمنان  توانيــم حصــار را  نمــي  كــه  بســيار اســت 
آگاه نخواهنــد شــد و نخواهنــد فهميــد، تــا مــا در ميــان ايشــان داخــل شــده، ايشــان 
را بكشــيم و كار را تمــام نماييــم. و واقــع شــد كــه يهوديانــي كــه نــزد ايشــان ســاكن 
بودنــد آمــده، ده مرتبــه بــه مــا گفتنــد: چــون شــما برگرديــد، ايشــان از هــر طــرف بــر مــا 
حملــه خواهنــد آورد.پــس قــوم را در جايهــاي پســت در عقــب حصــار و بــر مكانهــاي 
خالــي تعييــن نمــودم و ايشــان را برحســب قبايــل ايشــان، بــا شمشــيرها و نيــزه هــا و 

كمانهــاي ايشــان قــرار دادم «.
یک شــیپور زن در کنارنحمیا ایســتاد و در بخشــهای مختلف دیوار کاهنانی را 
مســتقر ســاخت کــه شــیپورهای مقــدس را بهمــراه خــود داشــتند. مــردم در کارهــای 
خــود پراکنــده بودنــد ولــی در هنــگام خطــر در هــر زمــان عالمتــی بــه آنــان داده میشــد 
کــه بــدون تاخیــر آمــاده شــوند. » بنايـّـان هــر كــدام شمشــير بــر كمرخــود بســته، بّنايــي 
مــي كردنــد، و کرنــا نــواز از نــزد مــن ايســتاده بــود. و بــه بــزرگان و ســروران و بقيــه قــوم 
گفتم: کار بســيار وســيع اســت و ما بر حصار متّفرق و از يكديگر دور مي باشــيم. 
پــس هرجــا كــه آواز كَرِنـّـا را بشــنويد در آنجــا نــزد مــا جمــع شــويد و خــداي مــا بــراي مــا 

جنــگ خواهــد نمــود «. 
کســانی کــه در شــهر و دهــات هــای بیــرون از اورشــلیم زندگــی میکردنــد حــال از 
آنــان خواســته شــده بــود تــا در میــان دیوارهــا ســکنی گزیننــد کــه هــم از کار نگهبانــی 
کننــد و بــرای صبــح آمــاده انجــام وظیــف باشــند. ایــن امــر از تاخیــر غیــر ضــروری 
جلوگیری میکرد و باید عملی میشــد تا دشــمن فرصت را مغتنم نشــمارد تا زمانی 
بــه آنــان حملــه کنــد. نحمیــا و  بــه خانــه هایشــان میرونــد و مــی آینــد  کــه کارگــران 
همراهــان او از ســختی یــا خدمــت پــر مشــقت شــانه خالــی نکردنــد. نــه در روز و نــه 
در شــب نــه حتــی در طــی مــدت کوتاهــی کــه بــرای خــواب داشــتند لباســهای خــود 

را در نیاوردنــد یــا زره پــوش خــود را کنــار نگذاشــتند. 
ضدیــت و دلســردی کــه بنایــان در ایــام نحمیــا از دشــمنان آشــکار و دوســتان 
متظاهــر دیــده بودنــد یــک تجربــه و نمونــه بــرای کســانی اســت کــه امــروز بــرای خــدا 
کار میکننــد. مســیحیان نــه تنهــا بــا خشــم، اهانــت و ســتمگری دشــمنان آزمــوده 
شــده انــد بلکــه بــا تــن آســایی، بــی ثباتــی، القیــدی و خیانــت دوســتان قســم خــورده و 
یــاران نیــز محــک خــورده انــد. آنــان مــورد اســتهزاء و عیــب جویــی قــرار مــی گیرنــد. و 
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همان دشــمنی که ســبب اهانت شــد در فرصتی مســاعد از اقدامات ســتمکارانه 
و بیرحمانــه تــری اســتفاده میکنــد. 

شــیطان از هــر عامــل غیــر مبارکــی بــرای انجــام اهــداف خــود اســتفاده میکنــد. 
کــه حامیــان هدفهــای خــدا هســتند کســانی  ادعــا میکننــد  کــه  در میــان کســانی 
وجــود دارنــد کــه بــا دشــمنان او متحــد هســتند و از اینــرو اهــداف او را بــرای حملــه 
ســبعانه دشــمنان وی بــاز میگذارنــد. حتــی کســانی کــه خواهــان کار بــرای پیشــرفت 
کار خــدا هســتند بــا اینحــال دســتان خادمــان را بــا خبــر و گــزارش و افتــرا و تهدیــد 
توســط دشــمنان خــدا تضعیــف میکننــد. شــیطان از طریــق عوامــل خــود بــا موفقیــت 
کار میکند و همه کســانی که به ترغیب او تســلیم شــوند در معرض قدرت فریفته 
شــدن هســتند کــه حکمــت خردمنــدان را نابــود ســاخته و درک محتاطــان را زایــل 
میگردانــد. بــا اعتمــاد بــه خــدا آنــان پابرجــا بــه پیــش خواهنــد رفــت و کار او را بــا از 
خودگذشــتگی و سرســپردگی بــه مشــیت الهــی انجــام میدهنــد و ایــن همــان چیــزی 

اســت کــه برایــش پابــر جــا ایســتاده انــد. 
در میــان نومیــدی عظیــم، نحمیــا بــه خدایــی تــوکل داشــت کــه مدافــع مطمئنــی 
بــرای او بــود. و او کــه حامــی خــادم خــود بــود تکیــه گاه امــت خویــش در هــر عصــر 
و زمانــی خواهــد بــود. در هــر بحرانــی امــت او بــا اطمینــان اظهــار میدارنــد » وقتــی 
خــدا بــا ماســت چــه کســی میتوانــد بــر ضــد مــا باشــد؟ « )رومیــان 8 آیــه ۳1(. بــه هــر 
حال برنامه های حیله گرانه شــیطان و عوامل او ممکن اســت فرو نشــانده شــود. 
خداونــد میتوانــد آنهــا را کشــف کنــد و همــه برنامــه هــای آنــان را نقــش بــر آب کنــد. 
اســتجابت ایمــان امــروزه جــواب نحمیــا بــود » خــدای مــا بــرای مــا خواهــد جنگیــد « 
چــرا کــه خــدا در کار اســت و هیــچ بشــری نمیتوانــد توفیــق نهایــی آنــرا مانــع شــود. 
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توبیخ بر علیه 

اخاذی
این فصل بر اساس کتاب نحمیا باب ۵ تدوین گردیده است. 

دیــوار اورشــلیم هنــوز کامــل نشــده بــود کــه توجــه نحمیــا بــه وضعیــت شــوربخت 
قشــرهای فقیــر تــر مــردم جلــب شــد. در وضعیــت نابســامان دیــار از کشــاورزی 
مشــی  خــط  بخاطراتخــاذ  گذشــته  ایــن  از  بــود.  گردیــده  قصــور  زیــادی  حــد  در 
خودخواهانــه ای کــه توســط بعضــی کــه بــه یهــودا بازگشــته بودنــد برکــت خــدا بــر 

زمیــن نبــود و کمبــود حبوبــات و غلــه بــود. 
بــرای خانــواده هایشــان مجبــور  مــواد غذایــی  بــه منظــور بدســت آوردن  فقــرا 
آنــان همچنیــن وادار شــده  گــزاف آذوغــه بخرنــد.  بــا قیمــت  بــا نســیه و  تــا  بودنــد 
بودنــد تــا پــول بــا بهــره قــرض کننــد تــا مالیــات ســنگینی کــه توســط پادشــاه پــارس بــر 
آنــان تحمیــل شــده بــود را بپردازنــد. تنگدســتی و محنــت، فقیــران را بســتوه آورده 
بود. افراد ثروتمند تر در میان یهودیان از داشــتن کاالهای ضروری ســوء اســتفاده 

کــرده و بدیــن ســبب خــود را توانگــر ســاخته بودنــد. 
خداونــد از طریــق موســی بــه اســرائیل فرمــان داد کــه هــر ســه ســال یــک عشــر بــه 
نفــع فقیــران جمــع آوری شــود و مقــررات دیگــری در نظــر گرفتــه شــد کــه در هــر هفــت 
بــرای کســانی  ســال یکبــار زمینهــا و مــزارع رهــا باشــند و محصــوالت خــودروی آن 
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کــه نیــاز مندنــد رهــا شــود. خــوش عهــدی بــرای اختصــاص دادن ایــن پیشــکش هــا 
بــرای اعانــه بــه فقــرا و بمنظــور اســتفاده خیرخواهانــه بــرای تــازه نگهداشــتن حقیقــِت 
مالکیــِت خــدا بــر همــه چیــز، در برابــر مــردم قــرار گرفتــه بــود و فرصتــی بــرای آنــان بــود تــا 
بعنــوان مجــاری برکــت باشــند. ایــن هــدف خــدا بــود کــه بنــی اســرائیل آمــوزش ببینــد 
تــا خودخواهــی را ریشــه کــن کنــد و ســعه صــدر و شــرافت خصایــل را رشــد دهــد. 

خداونــد همچنیــن از طریــق موســی تعلیــم داد: » اگــر بــه فقيــري از افــراد قــوم 
مــن، پولــي قــرض داديــد، مثــل نــزول خــواران از او بهــره نگيريــد « )خــروج 22 آیــه 
قــرض  پــول  ديگــر  يــا چيزهــاي  و  بــراي خــوراک  اســرائيلي  يــک  بــه  2۵(. » هــرگاه 
مــي دهيــد، از او ســود نگيريــد « )تثنیــه 2۳ آیــه 1۹(. او بــار دیگــر گفتــه بــود » اگــر 
بــه شــما مــي دهــد، در يکــي از شــهرهايش،  در ســرزميني کــه خداونــد خدايتــان 
بــه او کوتاهــي  اســرائيلي نيازمنــدي باشــد، خودخــواه نباشــيد و از کمــک کــردن 
نکنيــد بلکــه ســخاوتمند باشــيد و بــه انــدازه نيــازش بــه او وام بدهيــد «، » هميشــه 
افــراد تنگدســت و نيازمنــد اســرائيلي خواهنــد بــود، پــس مــن بــه شــما فرمــان مــي 

دهــم بــا آنهــا ســخاوتمند باشــيد « )تثنیــه 1۵ آیــات 7، 8 و 11(. 
زمانی پس از بازگشــت تبعیدیان از بابل، یهودیان متمول دقیقا بر خالف چنین 
حکمــی عمــل میکردنــد. وقتــی کــه فقیــران مجبــور شــدند تــا پــول قــرض کننــد تــا خــراج 
پادشــاه را بپردازنــد، ثروتمنــدان بــه آنــان پــول قــرض دادنــد ولــی ســودی بــا نــرخ بــاال را بــزور 
مطالبــه میکردنــد. بــا گــرو گرفتــن زمیــن از فقیــران، آنــان بتدریــج قرضــداران بیچــاره را بــه 
عمق فالکت میکشیدند. خیلی افراد دختران و پسران خود را به بردگی فروختند و 
بنظــر امیــدی بــرای بهبــود وضعیــت آنــان نبــود و هیــچ راهــی بــرای از گــرو در آوردن نبــود 
– یا فرزندان یا زمینهایشان – هیچ امیدی در پیش رو نبود – ولی پریشانی و محنتی 
که رو به افزایش بود با کمبود دائمی و بردگی همراه بود. با اینحال آنان از یک طایفه 

بــوده و فرزنــدان یــک عهــد بودنــد ولــی بــا اینحــال ثروتمنــد تــر از بــرادران خــود بودنــد. 
ســرانجام مــردم وضعیــت خــود را بــه نحمیــا عــرض کردنــد. » مــا نيــز چــون ديگــر 
يهوديــان از يــک نــژاد هســتيم. آيــا فرزنــدان مــا بــه خوبــِي فرزنــدان ايشــان نيســتند؟ 
مــا مجبــور هســتيم فرزندانمــان را بــه بردگــي بفروشــيم. گروهــي از دختــران مــا قبــالً 
بــه بردگــي فروختــه شــده انــد. مــا بيچــاره شــده ايــم زيــرا کشــتزارها و تاکســتانهاي مــا 

را از مــا گرفتــه انــد « )نحمیــا ۵ آیــه ۵(. 
مملــو  او  جــان  شــنید،  را  بیرحمانــه  تعــدی  و  فشــار  ایــن  نحمیــا  کــه  هنگامــی 
شــدم «.  خشــمگين  شــنيدم  را  شــکايات  ايــن  کــه  » هنگامــي  گردیــد.  خشــم  از 
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او مشــاهده کــرد کــه اگــر بخواهــد ایــن رســم ظالمانــه اخــاذی را از بیــن ببــرد بایــد 
قاطعانــه بــرای عدالــت بایســتد. بــا قــوت قلــب و عــزم راســخ آمــاده شــد تــا بــرادران 

خــود را آســایش خاطــر دهــد. 
واقعیــت ایــن بــود کــه زورگیــران مــردان ثروتمنــدی بودنــد و پشــتیبانی و حمایــت 
آنــان بــرای مرمــت شــهر الزم بــود و بــرای یــک لحظــه هــم تحــت تأثیــر نحمیــا قــرار 
نگرفتنــد. او بــا صراحــت، بــزرگ زادگان و حاکمــان را ســرزنش کــرد و وقتــی کــه 
جماعــت را جمــع کــرد خواســته هــای خــدا را در ایــن مــورد در برابرشــان قــرار داد. 
او توجه آنان را به وقایعی که در سلطنت آحاز پادشاه اتفاق افتاده بود جلب 
کــرد. او پیامــی را کــه خداونــد در آن زمــان بــه اســرائیل فرســتاد تکــرار کــرد تــا ظلــم و 
جور آنان را مالمت کند. فرزندان یهودا – قوم اسراییل – بخاطر بت پرستی خود 
بدســت برادران بت پرســت تر خودشــان افتاده بودند. آنان با شــدت خصومت در 
نبردی هزاران مرد یهودا را کشــتند و زنان و کودکان را اســیر کردند و بر آن شــدند تا 

آنــان را بــه عنــوان بــرده نگهدارنــد یــا آنــان را بــه بردگــی بــت پرســتان بفروشــند. 
بخاطــر گناهــان یهــودا خداونــد بــرای جلوگیــری از جنــگ مداخلــه نکــرد ولــی 
بوســیله عودیــد نبــی، نقشــه ظالمانــه لشــکر مظفــر را مالمــت نمــود: » اکنــون هــم 
مــي خواهيــد مــردان و زنــان اورشــليم و يهــودا را بــه بردگــي بگيريــد. آيــا شــما نيــز عليــه 
خداونــد، خــداي خــود گنــاه نمــي ورزيــد؟ « )دوم تواریــخ 28 آیــه 10(. عودیــد بــه 
قــوم اســرائیل هشــدار داد کــه خشــم خداونــد بــر علیــه آنــان افروختــه گردیــده اســت 
و اینکــه طریــق و ســلک بــی انصافــی و جــور، مجــازات را بهمــراه خواهــد داشــت. 
بــا شــنیدن ایــن کالم، مــردان مســلح بــردگان و غنایــم را در مقابــل ســروران و همــه 
جماعــت رهــا کردنــد. آنــگاه برخــی از مــردان بــا نفــوذ قــوم افرایــم » بــراي اســيران از 
غنايــم پوشــاک تهيّــه کردنــد. ايشــان بــه اســيران پوشــاک و کفــش داده و خــوراک و 
آب کافــي دادنــد و روغــن زيتــون بــر زخمهــاي ايشــان نهادنــد. کســاني را کــه بســيار 
ناتــوان بودنــد، ســوار بــر االغ کردنــد و همــه اســيران را بــه اريحــا معــروف بــه شــهر 

نخلهــا، در ســرزمين يهــودا بازگرداندنــد « )آیــه ١۵(. 
نحمیــا و دیگــران، جزیــه برخــی از یهودیــان کــه بــه بــت پرســتان فروختــه شــده 
بودنــد را پرداختنــد و حــال روشــی را کــه مغایــر بــا منافــع دنیــوی بــود و برادرانشــان را 
به غالمی کشــیده بود در پیش رویشــان قرار داد. » ســپس گفتم: کاري که انجام 
مــي دهيــد درســت نيســت. آيــا نبايــد بــا خداترســي گام برداريــد تــا مــورد تمســخر 

بيگانــگان يعنــي دشــمنان مــا قــرار نگيريــد؟ «. 
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نحمیا به آنان نشان داد که از طرف پادشاه به او قدرت و اختیار داده شده و 
میتواند مقدار زیادی سهم و اعانه برای نفع شخصی خود مطالبه کند. ولی برغم 
آن، او حتی چیزی را که منصفانه متعلق به او میشد را نطلبید ولی سخاوتمندانه 
بــرای رفــع احتیــاج فقیــران کمــک میکــرد. او بــه حاکمــان یهــود کــه در اجحــاف و 
اخاذی مقصر بودند اصرار کرد تا این کار غیرعادالنه را متوقف سازند تا زمینهای 
فقیــران را بــه آنــان بازگرداننــد و همچنیــن پــول افــزوده ای را کــه از آنــان بــزرو مطالبــه 
کــرده بودنــد پــس بدهنــد و بــه آنــان بــدون وثیقــه یــا نــزول خــواری پــول قــرض بدهنــد. 
ایــن کالم در حضــور همــه جمعیــت بیــان گردیــد. اگــر حاکمــان میخواســتند تــا 
خــود را تبرئــه و توجیــه کننــد فرصــت داشــتند تــا چنیــن کننــد. ولــی آنــان عــذر و بهانــه 
ای نیــاورده گفتنــد: » مــا آنچــه را تــو گفتــي انجــام خواهيــم داد، امــوال را بــاز مــي 
گردانيم و وامها را مي بخشيم. آنگاه کاهنان را فرا خواند و رهبران را مجبور کرد 
که در حضور ايشان سوگند ياد کنند که به وعده خود وفا نمايند. آنگاه شالي را 
کــه بــه کمــر بســته بــود بــاز کــرد و آن را تــکان داد و گفــت: خــدا هــر کــه را کــه بــه وعــده 
خــود عمــل نکنــد چنيــن خواهــد تکانيــد، و خانــه هــا و تمــام دارايــي او را خواهــد 
گرفــت و چيــزي بــراي او باقــي نخواهــد گذاشــت. همــه کســاني کــه آنجــا بودنــد 
آميــن گفتنــد و خداونــد را ســتايش کردنــد و رهبــران پيمــان خــود را نــگاه داشــتند «. 
ایــن داســتان درســی مهــم بمــا مــی آمــوزد. » عشــق بــه ثــروت، نخســتين قــدم 
بســوي ســاير گناهــان اســت « )اول تیموتائــوس 6 آیــه ١٠(. در نســل حاضرعالقــه 
حیلــه  و  فریــب  بــا  اغلــب  ثــروت  دلرباســت.  و  جــذاب  بســیار  بــردن  ســود  بــرای 
بدســت مــی آیــد. جمعیــت کثیــری هســتند کــه بــا فقــر دســت و پنجــه نــرم میکننــد 
و مجبورنــد تــا بــرای اجــرت کــم ســخت کار کننــد و قــادر نیســتند کــه حتــی کاالهــای 
ضــروری زندگــی را تامیــن کننــد. محنــت و محرومیــت بــدون امیــدواری بــه چیزهــای 
بهتــر آنــان را رنجــور تــر و ســنگین بــار تــر میکنــد. آنــان مضطــرب و پریشــانحال نمــی 
توصیفــات  ایــن  وبــا همــه  رهــا ســازند.  را  ایــن محنــت خــود  از  کــه چگونــه  داننــد 

ثروتمنــدان زیــاده خواهــی میکننــد یــا میــل بــه انباشــتن ثــروت دارنــد. 
پــول پرســتی و عشــق بــه خودنمائــی، ایــن جهــان را بــه مغــاره دزدان و چپاولگــران 
تبدیل کرده اســت. کالم، طمع و جوری را که درســت پیش از رجعت ثانی مســیح 
شایع خواهد شد بتصویر میکشد » و شما اي ثروتمندان، براي بالهايي كه بر سر 
شما مي آيد، گريه و زاري كنيد « و » سيم و زر شما زنگ زده و زنگ آنها مدركي 
عليــه شماســت و ماننــد آتــش بــدن شــما را خواهــد ســوزانيد. شــما حتّــي تــا ايــن 
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روزهــاي آخــر هــم بــه اندوختــن ثــروت مشــغوليد. مــزد كارگرانــي كــه مــزارع شــما را درو 
کــرده انــد و شــما آنهــا را نپرداختــه ايــد، عليــه شــما فريــاد مــي کننــد و نالــه دروگــران بــه 
گــوش خداونــد متعــال رســيده اســت. شــما در روي زميــن بــه عيــش و نــوش پرداختــه 

ايــد و خــود را بــراي روز ذبــح پــروار کــرده ايــد « )یعقــوب ۵ آیــات 1 و ۳ تــا 6(. 
حتــی در میــان کســانی کــه مدعــی خداترســی هســتند کســانی هســتند کــه راه 
و روش اشــراف و ثروتمنــدان اســرائیل را دنبــال میکننــد. بخاطــر اینکــه قــدرت دارنــد 
تــا چنیــن کننــد آنــان بیــش از انــدازه و بــا بــی انصافــی بــزور مطالبــه میکننــد و بدیــن 
گونــه جائــر و زورگــو میشــوند. بخاطرزیــاده طلبــی و طمــع ورزی و بــی وفایــی در 
زندگــی، کســانی وجــود دارنــد کــه نــام مســیح را بــر دوش میکشــند. بخاطــر اینکــه 
کلیســا در دفتــر خــود نامهــای کســانی را ثبــت نمــوده کــه بــا بــی انصافــی دارایــی خــود 
را بدســت آورده انــد مذهــب مســیح مــورد اهانــت قــرار میگیــرد. افــراط و زیــاده 
طلبــی، پــا را از حــد فراتــر گــذاردن، اجحــاف و اخــاذی، ایمــان بســیاری را فاســد 
زیــادی مســئول  نابــود ســاخته اســت. کلیســا در حــد  را  آنــان  کــرده و روحانیــت 
گناهــان اعضــای خــود مــی باشــد. اگــر کلیســا بــر ضــد ایــن نابکاریهــا صــدای خویــش 

را بلنــد نکنــد از اهریمــن پشــتیبانی کــرده اســت. 
رســوم دنیــوی معیــار و اســتانداردی بــرای زندگــی مســیحیان نیســتند. او نبایــد 
از کارهــای زننــده آن تقلیــد کنــد، زیــاده طلبــی کنــد و اجحــاف و اخــاذی کنــد. هــر 
عمــل غیــر منصفانــه بــر علیــه همنــوع ســرپیچی از قانــون طالیــی اســت. هــر گونــه 
بــدی بــه فرزنــدان خــدا بــدی بــه خــود مســیح و مقدســین اوســت. هــر گونــه کوشــش 
بــرای ســوء اســتفاده از ناآگاهــی – ضعــف یــا بیچارگــی دیگــران، بعنــوان شــیادی در 
دفتر کل آســمان ثبت میشــود. او که واقعاً از خدا می ترســد ترجیحاً روز و شــب 
زحمــت میکشــد و نــان فقــر را میخــورد تــا اینکــه بــا میــل بــرای کســب بیشــتر بــه بیــوه 

گان و یتیمــان ســتم کنــد و یــا حــق غریبــه را پایمــال کنــد. 
انحــراف انــدک از درســتکاری حریــم را میشــکند و قلــب را آمــاده میســازد تــا بــی 
انصافــی بزرگتــری را انجــام دهــد. تنهــا بــه آن انــدازه کــه یــک فــرد بخواهــد از وضــع 
نامســاعد دیگــران بخــود کمــک کنــد جــان او از تأثیــر روح خــدا بــی تفــاوت و بــی 
احســاس میشــود. کســب در آمــد بــدان طریــق نــه تنهــا منفعــت نیســت بلکــه ضــرر 

هولناکــی اســت. 
همــه مــا مدیــون عدالــت خــدا هســتیم ولــی مــا هیــچ چیــزی نداریــم کــه بــا آن 
بدهــی و دیــن خــود را بپردازیــم. آنــگاه فرزنــد خــدا کــه بمــا حــس ترحــم دارد هزینــه را 
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پرداخــت تــا مــا را بازخریــد کنــد. او فقیــر شــد تــا از طریــق تهیدســتی او مــا ثروتمنــد 
باکــردار ســخاوتمندانه بخاطــر فقیــران میتوانیــم شــکر گــزاری و قدردانــی  شــویم. 
خــود را بــرای رحمتــی کــه بمــا رســیده اعــالم کنیــم. » پــس تــا آنجــا كــه فرصــت داريــم، 
بــه همــه نيكــي كنيــم مخصوصــاً بــه کســاني کــه در ايمــان، بــا مــا اعضــاي يــک خانــواده 
هســتند « )غالطیــان 6 آیــه 10(. و کالم او بــا کالم منجــی همخوانــی دارد: » فقــرا 
هميشــه در بيــن شــما خواهنــد بــود و هروقــت بخواهيــد مــي توانيــد بــه آنهــا كمــک 

كنيــد، اّمــا مــرا هميشــه نخواهيــد داشــت « )مرقــس 14 آیــه 7؛ متــی 7 آیــه 12(. 
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۵۵
دسیسه های بت 

پرستان 
این فصل بر اساس نحمیا باب 6 تنظیم گردیده است. 

ســنبلط و هــم پیمانــان او جــرات نداشــتند کــه آشــکارا بــه جنــگ یهودیــان برونــد 
تــا آنــان را دلســرد و  بــه تالشــهای مخفیانــه خــود ادامــه داده  بــد اندیشــی  بــا  ولــی 
پریشــانحال و مصــدوم ســازند. دیــوار اطــراف اورشــلیم بســرعت رو بــه اتمــام بــود. 
وقتــی کــه تکمیــل میشــد و دروازه هــای آن کار گذاشــته میشــد دشــمنان اســرائیل 
دیگــر نمــی توانســتند بــه شــهر هجــوم بیاورنــد. بنابرایــن آنــان بیشــتر مشــتاق بودنــد تــا 
بــدون درنــگ کار را متوقــف کننــد. آنــان ســرانجام نقشــه ای تدبیــر کردنــد کــه نحمیــا 
را از قرارگاه خود بیرون بکشند و در حالیکه او را میگیرند بکشند یا زندانی کنند. 
بــا وانمــود کــردن اینکــه میخواهنــد بــا طــرف رقیــب ســازش کننــد در پــی گفتگــو و 
مذاکــره بــا نحمیــا بــر آمدنــد و او را دعــوت کردنــد تــا بــا او در دهکــده ای در دشــت 
اونــو مذاکــره کننــد. ولــی نحمیــا کــه توســط روح القــدس بــه هــدف آنــان پــی بــرده بــود 
دعــوت آنانــرا نپذیرفــت. » پــس جوابشــان را اينطــور دادم: مــن مشــغول كار مهمــي 
هســتم و نميتوانــم دســت از كارم بكشــم و بديــدن شــما بيايــم و چــرا بایــد از ایــن 
کار مهــم دســت بکشــم؟ «، ولــی اغواگــران ســماجت مــی ورزیدنــد. آنــان چهــار بــار 

همــان پیــام مشــابه را فرســتادند و هــر بــار جــواب مشــابه را دریافــت کردنــد. 
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آنــان کــه از ایــن توطئــه شکســت خــورده بودنــد بــه حیلــه هــای بیشــتری متوســل 
شــدند. ســنبلط قاصــدی نــزد نحمیــا فرســتاد کــه نامــه سرگشــاده ای حمــل میکــرد و 
میگفت: » در آن نوشــته شــده بود: جشــم به من مي گويد که شــايعه اي در ميان 
ملــل همســايه وجــود دارد کــه تــو و يهوديــان قصــد شــورش داريــد و بــه هميــن دليــل 
ديــوار را بنــا مــي کنيــد. او همچنيــن مــي گويــد تــو قصــد داري کــه خــود را پادشــاه 
بســازي. و انبيايــي در اورشــليم گمــارده اي کــه در اورشــليم نــدا کننــد کــه تــو پادشــاه 
يهــود هســتي و ايــن ســخنان حتمــاً بــه شاهنشــاه گــزارش خواهــد شــد، پــس بيــا تــا بــا 

هــم در ايــن بــاره مشــورت کنيــم « )نحمیــا 6 آیــات 6 و 7(. 
اگر گزارش اشــاره شــده در حقیقت منتشــر میشــد باعث بیم و هراس میشــد 
چــرا کــه بــه محــض رســیدن بدســت پادشــاه حتــی اندکــی شــک و تردیــد بــا واکنشــی 
شــدید مواجــه میشــد. ولــی نحمیــا متقاعــد شــده بــود کــه نامــه کامــالً کــذب اســت و 
قصد دارد تا او را بترســاند و او را به دام بیندازد. این اســتنتاج زمانی تقویت شــد 
کــه در واقــع نامــه بطــور مفتــوح و بــدون مهــر و مــوم ارســال شــده بــود و بدیهــی بــود 

کــه مــردم بتواننــد متــن آنــرا بخواننــد و مضطــرب شــده و مرعــوب شــوند. 
حقيقــت  گويــي  مــي  کــه  ســخناني  از  يــک  » هيــچ  داد.  جــواب  بیدرنــگ  او 
نــدارد، ايــن ســخنان زاييــده افــکار توســت «. نحمیــا از شــیوه هــای شــیطان نــا آگاه 
نبــود. او میدانســت کــه ایــن تالشــها انجــام شــده اســت بخاطــر اینکــه دســت بنایــان 

راتضعیــف کنــد و بدیــن ســبب تالشــهای آنــان را باطــل کننــد. 
دوبــاره و دوبــاره شــیطان مغلــوب شــده بــود و حــال بــا بــد اندیشــی و حیلــه 
گــری بیشــتر دامهــای زیرکانــه و خطرناکتــری بــرای خادمــان خــدا پهــن کــرده بــود. 
ســنبلط و همراهــان او افــرادی را اجیــر کردنــد کــه مدعــی دوســتی بــا نحمیــا بودنــد 
تــا بعنــوان کالم خــدا بــه او مشــاوره شــریرانه ای بدهنــد. ســرکرده ای کــه در ایــن 
دارای  نحمیــا  نــزد  ســابقا  کــه  مــردی  بــود  شــمعیا  شــد  گرفتــه  بــکار  شــریرانه  کار 
شــهرت خوبــی بــود. ایــن مــرد خــود را در اطاقــی در نزدیکــی حــرم مطهــر مخفــی 
کــرد گوئــی کــه جــان او در خطــر اســت. در ایــن زمــان معبــد بــا دیوارهــا و دروازه هــا 
مراقبــت میشــد ولــی دروازه هــای شــهر هنــوز کار گذاشــته نشــده بودنــد. شــمعیا 
گفــت کــه شــدیدا نگــران امنیــت نحمیــا اســت و بــه او توصیــه کــرد کــه مامنــی در 
معبــد بــرای خــود پیــدا کنــد. » پــس گفــت: در خانــه خــدا در هيــكل جمــع شــويم و 
درهــاي هيــكل را ببنديــم زيــرا كــه بــه قصــد كشــتن تــو خواهنــد آمــد. شــبانگاه بــراي 

كشــتن تــو خواهنــد آمــد «. 
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اگــر نحمیــا بــه ایــن توصیــه خائنانــه گــوش میــداد ایمــان خــود بــه خــدا را قربانــی 
کــرده بــود و در چشــمان مــردم ترســو و پســت جلــوه میکــرد. نظــر بــه کار خطیــری کــه 
او بعهده داشــت و اعتمادی که به قدرت خدا داشــت در کل برای او نامناســب 
بــود تــا پنهــان شــود گوئــی کــه ترســیده اســت. بــه همــه مــردم هشــدار داده شــده بــود 
اگــر هــر کســی بــرای خــود در پــی مامنــی باشــد شــهر آســیب پذیــر خواهــد بــود و در 
دام دشــمنانش خواهد افتاد. یک حرکت نابخردانه از ســوی نحمیا می توانســت 

در واقــع همــه چیزهایــی را کــه بدســت آمــده بــود را از دســت بدهــد. 
نحمیا از شخصیت واقعی و هدف رایزن نا آگاه نبود. » وقتي درباره آن فکر 
مــي کــردم فهميــدم کــه خــدا بــا شــمعيا ســخن نگفتــه اســت بلکــه طوبيــا و ســنبلط 
بــه او رشــوه داده بودنــد تــا بضــد مــن نبــّوت کنــد. آنــان او را اجیــر کــرده بودنــد کــه 
مــرا بترســاند و بــه گنــاه بکشــاند تــا مــرا بدنــام ســازند و مــورد تمســخر قــرار دهنــد «. 
توصیه شــنیعی که توســط شــمعیا داده شــده بود توســط مردی نبود که دارای 
شــهرت عالــی بــود، کســی کــه در حالیکــه ادعــا میکنــد کــه دوســت نحمیــا اســت، 
مخفیانــه هــم پیمــان دشــمنان اوســت. ولــی دامــی کــه پهــن کــرده بودنــد بیهــوده بــود. 
پاســخ بــی بــاکاه نحمیــا ایــن بــود: » مــن پاســخ دادم: مــن آن آدمــي نيســتم کــه دويــده 
خــود را پنهــان ســازم. آيــا تــو فکــر مــي کنــي کــه مــن بــا پنهــان شــدن در معبــد بــزرگ 

خــود را نجــات خواهــم داد؟ مــن چنيــن کاري نخواهــم کــرد «. 
بــا وجــود توطئــه هــای دشــمنان چــه آشــکار یــا پنهــان کار بنــا بــا اســتواری بــه پیــش 
رفــت و در کمتــر از دو مــاه از زمــان رســیدن نحمیــا بــه اورشــلیم بــا اســتحکامات 
احاطــه شــده بــود و بنایــان مــی توانســتند بــر روی دیوارهــا راه رفتــه و بــه دشــمنان 
شکســت خــورده و شــگفت زه خــود نــگاه کننــد. » و واقــع شــد كــه چــون جميــع 
دشــمنان مــا ايــن را شــنيدند و همــه اّمــت هايــي كــه مجــاور مــا بودنــد ايــن را ديدنــد، 
ايــن كار از جانــب خــداي مــا  در نظــر خــود بســيار پســت شــدند و دانســتند كــه 

معمــول شــده اســت «.
بــا ایــن حــال حتــی ایــن شــواهد کــه خداونــد همــه چیــز را تحــت کنتــرل دارد 
کافــی نبــود تــا نارضایتیهــا – طغیــان و خیانــت در میــان اســرائیلیان را مهــار ســازد. 
» و در آن روزهــا نيــز بســياري از بــزرگان يهــودا مكتوبــات نــزد طُوبيّــا مــي فرســتادند و 
مكتوبــات طُوبيّــا نــزد ايشــان مــي رســيد زيــرا كــه بســا از اهــل يهــودا بــا او همداســتان 
دختــر  يَُهوحانــان،  پســرش  و  بــود  آرَه  ابــن  َشــَكنيا  دامــاد  او  چونكــه  بودنــد،  شــده 
َمُشــالّم بــن بَرَكيــا را بــه زنــي گرفتــه بــود «. در اینجــا نتیجــه ازدواج بــا بــت پرســتان 
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دیــده میشــد. خانــواده یهــودا بــا دشــمنان خــدا پیونــد خــورده بودنــد و ثابــت شــد کــه 
ایــن خویشــاوندی دام اســت. بســیاری دیگــر نیــز اقــدام مشــابهی کــرده بودنــد. اینهــا 
ماننــد جمعیــت مختلطــی کــه بــا اســرائیل از مصــر آمــده بودنــد مرجــع مشــکالت 
دائمــی بودنــد. آنــان در خدمــت بــه خــدا بــا تمــام دل و وجــود کار نمیکردنــد و وقتــی 
کــه کار خــدا نیــاز بــه از خودگذشــتگی داشــت آنــان ســوگند خــود را دربــاره همــکاری 

و پشــتیبانی زیــر پــا مــی گذاردنــد. 
برخی که در توطئه چینی موذیانه در درجه نخســت بودند حال ادعا میکردند 
کــه خواهــان شــرایط دوســتانه بــا آنــان هســتند. اشــراف یهــودا کــه گرفتــار ازدواج 
بــا کافــران شــده بودنــد و کســانی کــه بــا طوبیــا مکاتبــات خائنانــه میکردنــد و قســم 
خــورده بودنــد کــه بــه او خدمــت کننــد حــال او را بــه عنــوان مــرد توانــا و دور اندیــش 
معرفــی میکردنــد.و میگفتنــد کــه ایــن اتحــاد بــه حــد زیــادی بــه نفــع یهودیــان اســت. 
و در همــان زمــان بــه برنامــه هــا و فعالیتهــای نحمیــا خیانــت مــی ورزیدنــد. بدیــن 
ســبب کار امــت خــدا در معــرض حملــه دشمنانشــان بــود و بــه آنــان فرصتــی داده 

شــده بــود تــا کالم و اعمــال نحمیــا را بــد تعبیــر کننــد و مانــع کار او بشــوند. 
نحمیــا  نــزد  خــود  خطاهــای  جبــران  بــرای  ســتمدیدگان  و  فقیــران  کــه  وقتــی 
کــه  شــد  باعــث  و  ایســتاد  آنــان  از  دفــاع  بــرای  شــجاعانه  او  کردنــد،  التمــاس 
خطــاکاران جــور و جفایــی را کــه بــر آنــان تحمیــل کــرده بودنــد، پایــان دهنــد. ولــی 
میبــرد  بــکار  خــود  منکــوب شــده  بخاطــر هموطنــان  کــه  را  اختیــاری  و  اقتــدار  او 
بــرای نفــع شــخصی خــود بــکار نبــرد. تالشــهای او بــا ناسپاســی و خیانــت روبــرو 
شــده بــود ولــی او قــدرت خــود را بــکار نبــرد تــا خیانتــکاران را مجــازات کنــد. او بــا 
آرامــش و تواضــع بــه خدمــت بــرای مــردم ادامــه داد و هرگــز از تالشــهای خویــش 

سســت نشــد و عالقــه او بــکار کــم نشــد. 
یورشــهای شــیطان هرگــز نتوانســته متوجــه کســانی بشــود کــه در پــی پیشــرفت 
کار و اهــداف خــدا هســتند. ولــی او کار مخفیانــه خــود را از طریــق کســانی کــه بــا 
خــود عهــد بســته انــد رفیــق کار خــدا باشــند انجــام میدهــد کــه بایــد شــدیدا از آن 
ترســید. ضدیــت آشــکار میتوانــد ســبعانه و ظالمانــه باشــد ولــی بــرای اهــداف خــدا 
تــوام بــا خطــر کمتــری اســت از دشــمنی مخفیانــه کســانی کــه در حالیکــه ادعــای 
بــا  اینهــا  شــیطان هســتند.  کانــون خدمتگــزاران  در  ولــی  دارنــد  خــدا  بــه  خدمــت 
قــدرت خویــش هــر امتیــازی را در دســتان کســانی قــرار میدهنــد کــه دانــش خــود را 

بــکار گرفتــه انــد تــا مانــع کار خــدا شــوند و خادمــان او را آســیب برســانند. 
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هــر روشــی کــه اهریمــن بتوانــد پیشــنهاد کنــد بــکار گرفتــه خواهــد شــد تــا خادمــان 
خدا را تحریک کند تا با عوامل شیطان اتحادیه ای را تشکیل دهند. درخواستهای 
تکراری آنان را فرا میخواند تا از کار دست بکشند ولی مانند نحمیا آنان باید ثابت 
قــدم پاســخ دهنــد » مــن کار بزرگــی بعهــده دارم و نمــی توانــم بیایــم «. کارگــران خــدا 
میتواننــد بــا مصونیــت بــه کار خــود ادامــه دهنــد و بگذارنــد کــه تالشهایشــان ســخنان 
کذبــی را کــه بــد اندیشــان ابــداع کــرده انــد تــا بــه آنــان آســیب برســانند را تکذیــب کننــد. 
بــرای یــک لحظــه هــم کــه شــده نبایــد از هشــیاری و مراقبــت غافــل شــوند چــرا کــه 
دشمنان دائماً آنان را دنبال میکنند. همیشه آنان باید دعا کنند و از خدا بخواهند 

تــا » روز و شــب عليــه شــریر از مــا محافظــت نمــا « )نحمیــا 4 آیــه ۹(
در حالیکــه آخــر زمــان نزدیــک میشــود وسوســه هــای شــیطان بــا قــدرت بیشــتری 
بــر علیــه کارگــران خــدا اعمــال میشــود. او عوامــل انســانی را اجیــر خواهــد کــرد تــا 
بــه کســانی کــه » دیوارهــا را بنــا میکننــد « اســتهزاء و ناســزا بگوینــد. ولــی اگــر بنایــان 
بــا حملــه دشمنانشــان مقابلــه کننــد ایــن عمــل کار آنــان  تــا  از دیــوار پاییــن بیاینــد 
تــا اهــداف دشمنانشــان را  تــالش کننــد  بایــد  آنــان  را بتعویــق خواهــد انداخــت. 
شکســت داده ولــی نبایــد اجــازه دهنــد کــه هیــچ چیــزی آنهــا را از کار غافــل ســازد. 

حقیقــت قــوی تــر از خطاســت و راســتی بــر ناراســتی چیــره میشــود. 
آنــان نبایــد بــه دشمنانشــان اجــازه دهنــد کــه بــا آنــان طــرح دوســتی و همــدردی 
ریختــه و بدیــن ســبب آنــان را تطمیــع کننــد تــا بــه تــرک وظیفــه خــود مبــادرت ورزنــد. 
او کــه بــا هــر گونــه عمــل محافظــت نشــده هــدف خــدا را در معــرض انتقــاد و اتهــام 
قــرار دهــد بــر صفــات خــود لکــه ای مــی گــذارد کــه بســادگی پــاک شــدنی نیســت و 

مانعــی جــدی در راه مفیــد فائــده بــودن او در آینــده اســت. 
» هر كه شريعت را ترك مي كند، شريران را مي ستايد، اما هر كه شريعت 
را نــگاه دارد از ايشــان نفــرت دارد « )مزامیــر 28 آیــه 4(. وقتــی کســانی کــه بــا جهــان 
متحــد هســتند و بــا اینحــال ادعــای خلــوص میکننــد و بــرای اتحــاد بــا کســانی کــه 
همــواره اهــداف حقیقــت مقابلــه و ضدیــت نمــوده انــد تقاضــای اتحــاد میکننــد 
بایــد بترســیم و از آنــان دوری کنیــم، بــه همــان قاطعیتــی کــه نحمیــا انجــام داد. چنیــن 
مشــورتی بــا دشــمنان همــه نیکــی هــا را بــر بــاد میدهــد. ایــن گفتــه فرصــت طلبانــی 
اســت کــه نــان را بــه نــرخ روز میخورنــد و بــا هــر بــادی کــه بــوزد خــود را هماهنــگ 
میکننــد و بایــد امــروزه بــا عــزم راســخ در مقابــل آنــان ایســتاد. بــا هــر عامــل مؤثــری کــه 
گرایــش دارد تــا ایمــان امــت خــدا را مغشــوش کنــد بایــد بــا اســتواری مقابلــه کــرد. 
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او  خــدا،  بــه  او  جــزم  اتــکای  و  خــدا  کار  بــرای  نحمیــا  ســخِت  دعــای  در 
درخواســت کــرد کــه نقشــه دشــمنان شکســت بخــورد. جانــی کــه سســت و کاهــل 
اســت بســادگی در دام وسوســه مــی افتــد ولــی در زندگــی کــه هدفــی شــریف و 
جالــب دارد شــیطان جایگاهــی نــدارد. ایمانــی کــه همــواره رو برشــد اســت ضعیــف 
نمیشــود و در هر جهتی محبت ازلی را تشــخیص میدهد و بســختی تالش میکند 
تــا هــدف نیکــوی او را بانجــام رســاند. خادمــان واقعــی خــدا بــا عزمــی کــه در آن 

خللــی نیســت کار میکننــد زیــرا تخــت فیــض تکیــه گاه دائمــی آنــان اســت. 
خداونــد کمــک الهــی خــود را بــرای همــه امــور غیــر منتظــره کــه منابــع بشــری 
نمیتوانــد بــا آن برابــری کنــد مهیــا ســاخته اســت. او روح القــدس را فرســتاده اســت 
تــا در تنگناهــا بمــا کمــک کنــد و امیــد مــا را تقویــت و تضمیــن کنــد و اذهــان مــا را 
روشــن ســازد و قلــوب مــا را خالــص گردانــد. او فرصتهایــی را ایجــاد نمــوده اســت و 
کانالهایــی را بــرای کار گشــوده اســت. اگــر قــوم او بــه نشــانه هــای مشــیت او نظــر 

کننــد و آمــاده همــکاری بــا او بشــوند آنــان نتایــج بزرگــی را خواهنــد دیــد. 
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۵6
تعلیم داده شده با 

احکام خدا 
این فصل بر اساس نحمیا ٨؛۹؛١٠ تدوین گردیده است

زمان عید شــیپورها بود. بســیاری در اورشــلیم گرد آمده بودند. صحنه یکی از 
ســوگواریهای برجســته بــود. دیــوار اورشــلیم بازســازی شــده بــود و دروازه هــا نصــب 

شــده بــود ولــی قســمت اعظــم شــهر همچنــان ویــران بــود. 
کــه  بــود. عــزرا  برپــا شــده  از خیابانهــای عریــض  یکــی  یــک ســکوی چوبــی در 
حــال مــردی کهنســال بــود ایســتاده بــود و از هــر طــرف بــا خاطــره هــای اندوهنــاک 
یهودیــه کــه جلــوه ای نداشــت احاطــه گردیــده بودنــد. در ســمت راســت و چــپ 
او بــرادران الوی او ایســتاده بودنــد. از بــاالی ســکو ســیل جمعیــت دیــده میشــد. از 
محیــط هــای اطــراف شــهر و قرایــا همــه فرزنــدان عهــد جمــع شــده بودنــد. » آنــگاه 
عــزرا گفــت: ســپاس خداونــد را، خــداي بــزرگ را! همــه مــردم دســتهاي خــود را بــه 
ســوي آســمان برافراشــتند و پاســخ دادنــد، آميــن، آميــن! زانــو زدنــد و روي خــود را 

بــراي پرســتش بــه زميــن گذاشــتند «. 
بـــا ایـــن حـــال حتـــی شـــواهِد گنـــاِه اســـرائیل هویـــدا بـــود. بواســـطه ازدواج آنـــان بـــا 
مـــردم اقـــوام دیگـــر، زبـــان عبرانـــی ضایـــع گردیـــد و الزم بـــود کـــه ســـخنگویان، احـــکام را 
بـــه زبـــان آنـــان تشـــریح کننـــد کـــه همـــه بتواننـــد آنـــرا بفهمنـــد. برخـــی کاهنـــان و الویـــان بـــا 
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عـــزرا در تشـــریح اصـــول احـــکام متفـــق گردیدنـــد. » الويـــان تـــورات را بـــه طـــور شـــفاهي 
بـــراي مـــردم ترجمـــه کردنـــد و آن را بـــه مـــردم توضيـــح مـــي دادنـــد تـــا آن را بفهمنـــد «. 
آنــان  دادنــد «.  فــرا  گــوش  دقّــت  بــا  همــه  و  خوانــد  آنــان  بــراي  را  و» تــورات 
بــه کالم اعلــی علییــن گــوش فــرا دادنــد. وقتــی احــکام شــرح  بــا دقــت و احتــرام 
داده شــد آنــان بــه تقصیرهــای خــود آگاه شــدند وبخاطــر نافرمانــی هــای خویــش 
گریســتند. ولــی ایــن روز جشــن بــود – روز شــادمانی – مجلســی الهــی – روزی 
کــه خداونــد بــه مــردم حکــم داده بــود کــه شــادی و ســرور کننــد و بــا توجــه بایــن روز 
بــه آنــان فرمــان داده شــده بــود تــا انــدوه را از خــود بزداینــد و بخاطــر رحمــت عظیــم 
خــدا شــادی کننــد. نحمیــا گفــت » امــروز بــراي خداونــد، خــداي شــما روز مقّدســي 
اســت. پــس نبايــد ماتــم بگيريــد و گريــه کنيــد. برويــد و خوراكهــاي لطيــف بخوريــد و 
شــربتها بنوشــيد و نــزد هــر كــه چيــزي بــراي او مهيّــا نيســت حّصــه هــا بفرســتيد، زيــرا 
كــه امــروز، بــراي خداونــد مــا روز مقــّدس اســت؛ پــس محــزون نباشــيد زيــرا كــه ُســرور 

خداونــد، قــّوت شــما اســت «. 
بخش ابتدایی روز به فرائض مذهبی اختصاص داده شــده بود و مردم، زمان 
باقیمانــده را بــا شــمارش بــرکات خداونــد و وفــور نعمتــی کــه برایشــان مهیــا گردانیــد 
صــرف کردنــد. قســمتی از خــوراک نیــز بــرای فقیــران فرســتاده میشــد کــه چیــزی 
بــرای آمــاده کــردن نداشــتند. شــادی عظیمــی برپــا بــود زیــرا کالم خــدا خوانــده شــده 

و درک گردیــده بــود. 
در روز بعــد خوانــدن و تشــریح احــکام ادامــه مــی یافــت. و در زمــان تعیــن شــده 
– در دهمیــن روز از مــاه هفتــم – فریضــه روز کفــاره بجــا آورده میشــد مطابــق بــا 

فرمــان خــدا. 
یکبــار  آنــان  حاکمــان  و  مــردم  مــاه  همــان  یکــم  و  بیســت  تــا  پانزدهــم  روز  از 
را  زيــر  دســتورهاي  آنــان  » بنابرايــن  داشــتند.  نــگاه  را  هــا  خیمــه  عیــد  دیگــر 
هــا  تپّــه  بــه  فرســتادند:  روســتاها  و  شــهرها  و  اورشــليم  بــه  را  ايشــان  و  دادنــد 
درختــان  ســاير  و  نخــل  و  آس  وحشــي،  زيتــون  زيتــون،  هــاي  شــاخه  و  برويــد 
بياوريــد و مطابــق دســتور تــورات خيمــه هــا بســازيد. پــس مــردم بيــرون رفتنــد و 
حيــاط  در  خــود،  حياطهــاي  در  خــود،  هــاي  خانــه  بــام  بــر  و  آوردنــد  هــا  شــاخه 
بــراي  افرايــم  دروازه  و  آب  دروازه  نزديکــي  در  شــهر  ميــدان  در  و  بــزرگ  معبــد 
چــادر  بودنــد،  بازگشــته  تبعيــد  از  کــه  کســاني  همــه  ســاختند.  چادرهــا  خــود 
بنــي  روز  آن  تــا  نــون  پســر  يوشــع  زمــان  از  کردنــد.  زندگــي  آنهــا  در  و  ســاختند 
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اســرائيل چنيــن کاري نکــرده بودنــد و همــه بســيار شــادمان بودنــد. از نخســتين 
خواندنــد «. مــي  را  تــورات  از  قســمتي  روز  هــر  پايانــي،  روز  تــا  جشــن  روز 

وقتــی کــه روز بــروز احــکام خداونــد را میخواندنــد مــردم بــا نافرمانیهــای خــود 
آنــان  پــی میبردنــد.  نســلهای گذشــته  قــوم خــود در  بــه گناهــان  و  آشــنا میشــدند 
مشــاهده کردنــد کــه بخاطــر جــدا شــدن از خــدا بــود کــه دیگــر از آنــان محافظــت 
نمیشــد و بایــن خاطــر فرزنــدان ابراهیــم بــه ســرزمینهای اجنبــی پراکنــده شــده بودنــد 
و آنــان مصمــم شــدند تــا رحمــت او را بجوینــد و خــود را ملــزم نماینــد تــا در فرامیــن 
بــه ایــن خدمــت موقرانــه کــه در روز دوم پــس از  وی گام بردارنــد. پیــش از ورود 
خاتمــه عیــد خیمــه هــا بجــا آورده میشــد آنــان خــود را از میــان کافــران جــدا ســاختند. 
اعتــراف  گناهانشــان  بــه  و  ســاختند  خــدا  مطیــع  را  خــود  مــردم  کــه  هنگامــی 
نمــوده و آمــرزش گناهانشــان را طلبیدنــد رهبرانشــان آنــان را ترغیــب نمودنــد تــا بــاور 
کننــد کــه خــدا مطابــق بــا وعــده خــود دعاهایشــان را شــنید. آنــان نــه تنهــا بایــد ماتــم 
گرفتــه و بگرینــد و توبــه کننــد بلکــه بایــد بــاور کننــد کــه خــدا آنــان را آمرزیــده اســت. 
آنــان بایــد ایمــان خــود را بــا برشــماری رحمتهایــش نشــان دهنــد و او را بخاطــر نیکــی 
هــای او حمــد گوینــد. ایــن معلمیــن گفتنــد » بــه پــا خيزيــد و خداونــد، خــداي خــود 

را ســتايش کنيــد. او را همــواره تــا بــه ابــد ســتايش کنيــد «. 
ایســتاده  آســمان  ســوی  بــه  گشــاده  دســتان  بــا  همچنانکــه  جمعیــت  ســپس 
بودنــد ســرود خواندنــد: » تــو اي خداونــد، تنهــا تــو خداونــد هســتي، تــو آفريننــده 
در  هرچــه  و  درياهــا  و  زميــن  آفريننــده  تــو  هســتي.  آن  هــاي  ســتاره  و  آســمانها 
آنهاســت هســتي، تــو بــه همــه زندگــي بخشــيدي. نيروهــاي آســمان تــو را پرســتش 

مــي کننــد « )نحمیــا ۹ آیــه 6(.
ســرود حمــد خاتمــه یافــت و رهبــران جماعــت، تاریــخ اســرائیل را بازگــو کردنــد 
و نشــان دادنــد کــه چقــدر مهربانــی خداونــد بــه آنــان عظیــم بــوده اســت و چقــدر 
آنــان ناشــکر بــوده انــد. آنــگاه همــه جماعــت بــه عهــد خداونــد وارد گردیــده تــا همــه 
احــکام وی را نــگاه دارنــد. آنــان از مجــازات گناهانشــان رنــج کشــیده بودنــد و حــال 
تــا احــکام وی  بــه عدالــت خداونــد اعتــراف نمــوده و خــود را ملــزم نمــوده بودنــد 
را اطاعــت کننــد. و اینکــه ایــن معاهــده بایــد » میثاقــی مطمئــن « باشــد و بایــد 
دائمــی حفــظ گــردد بعنــوان یادبــودی از عهــد کــه خــود را بــه آن ملــزم میکردنــد و 
کاهنــان، الویــان و ســروران آنــرا امضــا میکردنــد. ایــن عهدنامــه بعنــوان تذکــره ای 
بــرای وظیفــه و مانعــی بــر ضــد وسوســه و اغــوا بــود. مــردم پیمانــی جــدی بســتند 
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کــه طبــق  مــي کنيــم  يــاد  بردارنــد. » ســوگند  احــکام و شــرایع خداونــد گام  تــا در 
قوانيــن خــدا کــه توســط بنــده اش موســي داده شــده اســت، زندگــي کنيــم و هرچــه 
خداونــد، خــداي مــا فرمــان دهــد، انجــام دهيــم و اگــر ايــن پيمــان را بشــکنيم، نفريــن 
بــر مــا بــاد « )نحمیــا 10 آیــه 2۹(. ایــن پیمــان در ایــن زمــان شــامل عهــدی بــود کــه بــا 

مــردم ســرزمینهای دیگــر وصلــت نکننــد. 
قبل از اینکه روز صیام خاتمه یابد، مردم همچنان عزم خود را برای بازگشت 
بــه ســوی خــدا آشــکار نمودنــد و خــود را ملــزم نمودنــد تــا از بــی حرمتــی بــه ســبت 
دســت بکشــند. نحمیــا در ایــن زمــان همچنیــن در زمانهــای بعــد اقتــدار خــود را بــکار 
نگرفــت تــا تاجــران را از آمــدن بــه اورشــلیم منــع کنــد بلکــه تــالش نمــود تــا مــردم را از 
تســلیم شــدن بــه وسوســه بــاز دارد و او آنــان را بــا عهــدی جــدی مقیــد ســاخت تــا بــا 
خریــد کــردن از فروشــندگان از احــکام ســبت تخطــی نکننــد و بایــن امیــد کــه ایــن امــر 

بتوانــد تاجــران را نومیــد ســازد و بــه ازدحــام آنــان پایــان دهــد. 
بــر  بــرای دعــای عمومــی در نظــر گرفتــه شــد. مضــاف  و همچنیــن تمهیداتــی 
عشــر جماعــت خــود را ملــزم نمودنــد تــا ســاالنه مبلغــی تعیــن شــده را بــرای خدمــات 
و فرائــض حــرم مطهــر در نظــر گیرنــد. » مــا هــر ســاله، نوبــر فــرآورده هــاي زميــن و 
نوبــر درختــان ميــوه را بــه معبــد بــزرگ خواهيــم آورد. همچنيــن پســران نخســتزاده 
خــود را نــزد کاهنانــي کــه در معبــد بــزرگ خدمــت مــي کننــد، خواهيــم بــرد و مطابــق 
شــريعت بــه خــدا تقديــم مــي کنيــم. همچنيــن نخســتزاده گاو و گوســفند و بــز را 

تقديــم خواهيــم کــرد «. 
بــا غــم و انــدوه عمیــق بخاطــر از دیــن برگشــتگی، بســوی خــدا  بنــی اســرائیل 
بازگشــت نمودنــد. آنــان بــا مرثیــه و ماتــم بــه گناهــان خــود اقــرار نمودنــد. آنــان بــا 
برخــوردی کــه خــدا بــا آنــان داشــت بــه عدالــت خداونــد اعتــراف نمودنــد و عهــد 
بســته بودنــد تــا احــکام او را اطاعــت نماینــد. حــال آنــان بایــد در وعــده هایشــان 
ایمــان خــود را ثابــت کننــد. خداونــد توبــه آنــان را پذیرفتــه بــود آنــان حــال بایــد بــرای 
بــه لطــف الهــی شــادی نماینــد.  تضمیــن آمــرزش گناهانشــان و احیــا شــدن خــود 
تــا  بــود.  نائــل آمــده  بــه توفیــق  بــرای احیــای عبــادت خــدای واقعــی  تــالش نحمیــا 
آنجائیکــه مــردم نســبت بــه عهــد خــود وفــادار بودنــد تــا آنجــا کــه آنــان بــه کالم خــدا 
مطیع بودند از آنرو خداوند وعده خود را با ریختن برکت بر آنان محقق ساخت. 
بــرای کســانی کــه از گنــاه محکــوم شــده بودنــد و بــا حســی از ناشایســتگی خــود 
پریشان شده بودند درسهایی از ایمان و دلگرمی از این سابقه وجود دارد. کتاب 
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مقــدس صادقانــه نتیجــه ارتــداد اســرائیل را عرضــه میــدارد ولــی تحقیــر و توبــه عمیــق 
آنان را نیز بتصویر میکشد که از خود گذشتگی پر شور و فداکاری سخاوتمندانه 

آنــان نشــانی از بازگشــت بــه ســوی خــدا بــود. 
هــر بازگشــت راســتین بــه ســوی خــدا، خوشــی پایــداری را بــه زندگــی مــی آورد. 
وقتــی کــه یــک گناهــکار بــه تأثیــر نفــوذ روح القــدس ســر تســلیم فــرود مــی آورد او 
گنــاه و ناپاکــی خویــش را بــا قدوســیت تفتیــش کننــده قلبهــا قیــاس خواهــد نمــود. 
او خــود را بعنــوان خاطــی و تقصیــر کار مشــاهده خواهــد نمــود. ولــی نبایــد بدیــن 
او  اســت.  تامیــن شــده  حــال حاضــر  در  او  آمــرزش  کــه  چــرا  نومیــد شــود  خاطــر 
میتوانــد بــا حــس آمرزیــده شــدن گنــاه وجــد نمایــد و بــا آمــرزش محبانــه پــدر آســمانی 
شــادی نمایــد. ایــن جــالل خداســت تــا گنهــکار توبــه کار را در بــازوان پرمهــر خویــش 
بگیــرد و زخمهــای ایشــان را مرهــم بگــذارد و آنــان را از گنــاه تطهیــر نمــوده و بــا ردای 

رســتگاری ملبــس نمایــد. 
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اصالحات 

این فصل بر اساس نحمیا ١۳ تدوین گردیده است. 

مــردم یهــودا بطــور رســمی و در انظــار عمــوم خــود را ملــزم نمودنــد تــا احــکام خــدا 
را اطاعــت نماینــد. ولــی وقتــی تأثیــر نفــوذ عــزرا و نحمیــا بــرای مدتــی کنــار گذاشــته 
شــد بســیاری از افــراد از خداونــد دور شــدند. نحمیــا بــه ســرزمین پــارس بازگشــته 
بــود. در طــی غیــاب او از اورشــلیم شــرارت خزیــد تــا قــوم را منحــرف ســازد. بــت 
پرســتان نــه تنهــا پایگاهــی در شــهر یافتــه بودنــد بلکــه بــا حضــور خــود محوطــه معبــد 
را آلــوده ســاخته بودنــد. الیاشــیب کاهــن اعظــم بواســطه وصلــت بــا بــت پرســتان بــا 
طوبیــا دشــمن تلــخ اســرائیل دوســت شــده بــود. در نتیجــه ایــن وصلــت نــا مقــدس 
الیاشــیب طوبیــا را مجــاز کــرده بــود تــا اشــکوبی را کــه بــه معبــد ملحــق بــود اشــغال 
کنــد کــه ســابقاً بعنــوان انبــاری بــرای عشــر و پیشکشــهای مــردم بــکار بــرده میشــد. 

بخاطر ظلم و خیانت عمونیان و موآبیان به اسرائیل خداوند از طریق موسی 
گفتــه بــود کــه آنــان بایــد بــرای همیشــه از جماعــت قــوم او بیــرون رانــده شــوند. تثنیــه 
2۳ آیــه ۳ تــا 6 را ببینیــد. در مخالفــت بــا ایــن کالم کاهــن اعظــم پیشکشــهای انبــار 
شــده در اتــاق خانــه خــدا را بیــرون ریختــه تــا جایــی بــرای ایــن نماینــده قــوم نهــی شــده 
درســت کنــد. اهانتــی بیــش از ایــن نمــی توانســت از ســوی چنیــن دشــمن خــدا و 

حقیقــت او نشــان داده شــود. 
نحمیا در بازگشــت از ســرزمین پارس از این بی حرمتی گســتاخانه با خبر شــد 
و بیدرنگ برای بیرون انداختن فرد مزاحم اقدام کرد. او گفت » بسیار ناراحت 

669

PK-Body-FA.indd   493 11/26/18   2:14 PM



4۹4  | انبیاء و پادشاهان

شدم و اسباب و اثاثيه طوبیا را از اتاق بيرون ريختم سپس دستور دادم اطاق را 
تطهيــر كننــد و ظــروف خانــه خــدا، هدايــاي آردي و بخــور را بــه آنجــا بازگرداننــد «. 
نــه تنهــا بــه معبــد بــی حرمتــی شــده بــود بلکــه از پیشکشــها ســوء اســتفاده شــده 
بــود. ایــن امــر موجــب شــده بــود تــا مــردم از هدیــه دادن نومیــد شــوند. آنــان شــور و 
حــرارت خــود را از دســت داده بودنــد. و مایــل نبودنــد تــا عشــریه خــود را بپردازنــد. 
خزانه های خانه خدا بطور ناچیزی تامین میشد بسیاری از خوانندگان و دیگران 
کــه در خدمــات معبــد بــکار گرفتــه شــده بودنــد بانــدازه کافــی پشــتیبانی نمیشــدند و 

کار خــدا را رهــا کــرده و در جــای دیگــری کار میکردنــد. 
نحمیــا دســت بــکار شــد تــا ایــن ســوء اســتعمال هــا را تصحیــح نمایــد. او کســانی 
را کــه کار خــدا را تــرک کــرده بودنــد جمــع کــرد و » آنــان را در جایــگاه خــود بــکار 
گمــارد «. ایــن مســئله بــه مــردم اعتمــاد را القــا نمــود و همــه یهــودا » ســپس قــوم 
اســرائيل، بــار ديگــر ده يــك غلــه، شــراب و روغــن زيتــون خــود را بــه انبارهــاي خانــه 
ايشــان  بعنــوان خزانــه دار منصــوب و مســئوليت  را  امیــن  مــردان  و  آوردنــد  خــدا 

تقســيم ســهميه بيــن بــرادران بــود «. 
نشــانه  کــه  بــود  ســبت  بــه  توجهــی  بــی  پرســتان  بــت  بــا  آمیــزش  دیگــر  نتیجــه 
تشــخیص بنــی اســرائیل از همــه اقــوام بعنــوان عابــدان واقعــی خــدا بــود. نحمیــا 
فهمیــد کــه بازرگانــان بــت پرســت و پیشــه وران کشــورهای مجــاور کــه بــه اورشــلیم 
مــی آینــد بســیاری ازبنــی اســرائیل را اغــوا و تحریــک نمــوده انــد تــا در روز ســبت 
بــه داد و ســتد بپردازنــد. افــرادی بودنــد کــه نمــی توانســتند بــه از خــود گذشــتگی 
ترغیــب شــوند ولــی دیگــران تخطــی نمــوده و بــه بــت پرســتان پیوســتند تــا بــر تردیــد و 
دودلــی چیــره شــوند. بســیاری جســارت ورزیــده تــا آشــکارا ســبت را نقــض کننــد. 
يهــودا عدهــاي را ديــدم كــه در روز ســبت در  نحمیــا نوشــت » در آن روزهــا در 
چرخشــت، انگــور لــه ميكردنــد و عدهــاي ديگــر غلــه و شــراب و انگــور و انجيــر و 
چيزهــاي ديگــر، بــار االغ مينمودنــد تــا بــه اورشــليم ببرنــد و بفروشــند. پــس بــه ايشــان 
اخطــار كــردم كــه در روز ســبت ايــن كار را نكننــد. بعضــي از اهالــي صــور نيــز كــه در 
اورشــليم ســاكن بودنــد در روز ســبت ماهــي و كاالهــاي گوناگــون ميآوردنــد و بــه 

قــوم اســرائيل در اورشــليم ميفروختنــد «. 
اگــر حاکمــان از اختیــار و اقتــدار خــود اســتفاده میکردنــد از ایــن امــور جلوگیــری 
بعمــل مــی آمــد ولــی اشــتیاق آنــان بــه پیشــبرد کارهــای خودشــان آنــان را هدایــت 
نمــود تــا از بــی خدایــان طرفــداری کننــد. نحمیــا بــی باکانــه آنــان را بخاطــر قصــور از 
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وظیفــه ســرزنش نمــود. او بــه تنــدی بــه آنــان گفــت » ايــن چــه کار پليــدي اســت کــه 
انجــام مــي دهيــد و روز ســبت را بــي حرمــت مــي کنيــد؟ «. » آيــا نيــاکان شــما بــا 
چنيــن کاري باعــث نشــدند کــه خــداي مــا ايــن همــه بــال بــر مــا و بــر ايــن شــهر وارد 
بيــاورد؟ و هنــوز شــما ســبت را بــي حرمــت مــي کنيــد و خــدا را بــر اســرائيل بيشــتر 
خشــمگين مــي ســازيد «. » بنابــر ايــن دســتور دادم کــه دروازه هــاي شــهر از شــروع 
بــر دروازه هــا  را  از خدمتگــزاران خــود  بســته شــوند. گروهــي  پايــان آن  تــا  ســبت 
گمــاردم تــا مطمئــن شــوم کــه هيــچ چيــزي در روز ســبت بــه شــهر وارد نمــي شــود «. 
فروشــندگان  و  » بازرگانــان  خــود،  مقصــود  از  کشــیدن  دســت  از  میــل  بــی 
شــهر  ديوارهــاي  از  خــارج  در  را  شــب  جمعــه  بــار  دو  يکــي  گوناگــون  کاالهــاي 
گذراندنــد. اّمــا بــه ايشــان هشــدار دادم و گفتــم: » چــرا شــب را در پشــت ديــوار 
ســپري کرديــد، اگــر بــار ديگــر چنيــن کنيــد بــه زور متوّســل خواهــم شــد. از آن پــس 
ديگــر در روز ســبت نيامدنــد. بــه الويــان دســتور دادم کــه خــود را تطهيــر ســازند 
نگــه داشــته شــدن روز ســبت اطمينــان  از  تــا  بپردازنــد  بــه نگهبانــي دروازه هــا  و 

شــود «.  حاصــل 
و حــال نحمیــا توجــه خــود را بــه خطــری معطــوف کــرد کــه دوبــاره اســرائیل را بــا 
وصلت با بیگانگان و رابطه با بت پرســتان تهدید میکرد. » همچنين در آن روزها 
دريافتــم کــه يهوديــان بــا زنــان اقــوام اشــدودي، موآبــي و عمونــي ازدواج کــرده بودنــد. 
نيمــي از فرزاندانشــان بــه زبــان اشــدودي يــا بــه زبانهــاي ديگــر ســخن مــي گفتنــد و 
زبــان مــا را نمــي دانســتند، اّمــا بــه زبانهــاي مــردم گوناگــون ديگــر ســخن مــي گفتنــد «. 
ایــن وصلــت نامشــروع باعــث اغتشــاش عظیمــی در اســرائیل شــده بــود چــرا کــه 
تعــدادی کــه بــه جمــع آنــان پیوســته بودنــد مــردان بــا نفــوذی بودنــد – حاکمانــی کــه 
مــردم حــق داشــتند از آنــان مشــاوره بگیرنــد و الگــو هــای مطمئنــی باشــند. اگــر ایــن 
شــرارت اجــازه مــی یافــت تــا ادامــه یابــد تباهــی قــوم قابــل پیــش بینــی بــود. نحمیــا 
بطــور جــدی بــا خطــاکاران حجــت را تمــام کــرد. او بــا اشــاره بــه مــورد ســلیمان بــه 
آنــان یــاد آوری کــرد کــه در میــان همــه اقــوام هیــچ پادشــاهی ماننــد ایــن مــرد نبــود کــه 
خداونــد بــه او حکمــت عظیمــی بخشــیده بــود بــا ایــن حــال زنــان بــت پرســت او را از 
خداونــد دور ســاخته بودنــد و الگــوی او اســرائیل را تبــاه کــرد. » آيــا مــا بايــد نمونــه 
شــما را پيــروي کنيــم و بــا ازدواج بــا زنــان بيگانــه از خــداي خــود ســرپيچي کنيــم؟ «. 
» دختــران خــود را بــه پســران آنهــا مدهيــد و دختــران آنهــا را بــه جهــت پســران خــود 

و بــه جهــت خويشــتن مگيريــد «. 
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آنــان  بــه  و  داد  قــرار  آنــان  روی  پیــش  در  را  احــکام خداونــد  نحمیــا  کــه  وقتــی 
هشــدار داد و عقوبــت هولناکــی بخاطــر ایــن گنــاه نصیــب آنــان گردیــد ضمیــر آنــان 
هشــیار شــد و کار اصالحــات آغــاز شــده و غضــب خداونــد از آنــان روی گردانــده 

شــد و موجــب بــرکات و تأییــدات خداونــد شــد. 
خــود  پرســت  بــت  بــرای همســران  کــه  بودنــد  روحانــی  امــور  متصــدی  برخــی 
عرضحــال داشــتند و اظهــار میداشــتند کــه آنــان نمیتواننــد زنــان خویــش را از خــود 
جــدا ســازند. ولــی هیــچ امتیــاز و برتــری بــه مقــام و رتبــه آنــان نشــان داده نشــد. هــر 
کســی کــه در میــان کاهنــان یــا حاکمــان از انفصــال بــا بــت پرســتان اســتنکاف نمــود 
بالدرنــگ از خدمــت بــه خــدا منفصــل گردیــد. نــوه پســری کاهــن اعظــم کــه بــا دختــر 
ســنبلط بدنــام ازدواج کــرده بــود نــه تنهــا از تصــدی خــود عــزل گردیــد بلکــه بیدرنــگ از 
اســرائیل تبعیــد شــد. نحمیــا دعــا کــرده گفــت: » اي خــداي مــن ايشــان را بيــاد آور، 

زيــرا كــه كهانــت و عهــد كهانــت و الويــان را بــي عصمــت كــرده انــد «. 
منازعــه ای دائمــی بــا عوامــل مخالــف وجــود داشــت و تنهــا بــا روزه، تواضــع 
و دعــا ایــن پیشــرفت حاصــل میشــد. دلتنگــی شــدیدی کــه نحمیــا بــا اخــراج کــردن 
الزم االجــرای کاهنــان از تصدیشــان و حتــی از اســرائیل بــا آن روبــرو شــد تنهــا زمانــی 

میتوانــد فهمیــده شــود کــه مســیح بیایــد و آن انــدوه را بازگــو نمایــد. 
بســیاری کــه بــا بــت پرســتان وصلــت کــرده بودنــد بــه انتخــاب خــود بــه تبعیــد 
رفتنــد و اینهــا بــا کســانی کــه از جماعــت اخــراج شــده بودنــد بــه ســامریان پیوســتند. 
در اینجا برخی که تصدی مقام باالیی در کار خدا را داشــتند راه خود را یافتند و 
پــس از مدتــی راه خــود را تغییــر داده و بــه آن گــروه پیوســتند. ســامریان کــه خواهــان 
تقویــت اتحــاد بودنــد قــول دادنــد تــا اعتقــاد و رســوم یهــودی را بپذیرنــد و مرتدیــن 
مصمــم شــدند تــا بهتــر از بــرادران خــود بــکار ادامــه دهنــد و معبــدی را در مقابــل 
از  آنــان مخلوطــی  نمودنــد. مذهــب  بنــا  کــوه جرزیــم  بــر  اورشــلیم  در  خــدا  خانــه 
یهودیت و بت پرســتی بود و ادعا میکردند که امت خدا هســتند منشــاء )جدایی 
و انشــقاق در دیــن( – تقلیــد و چشــم و هــم چشــمی و خصومــت بیــن دو قــوم از 

نســلی بــه نســل دیگــر گردیــد. 
در کار اصالحــات کــه تــا بــه امــروز ادامــه یافتــه اســت بــه مردانــی نیــاز اســت کــه 
ماننــد عــزرا و نحمیــا آرام نباشــند و یــا عــذری بــرای گنــاه قائــل گردنــد و از پشــتیبانی 
در کار خــدا و حرمــت دادن بــه خداونــد شــانه خالــی نکننــد. کســانی کــه ایــن کار بــر 
دوش آنــان اســت وقتــی کار اشــتباهی انجــام گیــرد آرام نمیگیرنــد و شــرارت را بــا 
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ردای خیــرات و نیکــوکاری نمیپوشــانند. آنــان بــه یــاد خواهنــد داشــت کــه خداونــد 
مالحظــه افــراد ذی نفــوذ را نمیکنــد و آن ســختگیری نســبت بــه تعــداد کــم مویــد 
رحمــت بــه بســیاری اســت. بــه کســانی کــه بــر ضــد شــرارت ســخن میگوینــد روح 

خداونــد آشــکار خواهــد گردیــد. 
در کار آنــان، عــزرا و نحمیــا خــود را در برابــر خداونــد فروتــن ســاخته، گناهــان 
کــه خــود خاطــی  آمــرزش طلبیدنــد، گوئــی  مــردم را اعتــراف نمودنــد و و  خــود و 
هســتند. آنان با شــکیبایی زحمت کشــیدند و دعا کردند و تحمل کردند. آنچه که 
کار آنــان را مشــکل ســاخته بــود خصومــت آشــکار بــت پرســتان نبــود بلکــه ضدیــت 
پنهایــی دوســتان متظاهــر بــود کــه بــا عاریــه دادن خــود بــه نفــوذ بــرای خدمــت بــه 
شــریر بودنــد کــه زحمــت خادمــان خداونــد را ده برابــر کــرده بــود. ایــن خیانتــکاران 
بــرای دشــمنان خداونــد چیزهایــی را مهیــا ســاخته بودنــد کــه بــرای جنــگ بــر علیــه 
قوم او بکار رود. اغراض شریرانه آنان و اراده طغیانگرانه آنان همیشه با خواسته 

هــای صریــح خداونــد در جنــگ بــود. 
توفیقــی کــه نصیــب تالشــهای نحمیــا گردیــد نشــان میدهــد کــه دعــا و ایمــان و 
حکمــت و کار پــر تکاپــو بــه ســر انجــام خواهــد رســید. نحمیــا نــه کاهــن بــود و نــه نبــی 
و دعــوی القــاب عالــی را نداشــت. او یــک اصــالح طلــب بــود کــه بــرای زمــان مهمــی 
قیــام کــرده بــود. ایــن هــدف او بــود تــا قــوم خــود را در صــراط مســتقیم قــرار دهــد. او 
بــرای هدفــی بــزرگ ملهــم گردیــده بــود. او تمــام تــوان خــود را بــرای تکمیــل آن هــدف 
بــکار گرفتــه بــود. درســتی و کمــال زوال ناپذیــر او نشــانی از تالشــهای او بــود. وقتــی 
که او با شــرارت و مخالفان روبرو گردید مصمم شــد تا اســتوار بماند تا مردم قیام 
کننــد و بــا دلیــری و تعصــب کار کننــد. آنــان نمــی توانســتند ولــی وفــاداری و میهــن 
پرســتی و عشــق عمیــق او بــه خــدا را تشــخیص میدادنــد و بــا دیــدن آن خواهــان ایــن 

بودنــد کــه او را پیــروی کننــد. 
مجاهــدت در وظیفــه تعیــن شــده توســط خــدا بخــش مهمــی از مذهــب واقعــی 
تــا بدانوســیله  بهــره جوینــد بعنــوان وســیله خــدا  بایــد از شــرایط  اســت. انســانها 
کار اراده خــدا را انجــام دهنــد. حرکــت ســریع و قطعــی در زمــان مناســب پیــروزی 
بــه شکســت  و قصــور  تاخیــر  پــی خواهــد داشــت در حالیکــه  در  را  بــا شــکوهی 
بــی حرمتــی خــدا منتــج خواهــد شــد. اگــر رهبــران بخاطــر حقیقــت حمیــت و  و 
عشــق و شــوری را از خــود نشــان ندهنــد – اگــر بــی تفــاوت و بــی هــدف باشــند 
بــا  بــود ولــی اگــر آنــان  بــی تفــاوت، کاهــل و راحــت طلــب خواهــد  آنــگاه کلیســا 
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هدفــی مقــدس بــرای خدمــت بــه خــدا و تنهــا بــه او پــر شــوند مــردم متحــد، امیــدوار 
و مشــتاق خواهنــد شــد. 

کالم خدا مملو از مقایسه های گیرا و دقیق و صریح است. گناه و قدوسیت 
پهلو به پهلوی هم قرار دارند که باید مراقب آن بود – ممکن است از یکی اجتناب 
و دیگری را بپذیریم و بالعکس. اوراقی که نفرت، کذب و خیانت سنبلط و طوبیا 
را تشریح نمودند همچنین شرح دهنده شرافت و از خود گذشتگی و وقف عزرا 
و نحمیــا بودنــد. مــا آزادیــم کــه از یکــی از ایــن دو گــروه تقلیــد کنیــم. نتایــج مهیــب 
تجــاوز بــه احــکام خــدا در مقابــل برکاتــی هســتند کــه از اطاعــت حاصــل میگردنــد. 
تحــت  بودنــد  بازگشــته  تبعیــد  از  کــه  توســط کســانی  و اصالحــات  احیــا  کار 
رهبــری زروبابــل، عــزرا و نحمیــا ادامــه یافــت و تصویــری از کار بازســازی روحانــی 
اســت کــه درخاتمــه ایــام در تاریــخ ایــن زمیــن شــکل خواهــد گرفــت. باقیمانــدگان 
تــاز دشمنانشــان بودنــد  تاخــت و  اســرائیل مردمــی ضعیــف بودنــد و در معــرض 
ولــی از طریــق ایشــان خداونــد قصــد داشــت تــا در زمیــن دانــش و معرفــت خــود و 
احــکام خویــش را حفــظ نمایــد. آنــان حافظــان و نگاهبانــان عبــادت واقعــی بودنــد 
را  اورشــلیم  دیوارهــای  و  آنــان معبــد  کــه  وقتــی  الهــی.  نگاهدارنــدگان ســروش  و 
بازســازی میکردنــد تجربــه هــای گوناگونــی کســب کردنــد و مخالفــت بــا آنــان جــدی 
بــود. بــاری کــه رهبــران در کار خــود بــدوش میکشــیدند ســنگین بــود ولــی ایــن مــردان 
بــدون تزلــزل و اطمینــان بــه پیــش رفتنــد – بــا روح تواضــع– و تکیــه اســتوار بــه خــدا 
ایمــان داشــتند کــه خــدا باعــث خواهــد شــد کــه حقیقــت وی بــه پیــروزی دســت 
یابــد. ماننــد حزقیــای پادشــاه نحمیــا » بــه خداونــد چســبيده، از پيــروي او انحــراف 
و  داشــت.  نــگاه  بــود،  فرمــوده  امــر  موســي  بــه  خداونــد  كــه  را  اوامــري  و  نورزيــد 
خداوند با او مي بود و به هر طرفي كه رو مي نمود، فيروز مي شــد؛ و بر پادشــاه 
آشــور عاصــي شــده، او را خدمــت ننمــود « )دوم پادشــاهان 18 آیــات 6 و 7(. 
بازســازی روحانــی کــه در ایــام نحمیــا ادامــه یافــت ســمبل و نمــادی بــود کــه در 
کالم اشــعیا فهرســت گردیــده اســت: » و ايشــان خرابــه هــاي قديــم را بنــا خواهنــد 
نمــود و ويرانــه هــاي ســلف را برپــا خواهنــد داشــت و شــهرهاي خــراب شــده و 
خرابــه  تــو  كســان  » و  نمــود «.  تعميــر خواهنــد  را  بســيار  دهرهــاي  هــاي  ويرانــه 
هــاي قديــم را بنــا خواهنــد نمــود و تــو اساســهاي دوره هــاي بســيار را برپــا خواهــي 
داشــت و تــو را عمــارت كننــده رخنــه هــا و مرّمــت كننــده كوچــه هــا بــراي ســكونت 

خواهنــد خوانــد « )اشــعیا 61 آیــه 4؛ ۵8 آیــه 12(. 
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نبی در اینجا مردمی را تشریح میکند که در زمان انحراف عمومی از حقیقت 
و عدالــت در پــی ترمیــم اصولــی هســتند کــه بنیــاد ملکــوت خداســت. آنــان مرمــت 
کنندگان نقض عهدی هستند که خداوند در احکام خویش قرار داده بود – دیواری 
کــه او در اطــراف برگزیــدگان خویــش قــرار داد تــا از آنــان محافظــت نمایــد و اطاعــت 
از احــکام عادالنــه، حقیقــت و خالــص مامــن و ملجــای همیشــگی آنــان اســت. 
بــا کالمــی خالــی از اشــتباه نبــی بــه کار خــاص ایــن مــردم باقیمانــده کــه دیــوار را 
ســاختند اشــاره نمــود. » اگــر پــاي خــود را از ســبت نــگاه داري و خوشــي خــود را 
در روز مقــّدس مــن بجــا نيــاوري و ســبت را خوشــي و مقــّدس خداونــد و محتــرم 
بخوانــي و آن را محتــرم داشــته، بــه راههــاي خــود رفتــار ننمايــي و خوشــي خــود را 
نجويــي و ســخنان خــود را نگويــي، آنــگاه در خداونــد متلــّذذ خواهــي شــد و تــو را بــر 
مكان هاي بلند زمين ســوار خواهم كرد. و نصيب پدرت يعقوب را به تو خواهم 
خورانيد، زيرا كه دهان خداوند اين را گفته است « )اشعیا ۵8 آیات 1۳ و 14(. 
در زمــان آخــر همــه نهادهــای الهــی بایــد ترمیــم گردنــد. نقــض عهــد در احــکام 
در زمــان ســبت کــه توســط انســان تغییــر نمــود بایــد اصــالح گــردد. مــردم باقیمانــده 
خــدا کــه در مقابــل جهــان بعنــوان اصالحگرایــان ایســتاده انــد بایــد نشــان دهنــد 
کــه احــکام خــدا بنیــاد و شــالوده همــه اصالحــات پایاســت و اینکــه فرمــان چهــارم 
ســبت بعنــوان یادبــودی از آفرینــش اســت، یــاد آورنــده دائمــی قــدرت خــدا. بزبانــی 
بــه همــه  بایــد معــرف ضــرورت اطاعــت  آنــان  بــا کالمــی واضــح و مشــخص  دیگــر 
احــکام دهگانــه باشــند. بــا تقیــد بــه محبــت مســیح آنــان بایــد بــا او همــکاری نمــوده تــا 
مکانهــای متــروک و ویرانــه را بســازند. آنــان مرمــت کننــدگان نقــض عهــد هســتند – 

تعمیــر کننــدگان مســیرهایی بــرای اقامــت گزیــدن. آیــه ١2 را ببینیــد. 
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و ملكوت و سلطنت و حشمت مملكتي كه زير تمامي 

آسمانهاست به قوم مقّدسان حضرت اعلي داده خواهد شد 

كه ملكوت او ملكوت جاوداني است و جميع ممالكت او را 

عبادت و اطاعت خواهند نمود

)دانیال 7 آیه 27(.
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۵8
آمدن منجی 

در طی قرون مدیِد » تنگي و تاريكي و ظلمِت پريشــاني « )اشــعیا 8 آیه 22( 
کــه تاریــخ بشــر را بخاطــر از دســت دادن خانــه عدنــی رقــم زده بــود، تــا زمانــی کــه 
فرزنــد خــدا بعنــوان منجــی گناهــکاران ظاهــر گردیــد، امیــد نــژاد بشــر ســقوط کــرده 
بــه آمــدن منجــی بــرای رســتگاری مــردان و زنــان از اســارت گنــاه و مــرگ متمرکــز شــد. 
اولیــن خبــر امیــدوار کننــده در زمانــی بــه آدم و حــوا داده شــد کــه حکــم خداونــد 
بــه مــار و بــر علیــه شــیطان قرائــت شــد: » و عــداوت در ميــان تــو و زن، و در ميــان 
ذّريــت تــو و ذّريــت وى میگــذارم؛ او ســر تــو را خواهــد كوبيــد و تــو پاشــنه وى را 

خواهــى كوبيــد « )پیدایــش ۳ آیــه 1۵(. 
وقتــی زوج مقصــر ایــن کالم را شــنیدند امیــد بــه آنــان الهــام گردیــد چــرا کــه در 
نبــوت در رابطــه بــا شکســتن قــدرت شــیطان، آنــان وعــده رهایــی را از ویرانــه هــای 
ســرپیچی تشــخیص دادنــد. گرچــه آنــان بایــد از قــدرت دشــمن خویــش رنــج ببرنــد 
از فرمــان  تــا  انــد و برگزیدنــد  قــرار گرفتــه  اینکــه تحــت ســیطره اغواکننــده  بخاطــر 
صریــح خداونــد ســرپیچی کننــد بــا ایــن حــال نیــازی نبــود تــا تســلیم محــض یــاس و 
نومیــدی شــوند. فرزنــد خــدا بــا خــون خــود بــرای ســرپیچی آنــان کفــاره داد. بــرای 
آنــان زمــان آزمایــش در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه در طــی آن از طریــق ایمــان بــه قــدرت 

نجــات بخــش مســیح یکبــار دیگــر فرزنــد خــدا خوانــده شــوند. 
شــیطان بــرای توفیــق یافتــن در بازگردانــدن انســان از راه اطاعــت » فرمانــروای 
ایــن جهــان شــد « )دوم قرنتیــان 4 آیــه 4(، ســلطنتی کــه آدم آنــرا بــه غاصــب ســپرده 
تــا جریمــه گنــاه را  بــه ایــن زمیــن مــی آیــد  بــود. ولــی فرزنــد خداونــد گفتــه بــود کــه 
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بپــردازد و بدیــن ســبب نــه تنهــا انســان را رهایــی بخشــید بلکــه دوبــاره حکمیتــی را 
کــه داشــتند ابقــا نمایــد. ایــن احیایــی اســت کــه میــکاه پیشــگوئی کــرد و گفــت » و 
تــو خواهــد رســيد و ســلطنت  بــه  ايــن  بــرج گلــه و اي كــوه دختــر صهيــون  تــو اي 
اّول يعنــي مملكــت دختــر اورشــليم خواهــد آمــد « )میــکاه 4 آیــه 8(. پولــس رســول 
گفــت » روح خــدا ضامــن آن اســت كــه مــا آنچــه را او بــه قــوم خــود وعــده داده 
بــه متعلّقــان خــود  بــه مــا اطمينــان مــي دهــد كــه خــدا  اســت، خواهيــم يافــت و 
آزادي كامــل خواهــد بخشــيد پــس جــالل و شــكوه خــدا را بســتاييم « )افسســیان 
1 آیــه 14(. و نویســنده مزامیــر در ذهــن خــود همــان احیــای میــراث اصلــی را در 
ذهــن داشــت » مــردم صالــح وارث زميــن خواهنــد شــد و هميشــه در آنجــا زندگــي 

خواهنــد كــرد « )مزامیــر ۳7 آیــه 2۹(. 
ایــن امیــد رهایــی از طریــق بازگشــت فرزنــد خــدا بعنــوان منجــی و پادشــاه هرگــز 
در قلــوب انســانها خامــوش نشــد. از ابتــدا کســانی بودنــد کــه ایمــان آنــان بــه فراتــر 
از ســایه هــای حاضــر بــه واقعیتهــای آینــده رســید. خداونــد از طریــق آدم، شــیث، 
خنــوخ، متوشــالح، نــوح، ســام، اســحق و یعقــوب و شایســتگیهای دیگــر مکاشــفات 
ارزشــمند اراده خویــش را محفــوظ داشــت. و بدیــن خاطــر بــود کــه بــرای فرزنــدان 
اســرائیل، قوم برگزیده، بواســطه کســی که مســیح موعود قرار بود به جهان ارزانی 
گــردد خداونــد لــزوم شــناخت و معرفــت احــکام خویــش را عطــا نمــود و رســتگاری 

از طریــق قربانــی کفــاره فرزنــد محبــوب او صــورت خواهــد گرفــت. 
امیــد اســرائیل در بــر گیرنــده وعــده ای اســت کــه در زمــان فراخــوان ابراهیــم 
داده شــد و پــس از آن دوبــاره و دوبــاره بــرای اوالد و اعقــاب آن تکــرار گردیــد » بــه 
کســاني کــه تــو را بركــت دهنــد، بركــت خواهــم داد. اّمــا بــه کســاني کــه تــو را لعنــت 
كننــد، لعنــت خواهــم كــرد، و بــه وســيله تــو همــه ملّتهــا را بركــت خواهــم داد « 
)پیدایــش 12 آیــه ۳(. هــدف خــدا بــرای رهایــی نــژاد بشــر بــه ابراهیــم آشــکار گردیــد. 
بــر بســت. و هنگامــی کــه  بــر قلــب او تابیــد و تاریکــی رخــت  خورشــید عدالــت 
ســر انجــام منجــی خــود در میــان فرزنــدان انســان قــدم میــزد و صحبــت میکــرد او بــه 
یهودیان از امید درخشــان مشــایخ از رهایی بواســطه آمدن رهایی دهنده شــهادت 
داد. » پــدر شــما ابراهيــم از اينكــه اميــد داشــت ایــام مــرا ببينــد، خوشــحال بــود و آن 

را ديــد و شــادمان شــد « )یوحنــا 8 آیــه ۵6(. 
ایــن امیــد متبــارک بــا دعــای ختــم از پیــش آگهــی داده شــده بــود، بــا مــرگ رئیــس 
خانــدان و دودمــان یعقــوب بــرای فرزنــد خویــش یهــودا: » اي يهــودا، بــرادران تــو، 
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تــو را ســتايش خواهنــد كــرد. بــر دشــمنان خــود غلبــه خواهــي داشــت، و برادرانــت 
در مقابــل تــو تعظيــم خواهنــد كــرد. يهــودا، ماننــد شــيري اســت كــه شــكار خــود را 
كشــته و بــه كمينــگاه خويــش برگشــته، دراز كشــيده و خوابيــده و هيــچ كــس جــرأت 
نمــي كنــد او را برخيزانــد. يهــودا، عصــاي ســلطنت را نــگاه خواهــد داشــت . نســل 
او هميشــه فرمانروايــي خواهــد كــرد تــا شــيلوه بيايــد و همــه اّمتهــا از او اطاعــت 

خواهنــد كــرد « )پیدایــش 4۹ آیــات 8 تــا 10(. 
بــاری دیگــر در ســرحدات ســرزمین موعــود آمــدن رهایــی بخــش جهــان توســط 
بلعام پیشگوئی گردیده بود: » او را خواهم ديد، اّما نه حاال، او را تماشا خواهم 
کرد، ولي نه از نزديک. پادشــاهي همچون ســتاره اي درخشــان در اســرائيل ظهور 
خواهــد نمــود. او رهبــران مــوآب را شکســت مــي دهــد. مــردم آشــوبگر را ســرکوب 

مــي کنــد « )اعــداد 24 آیــه 17(. 
از طریــق موســی هــدف خــدا بــرای ارســال فرزنــدش بعنــوان رهایــی دهنــده نــژاد 
بشــر ســقوط کــرده بــه اســرائیل اعــالم گردیــد. موســی در موقعیتــی قبــل از مــرگ 
خویــش اظهــار داشــت » خداونــد خدايتــان از بيــن شــما يــک نبــي ماننــد مــن بــراي 
شــما برمــي انگيزانــد. شــما بايــد از او پيــروي کنيــد «. موســی صراحتــاً آمــدن مســیح 
را تعلیــم داده بــود. » مــن از بيــن آنهــا يــک نبــي ماننــد تــو بــراي ايشــان مــي فرســتم. 
بــه مــردم همــه فراميــن مــرا خواهــد  بــه او خواهــم گفــت کــه چــه بگويــد و او  مــن 

گفــت « )تثنیــه 18 آیــات 1۵ و 18(. 
در ایــام مشــایخ )بــزرگ خاندانهــای اســرائیل(، پیشکشــهای قربانــی در ارتبــاط 
بــا عبــادت الهــی یــک یــادآوری دائمــی از آمــدن منجــی بواســطه آداب و فرائــض حــرم 
مطهــر در سراســر تاریــخ اســرائیل بــود. )مقصــود اینکــه همــه فرائــض حــرم مطهــر بــه 
مســیح اشــاره مینمود(. در اجرای مراســم خیمه مقدس، و همچنین مراســم معبد 
کــه بعــداً بوقــوع پیوســت، بــه مــردم هــر روز تعلیــم داده میشــد کــه بوســیله نمونــه هــا 
و ســایه هــا، حقایــق عظیــم مربــوط بــه ظهــور مســیح بعنــوان نجــات دهنــده، کاهــن، 
بیــن مســیح  پایانــی جــدال عظیــم  بــه وقایــع  آنــان  افــکار  یکبــار  پادشــاه و ســالی  و 
یــادآوری مــی شــد. قربانــی  و شــیطان، پاالیــش نهایــی جهــان از گنــاه و گناهــکار 
هــا و پیشکشــهای تشــریفات مذهبــی موســی همیشــه بــه خدمــت واالتــری اشــاره 
مینمــود. حــرم مطهرزمینــی » بــه زمــان حاضــر اشــاره مــي کنــد « و نشــان مــي دهــد 
كه هدايا و قرباني هايي كه به پيشــگاه خداوند تقديم مي شــد، نمي توانســت به 
عبــادت كننــده آســودگي خاطــر ببخشــد » چــرا کــه مســیح کاهــن اعظــم مــا امــروز «. 

683

PK-Body-FA.indd   505 11/26/18   2:14 PM



۵06  | انبیاء و پادشاهان

» در عبادتــگاه و در آن خيمــه حقيقــي كــه بــه دســت خداونــد برپــا شــده اســت، 
نــه بــه دســت انســان، خدمــت مــي کنــد « )عبرانیــان ۹ آیــات ۹ و 2۳؛ 8 آیــه 2(. 
از آن روز خداوند به مار در باغ عدن گفت » در بين تو و زن كينه مي گذارم. 
نســل او و نســل تو هميشــه دشــمن هم خواهند بود. او ســر تو را خواهد كوبيد و 
تــو پاشــنه او را خواهــي گزيــد « )پیدایــش ۳ آیــه 1۵(. شــیطان میدانســت کــه هرگــز 
نمیتوانــد مطلقــاً بــر ســاکنین زمیــن حکومــت کنــد. وقتــی کــه آدم و فرزنــدان او مقــرر 
گردیدنــد تــا شــروع بــه قربانیهــای تشــریفاتی کننــد – بعنــوان الگوئــی بــرای آمــدن 
فدیــه دهنــده – شــیطان ایــن ســمبل ارتباطــی میــان زمیــن و آســمان را تشــخیص 
داد. در طــی قــرون متمــادی کــه ادامــه یافــت شــریر بطــور مســتمر تــالش میکــرد تــا 
ایــن ارتبــاط را قطــع کنــد. او بطــور خســتگی ناپذیــر در پــی بــد جلــوه دادن خــدا و 
ســوء تعبیــر کــردن فرائضــی بــود کــه اشــاره بــه منجــی داشــت و بــا جمعیــت کثیــری از 

اعضــای خانــواده بشــر او بــه توفیــق رســیده بــود.
در حالیکــه خداونــد خواهــان تعلیــم انســانهایی بــود کــه بــا هدیــه محبــت خویــش 
آنــان را بــا خــود آشــتی دهــد دشــمن بــزرگ بشــریت تــالش کــرد تــا خــدا را بعنــوان 
کسی که نابودی را دوست دارد معرفی کند. بدین سبب قربانیها و فرائضی که 
از ملکــوت طراحــی شــده بــود تــا محبــت ملکوتــی را آشــکار نمایــد منحــرف گردیــده 
بــود بطوریکــه گناهــکاران فکــر میکردنــد بــا کار و اعمــال خــوب و خیــرات و مبــرات 
خــود میتواننــد موجــب جلوگیــری از غضــب خــدا بشــوند. در همــان زمــان شــیطان 
در پــی برانگیختــن اغــراض شــریرانه بــود بخاطــر اینکــه از طریــق خطاهــای تکــرار شــده 
جماعــت از خــدا دورتــر و دورتــر شــوند و نومیدانــه بــا زنجیرهــای گنــاه مقیــد گردنــد. 
وقتــی کالم نوشــته شــده خــدا از طریــق انبیــاء عبرانــی داده شــد شــیطان پیــام 
مربــوط بــه مســیح را بدقــت مطالعــه کــرد. او بــا دقــت کالمــی را کــه واضــح و خالــی 
از اشــتباه دربــاره کار مســیح در میــان انســانها بعنــوان قربانــی کــه بایــد متحمــل رنــج 
و درد گــردد و بعنــوان پادشــاه مظفــر بــود را بررســی کــرد. در طومارهــای پوســتی 
عهــد عتیــق او خوانــده بــود کــه کســی کــه قــرار اســت ظهــور کنــد » بــه عنــوان بــره 
كــه ديگــر شــكل فرزنــد  بقــدري عــوض شــده  او  آیــد «، » و ســیمای  مــی  قربانــی 
آیــه 14(. منجــی موعــود بشــریت » را  آیــه 7؛ ۵2  انســان نیســت « )اشــعیا ۵۳ 
خــوار شــمرديم و طــرد کرديــم، و او متحّمــل رنــج و درد شــد. کســي نمــي خواســت 
حتـّـي بــه او نــگاه کنــد، مــا او را ناديــده گرفتيــم، مثــل اينکــه اصــالً وجــود نداشــت. او 
متحّمــل مجازاتــي شــد کــه حــقِّ مــا بــود، و او دردهايــي را تحّمــل کــرد کــه مــي بايســت 
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مــا تّحمــل مــي کرديــم. و مــا پنداشــتيم کــه درد و رنــج و زحمتهــاي او مجازاتــي از 
جانــب خــدا بــود « )اشــعیا ۵۳ آیــات ۳ و 4(. » تــا فقيــران بــا انصــاف داوري شــوند 
و حاجــت نيازمنــدان بــرآورده گــردد و ظالمــان نابــود گردنــد « )مزامیــر 72 آیــه 4(. 
این پیشــگوئی ها باعث شــد تا شــیطان هراســان شــده و به رعشــه بیفتد با اینحال 
او هــدف خــود را بــرای خنثــی ســازی برنامــه خــدا کــه رســتگاری نــژاد گمشــده بشــر 
بــرای نبوتهــای برجســته  تــا آنجــا کــه ممکــن اســت  بــود  بــود رهــا نکــرد. او مصمــم 
وابســته بــه مســیح بخاطــر آمــاده ســاختن راه بــرای عــدم پذیــرش مســیح در آمــدن او 

مــردم را نابینــا )بــی بصیــرت( و گمــراه ســازد. 
در طــی قــرون بالفاصلــه پــس از طوفــان نــوح تالشــهای شــیطان بــرای طغیــان 
جهانــی بــر ضــد خداونــد موفــق بــود. و حتــی درســهای عبــرت طوفــان نــوح بــرای 
کــردن حیلــه گرانــه دوبــاره  بــا رخنــه  نمانــد. شــیطان  مدتهــا طوالنــی در خاطــر هــا 
فرزنــدان انســان را قــدم بــه قــدم بــه طغیانگــری گســتاخانه هدایــت نمــود. او دوبــاره 
بنظــر در شــرف پیــروزی بــود ولــی هــدف خــدا بــرای بشــر ســقوط کــرده بدینســان 
کنــار گذاشــته نمیشــد. از طریــق اوالد وفــادار ابراهیــم از ذریــت ســام شــناخت 
برنامــه هــای رحیمانــه خــدا بــرای منفعــت نســلهای آینــده بایــد محفــوظ میمانــد. هــر 
چنــد وقــت یکبــار پیامبــران تعیــن شــده حقیقــت بایــد قیــام نمــوده تــا معنــی فرایــض 
و تشــریفات قربانــی را گفتــه و خصوصــاً بــرای وعــده خــدا در رابطــه ظهــور کســی 
کــه همــه آییــن هــای سیســتم قربانــی بــه او اشــاره داشــت. بدینســان دنیــا از ارتــداد 

جهانــی محفــوظ میمانــد. 
ممکــن  طریــق  هــر  بــه  نیافــت.  ادامــه  جــدی  مخالفتهــای  بــدون  الهــی  هــدف 
ابراهیــم آن  باعــث شــود کــه نســل  تــا  دشــمن حقیقــت و عدالــت فعالیــت کــرد 
فراخــوان متعالــی و مقــدس خویــش را فرامــوش کننــد و عبــادت خدایــان دروغیــن 
را بکنــاری بگذارنــد. و اکثــرا در تالشــهای خــود موفــق بــود. شــیطان ســایه جهنمــی 
خــود را بــر مســیر راه انســان مــی افکنــد تــا آنــان را از نائــل شــدن بــه شــناخت خــدا و 

آینــده جهــان بــازدارد. 
جماعــت در ســایه مــوت نشســته بودنــد. تنهــا امیــد آنــان بــرای برداشــتن ایــن 

تاریکــی ایــن بــود کــه خــدا آشــکار شــود. 
داود مســح شــده خــدا بــا رؤیــای نبــوی پیشــگوئی کــرده بــود کــه آمــدن مســیح 
» ماننــد نــور خورشــيد در آســمان بــي ابــر مــي درخشــد، خورشــيدي کــه نــورش بعــد 
از بارندگــي، ســبزه هــا را درخشــان مــي کنــد « )دوم ســموئیل 2۳ آیــه 4(. و هوشــع 
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شــهادت داد » همــان گونــه کــه دميــدن ســپيده صبــح و ريــزش بــاران بهــاري قطعــي 
اســت، خداوند نيز به ســوي ما باز خواهد گشــت « )هوشــع 6 آیه ۳(. با آرامش 
و ســکوت روشــنایی بــر زمیــن نــور افکنــد » اّمــا بــراي شــما کــه از نــام مــن مــي ترســيد، 
آفتــاب عدالــت بــا پرتــو شــفابخش خــود طلــوع خواهــد کــرد « )مالکــی 4 آیــه 2(. 
» قومــي کــه در تاريکــي ســالک بودنــد، نــور عظيمــي ديدنــد، بــه آنهــا کــه در ســايه 

مــوت زندگــي مــي کردنــد نــوري درخشــان تابيــد « )اشــعیا ۹ آیــه 2(. 
اشــعیای نبــی در وجــد و خلســه روحانــی بــه ایــن رهایــی باشــکوه مینگریســت و 
گفــت: » زيــرا كــه بــراي مــا ولــدي زاييــده و پســري بــه مــا بخشــيده شــد و ســلطنت بــر 
دوش او خواهد بود و اسم او عجيب و مشير و خداي قدير و پدر سرمدي و سرور 
سالمتي خوانده خواهد شد. ترقّي سلطنت و سالمتي او را بر كرسي داود و بر 
مملكت وي انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از اآلن تا ابداالباد ثابت و 
استوار نمايد. غيرت يهوه صبايوت اين را بجا خواهد آورد « )اشعیا ۹ آیات 6 و 7(

درک  کلــی  بطــور  ظهــور،  اولیــن  از  پیــش  اســرائیل،  تاریــخ  بعــدی  قرنهــای  در 
گردید که آمدن مســیح در نبوت اشــاره شــده اســت » اي بنده من، برايت وظيفه 
بزرگتــري دارم. تــو نــه فقــط عظمــت قــوم اســرائيل – آنهــا کــه زنــده انــد – را برمــي 
گردانــي، بلکــه مــن تــو را نــور تمــام ملّتهــاي جهــان خواهــم ســاخت، تــا اينکــه تمــام 
دنيــا نجــات يابــد «. » آنــگاه جــالل خداونــد آشــکار خواهــد شــد، و تمــام مــردم آن 
را خواهنــد ديــد. خداونــد خــودش چنيــن گفتــه اســت « )اشــعیا 4۹ آیــه 6؛ 40 آیــه 
۵(. بخاطــر ایــن نــور هدایــت بــود کــه یحیــای تعمیــد دهنــده بــا جســارت شــهادت 
داد و گفــت » مــن صــداي نــدا كننــده اي هســتم كــه در بيابــان فريــاد مــي زنــد راه 

خداونــد را راســت گردانيــد « )یوحنــا 1 آیــه 2۳(. 
وعــده نبــوی دربــاره مســیح داده شــد: » خداونــد كــه ولّــي و قــّدوس اســرائيل 
مــي باشــد، بــه او كــه نــزد مــردم محّقــر و نــزد اّمــت هــا مكــروه و بنــده حاكمــان اســت 
چنيــن مــي گويــد: پادشــاهان ديــده برپــا خواهنــد شــد و ســروران ســجده خواهنــد 
تــو را برگزيــده  بــه ســبب خداونــد كــه اميــن اســت و قــّدوس اســرائيل كــه  نمــود، 
اســت. خداونــد چنيــن مــي گويــد: در زمــان رضامنــدي تــو را اجابــت نمــودم و در 
روز نجــات تــو را اعانــت كــردم. و تــو را حفــظ نمــوده عهــد قــوم خواهــم ســاخت تــا 
زمين را معمور ســازي و نصيب هاي خراب شــده را به )ايشــان( تقســيم نمايي. و 
به اسيران بگويي: بيرون رويد و به آناني كه در ظلمتند خويشتن را ظاهر سازيد. 
و ايشــان در راههــا خواهنــد چريــد و مرتعهــاي ايشــان بــر همــه صحراهــاي كوهــي 
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بــه ايشــان ضــرر  بــود و حــرارت و آفتــاب  بــود. گرســنه و تشــنه نخواهنــد  خواهــد 
نخواهــد رســانيد زيــرا آنكــه بــر ايشــان ترّحــم دارد ايشــان را هدايــت خواهــد كــرد و 
نزد چشــمه هاي آب ايشــان را رهبري خواهد نمود « )اشــعیا 4۹ آیات 7 تا 10(. 
آن  طریــق  از  مقــدس  ذریــت  کــه  نســلی  یهــود،  قــوم  میــان  در  قدمــی  ثابــت 
ایــن  نــگاه داشــتن  بــا  را  ایمــان خویــش  دانــش خداونــد حفــظ گردیــد،  معرفــت و 
عبارتهــای مشــابه تقویــت نمودنــد. آنــان بــا خوشــی فــراوان خوانــده بودنــد کــه چطــور 

آن مســح شــدِه خداونــد مــژده خبــر خــوش را بــه افتــادگان اعــالم نمایــد 
» تا به مسکينان بشارت، و شکسته دالن را شفا دهد، و سال پسندیده خدا 
را اعالم نماید « )اشعیا 61 آیات 1 و 2(. با اینحال قلوب آنان مملو از اندوه گردید 
وقتــی کــه بــه دردهایــی کــه او بایــد بخاطــر انجــام هــدف الهــی متحمــل گــردد اندیشــه 
کردنــد. بــا حقــارت عمیــق جــان آنــان بــه کالم طومــار نبــوی پــی بردنــد: » كيســت كــه 
خبر ما را تصديق نموده و كيست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟

زيــرا بــه حضــور وي مثــل نهــال و ماننــد ريشــه در زميــن خشــك خواهــد روييــد. او 
را نــه صورتــي و نــه جمالــي مــي باشــد. و چــون او را مــي نگريــم و منظــري نــدارد كــه 
مشــتاق او باشــيم. خــوار و نــزد مردمــان مــردود و صاحــب غمهــا و رنــج ديــده و مثــل 
كســي كه رويها را از او بپوشــانند و خوار شــده كه او را به حســاب نياورديم. لكن او 
غــم هــاي مــا را بــر خــود گرفــت و دردهــاي مــا را برخويــش حمــل نمــود. و مــا او را از 
جانــب خــدا زحمــت كشــيده و مضــروب و مبتــال گمــان برديــم. و حــال آنكــه بــه ســبب 
تقصيرهــاي مــا مجــروح و بــه ســبب گناهــان مــا كوفتــه گرديــد. و تأديــب ســالمتي مــا 
بــر وي آمــد و از زخمهــاي او مــا شــفا يافتيــم. جميــع مــا مثــل گوســفندان گمــراه شــده 
بوديــم و هــر يكــي از مــا بــه راه خــود برگشــته بــود و خداونــد گنــاه جميــع مــا را بــر وي 
نهــاد. او مظلــوم شــد امــا تواضــع نمــوده، دهــان خــود را نگشــود. مثــل بــره اي كــه بــراي 
ذبــح مــي برنــد و ماننــد گوســفندي كــه نــزد پشــم برنــده اش بــي زبــان اســت همچنــان 
دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوري گرفته شد. و از طبقه او كه تفكر نمود كه 
او از زميــن زنــدگان منقطــع شــد و بــه جهــت گنــاه قــوم مــن مضــروب گرديــد؟ و قبــر او 
را بــا شــريران تعييــن نمودنــد و بعــد از مردنــش بــا دولتمنــدان. هرچنــد هيــچ ظلــم نكــرد 

و در دهــان وي حيلــه اي نبــود « )اشــعیا ۵۳ آیــات 1 تــا ۹(.
از مصایــب منجــی خداونــد از طریــق زکریــا اعــالم نمــود: » اي شمشــير بضــد 
چوپــان مــن برخيــز. بضــد آن کســاني کــه بــراي مــن کار مــي کنــد! شــبان را بــزن تــا 
گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد « )زکریا 1۳ آیه 7(. مسیح 
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بعنــوان جایگزیــن و ضامنــی بــرای انســان گناهــکار بایــد تحــت عدالــت الهــی رنــج 
میدید. او باید درک میکرد که عدالت چه معنایی دارد. او باید میدانست که برای 
گناهکاران چی معنی میدهد که بدون شفاعت کننده در مقابل خداوند بایستند. 
از طریــق نویســنده مزامیــر رهایــی دهنــده خــود پیشــگوئی نمــود: » عــار، ِدل مــرا 
شكســته اســت و بــه شــدت بيمــار شــده ام. انتظــار ُمْشــِفقي كشــيدم، ولــي نبــود و 
بــراي تســلي دهنــدگان، امــا نيافتــم. مــرا بــراي خــوراك زردآب دادنــد و چــون تشــته 

بــودم مــرا ســركه نوشــانيدند « )مزامیــر 6۹ آیــات 20 و 21(.
او از رفتــاری کــه بــا وی شــد پیشــگوئی کــرد » زيــرا ســگان دور مــرا گرفتــه انــد؛ 
جماعت اشرار مرا احاطه كرده، دستها و پايهاي مرا سفته اند. همه استخوانهاي 
خــود را مــي شــمارم. ايشــان بــه مــن چشــم دوختــه مــي نگرنــد. رخــت مــرا در ميــان 
خــود تقســيم كردنــد و بــر لبــاس مــن قرعــه انداختنــد « )مزامیــر 22 آیــات 16 تــا 18(. 
نمایش مصیبت تلخ و مرگ ظالمانه آن فرد موعود گرچه اندوهناک بود ولی 
وعده ای گرانبها داشت برای او که » پسند آمد كه او را مضروب نماید « و او را 
محزون نماید بخاطر اینکه قربانی و پیشکش گناه بشود و خداوند اظهار داشت:

» امــا خداونــد را پســند آمــد كــه او را مضــروب نمــوده، بــه دردهــا مبتــال ســازد. 
چــون جــان او را قربانــي گنــاه ســاخت، آنــگاه ذريّــت خــود را خواهــد ديــد و عمــر 
بــود. ثمــره  او دراز خواهــد شــد و مّســرت خداونــد در دســت او ميّســر خواهــد 
مشــّقت جــان خويــش را خواهــد ديــد و ســير خواهــد شــد. و بنــده عــادل مــن بــه 
معرفــت خــود بســياري را عــادل خواهــد گردانيــد زيــرا كــه او گناهــان ايشــان را بــر 
خويشــتن حمــل خواهــد نمــود. بنابرايــن او را در ميــان بــزرگان نصيــب خواهــم داد 
و غنيمــت را بــا زور آوران تقســيم خواهــد نمــود، بــه جهــت اينكــه جــان خــود را بــه 
مــرگ ريخــت و از خطــاكاران محســوب شــد و گناهــان بســياري را برخــود گرفــت و 

بــراي خطــاكاران شــفاعت نمــود « )اشــعیا ۵۳ آیــات 10 تــا 12(.
بخاطــر عالقــه و عشــق بــه گناهــکاران بــود کــه مســیح کفــاره گنــاه را پرداخــت. 
» و او ديد كه كســي نبود و تعّجب نمود كه شــفاعت كننده اي وجود نداشــت؛ 
از اين جهت بازوي وي براي او نجات آورد و عدالت او وي را دستگيري نمود « 

)اشــعیا ۵۹ آیــه 16(. 
بنــده مــن كــه او را دســتگيري نمــودم و برگزيــده مــن كــه جانــم از او  » اينــك 
خشــنود اســت، مــن روح خــود را بــر او مــي نهــم تــا انصــاف را بــراي اّمــت هــا صــادر 

ســازد « )اشــعیا 42 آیــه 1(.
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ثـــروت و  خودپســـندی در زندگـــی او عجیـــن نگردیـــد. احترامـــی کـــه مقـــام و 
توانائـــی  از  هیچیـــک  اســـت.  بیگانـــه  خداونـــد  فرزنـــد  بـــرای  میدهـــد  اســـتعداد 
هایـــی کـــه انســـان بـــکار میگیـــرد تـــا بـــه اتحـــاد برســـد یـــا بـــرای بیعـــت فرمـــان دهـــد 
ایـــن کالم،  بـــرد. چشـــم پوشـــی مطلـــق از خویشـــتن در  بـــکار نخواهـــد  را مســـیح 
بلنـــد  را  خـــود  آواز  و  زد  نخواهـــد  فريـــاد  » او  بـــود:  شـــده  داده  خبـــر  پیـــش  از 
را  شـــده  خـــرد  نـــي  شـــنوانيد.  نخواهـــد  هـــا  كوچـــه  در  را  آن  و  نمـــود  نخواهـــد 
نخواهـــد شكســـت و فتيلـــه ضعيـــف را خامـــوش نخواهـــد ســـاخت تـــا عدالـــت را 

بـــه راســـتي صـــادر گردانـــد « )آیـــات 2 و ۳(.
در مقایســه ای مشــخص و بدیهی با معلمین ایام خویش منجی باید بطریقی 
دیگــر عمــل مینمــود. در زندگــی وی مشــاجره پــر ســر و صدایــی نبــود هیــچ عبــادت 
نبــود.  تمجیــد  و  تشــویق  آوردن  بدســت  بــرای  هیــچ حرکتــی  نبــود  ای  متظاهرانــه 
مســیح بایــد در خداونــد پنهــان میمانــد و خداونــد بایــد در صفــات و شــخصیت 
پســر خویش آشــکار میگردید. بدون شــناخت خدا بشــر بطور همیشــگی از دســت 
میرفــت. بــدون کمــک الهــی مــردان و زنــان بیشــتر و بیشــتر بــه قهقــرا فــرو میرفتنــد. 
زندگــی و قــدرت بایــد توســط او اعطــا شــود کــه جهــان را آفریــد. نیازهــای انســانی بــه 

طریــق دیگــری بــرآورده نمیشــد. 
از مسیح بیشتر پیشگوئی شده بود: » او اميد و جر أت خود را از دست نمي 
دهد. تا عدالت را بر تمام روي زمين اســتوار نمايد. مردم ســرزمينهاي دوردســت 
بــا اشــتياق منتظــر تعاليــم او هســتند « )اشــعیا 42 آیــه 4(. اهمیــت دعــوی هــای 
وی تقلیــل نمــی یافــت و او آنــرا در عــوض متعــال ســاخت. در همــان زمــان او بایــد 
احــکام الهــی کــه توســط انســان بــا ســختگیری تحمیــل شــده بــود را آزاد میســاخت 
که بموجب آن بسیاری در تالشهایشان برای خدمت به خدا نومید شده بودند.

کالم خــدا از مأموریــت منجــی میگویــد: » مــن، خداونــد، تــو را خوانــده ام و بــه 
تــو قــدرت بخشــيده ام تــا عدالــت را در تمــام روي زميــن اجــرا کنــي. بــه وســيله تــو 
مــن بــا تمــام مــردم جهــان پيمانــي مــي بنــدم؛ و بــه وســيله تــو بــه همــه ملّتهــا نــوري مــي 
بخشــم. تــو چشــمان کــوران را بــاز مــي کنــي، و زندانيــان را از ســياه چــال آزاد مــي 
ســازي. مــن تنهــا خداونــد، خــداي تــو هســتم. هيــچ خدايــي در جــالل مــن شــريک 
نيســت و هيــچ بُتــي از ســتايش مــن ســهمي نــدارد. هرچــه پيشــگويي کــرده بــودم، بــه 
وقــوع پيوســته اســت. اکنــون از چيزهــاي تــازه تــري قبــل از آنکــه شــروع شــوند، بــه 

شــما خبــر مــي دهــم « )اشــعیا 42 آیــات 6 تــا ۹(. 
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از طریــق ذریــت وعــده داده شــده خــدای اســرائیل رهایــی را بــه صهیــون مــی 
آورد. » درخــت خانــدان داود بريــده شــده اســت؛ امــا يــك روز كنــده آن جوانــه 
خواهد زد! بلي، از ريشــه آن )شــاخهاي( تازه خواهد روييد « )اشــعیا 11 آیه 1(. 
» بنابراين خود خداوند به شما آيتي خواهد داد: اينك باكره حامله شده، پسري 
خواهــد زاييــد و نــام او را عّمانوئيــل خواهــد خوانــد. باكــره و عســل خواهــد خــورد تــا 
آنكــه تــرك كــردن بــدي و اختيــار كــردن خوبــي را بدانــد « )اشــعیا 7 آیــات 14 و 1۵(. 
» روح خداونــد بــه او حکمــت و دانــش و مهــارت بــراي حکومــت خواهــد داد. 
او اراده خداونــد را مــي دانــد و حرمــت او را نــگاه خواهــد داشــت، از اطاعــت او 
خرســند اســت، و از روي ظاهــر و شــايعات داوري نخواهــد کــرد. او فقيــران را بــا 
انصــاف داوري مــي کنــد و بــه داد درمانــدگان خواهــد رســيد. بــه دســتور او مــردم 
مجــازات و خطــاکاران کشــته مــي شــوند. او بــا عدالــت و راســتي بــر قــوم حکومــت 
خواهــد کــرد «. » روزي مــي آيــد کــه پادشــاه جديــد از خانــدان داوود، نمونــه اي 
اداي  او  بــه  و  مــي شــوند  بــود. همــه در کاخ شــاهانه جمــع  بــراي ملّتهــا خواهــد 

احتــرام خواهنــد کــرد « )اشــعیا 11 آیــات 2، ۵ و 10(. 
» ســپس بــه او بگــو کــه خداونــد متعــال چنيــن مــي فرمايــد: تــو نمونــه آن مــردي 
هســتي که شــاخه نام دارد. او از جايگاه خود مي رويد و معبد بزرگ را بازســازي 
مــي کنــد. او همــان کســي اســت کــه معبــد بــزرگ را مــي ســازد و صاحــب شــکوه و 
جالل پادشاهي مي شود، او در مقام کاهن بر تخت سلطنت مي نشيند و بين 
ايــن دو مقــام بــا هماهنگــي کامــل حکمرانــي مــي کنــد « )زکریــا 6 آیــات 12 و 1۳(. 
چشــمه بــرای شســتن » گنــاه و ناپاکــی « بایــد فــوران میکــرد و پســران انســان 

بایــد دعــوت متبــارک را میشــنیدند: )زکریــا 1۳ آیــه 1(. 
» اي جميــع تشــنگان نــزد آبهــا بياييــد، و همــه شــما كــه نقــره نــدارد بيايــد بخريــد 
و بخوريد. بياييد و شــراب و شــير را بي نقره و بي قيمت بخريد. چرا نقره را براي 
آنچــه نــان نيســت و مشــّقت خويــش را بــراي آنچــه ســير نمــي كنــد صــرف مــي كنيــد. 
گــوش داده، از مــن بشــنويد و چيزهــاي نيكــو را بخوريــد تــا جــان شــما از فربهــي 
متلــّذذ شــود. گــوش خــود را فراداشــته، نــزد مــن بياييــد و تــا جــان شــما زنــده گــردد 
بشــنويد و مــن بــا شــما عهــد جاودانــي يعنــي رحمــت هــاي اميــن داود را خواهــم 

بســت « )اشــعیا ۵۵ آیــات 1 تــا ۳(.
شــاهد  طوايــف  بــراي  را  او  مــن  » اينــك  شــد:  داده  اســرائیل  بــه  وعــده  ایــن 
گردانيدم. رئيس و حاكم طوايف. هان اّمتي را كه نشاخته بودي دعوت خواهي 
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نمــود، و امتّــي كــه تــو را نشــناخته بودنــد، نــزد تــو خواهنــد دويــد. بــه خاطــر يهــوه كــه 
خداي تو است و قّدوس اسرائيل كه تو را تمجيد نموده است « )آیات 4 و ۵(.

» عدالــت خــود را نزديــك آوردم و دور نمــي باشــد و نجــات مــن تأخيــر نخواهــد 
مــن اســت در صهيــون خواهــم  كــه جــالل  اســرائيل  بــه جهــت  را  نجــات  نمــود و 

گذاشــت « )اشــعیا 46 آیــه 1۳(. 
مســیح در کالم و در عمــل در خــالل رســالت زمینــی اش میبایســت جــالل 
خــدای پــدر را بــه نــوع بشــر آشــکار میســاخت. هــر عملــی از زندگــی او، هــر گفتــار 

او، هــر معجــزه او، بــرای بشــر انحطــاط یافتــه محبــت ســرمدی خــدا بــود. 
اورشــليم  اي  و  آي!  بــر  بلنــد  كــوه  بــه  دهــي  مــي  بشــارت  كــه  صهيــون  » اي 
كــه بشــارت مــي دهــي آوازت را بــا قــوت بلنــد كــن! آن را بلنــد كــن و متــرس و بــه 

اســت!  شــما  خــداي  » هــان  كــه  بگــو  يهــودا  شــهرهاي 
اينــك خداونــد يهــوه بــا قــّوت مــي آيــد و بــازوي وي برايــش حكمرانــي مــي نمايــد. 
اينــك اجــرت او بــا وي اســت و عقوبــت وي پيــش روي او مــي آيــد. او مثــل شــبان 
گلــه خــود را خواهــد چرانيــد و بــه بــازوي خــود بــره هــا را جمــع كــرده، بــه آغــوش 
كــرد «  رهبــري خواهــد  ماليمــت  بــه  را  شــيردهندگان  و  گرفــت  خويــش خواهــد 

)اشــعیا 40 آیــات ۹ تــا 11(.
» و در آن روز كّــران كالم كتــاب را خواهنــد شــنيد و چشــمان كــوران از ميــان 
ظلمــت و تاريكــي خواهــد ديــد. و حليمــان شــادماني خــود را در خداونــد مزيــد 
نمــود. و  قــّدوس اســرائيل وجــد خواهنــد  كــرد و مســكينان مردمــان در  خواهنــد 
آنانــي كــه روح گمراهــي دارنــد فهيــم خواهنــد شــد و متّمــردان تعليــم را خواهنــد 

آموخــت « )اشــعیا 2۹ آیــات 18، 1۹ و 24(. 
بدینســان از طریــق مشــایخ )بــزرگ خاندانهــا( و انبیــاء و همچنیــن از طریــق نمونــه 
هــا و ســمبل هــا خداونــد در ارتبــاط بــا آمــدن رهایــی دهنــده از گنــاه ســخن گفــت. 
مســیر طوالنــی نبــوت الهــام شــده اشــاره بــه ظهــور » آرزوی قومهــا « داشــت. )حجــی 

2 آیــه 7(. حتــی مــکان تولــد او و زمــان ظهــور او دقیقــا مشــخص شــده بــود. 
نبــی  بیــت لحــم. میــکاه  از  بیایــد. خــارج  بایــد در شــهر داود بدنیــا  پســر داود 
گفــت: » و تــو اي بَيْــت لََحــم اَفْراتـَـه اگــر چــه در هــزاره هــاي يهــودا كوچــك هســتي، 
از تــو بــراي مــن كســي بيــرون خواهــد آمــد كــه بــر قــوم مــن اســرائيل حكمرانــي خواهــد 

نمــود و طلــوع هــاي او از قديــم و از ايّــام ازل بــوده اســت « )میــکاه ۵ آیــه 2(. 
» و تــو اي بيــت لحــم، در زميــن يهــودا از ســاير ســرداران يهــودا هرگــز كوچكتــر 
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بــه ظهــور خواهــد آمــد كــه قــوم مــن اســرائيل را  تــو پيشــوايي  نيســتي، زيــرا كــه از 
رعايــت خواهــد نمــود « )متــی 2 آیــه 6(. 

زمــان اولیــن ظهــور و وقایــع عمــده دربــاره زندگــی منجــی از طریــق جبرئیــل فرشــته 
بــه دانیــال گفتــه شــد. » هفتــاد هفتــه بــراي قــوم تــو و بــراي شــهر مّقدســت مقــرر 
مــي باشــد تــا تقصيرهــاي آنهــا تمــام شــود و گناهــان آنهــا بــه انجــام رســد و كفــاره بــه 
جهــت عصيــان كــرده شــود و عدالــت جاودانــي آورده شــود و رؤيــا و نبّــوت مختــوم 
گــردد و قــدس االقــداس مســح شــود « )دانیــال ۹ آیــه 24؛ حزقیــال 4 آیــه 6(. هفتــاد 
هفتــه یــا چهارصــد و نــود روز معــرف چهارصــد و نــود ســال اســت. نقطــه شــروعی 
بــه  بــدان و بفهــم كــه از صــدور فرمــان  بــرای ایــن دوره بیــان شــده اســت: » پــس 
جهــت تعميــر نمــودن و بنــا كــردن اورشــليم تــا )ظهــور( مســيح رئيــس، هفــت هفتــه 
و شــصت و دو هفتــه خواهــد بــود. و )اورشــليم( بــا كوچــه هــا و حصــار در زمانهــاي 
تنگــي تعميــر و بنــا خواهــد شــد « )دانیــال ۹ آیــه 2۵( شــصت و نــه هفتــه یــا چهــار 
صــد و هشــتاد و ســه ســال. فرمــان بــرای بازســازی و ســاخت اورشــلیم کــه بــا حکــم 
اردشــیر کامل گردید در پائیز 4۵7 قبل از میالد اجرا شــد. عزرا 6 آیه 14؛ 7 آیات 
1 و ۹ را بخوانید. از این زمان چهارصدو هشــتادو ســه ســال تا پائیز ســال ٢7 بعد 
از میــالد امتــداد یافــت. مطابــق بــا نبــوت ایــن دوره بــه مســیح آن فــرد تدهیــن شــده 
میرســید. در ســال ٢7 بعد از میالد عیســی در تعمید خویش تدهین روح القدس 
را یافــت و بــزودی پــس از آن رســالت خویــش را آغــاز نمــود. ســپس پیــام اعــالن 

گردیــد » وقــت تمــام شــد و ملكــوت خــدا نزديــك اســت « )مرقــس 1 آیــه 1۵(. 
ســپس فرشــته گفــت » و او بــا اشــخاص بســيار در يــك هفتــه )هفــت ســال(

عهد را اســتوار خواهد ســاخت «. برای هفت ســال پس از اینکه منجی رســالت 
خویــش را آغــاز مــی کــرد، انجیــل بایــد موعظــه میگردیــد مخصوصــاً بــرای یهودیــان 
بــرای ســه ســال و نیــم توســط خــود مســیح و پــس از آن توســط رســوالن. » و در 
نصــف آن هفتــه قربانــي و هديــه را موقــوف خواهــد كــرد « )دانیــال ۹ آیــه 27(. 
در بهــار ٣١ بعــد از میــالد قربانــی حقیقــی بــر کــوه جلجتــا تقدیــم میگردیــد. آنــگاه 
حجــاب معبــد از وســط دوپــاره خواهــد گردیــد حاکــی از اینکــه تقــدس و مفهــوم 
فریضــه قربانــی تمــام میشــود. زمــان بــرای توقــف قربانــی و هدایــا فــرا رســیده بــود. 
یــک هفتــه – هفــت ســال – در ســال ٣4 بعــد از میــالد خاتمــه یافــت. آنــگاه 
صحــه  مهــر  انجیــل  رد  و  انــکار  بــر  یهودیــان  توســط  اســتیفان  شــدن  سنگســار  بــا 
گذاشــتند. رســوالنی کــه بــا آزار و جفــا بــه ممالــک بیگانــه متفــرق شــده بودنــد » بــه 
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هــر جایــی رفتنــد و کالم را موعظــه نمودنــد « )اعمــال رســوالن 8 آیــه 4( و مــدت 
کوتاهــی پــس از آن شــائول جفــا دهنــده متحــول گردیــد و بــه پولــس رســول تغییــر نــام 

یافــت کــه بــرای غیــر یهودیــان )همــه اقــوام بــی دیــن( موعظــه نمایــد. 
بســیاری از نبوتهــا در رابطــه بــا ظهــور منجــی، عبرانیــان را هدایــت نمــود تــا بــا 

رفتــار و کــردار خویــش همــواره » در انتظــار « زندگــی کننــد. 
بسیاری در ایمان مردند و وعده ها را نیافتند. ولی باور داشتند که آن وعده 
هــا در آینــده عملــی خواهنــد شــد آنــان ایمــان داشــته و اعتــراف نمودنــد کــه آنــان 
غریبــگان و زائــران زمیــن بــوده انــد. از زمــان خنــوخ وعــده هــا از طریــق مشــایخ و انبیــا 

تکــرار و امیــد ظهــور او احیــا گردیــد. 
در ابتــدا خــدا زمــان دقیــق اولیــن ظهــور را آشــکار نکــرد و حتــی وقتــی کــه نبــوت 

دانیــال شــناخته شــد همگــی بدرســتی پیــام را تفســیر نکردنــد. 
قرنهــا یکــی پــس از دیگــری گذشــت و نهایتــاً نــدای انبیــا متوقــف شــد. دســت 
ســتمگر بــر اســرائیل ســنگین بــود. وقتــی یهودیــان از خــدا دور شــدند ایمــان آنــان رو 
بــه زوال رفــت و امیــد تقریبــاً بــه تاریکــی گراییــد تــا در آینــده روشــن گــردد. کالم انبیــا 
توســط بســیاری درک نگردیــد و ایمــان کســانی کــه بایــد بــا قــدرت ادامــه مــی یافــت 
آمــاده بــود کــه بانــگ بــر آورد » اي پســر انســان ايــن مثــل شــما چيســت كــه در زميــن 
اســرائيل مــي زنيــد و مــي گوييــد: ايـّـآم طويــل مــي شــود و هــر رؤيــا باطــل مــي گــردد « 
)حزقیــال 12 آیــه 22(. ولــی بــا تدبیــر ملکــوت، زمــان بــرای آمــدن مســیح تعیــن شــده 
بــود و » ليكــن چــون زمــان بــه كمــال رســيد، خــدا پســر خــود را فرســتاد كــه از زن 
زاييــده شــد و زيــر شــريعت متولـّـد، تــا آنانــي را كــه زيــر شــريعت باشــند فديــه كنــد تــا 

آنكــه پســرخواندگي را بيابيــم « )غالطیــان 4 آیــات 4 و ۵(. 
دروس بایــد بــا زبــان بشــری بــه بشــر گفتــه میشــد. پیــام آور عهــد بایــد ســخن 
بگویــد. صــدای او بایــد در معبــد خویــش شــنیده شــود. اوکــه مولــف حقیقــت بــود 
بایــد حقیقــت را از نطــق هــای پوشــالی بشــر جــدا نمایــد کــه بــی تأثیــر و باطــل بــود و 
اصــول ملکــوت خداونــد و برنامــه رســتگاری بایــد بطــور واضــح تعریــف گــردد. دروس 

عهــد عتیــق بایــد کامــالً در برابــر انســان قــرار گیــرد.  
وقتــی کــه منجــی در نهایــت » در شــباهت انســان ظاهــر گردیــد « )فیلیپیــان 
2 آیــه 7( و رســالت فیــض بخــش خویــش را آغــاز نمــود، شــیطان هیــچ کاری نمــی 
اینکــه پاشــنه او را مجــروح ســازد، در حالیکــه مســیح  انجــام دهــد مگــر  توانســت 
کــه  را  اندوهــی  کوبیــد.  خواهــد  را  خــود  دشــمن  ســر  خویــش  حقــارت  و  رنــج  بــا 
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گنــاه آورده بــود در آغــوش آن معصــوم قــرار گرفــت بــا اینحــال در حالیکــه مســیح 
تناقضــات گناهــاکاران را بــر علیــه خویــش تحمــل میکــرد، او ِدیــِن انســاِن گناهــکار 
را میپرداخــت و اســارتی کــه بشــر در آن نــگاه داشــته شــده بــود را میشکســت. هــر 

ســختی و درد گنــاه، هــر اهانتــی، در کار رهایــی نــژاد انســان بــود. 
مــی  او  کنــد  تســلیم  وسوســه  یــک  بــا  را  مســیح  توانســت  مــی  شــیطان  اگــر 
دار  لکــه  را  او  کامــل  پاکــی  و  اندیشــه خلــوص  یــک  یــا  و  یــک عمــل  بــا  توانســت 
کنــد و ســرور تاریکــی مــی توانســت بــر ضامــن و شــافع انســان ظفــر یابــد و بــر همــه 
خانــواده بشــر غالــب آیــد. ولیکــن شــیطان تنهــا مــی توانســت پریشــان ســازد ولــی 
نمــی توانســت آلــوده و ملــوث ســازد. او مــی توانســت باعــث رنــج و حرمــان شــود 
ولــی نمــی توانســت ناپــاک ســازد. او زندگــی مســیح را صحنــه ای طوالنــی از ســتیز 
و مشــقات نمــود، بــا اینحــال هــر حملــه او بــرای اســیر کــردن بشــر شکســت میخــورد. 
در وسوســه بیابــان در بــاغ جتســیمانی و بــر روی صلیــب، منجــی مــا نــه بعنــوان 
خداونــد بلکــه بــا قــدرت خویــش بــا شــیطان وارد کارزار شــد. زخمهــای او نشــان هــای 
پیــروزی بخاطــر بشــر بــود. وقتــی کــه مســیح در درد و رنــج بــر صلیــب آویختــه شــد در 
حالیکــه روحهــای شــیطانی شــادی کردنــد و انســانهای شــریر ناســزا میگفتنــد آنــگاه 
در واقــع پاشــنه او توســط شــیطان ضربــت دیــد. ولــی آن عمــل ســر مــار را لِــه میکــرد. 
او از طریــق مــرگ خویــش » ابلیــس را کــه بــر مــرگ قــدرت دارد نابــود ســاخت « 
)عبرانیــان 2 آیــه 14(. ایــن عمــل، سرنوشــت ســرکرده یاغیــان را قطعــی ســاخت و 
برنامه رستگاری را برای همیشه تضمین نمود. او با مرگ خویش بر قدرت شیطان 
فائــق گردیــد و قیــام نمــود. او دروازه هــای قبــر را بــر همــه پیــروان خویــش گشــود. در 
آخریــن صحنــه نبــرد عظیــم تحقــق نبــوت را شــاهد خواهیــم بــود » او ســر تــو را خواهــد 

كوبيــد و تــو پاشــنه او را خواهــي گزيــد « )پیدایــش 1۵ آیــه ۳(.
» ای دوســتان عزیــز، اکنــون مــا فرزنــدان خــدا هســتیم، اّمــا معلــوم نیســت کــه 
در آینده چه خواهیم شــد. ولی همینقدر میدانیم که وقتی مســیح ظهور کند، ما 
مثــل او خواهیــم بــود، زیــرا او را آن چنــان کــه هســت خواهیــم دیــد « )اول یوحنــا ۳ 
آیه 2(. رهایی دهنده ما راه را گشــوده اســت تا اینکه گناهکارترین، محتاج ترین، 
مظلــوم تریــن و نومیــد تریــن افــراد بتواننــد بــه خــدای پــدر دسترســی داشــته باشــند. 
» اي يهــوه، تــو خــداي مــن هســتي؛ پــس تــو را تســبيح مــي خوانــم و نــام تــو را 
حمــد مــي گويــم، زيــرا كارهــاي عجيــب كــرده اي و تقديرهــاي قديــم تــو امانــت و 

راســتي اســت « )اشــعیا 2۵ آیــه 1(. 
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۵۹
خانه اسرائیل 

مــردم،  و  زبــان  و  ملــت  و  قــوم  هــر  بــه  جاودانــی  انجیــِل  حقیقــِت  اعــالِن  در 
کلیسای خدا بر روی زمین امروزه نبوت کهن را محقق میسازد » در آينده نزديک 
قــوم اســرائيل، فرزنــدان يعقــوب، مثــل درخــت ريشــه مــي دواننــد و شــکوفه و غنچــه 
خواهنــد داد. تمــام دنيــا از ميــوه اي کــه آنهــا بــه ثمــر مــي آورنــد، بهــره خواهنــد بــرد « 
بــا فرشــتگان آســمانی بســرعت  پیــروان مســیح در همــکاری  آیــه 6(.  )اشــعیا 27 
محصــول  ایشــان  کار  نتیجــه  در  و  میدهنــد  پوشــش  را  زمیــن  متــروک  مکانهــای 
فراوانــی از جانهــای ارزشــمند چیــده میشــود. امــروزه همچنانکــه هرگــز قبــالً چنیــن 
نبوده اســت، انتشــار حقیقت کتاب مقدس بوســیله کلیســای وقف شــده پســران 
انســان انجــام میشــود کــه قرنهــا پیــش در وعــده ای بــه ابراهیــم و بــه همــه اســرائیل 
پیشــگوئی شــده بــود – بــرای کلیســای خــدا بــر روی زمیــن در هــر عصــری – » مــن 
بــه تــو قومــي كثيــر خواهــم داد و آنــان ملّتــي بــزرگ خواهنــد شــد. مــن تــو را بركــت 
خواهــم داد و نــام تــو مشــهور و معــروف خواهــد شــد، لــذا تــو خــودت مايــه بركــت 

خواهــي بــود « )پیدایــش 12 آیــه 2(. 
ایــن وعــده متبــارک تــا حــد زیــادی در طــی قــرون متعاقــب بــا بازگشــت اســرائیل 
از ســرزمینهای اســارت خودشــان محقــق گردیــد. ایــن برنامــه خــدا بــود کــه همــه زمیــن 
بــرای ظهــور اول مســیح آمــاده گــردد، حتــی امــروزه راه بــرای بازگشــت ثانــی او آمــاده 
میشــود. در خاتمــه ســالهای حقــارت آمیــز تبعیــد، خــدا بــا رافــت خویــش از طریــق 
زکریــا بــه قــوم خویــش اســرائیل پیــام ضمانــت را داد: » اکنــون بــه اورشــليم بــه شــهر 
مقــّدس خــود بازمــي گــردم و در آنجــا ســاکن مــي شــوم و کــوه صهيــون و اورشــليم 
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]شــهر وفــادار[ و کــوه خداونــد متعــال ]کــوه مقــّدس[ ناميــده مــي شــود. مــن قــوم 
خــود را از شــرق و غــرب نجــات مــي دهــم و بــه اورشــليم مــي آورم تــا در آنجــا ســاکن 
بــا راســتي و  شــوند. آنهــا قــوم مــن خواهنــد بــود و مــن خدايشــان خواهــم بــود و 

عدالــت بــر آنهــا حکومــت مــي کنــم « )زکریــا 8 آیــات ۳، 7 و 8(. 
ایــن وعــده هــا مشــروط بــه اطاعــت بــود. گناهــی کــه اســرائیل قبــل از اســارت 
بــه آن متصــف بودنــد نبایــد تکــرار میشــد. » ســالها پيــش، ايــن دســتورات را بــه شــما 
دادم: عادالنــه قضــاوت کنيــد. بــه يکديگــر محبّــت و شــفقت نشــان بدهيــد. بــه بيــوه 
زنــان، يتيمــان و مــردم بيگانــه و فقيــري کــه در بيــن شــما زندگــي مــي کننــد ظلــم نکنيــد 
ايــن اســت:  بکنيــد  بايــد  کــه شــما  نچينيــد «. » کارهايــي  توطئــه  يکديگــر  بــراي  و 
راســتگو و با انصاف باشــيد و با يکديگر در صلح و صفا رفتار کنيد. در دادگاهها 

از عدالــت طرفــداري کنيــد « )زکریــا 7 آیــات ۹ و 10؛ 8 آیــه 16(. 
اَجــر آنــان زیــاد مــی بــود، هــم دنیــوی و هــم روحانــی، بــا وعــده ای مشــروط بــر اینکــه 
اصول عدالت را رعایت کنند. » بعد از اين در همه جا صلح و امنيّت برقرار مي 
شــود. تاکهــا انگــور بــه بــار مــي آورنــد، زميــن محصــول زيــاد مــي دهــد، از آســمان بــاران 
فــراوان مــي بــارد و مــن بازمانــدگان قــوم را از هرگونــه نعمــت برخــوردار مــي ســازم. اي 
مــردم يهــودا و اســرائيل! در گذشــته وقتــي اقــوام بيگانــه کســي را نفريــن مــي کردنــد، 
مــي گفتنــد: تــو هــم مثــل مــردم يهــودا و اســرائيل بــه بــال گرفتــار شــوي! ولــي حــاال آن 
طور نيســت؛ من شــما را نجات مي دهم و از برکات خود بهره مند مي ســازم. بعد 
از ايــن همــان مــردم مــي گوينــد: ]ماننــد مــردم يهــودا و اســرائيل برکــت بيابــي![ پــس 

نترســيد و بــا قــدرت دســت بــه کار شــويد « )زکریــا 8 آیــات 12 و 1۳(. 
اســرائیل پس از اســارت بابل، از عبادت تمثالهای تراشــیده رها گشــته و شــفا 
یافت. آنان پس از بازگشــت توجه بیشــتری به آموزه های مذهبی کردند و کتاب 
احــکام و گفتــه هــای انبیــا را در رابطــه بــا عبــادت خــدای حقیقــی مطالعــه کردنــد. 
بازســازی و احیــای معبــد، آنــان را قــادر ســاخت تــا بــه ادامــه فرائــض حــرم مطهــر 
ادامــه دهنــد. تحــت رهبــری زروبابــل و عــزرا و نحمیــا، آنــان مکــرراً عهــد نمودنــد 
تــا همــه احــکام و شــرایع خداونــد را رعایــت نماینــد. فصلهــای کامیابــی کــه ادامــه 
یافــت شــاهدی فــراوان بــود از خواســت خــدا بــرای پذیــرش و آمــرزش و بــا اینحــال 
آنــان بــا کوتــه بینــی مهلــک، دوبــاره و دوبــاره از سرنوشــت باشــکوه روی گردانــده 
و خودخواهانــه، شــفایی را کــه بــرای حیــات روحانــی جماعــت بیشــماری در نظــر 

گرفتــه شــده بــود، بخــود اختصــاص دادنــد. 
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ایــن شکســت بــرای محقــق شــدن هــدف الهــی در ایــام مالکــی نبــی بســیار آشــکار 
بــود. پیــام آوران خداونــد بــه ســختی بــا شــرارتهایی کــه اســرائیل را از کامیابــی دنیــوی 
و قــدرت روحانــی ربــوده بــود دســت و پنجــه نــرم میکردنــد. در ایــن توبیــخ بــر علیــه 
طغیانگــری، نبــی از کاهنــان و از مــردم چشــم پوشــی نکــرد و بــرای کســی اســتثنا قائــل 
نشد. » اين پيامي است که خداوند توسط مالکي به اسرائيل داد « که درسهایی 
از گذشــته اســت کــه نبایــد فرامــوش شــود و اینکــه عهــدی کــه خداونــد بــا اهــل بیــت 
اســرائیل بســت بایــد بــا وفــاداری نگهــداری شــود. تنهــا بــا توبــه قلبــی بــرکات خــدا مــی 
توانســت درک گــردد. نبــی اســتغاثه نمــود کــه دعــا میکنــم تــا خــدا بــر شــما رحــم کنــد و 

شــما را از فيــض خــود بهــره منــد ســازد )مالکــی 1 آیــات 1 و ۹(. 
بــا شکســت موقتــی اســرائیل برنامــه اعصــار بــرای رهایــی بشــر باطــل نمیشــد. 
کســانی کــه نبــی بــا آنــان ســخن میگفــت ممکــن بــود کــه بــه پیــام داده شــده اعتنــا 
نکننــد ولــی اهــداف خداونــد بــا ایــن وجــود بــرای تحقــق یافتــن بــا اســتواری بــه پیــش 
میرفــت. » نــام مــن در سراســر روي زميــن و در بيــن تمــام اقــوام جهــان بــا احتــرام يــاد 
مــي شــود و بــراي مــن بُخــور خوشــبو دود مــي کننــد و قربانــي هــاي پســنديده تقديــم 

مــي کننــد « )مالکــی 1 آیــه 11(. 
عهــد » حیــات و آرامــش « خــدا بــا پســران مالکــی بســته شــد – عهــدی کــه اگــر 
نــگاه داشــته میشــد بــرکات ناگفتــه ای را مــی آورد – » در آن پيمــان بــه جــّد شــما، 
الوي قــول دادم کــه بــه آنهــا حيــات و آرامــش بدهــم و دادم چــون آنهــا از نــام مــن 
مــي ترســيدند و بــه مــن احتــرام مــي گذاشــتند. پــس، مــن شــما را در نظــر همــه مــردم 
اســرائيل خــوار و حقيــر مــي ســازم، زيــرا دســتورات مــرا انجــام نمــي دهيــد، بلکــه در 

اجــراي قوانيــن بــي عدالتــي مــي نماييــد « )مالکــی 2 آیــات ۵ و ۹(. 
بــه شــرارتکاران از روزهــای عقوبتــی کــه ســر خواهــد رســید و همــه طغیانگــران 
را نابــود خواهــد ســاخت بطــور جــدی هشــدار داده شــد. بــا ایــن حــال هیــچ یــک 
بــدون ایمــان رهــا نشــدند نبوتهــای مالکــی از داوری همــراه بــود بــا دعوتهایــی بــه توبــه 
نــاکاران تــا بــا خــدا آشــتی و صلــح کننــد. » اکنــون وقــت آن اســت کــه بــه ســوي مــن 

برگرديــد تــا شــما را بيامــرزم « )مالکــی ۳ آیــه 7(. 
بنظــر مــی رســد کــه گوئــی هــر قلبــی بایــد بــه چنیــن دعوتــی پاســخ دهــد. خــدای 
آســمانها فرزنــدان خطــاکار خــود را فــرا میخوانــد تــا بســوی او بازگردنــد کــه دوبــاره 
بــا او همــکاری کنــد تــا کار او را در زمیــن بــه پیــش برنــد. خداونــد دســت خویــش 
را دراز میکنــد تــا دســت اســرائیل را بگیــرد و بــه آنــان کمــک کنــد تــا از راه باریــک 
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خــود انــکاری و از خودگذشــتگی عبــور کننــد و بــا او در میراثــی بــه عنــوان فرزنــدان 
خــدا شــریک شــوند. آیــا آنــان اســتدعا خواهنــد نمــود؟ آیــا آنــان تنهــا امیــد خویــش 

را تشــخیص میدهنــد؟ 
و  کــردن  تســلیم  در  اســرائیل  بنــی  مالکــی  ایــام  در  کــه  بــود  اندوهبــار  چقــدر 
متواضــع نمــودن قلــوب مغــرور خویــش تردیــد نمودنــد و در اطاعــت دوســتانه و 
عاجــل و همــکاری قلبــی تعلــل نمودنــد. توجیــه در بیگناهــی از خــود در پاســخ آنــان 

مشــهود بــود » چگونــه بــه ســوي تــو برگرديــم؟ « 
خداونــد یکــی از گناهــان خــاص آنــان را آشــکار نمــود. او پرســید » آيــا درســت 
ايــد. مــي  اّمــا شــما مــرا فريــب داده  نــه،  اســت کــه کســي خــدا را فريــب دهــد؟ 

گوييــد: مــا چگونــه تــو را فريــب داده ايــم؟ «
پاسخ خداوند در واقع صریح است: » در پرداخت ده يک ها و هدايايي که 
براي من مي آوريد. همه شما نفرين شده ايد، زيرا مرا فريب مي دهيد. ده يک ها 
را به طور کامل به خانه من بياوريد تا خوراک کافي موجود باشد. به اين ترتيب مرا 
امتحان کنيد و ببينيد که چطور روزنه هاي آسمان را مي گشايم و شما را آن چنان 
برکــت خواهــم داد کــه گنجايــش آن را نداشــته باشــيد « )مالکــی ۳ آیــات 7 تــا 12(.

بــاز  او  بــه  را  او  ســهم  کــه  میدهــد  برکــت  را  انســان  دســتهای  کار  خداونــد 
میگرداننــد. او بــه آنــان آفتــاب و بــاران میدهــد او باعــث میشــود تــا گیاهــان رشــد و 
نمــو کننــد، او ســالمتی عطــا میکنــد و توانایــی مــی بخشــد تــا کارهــا را بتوانــد انجــام 
دهــد. هــر برکتــی از دســتان بخشــنده مــی آیــد و او از مــردان و زنــان میخواهــد تــا 
شــکرگزاری خویــش را بــا بازگردانــدن ســهم او در عشــریه و هدایــا نشــان دهنــد کــه 
تاکســتان او بــه هــدر نــرود. آنــان بایــد مطالعــه کنــد کــه خداونــد چــه خواهــد کــرد اگــر 
بجــای آنــان باشــد. آنــان بایــد همــه موضوعــات مشــکل را بــا او در دعــا عنــوان کننــد. 
آنــان بایــد عالقــه غیــر خودخواهانــه خــود را در ایفــای کار او در همــه قســمتهای 

جهــان آشــکار کننــد. 
قــوم بنــی اســرائیل از طریــق پیامهایــی از قبیــل آنهایــی کــه مالکــی آخریــن پیامبــر 
عهــد عتیــق اعــالم نمــود، همچنیــن از طریــق ســتم از ســوی متخاصمــان بــی دیــن 
اســرائیل، ســر انجام درســی را آموخت که کامیابی حقیقی بســتگی به اطاعت از 
احکام خدا دارد. ولی بسیاری از مردم از روی ایمان اطاعت نکردند و محبت از 
قلبهــای آنــان جــاری نگردیــد. انگیــزه هــای آنــان خودخواهانــه بــود. خدمــت ظاهــری 
آنــان بعنــوان اکتســاب بــزرگ و حشــمت ملــی بــود. قــوم بنــی اســرائیل از مشــارکت 
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در اعمــال بــت پرســتان منــع شــده بودنــد ولــی ایــن دوری چنــان منحــرف گردیــده بــود 
کــه دیــوار جدایــی بیــن بنــی اســرائیل و همــه قومهــای دیگــر ایجــاد کــرده بــود و بدیــن 
ســبب مانــع از رســیدن برکاتــی میشــد کــه خداونــد مأموریــت داده بــود تــا اســرائیل 

بــه جهــان ارزانــی دارد. 
در همــان زمــان یهودیــان بــا گناهــان خویــش خــود را از خــدا جــدا ســاخته بودنــد. 
آنــان قــادر نبودنــد تــا اهمیــت روحانــی را از تشــریفات روحانــی تشــخیص دهنــد. 
آنــان در )خــود عدالــت محــوری( بــه اعمــال خویــش تــوکل داشــتند و بــه قربانیهــا 
تکیــه  او  بــه شایســتگیهای  اینکــه  آییــن هــای خودشــان متکــی بودنــد در عــوض  و 
کننــد – کســی کــه همــه چیــز بــه او اشــاره داشــت. بدیــن ســبب » راهــي را كــه خــدا 
بــه وســيله آن، انســان را در حضــور خــود نيــک محســوب مــي کنــد، نشــناختند و 
كوشــيدند راه خودشــان را بــراي بــه دســت آوردن نيكــي مطلــق درســت جلــوه دهنــد 
و به اين دليل تسليم نيكي خدا نشدند « )رومیان 10 آیه ۳( آنان به خودبسندگی 
و اســتغناء از آئیــن و تشــریفات تکیــه داشــتند. بــا فقــدان روح و فیــض خــدا آنــان 
ســعی نمودنــد تــا کمبــود خــود را بــا رعایــت شــدید مراســم و تشــریفات مذهبــی رفــع 
نماینــد. آنــان بــا آیینــی کــه خــدا تعیــن کــرده بــود خشــنود نبودنــد؛ آنــان بــا ابداعــات 
ســختگیرانه بیشــمار، فرامیــن الهــی را بازداشــته بودنــد. هــر چــه فاصلــه آنــان از خــدا 
میکردنــد.  عمــل  شــدیدتر  ســاخته  خــود  الگوهــای  ایــن  رعایــت  در  میشــد  بیشــتر 
بــا همــه ایــن جزئیــات و ســختگیریهای ظالمانــه، نــگاه داشــتن احــکام در عمــل 
ناممکــن بــود. اصــول بــزرگ عدالــت در احــکام دهگانــه بیــان گردیــده بــود و حقایــق 
بــود و علــی الســویه تحــت ســنتها و  باشــکوه در خدمــات نمادیــن ســایه افکنــده 
قانونهــای بشــری محــو و دفــن گردیــده بــود. آنانــی کــه در واقــع مشــتاق خدمــت 
بــه خــدا بودنــد و کســانی کــه ســعی کردنــد تــا همــه احــکام را کــه توســط رهبــران و 

کاهنــان توصیــه گردیــده بــود رعایــت کننــد، در زیــر بــار ســنگین نالــه میکردنــد. 
بعنــوان یــک قــوم امــت اســرائیل در حالــی کــه خواهــان ظهــور مســیح موعــود 
بودنــد ولــی از خــدا در قلبهــا و زندگیشــان جــدا شــده بودنــد کــه نمــی توانســتند 
درک درســتی از خصوصیات و یا مأموریت رهایی دهنده موعود داشــته باشــند. 
آنــان در عــوض تمایــل بــه رهایــی از گنــاه و یافتــن شــکوه و آرامــش مقــدس، چشــم 
بــه رهایــی از طریــق دشمنانشــان دوختــه بودنــد و منتظــر احیــا قــدرت دنیــوی بودنــد. 
آنــان چشــم بــراه مســیح موعــود بودنــد تــا بعنــوان فاتــح بیایــد تــا هــر یوغــی را بشــکند 
و اســرائیل را بــر همــه اقــوام مســلط ســازد. بدیــن ســبب شــیطان در آمــاده ســاختن 
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قلبهــای مــردم بــرای رد کــردن منجــی در هنــگام ظهورتوفیــق یافتــه بــود. غــرور قلبــی 
آنــان را از درک شــواهد  آنــان از خصوصیــات و رســالت او،  آنــان و درک غلــط 

مســیح بــودن او بــاز داشــته بــود. 
بیــش از هــزاران ســال مــردم یهــود منتظــر آمــدن منجــی موعــود بودنــد.  بــرای 
امیدهــای درخشــان بــه ایــن واقعــه تکیــه داشــت. بــرای هــزاران ســال در ســرود و 
نبــوت در تشــریفات معبــد و دعــای خانگــی نــام او مقــدس و گرامــی نــگاه داشــته 
شــده بــود. و بــا اینحــال وقتــی کــه او آمــد، او را بــه عنــوان مســیح تشــخیص ندادنــد 
– بــرای آن کســی کــه بــرای مدتهــای مدیــد بــه انتظــارش نشســته بودنــد. » بــه نــزد 
خاّصــان خــود آمــد و خاّصانــش او را نپذيرفتنــد « )یوحنــا 1 آیــه 11(. بــرای قلبهــای 
دنیــا پرســت آنــان، محبــوب آســمانی ماننــد » ريشــه ای در زميــن خشــك « بــود. و 
در چشــمان وی » نــه صورتــي و نــه جمالــي دیدنــد «. آنــان جمــال او را تشــخیص 

ندادنــد )اشــعیا ۵۳ آیــه 2(. 
تمــام زندگــی عیســای ناصــری در میــان مــردم یهــود، ســرزنش خودخواهــی آنــان 
بــود – همانگونــه کــه در عــدم تمایــل آنــان بــه تشــخیص او بــه عنــوان مالــک تاکســتان 
کــه آنــان را بعنــوان کشــاورز بــر آن گمــارده بــود آشــکارگردیده بــود. آنــان از الگــوی 
راســتگوئی و پارســایی او نفــرت داشــتند و وقتــی کــه آزمــون نهایــی ســر رســید – 
آزمونــی کــه بــه معنــی اطاعــت بــرای حیــات ابــدی یــا اطاعــت بــرای مــرگ ابــدی بــود 
– آنــان آن قــدوس یگانــه اســرائیل را انــکار کردنــد و مســئول مصلــوب شــدن او بــر 

روی صلیــب در تپــه جلجتــا گردیدنــد. 
در تمثیــل تاکســتان، مســیح در خاتمــه رســالت زمینــی خویــش، نظــر معلمــان 
یهــود را بــه بــرکات ارزشــمندی کــه بــه اســرائیل ارزانــی شــده اســت جلــب نمــود و بــا 
اینــکار، مطالبــات خــدا را تبعیــت نشــان داد. او آشــکارا هــدف باشــکوه خــدا را در 
برابــر ایشــان قــرار داد کــه بواســطه فرمانبــرداری مــی توانســت محقــق گــردد. او بــا 
کنار زدن پرده از رخ آینده، نشان داد که چطور با قصور در انجام هدف او، همه 

قــوم بــرکات را از دســت دادنــد و بــرای آنــان ویرانــی ببــار آورد. 
» مالکــی تاکســتانی ســاخت، دورتــادور آن را دیــوار کشــید، حوضــی بــرای لــه 
کــردن انگــور ســاخت، و یــک بــرج هــم بــرای دیدبانــی احــداث کــرد و بــاغ را بــه چنــد 

باغبــان اجــاره داد، و خــود بــه ســفر رفــت « )متــی 21 آیــه ۳۳(.
بدیــن جهــت منجــی بــه » تاكســتان خداونــد « اشــاره نمــود کــه اشــعیای نبــی 
قرنهــا پیــش اعــالن نمــوده بــود کــه » خانــدان اســرائیل « اســت )اشــعیا ۵ آیــه 7(. 
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نــزد  را  خــود  غالمــان  شــد،  نزديــك  ميــوه  موســوم  چــون  » و  فرمــود:  مســیح 
دهقانــان فرســتاد تــا ميــوه هــاي او را بردارنــد. اّمــا دهقانــان غالمانــش را گرفتــه، 
بعضــي را زدنــد و بعضــي را كشــتند و بعضــي را سنگســار نمودنــد. بــاز غالمــان 
ديگــر، بيشــتر از اّوليــن فرســتاده، بديشــان نيــز بــه همانطــور ســلوك نمودنــد. باالخــره 
پســر خــود را نــزد ايشــان فرســتاده، گفــت: پســر مــرا حرمــت خواهنــد داشــت. اّمــا 
دهقانان چون پســر را ديدند با خود گفتند: اين وارث اســت. بياييد او را بكشــيم 

و ميراثــش را ببريــم. آنــگاه او را گرفتــه، بيــرون تاكســتان افكنــده، كشــتند «.
مســیح بــا نشــان دادن اوج شــرارت آنــان، حــال ســوالی را ایــراد نمــود: » پــس 
چــون مالــك تاكســتان آيــد، بــه آن دهقانــان چــه خواهــد كــرد؟ «. کاهنــان داســتان 
را بــا عالقــه ای عمیــق دنبــال میکردنــد و بــدون در نظــر گرفتــن اینکــه موضــوع بــه 
خودشــان ربــط دارد در پاســخ بــه مــردم پیوســته و گفتنــد: » البتّــه آن بــدكاران را 
بــه ســختي هــالك خواهــد كــرد و بــاغ را بــه باغبانــان ديگــر خواهــد ســپرد كــه ميــوه 

هايــش را در موســم بــدو دهنــد «. 
بــه ایشــان  آنــان سرنوشــت شــوم خــود را اعــالم نمودنــد. عیســی  ناخــودآگاه 
نگریســت و بــا چشــمانی جســتجوگر کــه بــه آنــان خیــره شــده آنــان دانســتند کــه او 
مــی دانــد کــه در دلهایشــان چــه مــی گــذرد. هیبــت الوهیــت او بــا قدرتــی خــاص در 
مقابــل دیــدگان آنــان قــرار گرفــت. آنــان در داســتان مــرد کشــاورز، تصویــری از خــود 

را دیدنــد و ناخــودآگاه فریــاد برآوردنــد » خــدا نکنــد! «.
كتــب هرگــز  در  » مگــر  پرســید:  ایشــان  از  تاســف  روی  از  و  موقرانــه  مســیح 
نخوانــده ايــد ايــن كــه ســنگي را كــه معمارانــش رّد نمودنــد، همــان ســر زاويــه شــده 
اســت. ايــن از جانــب خداونــد آمــد و در نظــر مــا عجيــب اســت؟ از ايــن جهــت 
شــما را مــي گويــم كــه ملكــوت خــدا از شــما گرفتــه شــده، بــه اّمتــي كــه ميــوه اش را 
بياورنــد، عطــا خواهــد شــد. و هــر كــه بــر آن ســنگ افتــد، منكســر شــود و اگــر آن بــر 

كســي افتــد، نرمــش ســازد « )متــی 21 آیــات ۳4 تــا 44(. 
را  او  مــردم  چنانچــه   – میکــرد  عــوض  را  یهــود  قــوم  شــوم  سرنوشــت  مســیح 
میپذیرفتنــد. ولــی حســادت، آنــان را ســنگدل و کینــه تــوز کــرده بــود. آنــان مصمــم 
بودنــد کــه عیســای ناصــری را بعنــوان مســیح نپذیرنــد. آنــان نــور جهــان را انــکار کردنــد 
و از اینــرو زندگــی آنــان بــا تاریکــی محــاط گردیــد – همچــون تاریکــی نیمــه شــب. 
سرنوشــِت پیشــگوئی شــده بــر قــوم یهــود نــازل گردیــد. اغــراض ســبعانه آنــان کــه 
غیــر قابــل کنتــرل بــود باعــث ویرانــی آنــان گردیــد. آنــان بــا خشــم کورکورانــه یکدیگــر 
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را نابــود ســاختند. غــرور سرســختانه و طغیانگرانــه آنــان، خشــِم رومیــان را بــر آنــان 
ریخــت. اورشــلیم نابــود گردیــد – معبــد بــه ویرانــه ای مبــدل شــد و زمیــن آن ماننــد 
مزرعــه ای شــخم زده شــد. فرزنــدان یهــودا بــا شــکلهای دهشــتناکی از مــرگ هــالک 
گردیدند. میلیونها نفر بعنوان غالم و برده در سرزمینهای بی دین فروخته شدند. 
آنچه را که خدا برای جهان از طریق اسرائیل، آن قوم برگزیده، پیشنهاد کرده 
بــود، نهایتــا از طریــق کلیســای خویــش بــر زمیــن، در زمــان حاضــر محقــق خواهــد 
ميــوه  موســم  تــا هروقــت  ســپرد  دیگــر  کشــاورزان  بــه  را  تاکســتان  » او  ســاخت. 
برســد، ســهم او را بدهنــد «؛ خداونــد امــت عهدنگهــدار خویــش را کــه وفادارانــه 
او را خدمــت میکننــد تنهــا نخواهــد گــذارد. ایــن شــاهدان در ایــن میــان بــرای خــدا 
)اســرائیل روحانــی( بشــمار آمــده انــد و بــرای آنــان وعــده هــای عهــدی کــه خداونــد 

بــا قــوم کهــن خویــش بســته بــود را محقــق خواهــد ســاخت. 
بــرای  الهــی  برنامــه  تکمیــل  جهــت  در  تــا  اســت  آزاد  خــدا  کلیســای  امــروز 
رســتگاری نــژاد از دســت رفتــه بــه پیــش رود. بــرای قرنهــا قــوم خــدا از محــدود بــودن 
آزادی رنــج کشــید. موعظــه انجیــل در خلــوص آن قدغــن شــده بــود و مجازاتهــای 
ســختی بــر آنانــی کــه جــرات نافرمانــی از قوانیــن بشــری داشــته باشــند در پیــش رو 
بــود. در نتیجــه تاکســتان خداونــد تقریبــاً کامــالً خالــی بــود. مــردم از نــور کالم خــدا 
محــروم بودنــد. تاریکــی و موهــوم پرســتی تهدیــد میکــرد تــا دانــش مذهــب راســتین 
را محــو کنــد. کلیســای خــدا بــر زمیــن در طــی ایــن دوران طوالنــی آزار و شــکنجه بــی 
رحمانــه، در واقــع، در اســارت بــود، همانطــور کــه فرزنــدان اســرائیل در بابــل در طــی 

دوره تبعیــد بــه اســارت گرفتــه شــده بودنــد. 
ولــی خــدای را شــکر کــه کلیســای او بیــش از ایــن در قیــد اســارت نیســت. بــه 
اســرائیل روحانــی کــه احیــا گردیــده بــود امتیازاتــی موافــق بــا امــت خــدا در زمــان 
پیامهــای  بــه  زنــان  و  مــردان  زمیــن،  بابــل داده شــد. در همــه بخشــهای  از  رهایــی 
ارســالی آســمان پاســخ میدهنــد کــه یوحنــای مکاشــفات آنــرا پیشــگوئی کــرده بــود و 
پیــش از آمــدن دوبــاره مســیح میتوانــد اعــالم شــود: » از خــدا بترســيد و او را تمجيــد 

نماييــد، زيــرا كــه زمــان داورِي او رســيده اســت « )مکاشــفه 14 آیــه 7(. 
نــگاه  اســارت  در  را  کلیســا  توانســت  نمــی  ایــن  از  بیــش  اهریمــن  ســپاه 
را  دنيــا  قومهــاي  تمــام  زيــرا  شــد،  ويــران  بــزرگ  شــهر  آن  » باِبــل،  کــه  چــرا  دارد 
مســت  او  هرزگــي  و  فســاد  شــراب  از  تــا  ميداشــت  وا  را  آنهــا  و  ميكــرد  فاســد 
مبــادا  آييــد،  بيــرون  او  ميــان  از  مــن  قــوم  » اي   .)8 آیــه   14 )مکاشــفه  شــوند « 
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گناهانــش  زيــرا  شــويد.  منــد  بهــره  بالهايــش  از  شــده،  شــريك  گناهانــش  در 
 18 )مکاشــفه  اســت «  آورده  يــاد  بــه  را  خــدا ظلمهايــش  و  رســيده  فلــك  بــه  تــا 
و  بگريزيــد  بابــل  ميــان  » از  نمودنــد:  توجــه  پیــام  بــه  تبعیــد  در  اســیران   .)4 آیــه 
ايــن  كــه  زيــرا  شــويد.  هــالك  آن  گنــاه  در  مبــادا  برهانــد  را  خــود  جــان  كــس  هــر 
بــه آن خواهــد رســانيد « )ارمیــا ۵1  زمــان انتقــام خداونــد اســت و او مكافــات 
امــروز خداتــرس  آنانیکــه  اینــرو  از  آنــان داده شــد  بــه  6(. و ســرزمین موعــود  آیــه 
هســتند بــه پیــام توجــه کــرده و از بابــل بیــرون مــی آینــد و بــزودی بعنــوان نشــانهای 
ایســتاد.  خواهنــد  آســمانی  کنعــان  جدیــد  زمیــن  در  الهــی  فیــض  پیــروزی 
در ایــام مالکــی پرسشــهای تمســخر آمیــز توبــه نــاکاران ایــن بــود » خدايــي كــه 
داوري مــی كنــد كجــا اســت؟ « بــه آنــان پاســخی جــدی داده شــد : » اينــك مــن 
رســول خــود را خواهــم فرســتاد و او طريــق را پيــش روي مــن مهيّــا خواهــد ســاخت؛ 
و خداونــدي كــه شــما طالــب او مــي باشــيد، ناگهــان بــه هيــكل خــود خواهــد آمــد، 
يعنــي آن رســول عهــدي كــه شــما از او مســرور مــي باشــيد. هــان او مــي آيــد! قــول 
يهــوه صبايــوت ايــن اســت امــا كيســت كــه روز آمــدن او را متّحمــل توانــد شــد؟ و 
كيســت كــه در حيــن ظهــور وي توانــد ايســتاد؟ زيراكــه او مثــل آتــش قالگــر و ماننــد 
صابون گازران خواهد بود. و مثل قالگر و مصّفي كننده نقره خواهد نشست و 
بنــي الوي را طاهــر ســاخته، ايشــان را ماننــد طــال و نقــره مصّفــي خواهــد گردانيــد تــا 
ايشــان هديــه اي بــراي خداونــد بــه عدالــت بگذراننــد. آنــگاه هديــه يهــودا و اورشــليم 
پســنديده خداونــد خواهــد شــد چنانكــه در ايـّـام قديــم و ســالهاي پيشــين مــي بــود « 

)مالکــی 2 آیــه 17؛ ۳ آیــات 1 تــا 4(. 
بــود، پیــام یحیــای تعمیــد دهنــده،  وقتــی کــه مســیح موعــود در ُشــرُِف ظهــور 
آن طالیــه دار مســیح ایــن چنیــن بــود: » توبــه كنيــد، زيــرا ملكــوت آســمان نزديــك 

اســت « )متــی ۳ آیــه 2(. 
امــروزه در روح و قــدرت الیــاس و یحیــای تعمیــد دهنــده، پیــام آوران منصــوب 
خــدا توجــه مــا را بــه داوری جهــان و بــه حوادثــی جــدی در رابطــه بــا خاتمــه زمــان 
آزمــون کــه بــزودی اتفــاق خواهــد افتــاد جلــب مینمایــد، پیامــی کــه حاکــی از ظهــور 
بــزودی  اســت.  پادشــاهان و خــدای خدایــان  پادشــاهان  بعنــوان  مســیح عیســی 
هــر انســانی بــرای اعمالــی کــه در جســم شــده اســت داوری میشــود. زمــان داوری 
خداوند آمده اســت و به همه کلیســاهای او بر روی زمین مســئولیتی جدی داده 
شــده اســت تــا بــه آنانــی کــه در مــرز ویرانــی ابــدی ایســتاده انــد هشــدار دهنــد. بــه 
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هــر بشــری در ایــن جهــان بــزرگ در ایــن جــدال عظیــم کــه گــوش جــان بســپارد اصــول 
خداونــد بطــور صریــح و روشــن گفتــه میشــود، اصولــی کــه سرنوشــت همــه بشــر بــه 

آن بســتگی دارد. 
در ایــن زمانهــای نهایــی آزمــون بــرای فرزنــدان انســان وقتــی کــه سرنوشــت هــر 
از  بــرای همیشــه قطعــی خواهــد شــد خــدای آســمان و زمیــن  جانــی خیلــی زود 
کلیســای خویــش انتظــار دارد تــا بــا جدیــت و بیــش از پیــش بــه فعالیــت بپردازنــد. 
آنانیکــه بواســطه دانــش ارزشــمند حقیقــت مســیح رهایــی یافتــه انــد توســط مســیح 
خــدا بعنــوان برگزیــدگان در نظــر گرفتــه میشــوند کــه باالتــر از همــه مــردم روی زمیــن 
تــا شــکرگزار  آنــان حســاب میکنــد  انــد و او روی  مــورد لطــف و تفقــد قــرار گرفتــه 
او باشــند زیــرا کــه آنــان را از تاریکــی بــه نــور شــگفت انگیزحقیقــت آورده اســت. 
برکاتــی کــه ارزانــی گردیــده بایــد بــه دیگــران گفتــه شــود. خبــر خــوش نجــات بایــد بــه 

هــر قومــی و نــژاد و زبــان و مردمــی گفتــه شــود. 
در رؤیاهــای انبیــای کهــن، خــدای بــا شــکوه بعنــوان ارزانــی کننــده نــور خــاص بــر 
کلیســای خویــش در روزهــای تاریکــی و بــی ایمانــی، درســت قبــل از بازگشــت ثانــی 
مســیح، معرفــی میگــردد. او بعنــوان خورشــید عدالــت بــر کلیســای خویــش طلــوع کــرد 
» و پرتو او شفابخش خواهد بود « )مالکی 4 آیه 2(. و از هر حواری و پیرو حقیقی 

بایــد تأثیــر بــا نفــوذ حیــات – دلیــری – ســودمندی و شــفای حقیقــی منتشــر گــردد. 
آمــدن مســیح در تاریکتریــن دوره تاریــخ ایــن زمیــن اتفــاق خواهــد افتــاد. ایــام نــوح 
و لــوط مصــور کننــده وضعیــت جهــان درســت قبــل از آمــدن فرزنــد انســان اســت. 
کالم بــه ایــن زمــان اشــاره میکنــد و اظهــار میــدارد » ظهــور آن مظهــر شــرارت در اثــر 
فعاليّتهــاي شــيطان خواهــد بــود و بــا انــواع نشــانه هــا و معجــزات فريبنــده و هــر 
نــوع شــرارتي كــه بــراي محكوميــن بــه هالكــت فريبنــده اســت، همــراه خواهــد بــود. 
چون آنها عشــق به حقيقت را كه مي تواند آنان را نجات بخشــد، قبول نكردند « 
)دوم تسالونیکیان 2 آیات ۹ و 10(. کار او بطور واضح آشکار گردید – با تاریکی 
بســرعت رو بفــزون – خطاهــای جماعــت – کفــر و الحــاد – و اغفالهــای ایــن ایــام 
آخــر. نــه تنهــا شــیطان جهــان را بــه اســارت میبــرد بلکــه خدعــه هــای او کلیســاهای 
مدعــی عیســی مســیح را آلــوده میســازند. ارتــداد عظیــم همچــون تاریکــی نیمــه شــب 
روبفزونــی اســت. بــرای امــت خــدا شــبی مشــقت آمیــز خواهــد بــود – شــب گریــه 
و زاری – شــب شــکنجه بــرای خاطــر حقیقــت. ولــی از درون آن شــب تاریــک نــور 

خــدا خواهــد درخشــید. 
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او باعث میگردد تا » نور از تاریکی بدرخشد « )دوم قرنتیان 4 آیه 6(. وقتی که 
» زمين خالي و بدون شكل بود. همه جا آب بود و تاريكي آن را پوشانده بود و روح 
خــدا بــر روي آبهــا حركــت مــي كــرد. خــدا فرمــود: روشــنايي بشــود و روشــنايي شــد « 
)پیدایــش 1 آیــات 2 و ۳(. از ایــن رو در شــب تاریکــی روحانــی کالم خداونــد خواهــد 
گفت » روشنایی بشود «. او به امت خویش خواهد گفت » اي اورشليم، برخيز 
و ماننــد خورشــيد درخشــان شــو، جــالل خداونــد بــر تــو مــي تابــد « )اشــعیا 60 آیــه 1(. 
نــور  اّمــا  افکنــد،  بــر ســاير ملّتهــا ســايه خواهــد  تيرگــي و ظلمــت  » بنگریــد « 
بــود. )آیــه  بــا شــما خواهــد  تــو خواهــد تابيــد، و روشــنايي حضــور او  بــر  خداونــد 
2(. مســیح تلئلــوء جــالل پــدر بــه عنــوان نــور بــه جهــان آمــد. او آمــد تــا خــدا را بــه 
انســان معرفــی کنــد و از او مکتــوب اســت کــه او تدهیــن گردیــد » خــدا، عيســاي 
ناصــري را بــا روح القــدس و قــدرت خــود مســح كــرد و مــي دانيــد، كــه چگونــه عيســي 
بــه همــه جــا مــي رفــت و کارهــاي نيــک انجــام مــي داد و همــه كســاني را كــه در 
اســارت شــيطان بــه ســر مــي بردنــد رهايــي مــي بخشــيد زيــرا خــدا بــا او بــود « )اعمــال 
رســوالن 10 آیــه ۳8(. در کنیســه ای در ناصــره مســیح گفــت » روح خداونــد بــر مــن 
اســت، او مــرا مســح كــرده اســت تــا بــه بينوايــان مــژده دهــم. مــرا فرســتاده اســت 
و ســال  كنــم  اعــالم  را  رهايــي ســتمديدگان  و  كــوران  بينايــي  و  اســيران  آزادي  تــا 
فرخنــده خداونــد را اعــالم نمايــم « )لوقــا 4 آیــات 18 و 1۹(. ایــن کاری بــود کــه او 
بــه حواریــون خــود مأموریــت داد تــا انجــام دهنــد. » شــما نــور جهــان هســتيد. نمــي 
تــوان شــهري را كــه بــر كوهــي بنــا شــده اســت، پنهــان كــرد «. » نــور شــما نيــز بايــد 
همين طور در برابر مردم بتابد تا كارهاي نيک شــما را ببينند و پدر آســماني شــما 

را ســتايش نماينــد « )متــی ۵ آیــات 14 و 16(. 
این کاری است که اشعیاء نبی تشریح میکند: » گرسنگان را در غذاي خود 
ســهيم کنيــد، و دِر خانــه هــاي خــود را بــه روي فقيــران و بــي خانمانــان بــاز کنيــد. 
بــه کســاني کــه چيــزي بــراي پوشــيدن ندارنــد، لبــاس بدهيــد و از کمــک کــردن بــه 
اقــوام خــود دريــغ نکنيــد. درآن صــورت، رحمــت مــن مثــل خورشــيد صبحگاهــي بــر 
تــو خواهــد درخشــيد، و زخمهــاي تــو زود شــفا خواهــد يافــت. مــن هميشــه بــا تــو 
خواهــم بــود و تــو را نجــات خواهــم داد، و حضــور مــن تــو را از هــر جهــت حمايــت 

خواهــد کــرد « )اشــعیا ۵8 آیــات 7 و 8(. 
بدیــن جهــت در شــب تاریکــی روحانــی جــالل خــدا از طریــق کلیســای خویــش 
تســلی دهــد.  و  بــر خیزانــده  کــه مغمــوم هســتند،  را  آنانــی  تــا  خواهــد درخشــید 
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در اطراف ما صدای شــیون و زاری جهان شــنیده میشــود. در هر ســو دســت 
نیازمند و تنگدســتی دیده میشــود. این وظیفه ماســت تا کمک کنیم و ســختیهای 
زندگــی را تســلی و تســکین دهیــم. نیازهــای جــان را تنهــا مســیح میتوانــد برطــرف 
نمایــد. اگــر مســیح در مــا ســاکن باشــد قلبهــای مــا بــا شــفقت الهــی پــر خواهــد شــد. 

چشــمه هــای محبــت مســیحایی کــه بســته بودنــد بــاز خواهنــد شــد. 
بســیاری هســتند کــه امیــد از آنــان رخــت بــر بســته اســت. نــور تابــان را بــه آنــان 
بازگردانیــد. بســیاری دلیــری خــود را از دســت داده انــد. بــا کالم دلخــوش کننــده 
بــا آنــان ســخن بگوئیــد. بــرای آنــان دعــا کنیــد. کســانی هســتند کــه بــه نــان حیــات 
نیازمندنــد. از کالم خــدا بــرای آنــان بخوانیــد. بســیاری وجــود دارنــد کــه جانهــای 
بیمــار دارنــد و مرهــم هــای زمینــی و طبیبــان نمیتواننــد آنــان را شــفا دهنــد. بــرای 
ایــن جانهــا دعــا کنیــد. آنــان را بــه عیســی بازگردانیــد. بــه آنــان بگوئیــد کــه مرهمــی در 

جلعــاد اســت و طبیبــی در آنجــا وجــود دارد. 
نــور برکــت اســت، یــک برکــت جهانــی کــه خزایــن خــود را بــر جهــان نــا ســپاس – 
نــا مقــدس – و فاســد فــرو میریــزد. نــور خورشــید عدالــت نیــز چنیــن خواهــد بــود. 
همــه زمیــن گوئــی کــه در تاریکــی گنــاه و انــدوه و درد پیچیــده شــده اســت و بایــد بــا 
دانــش محبــت خــدا نــور افشــانی شــود. نــور ملکــوت از هیــچ فرقــه یــا قشــر و یــا رتبــه 

ای از مــردم دریــغ نمیکنــد. 
کــه  یافــت. هــر کســی  ادامــه خواهــد  تــا خاتمــه جهــان  امیــد و رحمــت  پیــام 
بخواهــد، میتوانــد گام نهــاده و قــوت خــدا را نصیــب خــود ســازد و بــا او آشــتی 
جوید و او صلح و سالمتی را ایجاد خواهد نمود. بیش از این بی دینان در لفافه 
هــای تاریکــی نیمــه شــب پیچیــده نخواهنــد شــد. تاریکــی در برابــر پرتوهــای روشــن 

خورشــید عدالــت محــو خواهــد گردیــد. 
تــا کلیســای او جســم متبــدل شــده  مســیح همــه تمهیــدات را آمــاده ســاخته 
بشــود و بــا نــور جهــان درخشــنده گــردد و جــالل عمانوئیــل را صاحــب گــردد. ایــن 
هــدف اوســت کــه هــر مســیحی بــا فضایــی از نــور و آرامــش روحانــی احاطــه گــردد. 

او میخواهــد کــه خوشــی او را در زندگــی خــود نمایــان ســازیم. 
» اي اورشــليم، برخيــز و ماننــد خورشــيد درخشــان شــو، جــالل خداونــد بــر تــو 
مي تابد « )اشعیا 60 آیه 1(. مسیح با قدرت و جالل عظیم می آید. او با جالل 
خویش می آید و با جالل پدر. و فرشتگان مقدس در راه او را همراهی خواهند 
کــرد. در حالیکــه همــه جهــان در تاریکــی فــرو رفتــه اســت در مســکن هــای مقدســین 
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نــوری خواهــد بــود. آنــان ظهــور ثانــی او را در همــان ابتــدا در خواهنــد یافــت. نــور 
تاریکــی ناپذیــر از شــکوه و فــر او خواهــد درخشــید و مســیح رهایــی دهنــده مــورد 
تحســین همــه کســانی کــه او را خدمــت کــرده انــد قــرار خواهــد گرفــت. در حالیکــه 

بــدکاران فــرار میکننــد پیــروان مســیح در حضــور او بــه شــادی میپردازنــد. 
و در آنجا رهایی یافتگان در میان انسانها میراث وعده داده شده را دریافت 
بــرای اســرائیل بطــور واقعــی محقــق خواهــد  بدیــن جهــت هــدف خــدا  میکننــد. 
گردیــد. در آنچــه کــه خداونــد قصــد کــرده اســت، انســان قــدرت نــدارد تــا آنــرا باطــل 
کنــد. )چراغــی را کــه ایــزد بــر فــروزد – هــر آنکــس پُــف کنــد ریشــش بســوزد(. حتــی 
در میانــه کار شــیطان، اهــداف خــدا بــا اســتواری بــرای تحقــق یافتــن بــه پیــش میــرود. 
درســت همانگونــه کــه خانــه اســرائیل در سراســر تاریــخ ســلطنت منقســم گردیــده 
بــه همــان گونــه توســط اســرائیل  پیــش میرفــت،  بــه  بــود و هــدف خــدا همچنــان 

روحانــی، امــروزه نیــز بــه پیــش میــرود. 
پیشــگوِی پطمــوس یعنــی همــان )یوحنــا( بــه اعصــار مینگریســت، بــه ایــن زمــان 

احیــای اســرائیل کــه در زمیــن تــازه شــهادت داد:
» و بعــد از ايــن ديــدم كــه اينــك گروهــي عظيــم كــه هيــچ كــس نتوانــد شــمرد، 
از هــر اّمــت و قبيلــه و قــوم و زبــان در پيــش تخــت و در حضــور بــرّه بــه جامــه هــاي 
ســفيد آراســته و شــاخه هــاي نخــل بــه دســت گرفتــه، ايســتاده انــد و بــه آواز بلنــد 
نــدا كــرده، مــي گوينــد: نجــات، خــداي مــا را كــه بــر تخــت نشســته اســت و بــرّه را 
اســت. و جميــع فرشــتگان در گــرد تخــت و پيــران و چــار حيــوان ايســتاده بودنــد. و 
در پيــش تخــت بــه روي در افتــاده، خــدا را ســجده كردنــد و گفتنــد: آميــن! بركــت و 
جــالل و حكمــت و ســپاس و اكــرام و قــّوت و توانايــي، خــداي مــا را بــاد تــا ابداآلبــاد. 
آمين «. » و شــنيدم چون آواز جمعي كثير و چون آواز آبهاي فراوان و چون آواز 
رعدهــاي شــديد كــه مــي گفتنــد: هللويــاه، زيــرا خداونــد خــداي مــا قــادر مطلــق، 
ســلطنت گرفتــه اســت! شــادي و وجــد نماييــم و او را تمجيــد كنيــم زيــرا كــه نــكاح 
بــرّه رســيده اســت و عــروس او خــود را حاضــر ســاخته اســت «. » ايشــان بــا بــرّه 
جنــگ خواهنــد نمــود و بــرّه بــر ايشــان غالــب خواهــد آمــد، زيــرا كــه او رّب االربــاب 
و پادشــاه پادشــاهان اســت و آنانــي نيــز كــه بــا وي هســتند كــه خوانــده شــده و 

برگزيــده و اميننــد « )مکاشــفه 7 آیــات ۹ تــا 12؛ 1۹ آیــه 6؛ 17 آیــه 14(. 
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6٠
رؤیاهای با شکوه 

آینده 
بــه کلیســای خــدا در تاریکتریــن نبــرد طوالنــی خویــش بــا اهریمــن مکاشــفاتی 
از هــدف جاودانــی خــدا داده شــده اســت. امــت او مجــاز گردیدنــد تــا فراتــر از 
مشــقات کنونــی را دیــده و پیــروزی هــای آینــده را مالحظــه کننــد و وقتــی کــه نبــرد 
تمــام شــود، رهایــی یافتــگان بــه ســرزمین موعــود قــدم خواهنــد گــذارد. ایــن رؤیاهــای 
باشــکوه آینده صحنه هایی هســتند که با دســتان خدا به تصویر کشــیده شــده اند 
و بایــد بــرای کلیســای او در عصــر حاضــر عزیــز باشــند، وقتــی کــه جدالهــای اعصــار 
بســرعت خاتمــه مــی یابنــد و بــرکات وعــده داده شــده بــزودی در کمــال خویــش 

درک خواهنــد گردیــد. 
پیامهــای تســلی بخــش بســیاری توســط انبیــای عهــد کهــن بــه کلیســا داده شــده 
اســت. » تســلي دهيــد! قــوم مــرا تســلّي دهيــد! « )اشــعیا 40 آیــه 1( ایــن پیــام 
ماموریتــی بــود کــه بــه اشــعیا داده شــده بــود و بــا ایــن مأموریــت در میــان همــه قرونــی 
کــه تعاقــب گردیــده بــود، رؤیاهــای شــگفت انگیــزی همــراه بــود کــه امیــد و خوشــی 
ایمانــداران بــود. انســانهای تحقیــر شــده و جفــا دیــده رســتگار خواهنــد شــد – و 
فرزنــدان خــدا در هــر عصــری بــا وعــده هــای تضمیــن شــده او محافظــت خواهنــد 
گردیــد. آنــان بــا ایمــان چشــم انتظــار زمانــی بودنــد کــه او بــه کلیســای خویــش ایــن 
تضمیــن را عملــی ســازد » بــه عــوض آنكــه تــو متــروك و مبغــوض بــودي و كســي از 

722

PK-Body-FA.indd   531 11/26/18   2:14 PM



۵۳2  | انبیاء و پادشاهان

ميــان تــو گــذر نمــي كــرد. مــن تــو را فخــر جاودانــي و ســرور دهرهــاي بســيار خواهــم 
گردانيــد « )اشــعیا 60 آیــه 1۵(. 

کــراراً، قاطبــه مســیحیان جهــان بــرای آزمــون و مصایــب فراخوانــده شــده انــد، 
چــرا کــه بــدون نبــرد شــدید کلیســا ظفــر نخواهــد یافــت. » و هرچنــد خداونــد شــما 
را نــان ضيــق و آب مصيبــت دهــد « )اشــعیا ۳0 آیــه 20( اینهــا معمولــی هســتند 
ولــی هیچکــس بــدون تــوکل بــر خــدای توانــا رســتگار نخواهــد شــد. » و اآلن خداونــد 
كه آفرينده تو اي يعقوب، و صانع تو اي اســرائيل اســت چنين مي گويد: مترس 
زيرا كه من تو را فديه دادم و تو را فديه دادم و تو را به اســمت خواندم پس تو از 
آن مــن هســتي. چــون از آبهــا بگــذري مــن بــا تــو خواهــم بــود و چــون از نهرهــا )عبــور 
نمايــي( تــو را فــرو نخواهنــد گرفــت. و چــون از ميــان آتــش روي، ســوخته نخواهــي 
قــّدوس  و  تــو  يهــوه خــداي  مــن  زيــرا  را نخواهــد ســوزانيد.  تــو  شــد و شــعله اش 
اســرائيل نجــات دهنــده تــو هســتم. مصــر را فديــه تــو ســاختم و حبــش و ســبا را بــه 
عــوض تــو دادم. چونكــه در نظــر مــن گرانبهــا و مكــرّم بــودي و مــن تــو را دوســت مــي 
داشــتم پــس مردمــان را بــه عــوض تــو و طوايــف را در عــوض جــان تــو تســليم خواهــم 

نمــود « )اشــعیا 4۳ آیــات 1 تــا 4(. 
آمرزش بواسطه خداست – پذیرش کامل و آزاد از طریق شایستگیهای مسیح، 
آن فردی که مصلوب شد و از مرگ قیام نمود. اشعیا شنید که خداوند به برگزیدگان 
خویــش میگویــد: » مــن هســتم مــن كــه بخاطــر خــود خطايــاي تــو را محــو ســاختم و 
گناهــان تــو را بيــاد نخواهــم آورد. مــرا يــاد بــده تــا بــا هــم محاكمــه نماييــم. حّجــت خــود را 
بياور تا تصديق شوي «. » و شير اّمت ها را خواهي مكيد و پستانهاي پادشاهان 
راخواهــي مكيــد و خواهــي فهميــد كــه مــن يهــوه نجــات دهنــده تــو هســتم و مــن قديــر 

اســرائيل، ولــّي تــو مــي باشــم « )اشــعیا 4۳ آیــات 2۵ و 26؛ 60 آیــه 16(. 
نبــی اعــالن نمــود » و مــوت را تــا ابداآلبــاد نابــود خواهــد ســاخت و خداونــد 
يهــوه اشــكها را از هــر چهــره پــاك خواهــد نمــود و عــار قــوم خويــش را از روي تمامــي 
زميــن رفــع خواهــد كــرد، زيــرا خداونــد گفتــه اســت «. » و ايشــان را بــه قــوم مقــّدس 
و فديــه شــدگان خداونــد مســّمي خواهنــد ســاخت و تــو بــه مطلــوب و شــهر غيــر 
متــروك ناميــده خواهــي شــد «. » تــا قــرار دهــم بــراي ماتميــان صهيــون و بــه ايشــان 
ببخشــم تاجــي را بــه عــوض خاكســتر و روغــن شــادماني را بــه عــوض نوحــه گــري 
ايشــان درختــان عدالــت و مغــروس  تــا  بــه جــاي روح كــدورت  را  و رداي تســبيح 

خداونــد بــه جهــت تمجيــد وي ناميــده شــوند «.
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» بيــدار شــو اي صهيــون! بيــدار شــو و قــّوت خــود را بپــوش اي شــهر مقــدس 
اورشــليم! لبــاس زيبايــي خويــش را در بــر كــن زيــرا كــه نامختــون و ناپــاك بــار ديگــر 
داخــل تــو نخواهــد شــد. اي اورشــليم خــود را از گــرْد بيفشــان و برخاســته، بنشــين! 
و اي دختــر صهيــون كــه اســير شــده اي بندهــاي گــردن خــود را بگشــا «. » اي 
تــو را در  اينــك مــن ســنگهاي  نيافتــه اي،  رنجانيــده و مضطــرب شــده كــه تســلّي 
نهــاد. و  ياقــوت زرد خواهــم  تــو را در  بنيــاد  ســنگ ســرمه نصــب خواهــم كــرد و 
منــاره هــاي تــو را از لعــل و دروازه هايــت را از ســنگهاي بهرمــان و تمامــي حــدود 
تــو را از ســنگهاي گــران قيمــت خواهــم ســاخت. و جميــع پســرانت از خداونــد 
بــود. در عدالــت  را ســالمتي عظيــم خواهــد  پســرانت  و  يافــت  تعليــم خواهنــد 
ثابــت شــده و از ظلــم دور مانــده، نخواهــي ترســيد و هــم از آشــفتگي دور خواهــي 
مانــد و بــه تــو نزديكــي نخواهــد نمــود. همانــا جمــع خواهنــد شــد امــا نــه بــه اذن مــن. 
مــن  اينــك  افتــاد.  تــو خواهنــد  ســبب  بــه  شــوند  تــو جمــع  ّضــد  بــه  كــه  آنانــي 
آهنگــري را كــه زغــال را بــه آتــش دميــده، وســیله ای بــراي كارخــود بيــرون مــي آورد، 
آفريــدم. و مــن نيــز هــالك كننــده را بــراي خــراب نمــودن آفريــدم. هــر وســیله ای كــه 
بــه ّضــد تــو ســاخته شــود، پيــش نخواهــد بــرد و هــر زبانــي را كــه بــراي محاكمــه بــه ّضــد 
تــو برخيــزد، تكذيــب خواهــي نمــود. ايــن اســت نصيــب بنــدگان خداونــد و عدالــت 
ايشــان از جانــب مــن. خداونــد مــي گويــد « )اشــعیا 2۵ آیــه 8؛ 62 آیــه 12؛ 61 آیــه 

۳؛ ۵2 آیــات 1 و 2؛ ۵4 آیــات 11 تــا 17(.
مســیح ملبــس بــه جوشــِن عدالــت کلیســا وارد نبــرد نهایــی خــود میشــود. » ايــن 
كيســت كــه مثــل صبــح مــي درخشــد؟ و ماننــد مــاه جميــل و مثــل آفتــاب طاهــر و 
ماننــد لشــكر بيــدق دار مهيــب اســت؟ « )غــزل غزلهــا 6 آیــه ١٠( کلیســا بــه همــه 

جهــان میــرود و فاتــح مظفرانــه در جهــان بــه پیــش خواهــد رفــت. 
تاریکتریــن زمانهــای کشــمکش کلیســا بــا قدرتهــای اهریمــن بالفاصلــه متعاقــب 
نیــازی  دارنــد  اعتمــاد  خــدا  بــه  کــه  کســانی  ولــی  بــود.  نهایــی خواهــد  رهایــی  روز 
نیســت کــه بترســند چــرا کــه: » بــراي فقيــران قلعــه و بــه جهــت مســكينان در حيــن 
تنگــي ايشــان قلعــه بــودي و ملجــا از طوفــان و ســايه از گرمــي، هنگامــي كــه نفخــه 

ســتمكاران مثــل طوفــان بــر ديــوار مــي بــود « )اشــعیا 2۵ آیــه 4(. 
در آن روز فقــط عــادالن وعــده رهایــی دارنــد. » گنــاه كارانــي كــه در صهيــون انــد 
مي ترسند و لرزه منافقان را فرو گرفته است، )و مي گويند(: كيست از ما كه در 
آتــش ســوزنده ســاكن خواهــد شــد و كيســت از مــا كــه در نارهــاي جاودانــي ســاكن 
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خواهــد گرديــد؟ امــا آنكــه بــه صداقــت ســالك باشــد و بــه اســتقامت تكلّــم نمايــد 
و ســود ظلــم را خــوار شــمارد و دســت خويــش را از گرفتــن رشــوه بيفشــاند گــوش 
خود را از اصغاي خون ريزي ببندد و چشــمان خود را از ديدن بديها بر هم كُند؛ 
او در مكانهــاي بلنــد ســاكن خواهــد شــد و ملجــاي او مــالذ صخــره هــا خواهــد بــود. 
نان او داده خواهد شد و آب او ايمن خواهد بود « )اشعیا ۳۳ آیات 14 تا 16(. 
کالم خــدا بــه ایمانــداران خــود ایــن اســت: » اي قــوم مــن بياييــد بــه حجــره هــاي 
خويــش داخــل شــويد و درهــاي خــود را در عقــب خويــش ببنديــد. خويشــتن را 
انــدك لحظــه اي پنهــان كنيــد تــا غضــب بگــذرد. زيــرا اينــك خداونــد از مــكان خــود 
بيــرون مــي آيــد تــا ســزاي گناهــان ســاكنان زميــن را بــه ايشــان برســاند. پــس زميــن 
پنهــان  را ديگــر  را مكشــوف خواهــد ســاخت و كشــتگان خويــش  خونهــاي خــود 

نخواهــد نمــود « )اشــعیا 26 آیــات 20 و 21(. 
رؤیاهای روز بزرگ داوری به پیامبران خدا الهام گردیده و یک نظر اجمالی از 
حیرت آنهایی که آماده نیستند تا خدایشان را با آشتی مالقات کنند، داده میشود.

» اينــك خداونــد زميــن را خالــي و ويــران مــي كنــد، و آن را واژگــون ســاخته، 
ســاكنانش را پراكنده مي ســازد. و َمثَل قوم، َمثَل كاهن و َمثَل بنده، َمثَل آقايش 
و َمثـَـل كنيــز، َمثـَـل خاتونــش و َمثـَـل مشــتري، َمثـَـل فروشــنده و َمثـَـل قــرض دهنــده، 
َمثَــل قــرض گيرنــده و َمثَــل ســود خــوار، َمثَــل ســود دهنــده خواهــد بــود. و زميــن 
بالــّكل خالــي و بالــّكل غــارت خواهــد شــد زيــرا خداونــد ايــن ســخن را گفتــه اســت. 
زميــن ماتــم مــي كنــد و پژمــرده مــي شــود. ربــع مســكون كاهيــده و پژمــرده مــي گــردد، 
شــريفان اهــل زميــن كاهيــده مــي شــوند. زميــن زيــر ســاكنانش ملــّوث مــي شــود زيــرا 
كــه از شــرايع تجــاوز نمــوده و فرايــض را تبديــل كــرده و عهــد جاودانــي را شكســته 
انــد. بنابرايــن لعنــت، جهــان را فانــي كــرده اســت و ســاكنانش ســزا يافتــه انــد. لهــذا 
ســاكنان زمين ســوخته شــده اند و مردمان، بســيار كم باقي مانده اند. شــيره انگور 
ماتــم مــي گيــرد و مــو كاهيــده مــي گــردد و تمامــي شــاددالن آه مــي كشــند. شــادماني 
دفّهــا تلــف شــده، آواز عشــرت كننــدگان باطــل و شــادماني بربطهــا ســاكت خواهــد 

شــد « )اشــعیا 24 آیــات 1 تــا 8(.
» واي بر آن روز زيرا روز خداوند نزديك است و مثل هالكتي از قادر مطلق 
مــي آيــد. آيــا مأكــوالت در نظــر مــا منقطــع نشــد و ســرور و شــادماني از خانــه خــداي 
مــا؟ دانــه هــا زيــر كلوخهــا پوســيد. مخزنهــا ويــران و انبارهــا خــراب شــد زيــرا گنــدم 
تلــف گرديــد. بهايــم چــه قــدر نالــه مــي كننــد و رمــه هــاي گاوان شــوريده احوالنــد، 
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چونكــه مرتعــي ندارنــد و گلــه هــاي گوســفند نيــز تلــف شــده انــد. موهــا خشــك و 
انجيرهــا ضايــع شــده؛ انــار و خرمــا و ســيب و همــه درختــان صحــرا خشــك گرديــده، 

زيــرا خوشــي از بنــي آدم رفــع شــده اســت « )یوئیــل 1 آیــات 1۵ تــا 18 و 12(. 
ارمیــا هنگامــی کــه در رؤیــا نابودیهــای شــکل گرفتــه را در صحنــه هــای پایانــی 
زمیــن دیــد گفــت » دردی طاقــت فرســا وجــودم را فــرا گرفتــه و دلــم بیتــاب شــده 
اســت «، دیگــر نمــی توانــم ســاکت و آرام بمانــم چــون صــدای شــیپور دشــمن و 

فریــاد جنــگ در گوشــم طنیــن انداختــه اســت. )ارمیــا 4 آیــات 1۹ و 20(.
» و كبريــاي انســان خــم شــود و تكبّــر مــردان پســت خواهــد شــد. و در آن روز 
خداونــد بــه تنهايــي متعــال خواهــد بــود، و بتهــا بالــكّل تلــف خواهنــد شــد. و ايشــان 
بــه مغــاره هــاي صخــره هــا و حفــره هــاي خــاك داخــل خواهنــد شــد، بــه ســبب تــرس 
خداوند و كبرياي جالل وي هنگامي كه او برخيزد تا زمين را متزلزل سازد. در آن 
روز مردمــان، بتهــاي نقــره و بتهــاي طــالي خــود را كــه بــراي عبــادت خويــش ســاخته 
انــد، نــزد مــوش كــوران و خّفاشــها خواهنــد انداخــت، تــا بــه مغــاره هــاي صخــره هــا 
و شــكافهاي ســنگ خــارا داخــل شــوند، بــه ســبب تــرس خداونــد و كبريــاي جــالل 
وي هنگامــي كــه او برخيــزد تــا زميــن را متزلــزل ســازد « )اشــعیا 2 آیــات 17 تــا 21(. 
از آن دوران گــذار، هنگامــی کــه غــرور بشــر تحقیــر گــردد، ارمیــا شــهادت مــی 
دهــد: » بســوي زميــن نظــر انداختــم و اينــك تهــي و ويــران بــود و بســوي آســمان و 
هيــچ نــور نداشــت. بســوي كوههــا نظــر انداختــم و اينــك متزلــزل بــود و تمــام تلّهــا 
از جــا متحــرك مــي شــد. نظــر كــردم و اينــك آدمــي نبــود و تمامــي مرغــان هــوا فــرار 
كــرده بودنــد. نظــر كــردم و اينــك بوســتانها بيابــان گرديــده و همــه شــهرها از حضــور 
خداونــد و از ّحــدت خشــم وي خــراب شــده بــود «. » واي برمــا زيــرا كــه آن روز، 
عظيــم اســت و مثــل آن ديگــري نيســت و آن زمــان تنگــي يعقــوب اســت امــا از آن 

نجــات خواهــد يافــت « )ارمیــا 4 آیــات 2۳ تــا 26؛ ۳0 آیــه 7(.
روز غضب برای دشمنان خدا روز رهایی نهایی برای کلیسای خویش است. 
نبی میگوید: » دستهاي سست را قوي سازيد و زانوهاي لرزنده را محكم گردانيد. 
بــه دلهــاي خائــف بگوييــد: قــوي شــويد و مترســيد اينــك خــداي شــما بــا انتقــام مــي 
آيــد. او بــا عقوبــت الهــي مــي آيــد و شــما را نجــات خواهــد داد «. » و مــوت را تــا 
ابداآلبــاد نابــود خواهــد ســاخت و خداونــد يهــوه اشــكها را از هــر چهــره پــاك خواهــد 
نمــود و عــار قــوم خويــش را از روي تمامــي زميــن رفــع خواهــد كــرد، زيــرا خداونــد گفتــه 
است « )اشعیا ۳۵ آیات ۳ و 4؛ 2۵ آیه ٨(. و هنگامی که نبی مشاهده میکرد که 
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خــدای جــالل از آســمان بهمــراه همــه فرشــتگان نــازل میشــود تــا باقیمانــدگان کلیســا 
را از میــان اقــوام زمیــن جمــع کنــد او منتظریــن را بــا فریــاد شــادمانی متحــد میســازد: 
» و در آن روز خواهنــد گفــت: اينــك ايــن خــداي مــا اســت كــه منتظــر او بــوده ايــم و 
مــا را نجــات خواهــد داد. ايــن خداونــد اســت كــه منتظــر او بــوده ايــم پــس از نجــات او 

مســرور و شــادمان خواهيــم شــد « )اشــعیا 2۵ آیــه ۹(.
صدای فرزند خدا شنیده میشود که مقدسین آرمیده را صدا میزند و وقتی که 
نبی آنان را مشاهده میکرد که از زندان خانه مرگ بیرون می آیند او بانگ بر آورد:

» مــردگان تــو زنــده خواهنــد شــد و جســدهاي مــن خواهنــد برخاســت. اي 
تــو شــبنم  كــه شــبنم  زيــرا  نماييــد!  ترنّــم  بيــدار شــده،  كــه در خــاك ســاكنيد  شــما 
نباتــات اســت. و زميــن مــردگان خــود را بيــرون خواهــد افكنــد «. » آنــگاه چشــمان 
كــوران بــاز خواهــد شــد و گوشــهاي كــران مفتــوح خواهــد گرديــد. آنــگاه لنــگان مثــل 
غــزال جســت و خيــز خواهنــد نمــود و زبــان گنــگ خواهــد ســراييد « )اشــعیا 26 

آیــه 1۹؛ ۳۵ آیــات ۵ و 6(. 
در رؤیاهــای نبــی کســانی کــه بــر گنــاه و قبرظفــر یافتــه بودنــد حــال در حضــور 
آفریننده خویش خوشــحال و شــادمان ایســتاده بودند و با او آزادانه حرف میزدند 

همانگونــه کــه آدم در ابتــدا بــا خــدا صحبــت میکــرد. 
» بلكــه از آنچــه مــن خواهــم آفريــد، شــادي كنيــد و تــا بــه ابــد وجــد نماييــد زيــرا 
اينــك اورشــليم را مّحــل وجــد و قــوم او را مّحــل شــادماني خواهــم آفريــد. و از 
اورشــليم وجــد خواهــم نمــود و از قــوم خــود شــادي خواهــم كــرد و آواز گريــه و آواز 
نالــه بــار ديگــر در او شــنيده نخواهــد شــد  «. »  ليكــن ســاكن آن نخواهــد گفــت 
كــه بيمــار هســتم و گنــاه قومــي كــه در آن ســاكن باشــند آمرزيــده خواهــد شــد «.

» آبهــا در بيابــان و نهرهــا در صحــرا خواهــد جوشــيد. و ســراب بــه بركــه و مــكان 
هــاي خشــك بــه چشــمه هــاي آب مبــّدل خواهــد گرديــد. در مســكني كــه شــغالها 

مــي خوابنــد علــف و بوريــا و نــي خواهــد بــود «.
» بــه جــاي درخــت خــار و صنوبــر بــه جــاي خــس آس خواهــد روييــد و بــراي 

خداونــد اســم و آيــت جاودانــي كــه منقطــع نشــود خواهــد بــود «.
ناميــده  مقــّدس  بــه طريــق  و  بــود  آنجــا شــاهراهي و طريقــي خواهــد  » و در 
خواهــد شــد و نجســان از آن عبــور نخواهنــد كــرد بلكــه آن بــه جهــت ايشــان خواهــد 
بــود. و هــر كــه در آن راه ســالك شــود اگــر چــه هــم جاهــل باشــد گمــراه نخواهــد 
گرديــد «. » ســخنان دالويــز بــه اورشــليم گوييــد و او را نــدا كنيــد كــه اجتهــاد او تمــام 
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شــده و گنــاه وي آمرزيــده گرديــده، و از دســت خداونــد بــراي تمامــي گناهانــش دو 
چنــدان يافتــه اســت «

)اشــعیا 6۵ آیــات 18 و 1۹؛ ۳۳ آیــه 24؛ ۳۵ آیــات 6 و 7؛ ۵۵ آیــه 1۳؛ ۳۵ آیــه 
8؛ 40 آیــه 2(. 

وقتــی نبــی، رســتگار شــدگان را ســاکن در شــهر خــدا کــه از گنــاه و لعنــت پــاک 
اســت، مشــاهده میکــرد بــا وجــد روحانــی گفــت: » اي همــه آنانــي كــه اورشــليم را 
دوســت مــي داريــد، بــا او شــادي كنيــد و برايــش وجــد نماييــد. و اي همــه آنانــي كــه 

بــراي او ماتــم مــي گيريــد، بــا او شــادي بســيار نماييــد «. 
» و بار ديگر ظلم در زمين تو و خرابي و ويراني در حدود تو مسموع نخواهد 
شد و حصارهاي خود را نجات و دروازه هاي خويش را تسبيح خواهي ناميد. و 
بــار ديگــر آفتــاب در روز نــور تــو نخواهــد بــود و مــاه بــا درخشــندگي بــراي تــو نخواهــد 
تابيــد زيــرا كــه يهــوه نــور جاودانــي تــو و خدايــت زيبايــي تــو خواهــد بــود. و بــار ديگــر 
آفتاب تو غروب نخواهد كرد و ماه تو زوال نخواهد پذيرفت زيرا كه يهوه براي تو 
نــور جاودانــي خواهــد بــود و روزهــاي نوحــه گــري تــو تمــام خواهــد شــد. وجميــع قــوم 
تو عادل خواهند بود و زمين را تا به ابد متصرّف خواهند شد. شاخه مغروس من 
و عمل دست من، تا تمجيد كرده شوم « )اشعیا 66 آیه 10؛ 60 آیات 18 تا 21(.

نبــی صــدای نغمــه و ســرودی را شــنید. ایــن موســیقی و ســرود را هیــچ گــوش و 
ذهنــی نمیتوانــد درک کنــد. » و فديــه شــدگان خداونــد بازگشــت نمــوده، بــا ترنـّـم بــه 
صهيــون خواهنــد آمــد و خوشــي جاودانــي بــر ســر ايشــان خواهــد بــود. و شــادماني 
و خوشــي را خواهنــد يافــت و غــم و نالــه فــرار خواهــد كــرد «. » بــه تحقيــق خداونــد 
صهيــون را تســلّي داده، تمامــي خرابــه هايــش را تســلّي بخشــيده اســت و بيابــان 
او را مثــل عــدن و هامــون او را ماننــد جّنــت خداونــد ســاخته اســت. و خوشــي و 
شــادي در آن يافــت مــي شــود و تســبيح و آواز ترنـّـم «. » مغنيــان و رقــص كننــدگان 
نيــز. جميــع چشــمه هــاي مــن در تــو اســت «. » اينــان آواز خــود را بلنــد كــرده، ترنـّـم 
خواهنــد نمــود و دربــاره كبريايــي خداونــد از دريــا صــدا خواهنــد زد « )اشــعیا ۳۵ 

آیــه 10؛ ۵1 آیــه ۳؛ مزامیــر 87 آیــه 7؛ اشــعیا 24 آیــه 14(. 
در زمیــن نــو شــده رســتگار شــدگان بــه کار و خوشــی مشــغول خواهنــد بــود کــه 
در ابتــدا بــرای آدم و حــوا خوشــی آورده بــود. زندگــی عدنــی احیــا خواهــد شــد – 
زندگــی در باغهــا و مراتــع. » و خانــه هــا بنــا كــرده، در آنهــا ســاكن خواهنــد شــد و 
تاكســتانها غــرس نمــوده، ميــوه آنهــا را خواهنــد خــورد. بنــا نخواهنــد كــرد تــا ديگــران 
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ســكونت نماينــد و آنچــه را كــه غــرس مــي نماينــد ديگــران نخواهنــد خــورد. زيــرا كــه 
ايّــام قــوم مــن مثــل ايّــام درخــت خواهــد بــود و برگزيــدگان مــن از عمــل دســتهاي 

خــود تمتّــع خواهنــد بــرد « )اشــعیا 6۵ آیــات 21 و 22(. 
همه استعدادها رشد خواهد یافت و هر توانایی افزون خواهد شد. کارهای 
شــگفت انگیــز بــه پیــش خواهنــد رفــت – آرزوهــای بــزرگ بــر آورده خواهنــد شــد 
– بلنــد همتــی هــا درک خواهنــد گردیــد. شــاهکارهای بــزرگ جهــان ادامــه خواهــد 
یافت و به جاه طلبی های عظیم میتوان دست یافت و همچنان چیزهای باالتر 
و باالتــری بــرای نائــل شــدن بــه آن پدیــدار میشــود – بــرای تحســین حقایــق جدیــد – 
بــرای درک موضوعــات تــازه – بــرای مطالعــه بــرای قدرتهــای جســم و ذهــن و جــان. 
انبیایــی کــه بــه آنــان ایــن صحنــه هــای عظیــم آشــکار گردیــد اشــتیاق داشــتند کــه 
آنــرا کامــالً بفهمنــد » كــه دربــاره ايــن نجــات، انبيايــي كــه از فيضــي كــه بــراي شــما 
مقــّرر بــود، اِخبــار نمودنــد، تفتيــش و تفّحــص مــي كردنــد و دريافــت مــي نمودنــد كــه 
كــدام و چگونــه زمــان اســت كــه روح مســيح كــه در ايشــان بــود از آن خبــر مــي داد، 
چــون از زحماتــي كــه بــراي مســيح مقــّرر بــود و جاللهايــي كــه بعــد از آنهــا خواهــد 
بود، شــهادت مي داد؛ و بديشــان مكشــوف شــد كه نه به خود بلكه به ما خدمت 
مــي كردنــد، در آن امــوري كــه شــما اكنــون از آنهــا خبــر يافتــه ايــد از كســاني كــه بــه 
روح القدس كه از آســمان فرســتاده شــده اســت، بشــارت داده اند و فرشــتگان نيز 

مشــتاق هســتند كــه در آنهــا نظــر كننــد « )اول پطــرس 1 آیــات 10 تــا 12(.
بــرای همــه مــا کــه در مــرز محقــق شــدن امــور ایســتاده ایــم از آن لحظــه شــگرف 
و آن عالقــه زنــده ایــن تصویرهــا نشــان داده خواهــد شــد – وقایعــی کــه از زمانیکــه 
پــا از عــدن بیــرون گذاشــتند. فرزنــدان خــدا نگریســته و منتظــر  اولیــن والدیــن مــا 

ماندنــد و مشــتاقانه دعــا کردنــد! 
همســفر روحانــی، مــا همچنــان در میانــه ســایه هــا و آشــفتگیهای فعالیتهــای 
زمینــی هســتیم ولــی بــزودی منجــی مــا ظاهــر خواهــد گردیــد تــا آرامــش و رســتگاری 
را بــا خــود بیــاورد. بگذاریــد تــا بــا ایمــان نظــاره گــر آخــرت متبــارک باشــیم همانگونــه 
کــه بــا دســتان خداونــد بــه تصویــر کشــیده شــده انــد. او کــه بــرای گناهــان جهــان 
مــرد، دروازه هــای فــردوس را بــرای همــه ایمانــداران خویــش خواهــد گشــود. بــزودی 
نبــردی در خواهــد گرفــت و پیــروزی نصیــب خواهــد گردیــد. بــزودی او را خواهیــم 
دیــد کــه امیــد حیــات جــاودان مــا بــه او متمرکــز اســت. و در حضــور او مشــقات و 
مصایــب ایــن زندگــی بنظــر هیــچ خواهــد رســید. » اتّفاقــات گذشــته کامــالً فرامــوش 
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خواهنــد شــد «. » بنابرايــن اعتمــاد خــود را از دســت ندهيــد، زيــرا پــاداش بزرگــي 
تــا اراده خــدا  بــه صبــر بيشــتري احتيــاج داريــد  بــه همــراه خواهــد داشــت. شــما 
مــي  بــه دســت آوريــد. چنانچــه کتــاب مقــّدس  بــركات موعــود را  انجــام داده،  را 
گويــد: ديگــر طولــي نخواهــد كشــيد و آنکــه قــرار اســت بيايــد، خواهــد آمــد و درنــگ 
نخواهــد كــرد «. » اّمــا خداونــد، اســرائيل را نجــات داده اســت، و پيــروزي او تــا بــه 
ابــد خواهــد بــود، و قــوم او هيــچ وقــت شــرمنده نخواهــد شــد « )اشــعیا 6۵ آیــه 

17؛ عبرانیــان 10 آیــات ۳۵ تــا ۳7؛ اشــعیا 4۵ آیــه 17(. 
کنــد.  رشــد  پیوســته  ایمانتــان  تــا  بگذاریــد  و  کنیــد  جســتجو  کنیــد،  جســتجو 
بــه دروازه هــای شــهر  کــه  باریــک  راه  امتــداد  را در  ایمــان، شــما  ایــن  تــا  بگذاریــد 
بــزرِگ بــا شــکوِه رســتگاران منتهــی میشــود، هدایــت کنــد. » اي دوســتان مــن تــا روز 
ظهــور خداونــد صبــر كنيــد. زارع بــراي برداشــت محصــول پــرارزش زميــن بــا صبــر و 
شــكيبايي منتظــر بارانهــاي پاييــزي و بهــاري مــي مانــد. شــما نيــز بايــد بــا اميــد صبــر 
كنيد و قويدل باشيد زيرا آمدن خداوند نزديک است « )یعقوب ۵ آیات 7 و 8(.

اقــوام رســتگار شــده هیــچ قانــون و شــرایعی را بجــز قانــون ملکــوت نخواهنــد 
شــناخت. و خانــواده ای متحــد و شــاد خواهنــد بــود – ملبــس بــه جامــه هــای حمــد 
و ســتایش. در آن صحنــه ســتارگان صبــح بــا هــم خواهنــد ســرود و پســران خــدا بــا 
شــادی فریــاد خواهنــد زد در حالیکــه خــدا و مســیح متفقــاً اظهــار خواهنــد نمــود: 
» خداونــد مــي گويــد در تمــام جشــن هــاي روز مــاه نــو و در تمــام ســبت هــا، 
مــردم از هــر قــوم و ملّتــي بــراي پرســتش مــن بــه اينجــا در اورشــليم خواهنــد آمــد «.  
» آنــگاه جــالل خداونــد آشــکار خواهــد شــد، و تمــام مــردم آن را خواهنــد ديــد. 
خداونــد خــودش چنيــن گفتــه اســت «. » همــان طــور کــه بذرهــا در زميــن جوانــه 
مــي زننــد و رشــد مــي کننــد، بــه همــان نحــو خــداي متعــال قــوم خــودش را نجــات 
مــي دهــد، و تمــام دنيــا او را ســتايش خواهنــد کــرد «. » روزي مــي آيــد کــه خداونــد 
متعــال ماننــد تــاج گُلــي بــر ســر بازمانــدگان قــوم خــودش خواهــد بــود «. » مــن بــه 
بــه تمــام کســاني کــه در ميــان خرابــه هــا زندگــي مــي کننــد، شــفّقت  اورشــليم و 
خواهــم نمــود. اگــر زمينــش مثــل بيابــان باشــد، آن را بــه باغــي سرســبز – مثــل بــاغ 
عــدن – تبديــل خواهــم کــرد. آنجــا از شــادي و خوشــي، و ســرودهاي ســتايش و 
ســپاس پُــر خواهــد بــود «. » کويــر خواهــد ســراييد و از شــادي فريــاد بــر مــي آورد؛ 
چــون مثــل کوهســتان لبنــان زيبــا و ماننــد مــزارع کرمــل و شــارون حاصلخيــز خواهــد 

بــود. همــه شــکوه و جــالل خداونــد و بزرگــي و قــدرت او را خواهنــد ديــد «. 
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نخواهــد  طــرد شــده(  )زن  را  زمينــت  يــا  و  )تــرک شــده(  را  تــو  » ديگــر کســي 
خوانــد. اســم تــازه تــو ايــن اســت: )خداونــد از او خشــنود اســت(. و ســرزمين تــو را 
بــه عنــوان )شــوهردار( خواهنــد شــناخت. چــون خداونــد از تــو خشــنود اســت، و 
بــراي ســرزمين تــو مثــل شــوهري خواهــد بــود. مثــل جوانــي کــه بــا دوشــيزه اي ازدواج 
مــي کنــد، هميــن طــور خالــق تــو بــا تــو ازدواج مــي کنــد، همــان طــور کــه دامــاد از 
وجــود عــروس شــاد اســت، همــان طــور خــداي تــو از تــو خشــنود خواهــد بــود «.

)اشــعیا 66 آیــه 2۳؛4٠ آیــه ۵؛ 6١ آیــه ١١؛ 2٨ آیــه ۵؛۵١ آیــه ٣؛ ٣۵ آیــه ٢؛6٢ 
آیــات 4 و ۵(.

پایان
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